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A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção foi adotada pela Assembleia-Geral da ONU em 31 
de Outubro de 2003 e assinada pelo Brasil em 9 de Dezembro de 2003. No dia 31 de Janeiro de 2006 o 
então Presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou a sua entrada em vigor no Brasil afirmando no decreto 
que ela “será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém”. Segundo a própria Convenção 
“a corrupção é um complexo fenômeno social, político e econômico que afeta todos os países do mundo. Em 
diferentes contextos, a corrupção prejudica as instituições democráticas, freia o desenvolvimento econômico 
e contribui para a instabilidade política”. Não é necessário ser um jurista para saber que a corrupção corrói 
os fundamentos da democracia, distorce os processos eleitorais e abala o Estado de Direito. Três anos depois, 
a Justiça Federal de Curitiba iniciou a maior operação de luta contra a corrupção da história do Brasil. 
Em 2014 as investigações atingiram executivos da Petrobras descobrindo uma enorme quantidade de 
documentos que levou o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, a indicar um grupo de Procuradores 
da República para se ocuparem exclusivamente do caso. As denúncias premiadas atingiram importantes 
nomes do Executivo e do Legislativo. Os desdobramentos dessas ações são amplamente conhecidos pela 
sociedade em geral. Em 2011, Bo Mathiasen, representante regional do Escritório das Nações Unidas sobre 
Drogas e Crimes (UNODC) para o Brasil e o Cone Sul escreveu: “A adequação da legislação nacional 
para controlar a corrupção e o crime organizado transnacional é essencial para o desenvolvimento do país e 
para o fortalecimento do Estado de Direito. É preciso ter consciência de que cada centavo desviado por atos 
de corrupção deixa de ser aplicado em áreas essências como saúde, educação, infraestrutura, entre outros 
desafios para a construção de uma sociedade igualitária, transparente e democrática”. O processo político 
nacional aprofundou a degradação institucional que culminou no impeachment da Presidenta Dilma 
conduzindo o seu vice, Michel Temer, para o cargo máximo da República. No meio desse tsunami onde 
a falta de ética foi constatada numa grande quantidade de legisladores, o Brasil começou a retroceder no 
campo ambiental. Foi aprovado o Novo Código Florestal, foram amputadas gigantescas áreas localizadas 
em Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Parques Nacionais, Reservas Extrativistas, etc. No meio 
do caminho o Novo Código Minerário, atingiu de cheio áreas que deveriam ser consideradas intocáveis. O 
agronegócio avançou arrasando tanto a Amazônia quanto o Cerrado. Isso tudo em apenas pouco mais de 
uma década após o Brasil ter assinado a Convenção contra a Corrupção. Nesse ínterim, o país descobriu 
no Judiciário uma trincheira para lutar contra esse assalto ao patrimônio nacional. Dilapidar os recursos 
naturais e destruir biomas inteiros, como foi o caso do Rio Doce, por exemplo, deveriam ser considerados 
crimes de lesa pátria, mas o grande capital continuou avançando quase indene injetando nos poderes decisórios 
venenos tão terríveis como são os agrotóxicos. Agora, nos últimos dias deste mês, foi ao extremo. Gigantescas 
áreas estão sendo entregues à rapina com a desculpa de que a exploração do solo e do subsolo será benéfica 
para a economia. Esqueceram que a natureza responde a um equilíbrio formado ao longo de milhares de 
anos e que alterar essas condições é a condenação para um futuro realmente insustentável. A etimologia 
de corrupção, em latim, é “corrupta”, isto é, a junção das palavras “cor” (coração) e “rupta” (quebra, 
rompimento). Nunca foi mais verdadeiro o adágio de que o Brasil está com o “coração partido”.





No mundo contemporâneo, 
a escala e a intensidade dos 
conflitos passam pelo potencial 
destrutivo das armas. Estas vêm 
adquirindo letalidade crescente 
pela aplicação militar de ino-
vações trazidas pela ampliação 
do conhecimento científico-
tecnológico. O marco inaugural 
de uma inédita letalidade foi 
dado pelas armas atômicas.

O emprego da bomba em 
Hiroshima e Nagasaki eviden-
ciou seu potencial de extermínio, impacto devastador do 
meio ambiente e terríveis consequências para a vida dos que 
sobreviveram à catástrofe. Desta nova realidade se deram conta, 
desde a primeira hora, os cientistas nucleares, a recém-criada 
ONU e os pensadores que se debruçaram sobre a matéria, 
refletindo sobre o seu significado histórico. Em razão do hori-
zonte das armas nucleares, como observou Hannah Arendt, 
as guerras deixaram de ser “tormentas de aço” que limpam 
o ar da política, como observara Ernst Jünger à luz da sua 
experiência como piloto na I Guerra Mundial – o que ecoa, 
lembro eu, a crítica de Hegel ao Projeto de Paz Perpétua de 
Kant. As guerras também não podem ser mais consideradas 
a continuação da política por outros meios, como avaliou 
Clausewitz ao pensá-las. Podem constituir-se em tremendas 
catástrofes, cujo alcance é capaz de transformar o mundo 
num deserto e a Terra em matéria sem vida.

A consciência dos riscos inerentes ao potencial destru-
tivo das armas nucleares para a humanidade traduziu-se na 
importância de valorizar a paz e conter a guerra por meio 
do que Bobbio denominou de um pacifismo ativo. Este tem 
entre as suas vertentes o pacifismo instrumental voltado 
para proscrever, eliminar e ir reduzindo a quantidade e a 
periculosidade das armas de destruição em massa, coarctando 
os meios técnicos de extermínio da condução da guerra no 
mundo contemporâneo. É neste contexto do desenvolvimento 
progressivo do Direito Internacional de Desarmamento que 
se situa a adoção, em 7 de Julho passado, do texto negociado 
e aprovado por 122 membros da ONU de Tratado sobre a 
Proibição de Armas Nucleares. O Tratado mereceu decidido 
apoio do Brasil. Está em consonância com a Constituição, 
que circunscreve a atividade nuclear a fins pacíficos.

Insere-se na linha de coerência da diplomacia brasileira, pois 
nosso país é parte de todos os instrumentos internacionais de 
não proliferação nuclear e consistentemente vem manifestando 
preocupação com a persistência das armas nucleares para a 
segurança internacional. A relevância do Tratado foi destacada 
pelo Chanceler Aloysio Nunes Ferreira no artigo “Rumo a 
um mundo sem armas nucleares”. O Tratado, no entanto, foi 
boicotado pelos 9 Estados nucleares e pelos aliados dos EUA 
que estão sob o amparo do seu guarda-chuva nuclear – os 
membros da OTAN, o Japão, a Coreia do Sul e a Austrália. 

Celso Lafer | Professor Emérito do Instituto de Relações Internacionais da USP, foi Ministro das Relações Exteriores

Armas nucleares
A justificativa para o boicote é a de que o tratado é incompa-

tível com a política da dissuasão nuclear que tem sido essencial 
para manter a paz no mundo há mais de 70 anos.

A dissuasão nuclear diferencia-se da defesa. Baseia-se no 
equilíbrio do terror, proveniente do medo das armas nucleares. 
Pressupõe uma discutível definição comum de racionalidade 
e razoabilidade de conduta que seria compartilhada pelos 
detentores das armas nucleares. É inerentemente precária, 
pois o seu fundamento, como observou Raymond Aron, é o 
de construir a segurança internacional no ilimitado crédito, 
sem saque possível, do potencial de extermínio das armas 
nucleares. Foi a consciência dessa precariedade que estimulou 
o recém-elaborado tratado.

O tema dos riscos das armas nucleares continua na ordem 
do dia, como as discutíveis racionalidades das posturas da 
Coreia do Norte evidenciam e as reações dos EUA de Trump 
realçam.

A proscrição legal de outras armas de destruição em 
massa – as biológicas em 1975 e as químicas em 1997 – é 
antecedente do Tratado de 2017, que abre inovador espaço 
aos aspectos humanitários relativos ao uso de armas nucleares 
e seu efeito sobre o meio ambiente.

A fonte material que levou ao novo Tratado provém da 
inconformidade dos países não detentores de armas nucleares, 
inclusive os que detêm capacitação científico-tecnológica para 
fabricá-las, com o não cumprimento pelos detentores de armas 
nucleares, na condição de Estados-parte do Tratado de Não 
Proliferação Nuclear (TNP), da sua obrigação, contemplada 
no Artigo VI. Este prevê a negociação de boa-fé de Tratado de 
desarmamento geral e completo sobre estrito e eficaz controle 
internacional. Essa obrigação, conforme o Parecer Consultivo 
de 1996 da Corte Internacional de Justiça, não é só uma 
obrigação de conduta diplomática, mas uma obrigação de 
resultado voltada para levar a termo estas negociações. Sua 
importância se explica em razão da precariedade e dos riscos 
da lógica da dissuasão nuclear.

O TNP, que congrega a totalidade dos Estados não nucle-
ares, foi prorrogado indefinidamente no pós-Guerra Fria em 
1995 na expectativa de que as negociações de um abrangente 
desarmamento nuclear prosperassem. Elas continuam na 
estaca zero. Daí a posição dos 122 Estados que negociaram 
o texto do novo Tratado de 2017.

São funções do Direito Internacional informar aos 
Estados qual é o padrão aceitável de conduta e indicar qual 
é a provável conduta de outros Estados. O boicote assinala 
que, no momento, a provável conduta dos seus defensores 
não é a de assegurar um mundo livre de armas nucleares. O 
Tratado, no entanto, comunica – pela ação majoritária da 
comunidade internacional – que não é um padrão aceitável 
de conduta manter armas nucleares. É uma deslegitimação 
dotada de peso jurídico da continuidade da dissuasão nuclear 
e representa meritória contribuição para a “ideia a realizar” 
de livrar a humanidade do flagelo do potencial de extermínio 
das armas nucleares que ameaça a vida na Terra.M
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A bancada do agronegócio, 
cuja proeminência aumenta na 
mesma medida em que crescem 
as dif iculdades do governo 
Michel Temer, volta a ameaçar 
as conquistas socioambientais do 
País. O último retrocesso pro-
movido por seus parlamentares 
é o substitutivo do Deputado 
Mauro Pereira (PMDB-RS) 
ao Projeto de Lei 3.729/2004, 
que cria a Lei Geral do Licen-
ciamento Ambiental.

O texto, que está na iminência de ser votado na Comissão 
de Finanças e Tributação para, em seguida, ser enviado ao 
plenário da Câmara, dá vários passos para trás em relação a 
muitos aspectos da legislação ambiental hoje em vigor. Além 
disso, suas lacunas, imprecisões e dubiedades ameaçam trazer 
mais insegurança jurídica à atividade econômica.

Mais uma vez, a sociedade civil, a comunidade científica 
e as populações interessadas foram excluídas do debate de 
uma questão com efeitos socioambientais imediatos e que 
afetará as condições de vida das próximas gerações. Caso o 
texto do relator mantenha seus aspectos mais nocivos, ficará 
ainda mais distante a possibilidade de que o Brasil retome o 
caminho do desenvolvimento sustentável.

Retrocessos no parecer do Dep. Mauro Pereira.
Exclusão do critério locacional – A localização onde se 

pretende instalar um empreendimento não vai ser con-
siderada no licenciamento, mesmo que seja uma 
área com alto grau de relevância ou fragilidade 
ambiental. Essa avaliação será feita por 
cada unidade da Federação, sem que haja 
um padrão de procedimentos estabele-
cido nacionalmente. Especialistas preveem 
uma espécie de “guerra ambiental” entre 
os Estados, nos moldes da guerra fiscal 
hoje existente, com o objetivo de atrair 
investimentos às custas da questão 
socioambiental.

Dispensa do licenciamento para 
atividade agropecuária – O substitutivo prevê a dispensa de 
licenciamento para toda atividade agrícola, pecuária exten-
siva e silvicultura. Isso acontecerá independentemente do 
porte, da localização, do potencial de impacto, da utilização 
de agrotóxicos e de outras características fundamentais do 
empreendimento. Mesmo propriedades rurais que não tenham 
sua situação ambiental regular poderão ser isentas de licencia-
mento, bastando que tenham a inscrição no CAR (Cadastro 
Ambiental Rural), procedimento que é autodeclaratório.

João Paulo Capobianco | Biólogo e ambientalista. Presidente do Conselho Diretor do IDS

Nova investida ruralista contra 
o licenciamento ambiental

Dispensa do licenciamento para obras de infraestrutura – O 
substitutivo aumentou a lista dos empreendimentos dispensados 
de licenciamento. A relação inclui a ampliação de rodovias, 
atividades destinadas à manutenção de hidrovias e portos, 
instalações de transporte e tratamento de esgoto, obras para o 
abastecimento de água, entre outros empreendimentos. Não é 
preciso ser um técnico para saber que obras dessa magnitude 
têm potencial alto de degradação e que merecem, portanto, 
uma avaliação detalhada do seu impacto ambiental.

Povos indígenas e comunidades quilombolas – O projeto 
prevê que os órgãos licenciadores possam desconsiderar as 
manifestações de autoridades ligadas aos direitos indígenas e 
das comunidades quilombolas (Funai e a Fundação Cultural 
Palmares). O procedimento de licenciamento continuará em 
andamento mesmo que essas instituições ainda não tenham 
se manifestado. 

O texto diz ainda que a necessidade de participação 
desses órgãos no processo de licenciamento se restringe aos 
casos de presença de terras indígenas delimitadas e territórios 
quilombolas identificados. Dessa forma, povos indígenas e 
comunidades quilombolas que ainda não tiveram seu direito 
reconhecido serão desconsiderados durante o processo de 

licenciamento.
A lista mencionada 

acima reúne apenas algu-
mas das distorções 
presentes no parecer 
do Deputado Mauro 
Pereira, texto que 
“passa a perna” em 

toda a negociação que 
estava sendo conduzida 

pelo Ministério do Meio 
Ambiente. Com base na falácia de 

que o licenciamento é um entrave para o 
desenvolvimento do Brasil, a bancada rura-

lista propõe uma cola-
gem de reivindicações 
setoriais que resultará 
em contestações e inse-
gurança jurídica.

Os setores compromissados com o desenvolvimento 
sustentável reconhecem a importância de uma Lei Geral 
do Licenciamento Ambiental, que favoreça a atividade 
econômica em consonância com a preservação dos ativos 
socioambientais. Infelizmente, a proposta que avança no 
Congresso ameaça algumas das conquistas mais importantes 
da sociedade brasileira.

Publicado originalmente no blog “Mais Democracia, Mais Sustentabilidade”, no Estadão.
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Decreto coloca em risco nove 
áreas protegidas na Amazônia

Jaime Gesisky | Especialista em Políticas Públicas do WWF-Brasil
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O Governo Federal publicou no dia 
23 deste mês (Agosto) o Decreto que 
extingue a Reserva Nacional de Cobre 
e Associadas (RENCA), uma área de 
47 mil km2 entre o Pará e o Amapá – 
o equivalente ao tamanho do Estado 
do Espírito Santo. A região, que é rica 
em ouro e outros minérios, engloba 
também nove áreas protegidas, entre 
florestas estaduais, reservas ecológicas 
e Terras Indígenas. 

Segundo relatório divulgado no mês 
passado pelo WWF-Brasil, produzido 
em parceria com a empresa Jazida.com, 
especializada em geoprocessamento, a 
extinção da RENCA deverá gerar uma 
série de conflitos entre a atividade mine-
rária, a conservação da biodiversidade 
e os povos indígenas. A área conhecida 
como RENCA engloba nove áreas pro-
tegidas: o Parque Nacional Montanhas 
do Tumucumaque, as Florestas Estadu-
ais do Paru e do Amapá, a Reserva Biológica de Maicuru, a 
Estação Ecológica do Jari, a Reserva Extrativista Rio Cajari, 
a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Iratapuru 
e as Terras Indígenas Waiãpi e Rio Paru d’Este.

Para o Diretor Executivo do WWF-Brasil, Maurício 
Voivodic, a liberação da atividade minerária neste local 
colocará em risco diversas áreas protegidas, podendo causar 
impactos irreversíveis ao meio ambiente e povos da região. 
“Além da exploração demográfica, desmatamento, perda da 
biodiversidade e comprometimento dos recursos hídricos, 
haverá acirramento dos conflitos fundiários e ameaça a povos 
indígenas e populações tradicionais”, adverte.

O Decreto 9142, assinado no dia 22/8 pelo Presidente 
Michel Temer, diz que a “extinção de que trata o Art. 1º não 
afasta a aplicação de legislação específica sobre proteção da 
vegetação nativa, Unidades de Conservação da natureza, 
Terras Indígenas e áreas em faixa de fronteira”.

A legislação ambiental brasileira proíbe a mineração em 
UCs classificadas como de proteção integral – destinadas 
exclusivamente à preservação dos recursos naturais. Já as 
unidades de uso sustentável permitem a atividade, desde que 
haja um Plano de Manejo que indique claramente quais as 
atividades permitidas. No caso das Terras Indígenas a proibi-
ção é total. O mesmo se aplica às Reservas Extrativistas. Das 
9 áreas protegidas existentes na RENCA, a legislação atual 
permite atividade mineral apenas na Floresta Estadual do 
Paru, já que a atividade está prevista no seu Plano de Manejo, 
e mesmo assim em apenas um trecho da Flota. 

“O que nos surpreende é a falta de 
diálogo e de transparência do Governo 
que, por meio de um Decreto, abre para 
mineração uma área que coloca em 
risco os povos indígenas e Unidades 
de Conservação de relevante potencial 
ecológico bem no coração da Amazô-
nia”, destaca o Coordenador de Políticas 
Públicas do WWF-Brasil, Michel de 
Souza Santos.

Segundo ele, o Brasil não pode 
continuar insistindo em abrir suas 
áreas protegidas em prol de interesses 
privados. “Há compromissos de clima 
e biodiversidade que assumimos inter-
nacionalmente e salvaguardas socioam-
bientais que devem ser consideradas 
nestes processos”, defende Santos.

De acordo com o relatório do 
WWF, a principal área de interesse 
para a mineração na RENCA coincide 
justamente com uma área de proteção 

integral, a Reserva Biológica (REBIO) de Maicuru, onde os 
dados do Serviço Geológico Brasileiro (CPRM) apontam 
fortes indícios da ocorrência de cobre e ouro.

Existem na REBIO três processos minerários registrados 
no Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM). 
Trata-se de duas autorizações para lavra e uma de pesquisa. 
Duas concessões de lavra de ouro pertencem à Mineração 
Transamazônica S.A. A de pesquisa é de domínio da Mineração 
Jatapu Ltda. Esses processos devem ser mantidos, segundo 
a portaria do MME que começa a reabrir a RENCA. Outra 
autorização de pesquisa a ser mantida pertence à Mineração 
Tucuri Ltda, e fica em uma área transfronteiriça que pega o 
trecho paraense da Estação Ecológica do Jari e a zona proibida 
à mineração na Floresta Estadual do Paru (PA).

Outros 154 requerimentos de pesquisa protocolados junto 
ao DNPM serão analisados com a abertura da RENCA. No 
total, a área requerida para estudos corresponde a cerca de 30% 
de toda a reserva.  Segundo o Diagnóstico do Setor Mineral 
do Amapá, feito pelo MME, há 260 processos de interesse em 
mineração registrados, sendo 20% deles anteriores à criação 
da Reserva em 1984.

Além disso, há duas Terras Indígenas na RENCA – outro 
grande potencial de conflito. No lado paraense está a TI Rio 
Paru d'Este, onde habitam duas etnias, os Aparai e os Wayana. 
No lado do Amapá, se encontra o território indígena do povo 
Wajãpi. Eles vivem em relativo isolamento, conservam modos 
de vida milenares e mantêm de pé uma área superior a 17 mil 
quilômetros quadrados de floresta amazônica.



No dia último dia 11 de 
Julho, um sorridente Michel 
Temer assinou no Palácio do 
Planalto o que ele classificou 
como um dos grandes avanços 
de seu governo: a conversão em 
Lei da Medida Provisória 759, 
que, a pretexto de fazer regula-
rização fundiária, anistiava toda 
a grilagem de terras praticada no 
Brasil entre 2004 e 2011. 

Na primeira fileira, assistiam 
à cerimônia expoentes da ban-
cada ruralista no Congresso, como Nílson Leitão (PSDB-MT), 
Darcísio Perondi (PMDB-RS) e Luís Carlos Heinze (PP-RS). 
A cena marcava a nova distribuição do poder em Brasília. E 
prenunciava uma conta salgada, que a sociedade brasileira 
pagará por muitos anos. Naquele momento, ficava mais 
claro do que nunca que Temer pulara nos braços da Frente 
Parlamentar da Agropecuária com o objetivo de arrebanhar 
apoio para salvar seu mandato, ameaçado pela delação da 
JBS. Deu certo: 21 dias depois, votos ruralistas mantiveram 
o presidente no cargo.

Carlos Rittl | Secretario-Executivo do Observatório do Clima

O preço do trator
A FPA, com cerca de 240 deputados, é o maior grupo do 

Congresso brasileiro. Tem uma agenda bem definida – que 
envolve a desregulamentação total do mercado de terras – e 
briga por ela de forma coesa. Na hora do voto, desaparecem 
as divisões entre os representantes da agricultura empresarial, 
permeável a compliance, e os parlamentares ligados à pecuária 
predatória e à grilagem. Foi esse monólito que derrubou o 
Código Florestal em 2012.

A dependência do Presidente da República em relação à 
Frente já era exacerbada sob Dilma Rousseff. Cresceu exponen-
cialmente após o impeachment, quando um mandatário sem 
a legitimidade do voto buscou-a no Parlamento. A operação 
“salva Temer” deu aos ruralistas a chance de “monetizar” mais 
esse relacionamento. De saída, foi uma fatura que flutua entre 
R$ 28 bilhões e R$ 32 bilhões em prejuízo para os brasileiros. 
Esse valor, equivalente ao custo da usina de Belo Monte, é uma 
estimativa conservadora para o custo das benesses distribuídas 
aos ruralistas no mês do fico presidencial.

A maior parte do montante, R$ 19 bilhões até 2030, se 
refere à regularização de propriedades rurais na Amazônia 
após a promulgação da Lei 13.465 (fruto da conversão da MP 
759). O cálculo foi feito pelo Imazon (Instituto do Homem 
e Meio Ambiente da Amazônia). 
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Ele leva em conta o número de 
propriedades potencialmente bene-
ficiadas e a diferença entre o valor 
de mercado das terras e o que será 
cobrado pelo Estado dos candidatos 
à regularização, que pagarão pelas 
posses pela tabela do Incra – que pode 
ser até 90% mais barata por hectare. 
Outra medida de peso foi a edição da 
Medida Provisória do Funrural. Edi-
tada na véspera do voto salvador da 
Câmara, a MP reduz a contribuição 
patronal para o Fundo de Assistência 
do Trabalhador Rural de 2,1% para 
1,3%, com renúncia fiscal prevista 
de R$ 8 bilhões a R$ 10 bilhões. 
Por fim, no varejão do Congresso, 
Temer ainda liberou R$ 715 milhões 
em emendas parlamentares, apenas 
considerando-se deputados ruralistas 
que votaram em seu favor.

Tudo somado parece muito 
dinheiro – e é. Afinal, o Governo já 
vem de um ajuste fiscal traumático e, 
agora, de um aumento na previsão de 
déficit fiscal acompanhado de corte 
de cargos e suspensão de reajuste de 
servidores. Setores essenciais, como a 
educação e a pesquisa científica, estão 
à míngua. No entanto, esse prejuízo 
é pequeno perto do que a aliança 
Temer-ruralistas representa para o 
País: o desmonte de um arcabouço 
de salvaguardas socioambientais que 
existe desde a Constituição de 1988. Este passa por áreas pro-
tegidas, terras indígenas e quilombolas e pelo licenciamento 
ambiental, que pode ser enfraquecido, aumentando o risco 
de novas tragédias como a de Mariana.

As áreas protegidas de vários tipos são parte importante 
dessa equação. Esses territórios são vistos pela banda podre do 
ruralismo como a grande reserva de terras para especulação e 
expansão agropecuária. Calha de serem também reservatórios 
importantes de carbono, cuja destruição agravará o aqueci-
mento global, colocando em risco, por sua vez, o próprio 
agronegócio. No governo Temer, elas vêm sendo atacadas 
com virulência.

Temer é o primeiro presidente desde a redemocratização 
que não homologou nenhuma Terra Indígena e o que propôs 
o maior corte numa Unidade de Conservação (a Floresta 
Nacional do Jamanxim, no Pará) da história. No mês do 
fico, o presidente deu um mimo aos aliados ao assinar uma 
portaria da Advocacia-Geral da União determinando que a 
administração federal somente reconheça como indígenas 
as terras ocupadas pelos índios em 1988. A chamada tese do 
“marco temporal” deixa de reconhecer terras de índios que 
delas foram expulsos antes de 88, como os guaranis de Mato 
Grosso do Sul.

A anistia à grilagem e a sinalização de que áreas protegi-
das não são mais sagradas têm impacto direto nas taxas de 
desmatamento e, por tabela, nas metas de redução de gases 
de efeito estufa assumidas pelo Brasil em sua lei doméstica 
e no Acordo de Paris. 

Com tudo o que Donald Trump tem dito e feito, suas 
políticas não têm sido capazes de reverter a trajetória declinante 
de emissões dos EUA. Temer e seus aliados no Congresso 
farão isso com o Brasil, transformando o País no único grande 
emissor na contramão de Paris.

O dano à imagem internacional do Brasil é evidente: doa-
dores como a Noruega e a Alemanha vêm se dando conta de 
que os bilhões de euros investidos aqui em proteção florestal 
estão literalmente virando fumaça. A Noruega fez questão 
de publicizar o corte no Fundo Amazônia. Os alemães recen-
temente suspenderam as negociações bilaterais com o Brasil 
sobre cooperação para o desenvolvimento.

Governos e mercados também vão impor cada vez mais 
barreiras a produtos associados à destruição florestal e a altas 
emissões de gases de Efeito Estufa, o que será péssimo para 
o agronegócio brasileiro. A França anunciou recentemente 
restrições à compra de produtos agrícolas de regiões de des-
matamento. E grandes multinacionais, que assumiram em 
2014 compromissos no rumo do desmate zero, já demonstram 
preocupação com a escalada da devastação e da violência no 
campo no Brasil.

Diante deste quadro, nem que Michel Temer faça, no 
próximo mês, um discurso digno de Ruy Barbosa na abertura 
da 72a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, 
conseguirá convencer alguém de que tudo anda bem por aqui. 
Mais provável que ele encontre acolhida apenas no mandatário 
americano, que enxergará no presidente do Brasil seu mais 
novo aliado contra a ação climática.

ECO•21  A g o s t o  2 0 1 7 9

   | política ambiental |



O Ministério do Meio Ambiente quer aproveitar a expe-
riência da Itaipu Binacional na Bacia Hidrográfica do Paraná 
3 (BP3), área de influência do reservatório, para incrementar 
as ações socioambientais desenvolvidas pelo governo federal 
em outras regiões do País, como o Vale do Rio São Francisco. 
O principal interesse é o Programa Cultivando Água Boa 
(CAB), considerado pelo ministro do Meio Ambiente, José 
Sarney Filho, “um dos melhores programas de recuperação 
de nascentes que temos no mundo”.

O acordo de cooperação técnica foi assinado no dia 18 
deste mês (Agosto) em Concórdia do Oeste, distrito rural de 
Toledo (Paraná), pelo Ministro Sarney Filho e pelo Diretor-
Geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna. 
Também estavam presentes o Diretor-Presidente da Agência 
Nacional das Águas (ANA), Vicente Andreu Guillo, diretores 
e técnicos da usina e prefeitos da região.

“Eu acho que temos sim que replicar [o CAB]. A minha 
vinda aqui vai servir para isso. Vou determinar aos técnicos 
do Ministério do Meio Ambiente e da Secretaria de Recursos 
Hídricos para que eles se aproximem mais do programa. Nós 
temos a boa vontade de toda a diretoria de Itaipu e tenho 
certeza de que esse exemplo será replicado e que vamos uti-
lizar as tecnologias que estão sendo aplicadas aqui”, afirmou 
o Ministro do Meio Ambiente. 

Sarney Filho quer o CAB 
em outras regiões do país

Lúcio Horta e Patrícia L. Iunovich | Jornalistas de Itaipu

José Sarney Filho disse também que irá propor ao Minis-
tro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que leve a 
metodologia do Cultivando Água Boa para outras hidrelé-
tricas brasileiras. 

Antes de assinar do documento, ainda em Foz do 
Iguaçu, Sarney Filho assistiu a uma apresentação sobre os 
principais programas socioambientais da usina, feita pelo 
Diretor de Coordenação, Hélio Gilberto Amaral. O Diretor 
de Coordenação do Paraguai, Pedro Domaniczky, também 
acompanhou. O Ministro elogiou as iniciativas de Itaipu 
e destacou o trabalho de reprodução da oncinha Cacau, a 
primeira nascida no Refúgio Biológico Bela Vista, depois de 
14 anos de tentativa de reprodução.

Em seguida, Sarney Filho sobrevoou projetos do Cultivando 
Água Boa na região – como o corredor da biodiversidade 
Santa Maria (que faz a conexão entre o Parque Nacional 
do Iguaçu e a faixa de proteção do reservatório da Usina de 
Itaipu) e a microbacia do córrego Bonito, onde há projetos 
de adequação de estradas rurais, conservação de solos e abas-
tecedouro comunitário.

O Ministro e comitiva também sobrevoaram a comu-
nidade indígena Tekoha Añetete, em Diamante D’Oeste, e 
conheceu em terra o trabalho de recuperação de nascentes 
em São José das Palmeiras. 
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O Ministro Sarney Filho, o Diretor-Geral brasileiro de Itaipu, Luiz Fernando Leone Vianna e o Diretor de Coordenação, Hélio Gilberto Amaral, em Itaipu
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“Fiquei vividamente impressionado com o trabalho de 
recuperação de nascentes”, afirmou o Ministro. Segundo 
ele, o Cultivando Água Boa ajuda a resolver um problema 
que não é só brasileiro. Sarney Filho comentou que o aque-
cimento global é hoje uma realidade incontestável e citou 
que os últimos dez anos foram os mais secos da história, 
desde que começaram as medições. Como exemplo, falou da 
situação do São Francisco, considerado o rio da integração 
nacional, que hoje tem quase 10 quilômetros de água salgada 
invadindo o seu leito.

“Aquela preocupação que tínhamos algum tempo atrás, 
da qualidade da água, continua. Mas agora a gente acrescen-
tou outra preocupação: a quantidade da água. Está faltando 
água, o regime de chuvas está modificado, e no Brasil a gente 
precisa cada vez mais preservar os serviços ambientais que 
a natureza presta. Principalmente na geração de água, tão 
importante para o agronegócio e para o desenvolvimento do 
nosso País”, comentou.

Vianna lembrou que, dias antes, Itaipu assinou acordo 
com o Governo do Paraná para utilizar a metodologia do CAB 
na recuperação do Rio Iguaçu, um dos mais importantes do 
Estado. Segundo ele, o reconhecimento do Ministério do 
Meio Ambiente demonstra que os investimentos da empresa 
na área estão no caminho correto.

Guillo acrescentou que a metodologia do CAB já foi 
levada para outros países da América Latina – como Guate-
mala, México, República Dominicana, Argentina, Uruguai 
e Paraguai –, mas ainda é pouco difundida no Brasil. Há um 
convênio em andamento com o Estado de Minas Gerais e 
tratativas com São Paulo, Mato Grosso e Distrito Federal.

Após a visita à região, o Ministro fez uma visita à usina 
hidrelétrica de Itaipu, encontrou o técnico da margem 
paraguaia da usina, Jose Maria Sanchez Tilleria, e e atendeu 
a imprensa. Sarney Filho também plantou uma árvore no 
Bosque dos Visitantes.

Sobre o programa

Hoje, o Cultivando Água Boa desenvolve 20 programas 
e 65 ações nos 29 municípios que compõem a Bacia Hidro-
gráfica do Paraná 3, com população estimada em um milhão 
de pessoas. São mais de dois mil parceiros envolvidos nos 
trabalhos.

Amaral antecipou que a meta é expandir o programa para 
todos os 52 municípios da Associação dos Municípios do 
Oeste do Paraná (Amop), mais dois da Coordenadoria das 
Associações Comerciais e Empresariais do Oeste do Paraná 
(Caciopar), além de Altônia (região Noroeste) e Mundo Novo 
(MS) – totalizando 56 municípios.

As ações do CAB vão desde a recuperação de microbacias 
e das matas ciliares até programas de educação ambiental em 
escolas públicas, oficinas de alimentação saudável e campanhas 
que destacam a importância do consumo consciente.

Todas as atividades têm como base documentos planetá-
rios, como a Carta da Terra, o Protocolo de Kyoto, a Agenda 
21 e, mais recentemente, os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), agenda mundial adotada pela Organização 
das Nações Unidas, da qual o Brasil é signatário.

Em 2015, o Cultivando Água Boa venceu a 5ª edição do 
“Prêmio Água para a Vida”, promovido pela Organização 
das Nações Unidas, na categoria “Melhores práticas em 
gestão da água”.

Fontes de financiamento

Ainda em Toledo, Sarney Filho e Vianna lançaram o 
caderno “Fontes de Financiamento para Educação Ambiental”, 
uma publicação com 189 páginas detalhando quais são os 
principais fundos e instituições, públicos ou privadas, que têm 
linhas de apoio para ações voltadas para o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável. “Os principais obstáculos para o 
acesso aos recursos são a falta de conhecimento e a dispersão 
da informação sobre as fontes de financiamento destinadas 
a políticas ambientais”, escreveu o Ministro, na apresentação 
do trabalho. “Nosso desejo é que esta publicação seja uma 
ferramenta importante para que os gestores públicos tenham 
maior capacitação para elaborar e implementar suas propostas 
e possam, assim, viabilizar a melhoria da qualidade de vida 
nos seus territórios”, completou.

A parceria com Itaipu prevê outras publicações conjuntas 
e ainda a implantação, no Oeste do Paraná, do Programa 
Nacional de Gestores em Educação Ambiental. Até setembro, 
por exemplo, deverão ser lançados vídeos sobre os ODS para 
serem utilizados na rede escolar. “Queremos que essa parceria 
[com Itaipu, no Oeste do Paraná] seja referência para que outras 
empresas assinem acordos semelhantes”, disse a Diretora de 
Educação Ambiental do MMA, Renata Maranhão.
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A cada vez que se divulgam 
números sobre os serviços de 
saneamento urbano no País, 
crescem as preocupações. 

Agora, as informações são de 
que quase metade da população 
nacional não é atendida pela rede 
de esgotos – ou seja, perto de 100 
milhões de pessoas – e quase 
20 por cento, em torno de 40 
milhões, não tem fornecimento 
de água nos domicílios. 

Para completar este cenário, 
mais de um terço de toda a água distribuída se perde no 
meio do caminho. E a causa de todos os problemas é a falta 
de investimentos.

Tudo fica ainda mais complicado quando as pessoas são 
informadas de que para universalizar os serviços de saneamento 
básico até 2033 (isto é, daqui a quinze anos), o País terá – ou 
teria – de investir mais de 20 bilhões de reais por ano. 

Mas, entre os anos de 2010 e 2015 o investimento médio 
foi de 11 milhões de reais por ano, pouco mais de metade 
do que é necessário. Sem falar em redução ou eliminação 
das perdas. 

Falta o saneamento, 
aumentam as mortes

Washington Novaes | Jornalista

E para dificultar ainda mais as soluções, hoje boa parte do 
sistema é administrada por empresas dos Estados, em situação 
financeira difícil, com patrimônio líquido negativo, dívidas 
altas, problemas trabalhistas e serviços de má qualidade. Com 
isso, há dois anos o atendimento urbano de água só chegava 
a 83,3% do público total.

Entre 2014 e 2015 o investimento caiu até 27% – quando se 
sabe que cada R$ 1 investido em saneamento leva à economia 
de até R$ 4 no sistema de saúde. O total investido em 2005, 
por exemplo, ficou entre R$ 5 e 6 bilhões; mesmo em 2015 
não passou de R$ 12,1 bilhões. Não se deve estranhar que em 
Rondônia só 2% da população urbana conte com coleta de 
esgotos; nada é tratado. Na Bahia, 3,41% da população tem 
coleta de esgoto; no Amapá, 3,71%. Onze Estados já contra-
taram estudos para a expansão, 10 já assinaram contratos.

Há quem pense que pelo menos parte do problema 
poderá ser resolvida com a utilização de águas transpostas, 
por exemplo, do Rio São Francisco, que seriam utilizadas na 
irrigação de lavouras. 

João Suassuna, da Fundação Joaquim Nabuco, adverte, 
porém, que a expansão do agronegócio está exigindo mais 
irrigação, quando um pivô central pode consumir 2,6 m3 de 
água por hora; a captação de água diretamente nos aquíferos 
em geral envolve questões difíceis. 
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Entre 2015 e 16 as disputas por água aumentaram 27%, 
segundo a Comissão Pastoral da Terra (envolvendo 164 mil 
pessoas em 2007 ou 222 mil em 2016). As causas principais 
apontadas são a utilização da água como commodity, levando 
a conflitos com grupos sociais que a encaram como bem 
essencial à vida. 

Há ainda quem aponte efeitos negativos em processos 
de privatização de sistemas de água. E até casos de conflitos 
muito graves, em que se tornou necessária a retomada das 
instalações pelo poder público. Outros críticos lembram, por 
exemplo, que em 2015 o BNDES entrou com R$ 57 bilhões 
em subsídios para privatizações. Há 
quem proponha que os processos de 
privatização e concessão de subsídios 
sejam obrigatoriamente aprovados pelo 
Congresso Nacional. O tema foi um 
dos centrais no 47.º Congresso Nacio-
nal de Saneamento. Nele a Associação 
Nacional dos Serviços Municipais de 
Saneamento (Assemae) reafirmou seus 
“compromissos históricos” de luta 
contra a privatização do saneamento 
básico, lembrando que “a sustentabili-
dade econômico-financeira dos serviços 
de saneamento básico não foi ainda 
alcançada em muitos municípios brasileiros”.

Nesse congresso se registrou ainda que o saneamento 
básico em áreas rurais também precisa ter prioridade nas 
políticas públicas de todos os municípios. E que a recuperação 
das nascentes, “já uma área prioritária em todo o mundo”, 
deve incluir “estratégias como o controle da erosão do solo e 
a minimização da contaminação química e biológica; para 
garantir a renovação das nascentes também é necessário o 
combate ao corte intensivo das florestas nativas, queimadas, 
pastoreio intensivo, mau planejamento na construção de 
estradas e loteamentos”.

O tema vai-se tornando cada vez mais candente com a 
gravidade da situação, exposta em relatórios oficiais, estudos 
universitários e outros. O Senador José Serra, em artigo 
recente, reiterou que “a coleta de esgotos no País é de 50% 
e apenas 43% dos esgotos coletados são tratados; na Região 
Norte essa proporção se reduz a 16%”. E acentuou: “A coleta 
de esgotos, seguida do seu tratamento, beneficia menos de 
um quarto da população brasileira”. Entre as consequências, 
indica: “Estimativas do Instituto Trata Brasil apontam que 
340 mil internações anuais são causadas por infecções decor-
rentes da falta de saneamento básico. Entre as dez cidades 

brasileiras onde há menor cobertura, 
a média de internações é quatro vezes 
maior do que entre as dez cidades mais 
bem atendidas. Milhares de mortes 
ocorrem como consequência dessas 
enfermidades”.

Mesmo com tanta gravidade, a pre-
cariedade dos serviços básicos no Brasil 
está demonstrada pelos investimentos 
médios no setor, que correspondem a 
menos de dois terços das necessidades 
apontadas em estudos reconhecidos 
pelo poder público. A que se deveria 
isso? Há muitas respostas que atribuem 

a culpa à indiferença do poder público. E uma elas é do ex-
Ministro Delfim Netto: “O poder econômico controla o 
poder político no Brasil”.

Mas é preciso lembrar sempre um dos últimos relatórios 
da Organização Mundial da Saúde: “Ambientes poluídos e 
insalubres matam 1,7 milhão de crianças por ano, uma em 
cada quatro”, por causa de “riscos ambientais, poluição do 
ar e da água, falta de saneamento básico e de infraestrutura 
adequada de higiene”. A taxa de mortes no Brasil é de 41,38 
crianças com menos de 5 anos por 100 mil habitantes, prin-
cipalmente por falta de saneamento básico.
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Análise das emissões do setor de 
resíduos publicada pelo SEEG mostra 
que emissões do setor desaceleraram e 
que sua inclusão em política nacional 
de clima pode ajudar a combater o 
aquecimento global nas cidades.

Ignorado no compromisso nacional 
do Brasil para o Acordo de Paris, o setor 
de resíduos sólidos pode ser uma opção 
barata e eficiente de redução de emis-
sões de Gases de Efeito Estufa (GEE). 
É o que indica o novo relatório anual 
de análise das emissões do setor, feito 
pelo SEEG (Sistema de Estimativa de 
Emissões de Gases de Efeito Estufa), 
do Observatório do Clima.

O documento recomenda a revisão 
da NDC (Contribuição Nacional-
mente Determinada) do país de forma 
a incluir entre suas políticas ações 
de tratamento e disposição final de 
resíduos sólidos e líquidos – como a 
geração de energia em aterros sanitários, por exemplo. Tais 
ações têm potencial de redução de emissões a custo relativa-
mente baixo, num setor que pode responder por 10 a 20% 
das emissões de GEE em grandes cidades brasileiras, embora 
represente apenas 3% das emissões nacionais.

A análise também confirma que, após um crescimento de 
445% desde 1970, as emissões de GEE do setor de resíduos 
desaceleraram no Brasil. Em 2015, elas cresceram de forma 
menos acentuada em relação aos anos anteriores, reforçando 
a tendência de desaceleração verificada desde 2010. Em 2015, 
as emissões de GEE do setor de resíduos totalizaram 64,35 
milhões de toneladas (Mt) de CO2 equivalente, mantendo-se 
dentro da média histórica de 3% das emissões nacionais.

A Região Sudeste despontou como a principal emissora, 
representando de forma agregada 53,3% das emissões totais 
do setor, com as participações mais expressivas dos Estados 
de São Paulo (28,8%), Minas Gerais (13,1%), Rio de Janeiro 
(9,6%). “Esse comportamento reforça a forte influência do 
tamanho da população nas emissões do setor. Em contrapar-
tida à predominância do Sudeste, observa-se que os 6 Estados 
que menos contribuem se localizam na região Norte, que tem 
os menores índices populacionais e baixas taxas de acesso a 
serviços de saneamento”, destacou o estudo, realizado pelo 
ICLEI (Governos Locais pela Sustentabilidade), rede global 
com foco na agenda de desenvolvimento urbano sustentável, 
que realizou análise das emissões referentes ao ano de 2015 
para o setor.

Gestão adequada de resíduos 
ajuda a cumprir meta de Paris

Luciana Vicária | Jornalista do Observatório do Clima – OC

Cidades e Resíduos

Dentre os quatro principais 
subsetores – disposição de resíduos, 
tratamento de efluentes industriais, 
tratamento de efluentes domésticos e 
incineração de resíduos –, a disposição 
de resíduos sólidos urbanos ainda 
é o mais expressivo, representando 
53,5% da origem das emissões em 
2015. “Somente realizar a disposição 
ambientalmente adequada dos resíduos 
em aterros sanitários não é suficiente 
para a redução de emissões de GEE, 
e consequente redução de impacto 
gerado pelas mudanças climáticas. É 
preciso repensar a gestão de resíduos 
para novas formas de valorização do 
resíduo, seja biológica, física e energé-
tica”, afirmou Iris Coluna, pesquisa-
dora da equipe do ICLEI.

Enquanto a contribuição do setor 
em âmbito nacional é relativamente baixa, no contexto 
municipal urbano as emissões oriundas da disposição de 
resíduos sólidos e efluentes domésticos é mais expressiva. 
“Nota-se um padrão comportamental bastante diversificado, 
em que o tratamento e disposição final de resíduos sólidos 
e líquidos, podem atingir contribuições percentuais médias 
de 10 a 20% no total de emissões de Gases de Efeito Estufa 
em diferentes municípios no Brasil”, segundo o Relatório do 
Observatório do Clima. 

Também no contexto local, estudos como o “Opções de 
Mitigação de Emissões de GEE em Setores-Chave do Brasil”, 
publicado pelo MCTIC (Ministério da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações), defendem que o setor de resíduos 
possui o melhor custo efetividade para redução de emissões, 
com base em cenários econômicos e políticas vigentes, 
tornando-se uma área prioritária para ação.

Essas questões estão sendo abordadas na Câmara Temá-
tica sobre Cidades e Resíduos (CT) do Fórum Brasileiro de 
Mudanças Climáticas, que tem como objetivo propor uma 
estratégia de implementação para a Contribuição Nacional-
mente Determinada (NDC) apresentada pelo Brasil para o 
Acordo de Paris. 

As organizações ICLEI, WRI Brasil e WWF-Brasil 
coordenam a CT para apoiar a condução desse processo e 
sistematizar a contribuição que poderá ser dada pelos gover-
nos locais. A proposta conjunta será apresentada ao Governo 
Federal, em Outubro deste ano.
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Mesmo diante da evidente 
crise ambiental, parcela consi-
derável da humanidade ainda 
enxerga a Terra como uma 
“espécie” infinita; entendem que 
os recursos naturais e energéticos 
que dão suporte à atividade de 
produção econômica não são 
esgotáveis e que os serviços 
ecossistêmicos, dos quais a vida 
humana depende, estão aí para 
servirem aos nossos abusos. 

Há muito tempo, os homens 
da atualidade, chamados de modernos, têm olhado para a Terra 
enxergando-a como uma espécie de baú inesgotável, de onde 
se pode tirar matéria e energia em quantidade suficiente para 
satisfazer desejos e vontades de consumo material. Ainda hoje, 
especialmente pela força dominante do mercado econômico, a 
Terra continua sendo tratada tão somente como fonte e fossa: 
é fonte de recursos naturais e energéticos, e é fossa para onde 
são descartados resíduos ejetados do processo produtivo. 

Alguma coisa não 
funciona bem na Terra

Marcus Eduardo de Oliveira | Economista e ativista ambiental

Dessa forma, ao rebaixar-se a Terra aos interesses eco-
nômico-mercadológicos, a humanidade, com sua estúpida 
mania consumista, “alimenta” a produção industrial global 
em ritmo cada vez mais sufocante. Estimula-se, para tanto, 
a produção industrial contrária à preservação ambiental, 
ultrapassando limites planetários. 

Por isso é válida a afirmação corrente de que criamos 
um mundo à parte; um mundo que mais se parece com um 
colossal hipermercado. Parece mesmo que estamos num 
planeta-mercadoria onde se extrai/produz/consome/descarta 
de tudo, sempre numa velocidade assustadora. É por isso 
que se diz que a Terra está enferma, combalida. Vem daí a 
conhecida expressão “os gemidos” da Terra.

Para glorificar a sociedade de consumo, espelho do 
capitalismo avançado, parcela considerável da humanidade 
têm usado e abusado das condições de suporte que a Terra 
é capaz de oferecer, como se realmente ela fosse infinita. O 
paradigma da conquista, noção desenvolvida pelos mais 
abastados (20% da população mundial), é cada vez mais 
dirigido ao acúmulo material, e continua sendo visto como 
sinônimo de progresso humano. 
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O problema é que essa 
ação obscurece a visão da 
destruição do meio ambiente, 
e de quebra nos coloca a corda 
no pescoço; ou seja, nos deixa 
no limiar da sobrevivên-
cia. Devido especialmente 
a ganância consumista de 
alguns, é certo afirmar que um 
dos maiores erros da humani-
dade têm sido o de tirar mais 
do que a Terra renova.

Duzentos anos depois 
do início do industrialismo, 
quando a humanidade come-
çou a usar recursos do sistema 
ecológico numa escala mais 
elevada, os sapiens deixaram de respeitar os limites ambientais, e 
sequer deram tempo necessário à regeneração da natureza. 

A política econômica fixada pelas nações mais industria-
lizadas desde então submeteu a natureza e o meio ambiente 
aos interesses econômico-produtivos. Com isso conseguimos 
mostrar nossa total incapacidade de bem gerenciar a Terra, 
e justamente por isso estamos compactuando uma insidiosa 
situação de conflito-confronto junto à natureza. 

Sem muito esforço, é possível comprovar nossa incapa-
cidade no trato para com a natureza: nos últimos 50 anos 
conseguimos chegar próximo ao esgotamento de 60% dos 
principais serviços ecossistêmicos; provocamos a perda de 
35% dos manguezais, 40% das florestas e 50% das áreas 
alagadas. Fizemos com que entre 10 a 30% das espécies de 
mamíferos, aves e anfíbios desaparecessem de nossas vistas 
ao longo desse tempo mencionado. 

Hoje, os estoques de peixes 
estão 80% menores e a área 
cultivada cobriu 25% da 
superfície da Terra. As florestas 
estão encolhendo numa escala 
de mais de 9 milhões de hecta-
res ao ano. Em 25 países, elas 
já desapareceram e em outros 
29 a perda é de mais de 90% 
da cobertura florestal. 

Em nosso rico pedaço de 
chão que ainda contempla 
20% de toda a biodiversidade, 
as coisas não são diferentes. 
O Brasil já destruiu 88% da 
Mata Atlântica. Outros bio-
mas estão sendo igualmente 

destruídos pela ação antrópica que responde às exigências do 
crescimento econômico: 54% da Caatinga, 45% do Pampa, 
49% do Cerrado, 20% da Amazônia e 15% do Pantanal. 

Não há para onde correr. É preciso o reconhecimento de 
que somos, de fato, agentes potenciais de destruição ecológica. 
James Lovelock, criador da Teoria de Gaia, coloca o dedo 
na ferida e aponta que “nos tornamos uma infecção da Terra 
há um longo e incerto tempo, quando usamos pela primeira 
vez o fogo e as ferramentas de forma deliberada, mas não foi 
senão há cerca de 200 anos que terminou o longo período 
de incubação e começou a Revolução Industrial; a infecção 
da Terra tornou-se, então, irreversível”. 

Diante de tudo isso, parece mesmo que fica difícil refutar 
a ponderação de Pascal Picq, paleoantropólogo do Collège de 
France: “alguma coisa não funciona bem na Terra, e o que 
não funciona é o homo sapiens”.
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Nas últimas décadas, o Brasil 
implementou um exitoso pro-
grama voltado à formação de 
recursos humanos altamente qua-
lificados. Segundo as informações 
do Centro de Gestão e Estudos 
Estratégicos, observamos um 
expressivo crescimento no número 
de doutores formados entre 1997 
e 2014, passando de 3.500 para 
16.729 doutores/ano. 

Nesse contexto, cabe ressaltar 
a importância do Programa Ins-
titucional de Bolsas de Iniciação 
Científica (Pibic) para a formação 
de jovens pesquisadores, a partir 
dos cursos de graduação. O incre-
mento qualitativo e quantitativo 
das pós-graduações e do Pibic 
relevantemente contribuiu para o pujante aumento da nossa 
produtividade científica, com destaque para o número de 
publicações em periódicos internacionais indexados. Como 
consequência, o Brasil passou a ocupar o 13º lugar no ranking 
dos países mais produtivos, à frente da Holanda, Rússia, Suíça, 
Bélgica, México, Argentina e Chile.

Tal cenário foi decorrente dos robustos investimentos nas 
universidades e institutos de pesquisa — como USP, Unifesp, 
UFABC, UFRJ, UFMG, UFRGS, UERJ, UFC, UFG, UnB, 
Fiocruz, Embrapa, Instituto Butantã, Unidades de Pesquisa 
do MCTI&C – por parte das agências de fomento federais e 
estaduais (CNPq, Capes, Fapesp, Faperj, Fapemig, Fapeam, 
Fapespa, FAPPR, entre outras). O Brasil começava a consoli-
dar uma política consistente na área de Ciência, Tecnologia e 
Inovação (CT&I), absolutamente fundamental e estratégica 
para o nosso desenvolvimento.

Investimentos expressivos em CT&I tem sido o caminho 
trilhado pelas nações do G7 – Estados Unidos, Alemanha, 
Reino Unido, Japão, França, Itália e Canadá –, dado o 
impacto do retorno social, político e financeiro, sob a forma 
de desenvolvimento, melhoria da qualidade de vida, liderança 
global e riqueza para esses países. 

Essa política permitiu um rápido avanço em diferentes 
áreas como genômica, proteômica, metabolômica, farma-
cogenética, cibernética, nanotecnologia, computadores, 
celulares, telecomunicações, com vastíssima aplicação, desde 
o desenvolvimento de produtos essenciais à saúde pública, 
como vacinas e medicamentos, uso de células-tronco, até as 
novas conquistas na área da pesquisa espacial.

Renato Sérgio Balão Cordeiro | Biólogo, Pesquisador titular do Laboratório de Inflamação do IOC - Fiocruz  

José Paulo Gagliardi Leite | Bioquímico. Pesquisador Titular do IOC-Fiocruz

Diáspora científica e 
crise na ciência brasileira

Contudo, lamentavelmente 
e na contramão da história, o 
Governo Federal aplicou um 
dramático e equivocado corte 
da ordem de 44% nos recursos 
destinados à CT&I no primeiro 
semestre de 2017, gerando um 
efeito cascata de redução do finan-
ciamento e de concessões de bolsas 
para o sistema em geral. 

Essa iniciativa compromete 
o projeto de CT&I no país, que 
está prestes a entrar em colapso. 
Vivemos uma situação crítica, 
impensável, indigna, onde várias 
universidades e institutos de pes-
quisa se encontram em situação de 
penúria. Em decorrência da falên-
cia do Estado, a conjuntura do Rio 

é catastrófica, com a paralisia quase absoluta da Faperj e das 
universidades estaduais, com atrasos dramáticos nos salários, 
bolsas, editais de pesquisa, cancelamento de auxílios...

A perspectiva é também sombria no nível federal, em 
que a proibição de novos concursos públicos contribui para 
o empobrecimento e sucateamento das instituições, seja pelo 
esvaziamento de seu quadro qualificado – perda de pesqui-
sadores sênior –, seja pela total desmotivação e insegurança 
de jovens pesquisadores em ingressar e seguir a carreira de 
pesquisa e docência acadêmica. Nosso país está sob o risco de 
sofrer a maior diáspora científica da história, com a drenagem 
dos seus cérebros mais qualificados e talentosos para os países 
mais avançados, onde a CT&I constitui a mola propulsora 
de riqueza, desenvolvimento e bem-estar social.

O Presidente da Academia Brasileira de Ciências, Luiz 
Davidovich, foi bastante enfático em relação ao corte orça-
mentário, quando afirmou: “Se estivéssemos em uma guerra, 
poderiam pensar que isto é estratégia de um governo estran-
geiro para destruir o nosso país. Mas, na verdade, somos nós 
fazendo isso conosco”.

Esperamos que o Governo tenha a sensibilidade de rever-
ter o cenário atual, por meio do descontingenciamento dos 
recursos destinados à CT&I. Tal iniciativa evitaria a descons-
trução das conquistas alcançadas ao longo de décadas. Afinal, 
trata-se de um dos pilares básicos de uma nação com visão de 
futuro, onde a ciência desempenha papel fundamental para o 
crescimento do país. Para fraseando Walter Oswaldo Cruz: 
“Meditai se só as nações fortes podem fazer ciência, ou se é 
a ciência que as torna fortes”.
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A ciência brasileira experimentou 
um grande desenvolvimento nas últi-
mas décadas. O Brasil já forma mais 
de 16 mil doutores por ano, cientistas 
brasileiros conquistam importantes 
prêmios internacionais, e há claros 
exemplos de sucesso na aviação, na 
agricultura, na produção de óleo e 
gás, na saúde e na grande variedade de 
startups em parques tecnológicos.

No entanto, o país encontra-se 
neste momento em uma encruzilhada 
entre dois caminhos, o do desenvolvi-
mento, se investir em ciência, educa-
ção e inovação tecnológica; ou o do 
atraso, se focar unicamente em cortes 
orçamentários e ajustes fiscais. 

Após um período virtuoso em que 
tivemos um aumento do investimento 
público em ciência e tecnologia, acom-
panhado por um modesto incremento 
dos investimentos de empresas, pare-
cia que íamos finalmente ultrapassar 
o patamar de 1,2 por cento do PIB 
investido em Pesquisa e Desenvol-
vimento (P&D) e alcançar valores 
próximos aos da China e de países 
desenvolvidos, superiores a 2 por 
cento do PIB. 

Entretanto, o que temos visto nos 
últimos quatro anos é uma diminui-
ção dos investimentos em P&D. O 
orçamento de 2017 do Ministério 
da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações, após o corte de 44% 
realizado recentemente, é cerca da 
metade do de 2005, e um terço do 
de 2013, em valores atualizados pela 
inflação. Além disso, os Estados da 
Federação também têm feito gran-
des cortes em seus investimentos 
em P&D, afetando seriamente suas 
fundações de amparo à pesquisa. 

Isso tem resultado na paralisação 
de pesquisas cruciais para o país, 
como é o caso dos estudos sobre as 
epidemias de zika, febre amarela, 
chicungunha e dengue. 

Luiz Davidovich | Presidente da Academia Brasileira de Ciências Jerson Lima Silva | Professor da 

UFRJ e Diretor Científico da Faperj José Galizia Tundisi | Professor da Universidade FEEVALE

O Brasil está na 
encruzilhada da ciência

O Brasil tem tido um papel 
altamente relevante no entendimento 
dessas doenças, o que tem permitido 
atenuar suas consequências e buscar 
medidas preventivas e terapêuticas. 
Mais de 13% dos estudos mundiais 
sobre Zika foram feitos por grupos 
brasileiros, ameaçados agora pelo 
corte de investimentos. 

A face mais cruel é que o inves-
timento de várias décadas está sendo 
perdido tanto pela falta de manuten-
ção dessas pesquisas como pela fuga 
de cérebros para outros países. 

Ciência e tecnologia são elementos 
essenciais de um projeto de nação. 
Com essa perspectiva, a Academia 
Brasileira de Ciências (ABC) realizará 
no Museu do Amanhã, de amanhã 
a quarta-feira, a sua Reunião Magna 
anual, com o tema “Um projeto de 
Ciência para o Brasil”. A apresen-
tação de propostas para o país será 
acompanhada de palestras sobre as 
fronteiras da Ciência. 

Uma agenda positiva em época 
de crise, o Projeto de Ciência para 
o Brasil é uma iniciativa da ABC 
reunindo mais de uma centena de 
seus membros, que estão elaborando 
propostas para o desenvolvimento 
científ ico e tecnológico do país. 
Esse projeto tem uma importância 
estratégica para o Brasil e consolida 
a participação de cientistas e da ABC 
no desenvolvimento do país. 

Mas propostas não bastam. Sem 
agências de fomento revigoradas, 
financiando pesquisa de qualidade, 
o Brasil não conseguirá trilhar o 
caminho seguido pelos países desen-
volvidos e mesmo pelos membros 
do BRICS. O país precisa ter um 
projeto de ciência com um robusto 
financiamento, tanto por parte do 
governo como do setor privado, para 
que possa tornar-se desenvolvido e 
socialmente justo.
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A ciência e a arte se entre-
laçam com frequência. Mas há 
um exemplo marcante pelo sur-
gimento tão precoce em relação 
à aplicação social a que se refere. 
Trata-se de um livro de Júlio 
Verne, escrito em 1874, “A Ilha 
Misteriosa”. Nele, um dos seus 
personagens diz ao outro: “um 
dia, água será empregada como 
combustível. O hidrogênio e o 
oxigênio, utilizados isolada ou 
simultaneamente, fornecerão 
fonte de calor e luz inesgotáveis e de uma intensidade de que 
o carvão seria incapaz. A água é o carvão do futuro”.

Pois bem, esse dia e o futuro chegaram!

Pilha a combustível

A água contém o elemento químico mais abundante do 
universo, o hidrogênio. E este compõe um gás de mesmo 
nome, que vem a ser o combustível com o maior conteúdo 
energético dentre todos os que conhecemos. Atualmente, o 
hidrogênio ainda é usado como um produto químico, nas 
indústrias siderúrgicas, refinarias, químicas, petroquímicas, 
de processamento de alimentos e muitas outras.

Mas nós vivemos hoje, no Brasil e no mundo, o alvorecer 
da energia do hidrogênio. Isto é, uma era em que o hidrogênio 
será efetivamente usado como combustível. O hidrogênio será 
usado em um dispositivo denominado pilha a combustível, 
também inventado no Século 19, mas que somente agora 
nos chega sob a forma de um equipamento que se tornou 
um produto industrial.

Paulo Emilio V. de Miranda | Professor e coordenador do Laboratório de Hidrogênio da Coppe/UFRJ

O futuro chegou
A pilha a combustível promove reação eletroquímica, sem 

combustão, do hidrogênio com o oxigênio do ar, para produzir 
eletricidade, calor e um rejeito muito especial: a água; pura, 
limpa e cristalina. Ora, se o hidrogênio é produzido a partir 
da água e, ao ser usado numa pilha a combustível para gerar 
eletricidade, tem como rejeito a própria água, fecha-se um 
ciclo virtuoso no uso de um combustível que dificilmente 
seria hoje concebível.

Mas, o hidrogênio e biogases podem ser também produ-
zidos pela biodigestão ou pela gaseificação de quaisquer bio-
massas, inclusive usando rejeitos da agroindústria, industriais 
e antrópicos. No Brasil, ainda se pode realizar a reforma a 
vapor do etanol, aqui produzido em larga escala.

A combinação entre energia do hidrogênio e energias 
renováveis é muito promissora. Isso porque a intermitên-
cia de geração das energias renováveis pode ser controlada 

produzindo-se hidrogênio quando há excesso 
de capacidade, e utilizando-o para gerar 
eletricidade quando há excesso de demanda. 
Portanto, o hidrogênio é um vetor energético 
que atua como armazenador de energia.

Veículos, residências, comércio e indús-
tria e os dispositivos móveis usarão pilhas a 
combustível para gerar eletricidade e calor. 
Isso fará com que elas venham a ter para 
o Século 21 a mesma importância que os 
computadores tiveram para o Século 20.

Atualmente, no Japão, há 150.000 
residências que testam a geração distri-
buída de eletricidade e calor com pilhas 
a combustível. No Brasil, desenvolvemos, 
no Laboratório de Hidrogênio da Coppe/
UFRJ, em parceria com Furnas, um ônibus 
híbrido elétrico-hidrogênio com a melhor 
eficiência energética já reportada.

Esse alvorecer de uma nova época com 
combustível limpo, sustentável e perene, é 

brindado no Brasil com dois acontecimentos relevantes. Um 
deles é a criação da Associação Brasileira do Hidrogênio, 
que chega para conscientizar a sociedade sobre os benefícios 
da energia do hidrogênio, para atuar no estabelecimento de 
processos tecnológicos e suas normas de utilização, assim 
como para incentivar desenvolvimentos inovadores.

O outro é a realização no Rio de Janeiro, em junho de 
2018, da Conferência Mundial de Energia do Hidrogênio, 
a qual se realiza a cada dois anos desde 1976 e ocorrerá no 
Brasil pela primeira vez.

É muito interessante quando se tem a consciência de estar 
no presente e com os pés no futuro, que avança a passos largos. 
Esse é o caso atual, quando o gás hidrogênio e os múltiplos 
compostos que contêm o elemento químico hidrogênio em 
quantidade são portadores de uma nova fonte e uma nova 
era de energia para a humanidade.
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Ao pensar na contribuição 
do Comitê Brasileiro do Pacto 
Global para a Agenda 2030, e os 
Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) na estratégia 
empresarial, sobretudo quando 
nos referimos à Educação de 
Qualidade, não se pode deixar 
de fazer um balanço de nossa 
evolução histórica e social. 
Carregamos as marcas de um 
passado de atraso e exclusão, que 
penalizou o andar “de baixo” 
da sociedade, conduzindo a uma modernidade inconclusa, 
carregada de pedaços do passado que pretendeu superar. 

Basta atentar para a distância entre os ricos e pobres, para 
a paisagem urbana dos grandes centros, para os indicadores de 
saúde e educação e teremos um exemplo vivo de quão distantes 
estamos de ser uma nação moderna e democrática.

Rogério Baptistini Mendes | Sociólogo, professor do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas da Universidade Mackenzie

Os empresários, a educação e 
o Brasil no marco dos ODS

A vasta bibliografia acadêmica produzida sobre o sub-
desenvolvimento, a revolução burguesa e a modernização, 
o capitalismo tardio e a dependência econômica, apesar de 
datada, nos dá pistas para a compreensão dos males herdados e 
dos desafios que eles impõem ao país em termos de integração 
competitiva ao mundo global. E, neste Século 21, demonstra 
como os problemas se sobrepõem, com a herança do passado 
mal resolvido embaraçando a resolução dos novíssimos 
dilemas trazidos pela contemporaneidade da tecnologia, da 
sociedade da informação, da dinâmica financeira do capital, 
da desindustrialização, num movimento societal global que 
há muito deixou de ser de afluência e passou, conforme a 
metáfora construída pelo ex-Ministro da Educação e Senador 
Cristovam Buarque, a produzir “Mediterrâneos invisíveis”: 
muros que excluem os pobres e aprisionam os ricos.

Para nós, brasileiros, enfrentar o tema da Educação de 
Qualidade adquire relevância ímpar, pois o mesmo diz res-
peito ao tipo de sociedade que queremos ser e qual o lugar 
que buscamos ocupar no mundo deste Século 21. 
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Se observarmos a educação apenas pelo viés instrumental 
e utilitário, é óbvio que a escolha política incidirá num tipo de 
povo e num lugar na hierarquia das economias nacionais. E 
é preciso que fique claro, a nação perdeu força como unidade 
de referência neste cenário globalizado, mas ela e o território 
continuam a definir vencedores e vencidos, a balizar o jogo 
de poder. Neste sentido, quem educar, como educar e para 
que educar são perguntas fundamentais de um verdadeiro 
pacto político.

Em primeiro lugar, a universalidade do ensino primário 
e secundário, com conteúdos relevantes para a vida, nas 
dimensões pública e privada, intelectual e física, deve ser uma 
meta comum a todos os preocupados em fazer do Brasil uma 
nação democrática e competitiva economicamente. 

Nestes termos, a escola equipada, o professor bem preparado 
e o tempo integral são fundamentais, pois educação é uma 
relação social que reclama interação, convívio, cumprindo 
importante função de socialização.

Parafraseando Edgard Morin, ela deve educar para a vida, 
“fornecer, estimular uma das missões de qualquer educação: 
autonomia e liberdade de espírito”. E parece óbvio que isso 
não se alcança quando se consideram determinados saberes 
inúteis, quando a relação professor-aluno e aluno-aluno é 
substituída pelo insulamento do discente diante do aplicativo, 
quando as atividades físicas são descoladas das atividades 
intelectuais e estudar se torna simplesmente decorar questões 
e roteiros pré-definidos.

A igualdade do acesso à educação não pode servir para 
transformar a educação numa mercadoria a ser explorada 
por grupos financeiros interessados no resultado imediato 
de seu investimento. 

No Brasil, políticas públicas mal construídas, controles 
confusos, financiamento público farto e demanda abundante, 
contribuíram para o crescimento da oferta privada de vagas 
no ensino superior, seja nas modalidades presenciais, híbridas 
ou à distância. O resultado, entretanto, não foi uma melhora 
qualitativa em termos de formação de mão-de-obra ou de 
produção de conhecimento. 

O sociólogo Wilson Almeida, em livro resultante de pes-
quisa sobre a privatização do ensino superior privado no Brasil, 
denuncia a baixa qualidade da formação, o enriquecimento 
dos investidores privados e o ônus ao Estado brasileiro. Uma 
equação que nada alvissareira.

Se quisermos atingir, de fato, as metas dos ODS, a 
estratégia empresarial deve considerar, sobretudo no setor 
industrial paulista, que cumpriu o papel de vanguarda do 
desenvolvimento brasileiro à modernidade, a obrigatoriedade 
de pensar um projeto de país e situar a educação neste projeto. 
Para os níveis primário, secundário e profissionalizante, há 
o excelente exemplo da rede escolar do Serviço Social da 
Indústria (SESI), particularmente de São Paulo, que merece 
ser protegido e ampliado. 

No nível superior, há que se avançar para parcerias com 
universidades que produzam conhecimento e façam mais 
do que simplesmente vender diplomas. Um projeto de país 
reclama saberes que sejam capazes de formar cidadãos, tornar 
a humanidade mais humana, mais solidária, mais justa, mais 
inovadora e mais sustentável. E é isso que deve perseguir uma 
empresa responsável. 

O Brasil é possível e reclama o concurso da liderança 
empresarial, a participar ativamente da confecção de um 
projeto de país.
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“A não exploração dos recur-
sos do subsolo da região da 
Amazônia, particularmente na 
Bolívia, no Território e Parque 
Nacional Isibore Sécure (TIP-
NIS) – território dos povos 
Chimán, Yuracaré e Moxeño 
– seria um sinal histórico de 
seu governo em favor de uma 
mudança civilizatória. Por isso, 
senhor Presidente, não se deve 
dar passagem à destruição e 
pressão em tal território, como 
atualmente promove a recentemente promulgada Lei 266. 
Retificar a decisão tomada, falaria de sua sensibilidade e 
sabedoria, senhor Presidente”, escreve o economista e Ex-
Presidente da Assembleia Constituinte do Equador Alberto 
Acosta, em carta aberta direcionada ao presidente boliviano 
Evo Morales. 

Carta Aberta a Evo Morales
Alberto Acosta | Economista e Ex-Presidente da Assembleia Constituinte do Equador

Há seis anos me dirigi ao senhor, e hoje assim procedo pelo 
mesmo assunto e nos mesmos termos. Como irmão latino-
americano, preocupa-me o que está acontecendo no Território 
Indígena e Parque Isiboro Sécure (TIPNIS). Moveu-me então, 
e agora me move, escrever-lhe diante da possibilidade de que 
esse refúgio de vida seja perfurado por uma estrada e, pior 
ainda, que a mesma permita iniciar a exploração e extração 
petrolífera no Território Indígena e Parque Isiboro Sécure; 
existindo ao lado do Parque as concessões de Chispani e 
Rio Hondo.

Escrevo-lhe, pois reconheço que a Bolívia, Estado plurina-
cional, proclamou e constitucionalizou os Direitos das Nações 
e dos Povos Indígenas. Faço isto porque o senhor divulgou, 
em nível internacional, a defesa dos Direitos da Natureza, 
assinando as resoluções de Tiquipaya, onde abertamente se 
consagram estes direitos e se exige defender a Mãe Terra contra 
o capitalismo explorador, avassalador e extrativista. 

Também tomo esta atitude porque seu governo pôde ser 
protagonista no contexto internacional e também em seu 
país na defesa da Mãe Terra, da Pacha Mama, caso contrário, 
não haveria a coerência que é necessária para empreender 
esta nobre tarefa.

Senhor Presidente, preocupa-me as tensões na Amazônia 
boliviana causadas pela crescente atividade petrolífera. Nós, 
no Equador, por uma dura experiência acumulada em mui-
tos anos, sabemos muito bem as ameaças e riscos que isto 
significa. Conhecemos os impactos e custos desta atividade, 
que provoca distorções econômicas, destrói a Natureza e cria 
condições deploráveis de saúde e segurança para os povos de 
nossa Amazônia petrolizada. 

Povos inteiros, como os tetete e os sansahuari, desapare-
ceram pela atividade petrolífera. Falo como um conhecedor 
direto desta realidade, pois trabalhei durante anos na empresa 
estatal petroleira. Em grande parte de minha vida profissional, 
fui consultor de temas energéticos e petroleiros, e inclusive 
fui Ministro de Energia e Minas, responsável pela atividade 
petrolífera em meu país.

Senhor Presidente, tais destroços e impactos impedem a 
construção do sumak kawsay1. Por isso, no Equador, a partir 
da sociedade civil ocorreu a resistência ativa (como o julga-
mento contra a petroleira Chevron-Texaco) e a construção 
de alternativas. Entre tais alternativas está a proposta de 
deixar o petróleo no subsolo – Iniciativa Yasuní-ITT – que, 
exatamente há quatro anos, fracassou, pois o então Presidente, 
Rafael Correa, não esteve à altura das circunstâncias e falhou 
com o mundo.

1 Sumak Kawsay é uma expressão originária da língua quíchua, idioma tradicional dos Andes. 
“Sumak” significa plenitude e “Kawsay”, viver. Proposta para que a sociedade possa recuperar 
as condições de sua própria produção e reprodução material e espiritual, ou seja, uma nova 
visão da natureza, sem ignorar os avanços tecnológicos nem os avanços em produtividade, mas 
sim os projetando no interior de um novo contrato com a natureza como parte de sua própria 
dinâmica, como fundamento e condição de possibilidade de sua existência no futuro.

Estimado Presidente do fraterno povo da Bolívia, 
Evo Morales Ayma:
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A atividade petrolífera corresponde 
a um padrão hegemônico de dominação 
do capital transnacional e utiliza várias 
estratégias para atuar sob urgências 
nacionais. Já nos fatos, tais atividades 
criam pressões que postergam as agendas 
nacionais e incorporam novos territórios 
para a extração de recursos vitais para o 
capitalismo transnacional, ao passo que 
se perdem espaços para construir o sumak 
kawsay. Em poucas palavras, o aumento 
da atividade petrolífera perpetua a condição periférica e 
subordinada de nossos povos.

É indispensável, senhor Presidente, abrirmo-nos a diálo-
gos amplos e respeitosos, que nos permitam transitar – na 
pluralidade e democracia – para um modelo pós-extrativista, 
centrado na vida e não nas demandas do capital. É urgente 
superar a dependência dos combustíveis fósseis e resguardar 
territórios livres do petróleo, como bases para construir o 
“Bom Viver”. 

Apresento isto, pois, como o senhor muito acertadamente 
afirmava, “Viver Bem é pensar não só em termos de renda 
per capita, mas de identidade cultural, de comunidade, de 
harmonia entre nós e com nossa Mãe Terra”. Mas não se trata 
apenas do “Bom Viver”, pois, senhor Presidente, os graves 
efeitos locais, nacionais e globais da atividade petrolífera – e 
extrativista em geral – colocam em risco a existência de toda 
a civilização: é uma questão até de sobrevivência.

A não exploração dos recursos do subsolo da região da 
Amazônia, particularmente no Território e Parque Nacional 
Isibore Sécure (TIPNIS) – território dos povos Chimán, 
Yuracaré e Moxeño – seria um sinal histórico de seu governo 
em favor de uma mudança civilizatória. 

Carta publicada por Systemic Alternatives, 15-08-2017. 
A tradução é do Centro de Promoção dos Agentes de Transformação - CEPAT

Por isso, senhor Presidente, não se 
deve dar passagem à destruição e pres-
são em tal território, como atualmente 
promove a recentemente promulgada Lei 
266. Retificar a decisão tomada, falaria 
de sua sensibilidade e sabedoria, Senhor 
Presidente.

Sem pretender dar lições quanto aos 
caminhos alternativos a seguir, estou 
convencido de que há outras opções para 
resolver os graves problemas de nossos 

povos. O certo é que com mais extrativismo não superaremos 
os problemas estruturais, ao contrário, nós os aprofundare-
mos. A década passada demonstra isto. Não sejamos cegos e 
néscios, senhor Presidente.

Solidarizando-me com o povo boliviano, cumprimento 
as organizações bolivianas que – de maneira patriótica – cha-
mam a atenção aos riscos destes projetos extrativistas. Com 
o respeito que o senhor merece, novamente lhe recomendo e 
alerto para que não sacrifique o caminho percorrido. Busque 
outros caminhos para construir democraticamente uma socie-
dade mais justa e equitativa, capaz de atender as demandas de 
toda a população boliviana, sem cair nas velhas armadilhas 
do capital transnacional. Digo isto a partir de uma terra que, 
após mais de quatro décadas de extrativismo petroleiro, ainda 
não alcançou – nem alcançaremos – esse fantasma chamado 
“desenvolvimento”. 

Com uma saudação fraterna,
Alberto Acosta
Ex-Presidente da Assembleia Constituinte do Equador
Quito, 15 de Agosto de 2017
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Manifestação indígena contra a exploração de petróleo e o plantio de coca no Território e Parque Nacional Isibore Sécure  - TIPNIS
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O Documento Final da Conferên-
cia sobre os Oceanos foi elaborado por 
193 Estados-membros da Organização 
das Nações Unidas. Ocorrida entre 
os dias 5 e 9 de Junho na sede das 
Nações Unidas em Nova Iorque, a 
Conferência sobre os Oceanos contou 
com os principais Chefes de Estado e 
de Governo, bem como representantes 
de organizações de todo o mundo que 
trabalham com o tema.

O objetivo da Conferência foi 
apoiar a implementação do Objetivo 
de Desenvolvimento Sustentável - 
ODS 14: conservar e utilizar de forma 
sustentável os oceanos, os mares e os 
recursos marinhos para o desenvol-
vimento sustentável. 

Confira o documento na íntegra 
abaixo:

Nosso Oceano, Nosso Futuro: Chamada para Ação

1. Nós, Chefes de Estado e Governo e representantes ofi-
ciais, reunindo-nos em Nova Iorque, de 5 a 9 de Junho de 2017, 
na Conferência sobre os Oceanos para apoiar a implementação 
do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14 da Agenda 
2030, com participação integral da sociedade civil e outras 
partes interessadas, afirmamos nosso forte compromisso de 
conservar e usar sustentavelmente nossos oceanos, mares e 
recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável.

2. Nós somos mobilizados pela forte convicção de que 
nosso oceano é essencial para nosso futuro compartilhado 
e humanidade em comum em toda sua diversidade. Como 
líderes e representantes de nossos governos, estamos deter-
minados em agir decisiva e urgentemente, convencendo-se 
que nossa ação coletiva fará uma diferença significativa para 
nossa população, nosso planeta e nossa prosperidade.

3. Nós reconhecemos que o nosso oceano cobre três quartos 
do nosso planeta, conecta nossas populações e mercados e 
representa uma parte importante das nossas heranças natural 
e cultural. Ele fornece quase metade do oxigênio que respi-
ramos, absorve mais de um quarto do dióxido de carbono 
que produzimos, exerce um papel vital no ciclo da água e no 
sistema climático e é uma fonte importante de biodiversidade 
e de serviços de ecossistema do nosso planeta. Ele contribui 
para o desenvolvimento sustentável e economias sustentáveis 
baseadas no oceano, bem como para a erradicação da pobreza, 
segurança alimentar e nutrição, comércio e transporte marí-
timo, trabalho digno e fonte de renda.

Documento | Centro de Informação da ONU para o Brasil (UNIC Rio)

Documento Final da 
Conferência sobre os Oceanos

4. Nós estamos particularmente 
alarmados pelos efeitos colaterais 
da mudança climática no oceano, 
incluindo o aumento das temperaturas 
do oceano, acidificação oceânica e 
costeira, desoxigenação, aumento 
do nível do mar, diminuição da área 
de cobertura do gelo polar, erosão 
das costas e fenômenos climáticos 
extremos.

Nós reconhecemos a necessidade 
de se abordar os impactos adversos 
que prejudicam a habilidade crucial 
do oceano de agir como um regulador 
climático, como fonte de biodiversi-
dade marítima, como um provedor 
vital de alimento e nutrição, turismo 
e serviços de ecossistema, e como um 
motor de desenvolvimento e cresci-
mento econômico sustentáveis. 

Nós reconhecemos, a respeito 
disto, a importância do Acordo de Paris, adotado sob a 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas.

5. Nós estamos comprometidos em interromper e reverter 
o declínio da saúde e produtividade do nosso oceano e seus 
ecossistemas e em proteger e restaurar sua resiliência e inte-
gridade ecológica. Nós reconhecemos que o bem-estar das 
gerações presentes e futuras está inextricavelmente ligado à 
saúde e produtividade do nosso oceano.

6. Nós sublinhamos o caráter integrado e indivisível de 
todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, bem 
como as interligações e sinergias entre eles, e reiteramos 
a importância de sermos guiados em nosso trabalho pela 
Agenda 2030, incluindo os princípios reafirmados nela. Nós 
reconhecemos que cada país enfrenta desafios específicos em 
seu esforço pelo desenvolvimento sustentável, em particular 
Países Menos Desenvolvidos (PMD, ou Least Developed 
Countries - LDC), países em desenvolvimento sem saída para 
o mar, Países Insulares em Desenvolvimento (Small Island 
Developing States - SIDS) e Estados africanos, incluindo 
costeiros, entre outros reconhecidos na Agenda 2030. Há 
também desafios nos países de renda média.

7. Nós reiteramos nosso compromisso em atingir as metas 
do Objetivo 14 dentro do prazo e a necessidade de se sustentar 
ações em longo prazo, levando em consideração as distintas 
realidades nacionais, capacidades e níveis de desenvolvimento 
e respeitando políticas e prioridades nacionais. Nós reconhe-
cemos, particularmente, a relevância especial de certas metas 
do Objetivo 14 para SIDS e LDCs.
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8. Ressaltamos a necessidade de uma abordagem integrada, 
interdisciplinar e intersetorial, bem como de se aperfeiçoar 
a cooperação, coordenação e coerência política em todos os 
níveis. Enfatizamos a importância de parcerias efetivas que 
possibilitem ações coletivas e reafirmamos nosso compromisso 
para com a implementação do Objetivo 14 com a participação 
integral de todas as partes interessadas.

9. Ressaltamos a necessidade de se integrar o Objetivo 14 e 
suas metas inter-relacionadas aos planos e estratégias nacionais 
de desenvolvimento, de se promover a propriedade nacional e 
de se assegurar sua implementação através do envolvimento 
de todas as partes interessadas, incluindo autoridades locais 
e nacionais, membros do parlamento, comunidades locais, 
povos indígenas, mulheres e jovens, bem como as comuni-
dades acadêmicas e científicas e de negócios e indústrias. 
Nós reconhecemos a importância da igualdade de gênero e 
o papel crucial das mulheres e jovens na conservação e no 
uso sustentável de oceanos, mares e recursos marinhos para 
o desenvolvimento sustentável.

10. Ressaltamos a importância de se aprimorar o entendi-
mento da saúde e da função do nosso oceano e dos estressores 
em seus ecossistemas, inclusive através de avaliações do estado 
do oceano pautadas na ciência e em sistemas de conheci-
mento tradicionais. Nós também ressaltamos a necessidade 
de se expandir a pesquisa científica marinha para informar e 
sustentar as tomadas de decisão, e de se promover centros e 
redes de conhecimento para aperfeiçoar o compartilhamento 
de dados científicos, dos melhores métodos e de conhecimento 
prático.

11. Nós enfatizamos que nossas ações para implementar 
o Objetivo 14 devem estar de acordo com, reforçar e não 
duplicar ou subjugar os instrumentos, processos, mecanismos 
ou entidades legais existentes. 

Nós afirmamos a necessidade de se aprimorar a conser-
vação e o uso sustentável de oceanos e seus recursos através 
da implementação do direito internacional como refletido na 
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, que 
provê a estrutura legal para a conservação e uso sustentável 
de oceanos e seus recursos, como recordado no parágrafo 158 
de “O Futuro que Queremos”. 

12. Nós reconhecemos que a conservação e o uso sustentável 
do oceano e seus recursos requerem os meios necessários de 
implementação fornecidos pela Agenda 2030, pela Agenda 
de Ação de Adis Abeba da Terceira Conferência Internacional 
sobre Financiamento para o Desenvolvimento e outras fontes 
relevantes, incluindo o Roteiro das Modalidades Aceleradas 
de Ação dos Pequenos Estados Insulares em Desenvolvimento 
(SAMOA). 

Nós salientamos a importância da implementação com-
pleta e dentro do prazo da Agenda de Ação de Adis Abeba e, 
nesse contexto, enfatizamos a necessidade de se aprimorar o 
conhecimento e a pesquisa científicas, aprimorar a capacitação 
em todos os níveis, mobilizar recursos de todas as fontes e 
facilitar a transferência de tecnologia em termos mutuamente 
aceitos, levando em consideração os critérios e diretrizes da 
Comissão Oceanográfica Intergovernamental sobre a trans-
ferência de tecnologia marinha, para apoiar a implementação 
do Objetivo 14 em países em desenvolvimento.
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13. Nós apelamos a todas as partes interessadas para que 
conservem e utilizem de forma sustentável os oceanos, mares 
e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável 
através das seguintes ações, as quais devem ser aplicadas com 
caráter de urgência, inclusive a partir do aproveitamento de 
instituições e parcerias já existentes:

(a) Abordar a implementação do Objetivo 14 de maneira 
integrada e coordenada e promover políticas e ações que 
considerem as interligações críticas entre as metas do Obje-
tivo 14, a sinergia potencial entre o Objetivo 14 e os outros 
Objetivos, particularmente aqueles cujas metas são relacio-
nadas ao oceano, bem como outros processos que apoiem a 
implementação do Objetivo 14.

(b) Fortalecer a cooperação, coordenação e coerência 
política entre instituições em todos os níveis, inclusive entre 
organizações internacionais, organizações e instituições 
regionais e sub-regionais, arranjos e programas.

(c) Fortalecer e promover parcerias efetivas e transparen-
tes entre múltiplas partes interessadas, incluindo parcerias 
público-privadas, por meio do aprofundamento do envol-
vimento dos governos com entidades e programas globais, 
regionais e sub-regionais, comunidade científica, setor privado, 
comunidade de doadores, organizações não governamentais, 
grupos comunitários, instituições acadêmicas e outros atores 
relevantes.

(d) Desenvolver estratégias compreensíveis para gerar 
conscientização acerca da relevância natural e cultural do 
oceano, bem como de seu estado e do papel que exerce, e da 
necessidade de se aprofundar o conhecimento sobre o oceano, 
incluindo sua importância para o desenvolvimento sustentável 
e como as atividades antropológicas o afetam.

(e) Sustentar planos para nutrir a educação relacionada 
ao oceano, como, por exemplo, parte do currículo educacio-
nal, a fim de se promover literatura sobre o oceano e criar 
uma cultura de conservação, restauração e uso sustentável 
do mesmo.

(f) Dedicar mais recursos para pesquisas científicas mari-
nhas, a exemplo de pesquisas interdisciplinares e observação 
oceânica e costeira contínua, além de coleta e compartilha-
mento de dados e conhecimentos, incluindo conhecimentos 
tradicionais, a fim de se aprofundar nosso conhecimento sobre 
o oceano, melhorar o entendimento acerca do relacionamento 
entre o clima e a saúde e produtividade do oceano, fortalecer 
o desenvolvimento de sistemas coordenados de alarme ante-
cipado de eventos e fenômenos climáticos extremos e para 
promover as tomadas de decisão com base na melhor ciência 
disponível, incentivar a inovação científica e tecnológica, bem 
como aprimorar a contribuição da biodiversidade marinha 
para o desenvolvimento de países em desenvolvimento, em 
particular os Países Insulares em Desenvolvimento (SIDS) 
e Países Menos Desenvolvidos (LDCs).

(g) Impulsionar ações para prevenir e reduzir significa-
tivamente a poluição de todos os tipos, particularmente de 
atividades terrestres, incluindo detritos marinhos, plásticos 
e microplásticos, poluição nutricional, esgoto não tratado, 
depósito de resíduos sólidos, substâncias perigosas, poluição 
de navios e equipamentos pesqueiros perdidos, abandonados 
ou descartados de qualquer forma, bem como para se abordar, 
apropriadamente, os impactos adversos de outras atividades 
humanas nos oceanos e na vida marinha, tais como ataques 
de navios, barulho submarino e a presença de espécies exó-
ticas invasoras.

(h) Promover a prevenção e minimização do desperdício, 
desenvolver padrões de consumo e produção sustentáveis, 
adotar os 3Rs – reduzir, reutilizar e reciclar –, inclusive 
através do incentivo de soluções voltadas para o mercado a 
fim de se reduzir a geração de resíduos, do aprimoramento 
de mecanismos ecológicos de manejo, descarte e reciclagem 
de resíduos, e do desenvolvimento de alternativas como 
produtos reutilizáveis, recicláveis ou biodegradáveis em 
condições naturais.

(i) Implementar estratégias robustas e de longo prazo para 
reduzir o uso de plásticos e microplásticos, particularmente 
sacolas plásticas e plásticos de uso único, inclusive através de 
parcerias com partes interessadas em níveis relevantes para 
abordar sua produção, promoção e uso.

(j) Sustentar o uso efetivo e apropriado de ferramentas 
baseadas em área, inclusive áreas marinhas protegidas e outras 
abordagens integradas e intersetoriais, incluindo planejamento 
espacial marinho e gestão integrada da zona costeira com 
base na melhor ciência disponível, bem como o engajamento 
de partes interessadas e a aplicação de abordagens ecológicas 
e preventivas, consistentes com o direito internacional e de 
acordo com a legislação nacional, para aprimorar a resiliência 
oceânica e melhorar a conservação e o uso sustentável da 
biodiversidade marinha.

(k) Desenvolver e implementar medidas efetivas de adap-
tação e mitigação que contribuam para aumentar e sustentar 
a resiliência do oceano à acidificação oceânica e costeira, 
ao aumento do nível do mar e ao aumento da temperatura 
oceânica, e para a abordagem de outros impactos prejudiciais 
da mudança climática no oceano, bem como em ecossistemas 
costeiros e de carbono azul, tais como manguezais, pântanos 
de maré, ervas marinhas, recifes de corais e ecossistemas 
interconectados mais amplos, e assegurar a implementação 
de obrigações e compromissos relevantes.

(l) Aprimorar a gestão sustentável da pesca, inclusive para 
restaurar os estoques de peixe o mais celeremente possível ao 
menos a níveis que permitam a máxima produção sustentável 
possibilitada por suas próprias características biológicas, através 
da implementação de medidas de gestão, monitoramento, 
controle e cumprimento de parâmetros baseadas na ciência, 
apoiando o consumo de peixes advindos de pesqueiras sus-
tentáveis, e por meio da abordagem preventiva e ecológica 
apropriada, bem como através do fortalecimento da cooperação 
e coordenação, inclusive por meio de organizações, entidades 
e programas de gestão de pesqueiras regionais.
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(m) Extinguir práticas destrutivas de pesca e a pesca 
ilegal, não reportada e irregular, abordando suas raízes e 
responsabilizando os atores e beneficiários por meio da apli-
cação das medidas cabíveis, a fim de privá-los dos benefícios 
de tais atividades, e implementar efetivamente as obrigações 
do Estado da bandeira, bem como as obrigações relevantes 
do Estado portuário.

(n) Acelerar o trabalho e fortalecer a cooperação e 
coordenação em prol do desenvolvimento de esquemas de 
documentação de capturas interoperáveis e rastreamento de 
produtos pesqueiros.

(o) Fortalecer a capacitação e a assistência técnica for-
necida a pescadores artesanais de pequena escala em países 
em desenvolvimento, a fim de possibilitar e aprimorar o 
acesso a recursos e mercados marinhos e melhorar a situação 
socioeconômica de pescadores dentro do contexto de gestão 
sustentável de pesqueiras.

(p) Agir decisivamente para proibir certas formas de 
subsídios que contribuam para a excedência de capacidade 
e para a sobrepesca, eliminar subsídios que contribuam 
para a pesca ilegal, não reportada e irregular e retrair-se de 
introduzir novos subsídios similares, inclusive acelerando os 
esforços para completar negociações na Organização Mundial 
do Comércio pertinentes a esse assunto, reconhecendo que 
o tratamento especial e diferenciado, apropriado e efetivo, 
para países subdesenvolvidos e em desenvolvimento deve ser 
parte integral de tais negociações.

(q) Apoiar a promoção e o fortalecimento de economias 
sustentáveis baseadas no oceano, as quais, a propósito, se 
sustentam em práticas sustentáveis como pescaria, turismo, 
aquicultura, transporte marítimo, fontes de energia renová-
veis, biotecnologia marinha e dessalinização da água do mar, 
como meios de alcançar as dimensões econômicas, sociais e 
ambientais do desenvolvimento sustentável, particularmente 
para Países Insulares em Desenvolvimento (SIDS) e Países 
Menos Desenvolvidos (LDCs).

(r) Aumentar esforços para mobilizar os meios necessários 
para o desenvolvimento de atividades sustentáveis relacio-
nadas ao oceano e para a implementação do Objetivo 14, 
particularmente em países em desenvolvimento, de acordo 
com a Agenda 2030, Agenda de Ação de Adis Abeba e outras 
fontes relevantes.

(s) Engajar-se ativamente em discussões e intercâmbios 
de perspectivas no Comitê Preparatório estabelecido pela 
Resolução 69/292 da Assembleia Geral acerca do desen-
volvimento de um mecanismo legalmente vinculante sob a 
égide da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar sobre 
o uso sustentável da diversidade biológica marinha em áreas 
além da jurisdição nacional, a fim de que a Assembleia Geral 
possa, antes do fim de sua septuagésima-segunda sessão, con-
siderando o relatório do Comitê Preparatório da Assembleia 
Geral, decidir acerca da convocação e data de início de uma 
conferência intergovernamental.

(t) Acolher o acompanhamento dos diálogos de par-
ceria e comprometer-se com a implementação dos nossos 
respectivos compromissos voluntários feitos no contexto da 
Conferência.

(u) Contribuir para o acompanhamento e processo de 
revisão da Agenda 2030 por meio do fornecimento de contri-
butos ao Fórum Político de Alto Nível sobre Desenvolvimento 
Sustentável acerca da implementação do Objetivo 14, inclusive 
sobre oportunidades de fortalecer o progresso no futuro.

(v) Considerar caminhos e meios adicionais para sustentar 
a implementação efetiva e dentro do prazo do Objetivo 14, 
considerando as discussões no Fórum Político de Alto Nível 
durante seu primeiro ciclo.

14. Nós clamamos que o Secretário-Geral da ONU 
continue seus esforços de apoio à implementação do Obje-
tivo 14, no contexto da Agenda 2030, particularmente pelo 
aprofundamento da coerência e da coordenação entre agências 
pertencentes ao sistema ONU sobre questões oceânicas, levando 
em consideração o trabalho da ONU Oceanos. 
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O Programa Cisternas, uma política pública de acesso 
à água que possibilita às famílias rurais do Semiárido bra-
sileiro viver na região, foi considerada a segunda iniciativa 
mais importante do mundo no combate à desertificação. O 
reconhecimento vem do Prêmio Política para o Futuro 2017, 
o único que homenageia políticas em vez de pessoas em nível 
internacional. A divulgação do Prêmio Prata para a política 
brasileira foi anunciada no dia 22 deste mês. A cerimônia 
da premiação será em 11 de Setembro durante a COP 13 da 
Convenção sobre Desertificação, em Ordos, na China. 

O prêmio, uma iniciativa do World Future Council que, 
este ano, teve a parceria da Convenção sobre o Combate à 
Desertificação (UNCCD), atesta a efetividade das ações de 
convivência com o Semiárido como uma política pública com 
potencial para reverter a degradação do solo, que impossibilita 
a produção de alimentos, abandono das regiões afetadas pela 
sua população, fome e miséria. A desertificação afeta 58% da 
área do Semiárido, onde vivem 11,8% dos brasileiros, muitos 
deles em situação de pobreza ou extrema pobreza.

Programa Cisternas premiado 
pelo combate à desertificação

Verônica Pragana | Jornalista da Articulação no Semiárido Brasileiro - Asacom

Característica marcante do Programa Cisternas é ter nas-
cido no seio da sociedade civil, proposta como política pública 
de convivência com a região pelas organizações atuantes no 
Semiárido através da Articulação Semiárido (ASA) e assumida 
pelas gestões de FHC, Lula, Dilma e, atualmente, Temer, 
tornando-se, na prática, uma política de Estado.

Valquíria Lima, da ASA de Minas Gerais, destaca que o 
Programa Cisternas é resultado de uma solução encontrada 
pelas próprias famílias rurais do Semiárido para ter água. Essa 
solução foi potencializada pelas organizações de apoio à agri-
cultura familiar que atuam no Semiárido e formam a ASA.

“Um dos grandes méritos da sociedade civil foi construir 
uma organização política e administrativa para executar esta 
política pública, comprovando que a sociedade civil organizada 
além de propor, mobilizar, pode executar políticas públicas 
adequadas. No nosso processo metodológico, as famílias são 
protagonistas. Elas se envolvem no processo de mobilização 
da comunidade, na construção da tecnologia, nos processos 
formativos”, afirma Valquíria.
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Para ela, a transparência e eficiência que a Articulação 
Semiárido gerenciou os recursos públicos também contribuem 
para que o Programa Cisternas seja referência mundial. “A 
ASA criou toda uma estrutura para fazer a gestão de forma 
muito transparente e isso também surtiu um efeito positivo. 
Foi através da transparência, com nosso sistema integrado de 
gastos, com nossas tecnologias todas georreferenciadas, que 
comprovamos, de fato, que os recursos chegam na base. E 
isso nos respaldou para executar, ao longo destes anos, um 
orçamento significativo para a sociedade civil de mais de 2 
bilhões de reais”.

A parceria entre Estado e sociedade civil foi um dos ele-
mentos determinantes para essa avaliação da política pública 
brasileira, como atesta o texto de divulgação da premiação: 
“Graças a um movimento social, o Brasil introduziu o Programa 
Cisternas para apoiar a meta de instalação de um milhão de 
cisternas de coleta de água da chuva para uso doméstico de 
milhões de pessoas que residem em áreas rurais no Semiá-
rido. O objetivo da instalação de um milhão de cisternas foi 
alcançado em 2014. Também há 250 mil tecnologias de água 
produtiva e milhares de cisternas construídas para escolas. 
Agora, muito menos pessoas deixam a região devido à seca 
e, apesar de, desde 2012, a região ter experimentado uma 
das piores secas já registradas, relatórios indicam que não há 
incidência dos piores efeitos da seca – mortalidade infantil, 
fome, migração em massa – que costumava ser generalizada 
no Semiárido”.

Vidas transformadas

No Sertão do Araripe, em Pernambuco, a história de seu 
Luiz Pereira Caldas, 58 anos, e a esposa Nilza de Oliveira 
Caldas, 60, é emblemática quanto ao movimento inverso de 
migração que passou a ocorrer na região depois das políticas 
públicas de convivência com o Semiárido. Após duas déca-
das em São Paulo, eles voltaram para sua cidade natal, no 
município de Granito. 

Um dos principais motivos do retorno foram as condições 
favoráveis à prática da agricultura trazidas com a instalação 
do barreiro-trincheira na propriedade de sua mãe. Este tipo 
de barreiro é escavado no solo para acumular, no mínimo, 
500 mil litros de água da chuva. Por ser estreito e fundo, o 
espelho d´água em contato com a ação do vento e do sol é 
pequeno, o que diminui a evaporação do líquido.

Ao chegar ao sítio Venceslau onde cresceu, seu Luiz e 
dona Nilza passaram a plantar, próximo ao barreiro, feijão, 
andu, maracujá, acerola, tomate, jerimum, abóbora, banana 
e macaxeira. Logo depois, seu Luiz aprendeu a construir 
cisternas em cursos oferecidos pelas organizações que fazem 
parte da ASA para ampliar a renda familiar. 

Em 2015, a família conquistou mais uma tecnologia 
de convivência com o Semiárido: a cisterna-calçadão, que 
também guarda água da chuva, geralmente, utilizada para 
o quintal produtivo, sobretudo para aguar hortaliças, um 
tipo de cultivo que pede muita água e precisa ser protegida 
do sol forte.

Com a água e manejo adequado do solo, as famílias 
agricultoras plantam de tudo, inclusive, produzem mudas de 
plantas nativas para preservação da Caatinga e do Cerrado, 
biomas que ocorrem na região semiárida, e que estão bastante 
degradados pelas ações do homem para criação de gado, 
expansão de monocultivos e extração de madeira.

“Quando comprei esse pedaço de terra não tinha nenhuma 
árvore plantada. Nem uma vara pra fazer um espeto pra 
assar um pedaço de carne, então eu plantei umburana, sabiá, 
catingueira, craibera e outras árvores. No meio delas planto 
palma e hoje coloco as minhas colmeias”, conta o agricultor 
Francisco de Assis da Silva, popularmente conhecido como 
Preguinho, da comunidade São Luiz, do município de 
Maravilha, em Alagoas. Ele tem alcançado bons resultados 
ao trabalhar com a agroecologia, como a reversão da inferti-
lidade do solo. Essa prática tem contribuído para produção 
mesmo em épocas de estiagem.

O agricultor pratica técnicas de uso sustentável do solo 
como cobertura morta, defensivos naturais, período de pousio, 
rotação de culturas, diversidade produtiva entre outras. “Se 
eu usasse veneno contaminava a terra, os alimentos, minha 
saúde e as abelhas não iriam produzir mel de qualidade”. 
Além do cultivo de espécies nativas, forragem e hortaliças, 
Seu Francisco também cria aves, ovinos e desenvolve a ati-
vidade de apicultura.

Desertificação

Segundo a UNCCD, as terras secas cobrem 40% da 
superfície da Terra, onde ocorrem os climas árido, semiárido 
e subúmido seco da Terra. Evidências do processo de deserti-
ficação estão presentes em quase todas as partes do Semiárido 
e, em alguns locais, são tão marcantes que foram rotuladas de 
núcleos de desertificação: Seridó (RN/ PB), Cariris Velhos 
(PB), Inhamuns (CE), Gilbués (PI), Sertão Central (PE), 
Sertão do São Francisco (BA).
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O desmatamento na Amazônia Legal caiu 21% em um ano, 
interrompendo as sucessivas altas verificadas nos últimos cinco 
anos, apontam dados do Sistema de Alerta de Desmatamento 
(SAD) do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia 
(IMAZON), divulgados hoje (22). Entre Agosto de 2016 a 
Julho de 2017 foi desmatada uma área de 2.834 quilômetros 
quadrados (km²). No período anterior, o acumulado chegou a 
3.579 km². Apesar da melhora, a área desmatada corresponde 
a quase ao dobro do território da cidade de São Paulo (a 
capital paulista tem área de 1.521 km²). Já o desmatamento 
em Unidades de Conservação subiu 22%.

De acordo com Antônio Victor, pesquisador do IMAZON, 
um dos motivos que podem explicar essa redução é o fato 
de a base de comparação do ano anterior ser alta. “Em 2016 
tivemos a maior área já desmatada em um ano. Foi o maior 
pico de desmatamento já detectado pelo SAD desde 2008. 
Estamos comparando 2017 com um número bastante elevado”, 
disse. Além disso, ele destaca que, apesar de ser importante 
o recuo no desmatamento, o volume ainda impressiona. “É 
uma área considerável, pensando que o objetivo do Brasil é 
reduzir a zero.”

Unidades de Conservação

Victor também chama atenção para o aumento do des-
matamento em unidades de conservação. Em julho, foi a 
segunda área mais afetada, com 22% do total. “Há grande 
incidência do crescimento de alertas, nos últimos anos, na 
região do Sul do Amazonas, envolvendo o Estado do Amazonas 
e de Rondônia, onde há uma concentração de Unidades de 
Conservação, que estão sofrendo forte pressão para redução, 
alteração dos limites ou mesmo a extinção”, disse. A maioria 
das áreas desmatadas está em terras privadas (61%), seguida 
pelos assentamentos (15%) e Terras Indígenas (2%).

Desmatamento na Amazônia 
cai 21% e cresce 22% em UCs

Camila Maciel | Jornalista da Agência Brasil

O levantamento, feito mensalmente, considera o período 
de Agosto a Julho por reunir os períodos de maior e menor 
quantidades de chuvas. “A chuva é um fator importante na 
logística de quem pratica o desmatamento, pois dificulta muito 
o acesso”, explicou. Victor explica que, historicamente, nos 
meses de julho a outubro – o verão amazônico, período com 
menos precipitações – costuma aumentar o desmatamento. 
“Se forem tomadas medidas de controle, fiscalização e de 
punição, tende a passar a mensagem que o Estado está atuante 
e tende a levar a uma redução”, disse.

Dados

Em Julho deste ano, o SAD detectou 544 km² desmata-
dos na Amazônia Legal – área que engloba os sete Estados 
da Região Norte, o Mato Grosso e parte do Maranhão. O 
valor é semelhante ao verificado em Julho de 2016, quando 
foram verificados 539 km². No período entre Agosto de 2016 a 
Julho de 2017, Mato Grosso é o Estado que lidera em volume 
de desmatamento, com 810 km², mas reduziu 15% em um 
ano. Em seguida está o Pará, com 714 km², uma queda de 
31% em relação aos 1.030 km² somados em 2016. A maior 
diminuição foi detectada em Roraima, que passou de 71 km² 
para 45 km², um decréscimo de 37%.

O monitoramento oficial do desmatamento na Ama-
zônia é feito pelo Sistema Projeto de Monitoramento do 
Desmatamento na Amazônia Legal, do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgada anualmente. Ainda 
não há dados de 2016/2017. Victor explica que os modelos 
de monitoramento não permitem comparação, pois utilizam 
metodologias diferentes.

Fiscalização

Para o Ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho, a 
queda no desmatamento reflete o “reforço na fiscalização”. 
“A presença do Estado na Amazônia está muito forte e os 
resultados já estão sendo sentidos”, disse por meio de nota. 
Entre as medidas destacadas pelo Ministro está a recomposi-
ção orçamentária do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). “Pela 
primeira vez, recursos do Fundo Amazônia foram destinados 
para ações adicionais de comando e controle”, diz o texto.

Sarney Filho também apontou o incentivo ao desenvol-
vimento sustentável na região. Segundo ele, além das ope-
rações de fiscalização, é necessário estabelecer medidas para 
fortalecer a economia e a conservação ambiental na região. 
“Estamos implantando um modelo sustentável que valoriza 
a floresta em pé”, disse.
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Uma das maiores conhecedoras do Cerrado, Mercedes 
Bustamante é professora da Universidade de Brasília (UnB) 
e voz ativa na defesa do Bioma. Bióloga, mestre em ciências 
agrárias e Doutora em Geobotânica pela Universidade Trier, 
Alemanha, Bustamante integra diversos comitês científicos e é 
Conselheira do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(IPAM) desde 2015.

Para ela, a conservação do Cerrado, que perde sua vege-
tação nativa cinco vezes mais rápido do que a Amazônia, é 
um tema urgente que deve ocupar espaço central no debate 
público. Só assim as decisões serão tomadas em tempo hábil 
para mudar a realidade atual, que já traz consequências como 
a falta de água, sobretudo em Brasília, que vive grave crise 
hídrica no momento, além dos serviços ambientais que se 
perdem com o desmatamento, colocando em risco o futuro 
de um bioma essencial para o abastecimento de todo o país 
e que é considerado a savana mais rica do mundo, com 5% 
da biodiversidade do planeta.

Bustamante também lembra que as populações tradicio-
nais são muito vulneráveis às mudanças climáticas e estão 
invisíveis neste processo de degradação, que acentuou ainda 
mais as desigualdades.

A conservação do bioma 
Cerrado é urgente

Karinna Matozinhos | Jornalista do IPAM
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Entrevista com Mercedes Bustamante
Bióloga, professora da UnB, conselheira do IPAM

Mercedes Bustamante
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O bioma Cerrado teve 1,9 milhão de hectares desmatados 
entre os meses de Agosto de 2013 e Julho de 2015, ou seja, só 
nesse período perdeu mais 1,7 por cento da vegetação nativa 
remanescente. Este é um ritmo cinco vezes mais rápido que 
o medido na Amazônia. Na sua opinião, o que deve ser feito 
para mudar esse quadro?

O primeiro aspecto é dar urgência para essa pergunta. 
Eu acho que os processos do Cerrado estão acontecendo de 
forma muito mais intensa, por isso a tomada de decisão tem 
que ser mais rápida. Eu tenho sentido que felizmente as pes-
soas têm colocado mais atenção no bioma e que ele tem sido 
mais observado tanto pela ciência internacional como dentro 
do Brasil. As pessoas estão percebendo que o processo está 
crítico. Afinal, esta é uma situação que não dá para esperar 
dez anos, existe um censo de urgência para que as devidas 
atitudes sejam tomadas. Originalmente o Cerrado cobria 
aproximadamente 24% do território brasileiro.

E quais seriam essas atitudes?

Muitas pessoas ponderam que é preciso tornar a agricultura 
sustentável, porque diminui a pressão das áreas agrícolas, e 
isso é essencial, mas me preocupa o tempo. A gente precisa 
trabalhar muito mais rapidamente para proteger o Cerrado. 
O Código Florestal diz que em áreas de Cerrado pode se 
desmatar até 80%, mas é “até”. O desmatamento legal passa 
por um agente ambiental. É preciso trabalhar com os órgãos 
ambientais nos estados para que eles percebam esse “até” e 
ajam em relação a isso, falando, por exemplo: “Olha, você 
pode desmatar até 80%, mas eu vou te dar autorização só até 
50%”. Além, é claro de expandir a rede de áreas protegidas 
no Cerrado.

Como o universo acadêmico e os cientistas em geral podem 
contribuir para a preservação do Cerrado?

A Academia gerou uma grande quantidade de informação 
sobre o Cerrado a partir da década de 80. Inicialmente estava 
focada na biodiversidade, contribuindo para um bom conhe-
cimento da fauna e flora. E no final dos anos 90 começaram 
as pesquisas para entender o funcionamento do bioma. Qual 
era o impacto de perder o Cerrado? É o impacto de que vai 
faltar água, de que a incidência de queimadas afeta a saúde 
humana, entre outros serviços ambientais que se perdem. Hoje 
existe um conjunto de informação ampla o suficiente para 
mostrar que precisamos proteger esse bioma. O grande ponto 
de interrogação é que temos que entender a real situação: o 
futuro está ameaçado em função da mudança do clima. Esse 
é um exercício que a ciência precisa fazer agora: conseguir 
desenhar melhor esses cenários para analisar como serão os 
próximos anos.

Em que áreas as pesquisas podem avançar para que a con-
servação dos ecossistemas realmente aconteça?

Temos um ponto muito importante a ser analisado: o que 
fizemos de conservação até hoje vai continuar sendo eficaz no 
futuro? O planejamento mais estratégico da conservação, com 
base em um mundo que muda, é essencial. Quando se fala em 
mudanças climáticas e conservação, você está o tempo inteiro 
mirando em um alvo que está se mexendo. É preciso apoiar a 
tomada de decisão dentro de certa faixa de incerteza, afinal a 
falta de ação ainda continua sendo a pior resposta.

Como mencionado anteriormente, o ritmo de desmatamento do 
Cerrado foi cinco vezes mais rápido que o medido na Amazônia 
entre Agosto de 2013 a Julho de 2015. Considerando esse dado, 
qual é o maior desafio do Bioma?

O desmatamento afeta tudo e traz uma questão muito 
importante associada, que são os grupos sociais mais vulne-
ráveis. Eles ficam completamente invisíveis nesse processo e 
acredito que essa é uma dívida que o país tem com as popu-
lações tradicionais. É fato que o desmatamento acentuou 
algumas desigualdades. As populações tradicionais são muito 
vulneráveis às mudanças climáticas. As pessoas estão espre-
midas territorialmente e sofrem os impactos das mudanças 
do clima diretamente. Este é um grande desafio: é preciso 
agir para garantir a conservação do bioma e a qualidade de 
vida da população.
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Empresas continuam negociando soja a partir do desmata-
mento de florestas e savanas no Brasil e na Bolívia, de acordo 
com um novo relatório da Mighty Earth. “É completamente 
desnecessário suprimir novas áreas de vegetação nativa para 
aumentar a produção de soja”, diz Anahita Yousefi, Diretora 
de campanha da Mighty Earth sediada em Washington. 
“Ficamos bastante surpresos em ver que essas empresas não 
têm levado isso mais a sério”. No dia 18 de Maio último, o 
grupo de vigilância divulgou imagens de satélite de 28 locais 
na Amazônia boliviana e nas matas secas e savanas do Cerrado, 
no Brasil, e do Gran Chaco, na Bolívia e no Paraguai. O 
registrao mostra que uma área maior do que 5.000 campos de 
futebol foram desmatados abrindo caminho para a plantação 
de soja desde Setembro de 2016. A Mighty Earth informou 
que essas fazendas vendem seus grãos de soja principalmente 
para a Bunge e Cargill, duas grandes empresas internacionais 
com sede nos EUA.

“Essas são as empresas que declararam publicamente 
que querem eliminar o desmatamento de suas cadeias de 
suprimento”, disse Anahita. Em Fevereiro, a Mighty Earth 
atribuiu o desmatamento e a supressão de áreas no Cerrado 
de aproximadamente 700.000 hectares entre 2011 e 2015 à 
Bunge e à Cargill. Grande parte dessa soja acaba servindo para 
alimentar o gado do qual é produzida a carne vendida para 
redes de fast-food, como o Burger King. A Bunge na época 
respondeu que a Mighty Earth fez uma associação “enga-
nosa” entre os números totais de desmatamento no Cerrado 
e a presença da empresa na área. A empresa também alegou 
que a Bunge sozinha não conseguiria resolver o problema. 
Ela disse que a Mighty Earth apresentou suas descobertas às 
empresas, mas não viu a interrupção imediata do desmata-
mento que esperava. “Eles realmente não estão convencidos 
de que precisam tomar outras medidas para tentar resolver 
esse problema”, diz ela. 

Em resposta aos pedidos para comentar as últimas des-
cobertas, ambas as empresas ressaltaram seus compromissos 
de eliminar o desmatamento de suas cadeias de suprimento e 
disseram que têm planos em vigor para cumprir esse objetivo. 
“Estamos expandindo a rastreabilidade do nosso abastecimento, 
colaborando para criar novos sistemas que identifiquem áreas 
para o desenvolvimento de uma expansão agrícola adequada 
e explorando novas maneiras de proporcionar novos incenti-
vos para que os agricultores evitem o desmatamento”, disse 
Stewart Lindsay, vice-presidente de assuntos corporativos 
da Bunge. A Cargill também citou o seu envolvimento para 
tentar resolver a questão do desmatamento. “Temos uma 
trajetória comprovada de proteção a florestas e temos orgu-
lho do nosso progresso”, disse Chris Schraeder, porta-voz da 
empresa, por e-mail. 

A floresta ainda é destruída  
para produção de soja

Maria Salazar | Ambientalista da ONG Mongabay

“Porém, sabemos que temos mais trabalho a fazer pela 
frente”. Na região central do Brasil, a equipe da Mighty 
Earth descobriu que foram construídas estradas em três 
plantações de soja no Cerrado brasileiro entre Dezembro de 
2016 e Janeiro de 2017. Anahita disse que a construção de 
novas estradas é um forte indício de que logo as equipes irão 
desmatar as terras adjacentes. Essas fazendas abastecem tanto 
a Bunge quanto a Cargill.

A Mighty Earth afirma que as evidências de construção 
de estradas e outras preparações para agricultura provavel-
mente significarão o desmatamento de mais 120 km2 das 
terras em questão.

As imagens de satélite da extremidade do Gran Chaco na 
Bolívia revelaram desmatamento para o plantio de soja num 
local conhecido como Menonitas 1 no início de Dezembro. A 
Mighty Earth disse que a Cargill confirmou que compra soja 
cultivada nessas terras. Na fazenda Papagayo Agropecuaria 
Celestina, na Amazônia boliviana, 4,7 km2 foram desmatados 
para o plantio de soja e criação de gado desde setembro de 
2016. Os trabalhadores da fazenda disseram que a Cargill é 
um de seus clientes, mas a empresa negou quando a Mighty 
Earth apresentou a alegação.

Anahita disse que os índices de transformação agrícola em 
locais como o Gran Chaco, o Cerrado e a Amazônia localizada 
fora do Brasil muitas vezes escapam à atenção internacional. 
“Essas não são áreas onde tem havido bastante escrutínio 
público a respeito dessas operações”, disse ela, acrescentando 
que os esforços para proteger mais o bioma da Amazônia 
deveriam ser maiores. “Este é o mesmo ecossistema. É tão 
valioso quanto a parte da Amazônia que está dentro das 
fronteiras brasileiras.”

Chris Schraeder, da Cargill, ressaltou que sua empregadora 
assinou a Moratória da Soja em 2006. O acordo estipula 
que empresas não devem comprar grãos de fornecedores que 
tiverem desmatado suas terras após Julho de 2006. Chris 
disse que o acordo é parte do motivo pelo qual os índices de 
desmatamento na Amazônia brasileira diminuíram drasti-
camente em 80% desde 2004. A empresa está atualmente 
envidando esforços para “investir na proteção” do Cerrado 
com base nas colaborações entre o setor, ONGs e o governo 
que culminaram na moratória brasileira da soja.

Anahita disse que uma ação em todo o setor é exatamente 
o que precisa acontecer e usar os casos de sucesso no Brasil 
como modelo proporciona a empresas como a Bunge e a 
Cargill as ferramentas necessárias para que elas atinjam suas 
metas. “Se olharmos para o modo como a moratória brasi-
leira da soja conseguiu deter o desmatamento de maneira 
relativamente rápida”, acrescenta ela, “este é realmente um 
caso sem precedentes”.
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O Ministério do Meio Ambiente e parceiros vão lançar 
ainda neste ano a Operação Primatas, estratégia que tem 
como objetivo conservar as espécies ameaçadas por meio da 
proteção de suas populações-chave. A iniciativa, conduzida 
pelo MMA, foi apresentada em Congresso de primatologia. 
No Brasil, 35 espécies estão ameaçadas de extinção.

O Secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio 
Ambiente, José Pedro de Oliveira Costa, apresentou a iniciativa 
na abertura do XVII Congresso Brasileiro de Primatologia, em 
Pirenópolis, Goiás (20 a 24/8/2017). O evento, organizado 
pela Sociedade Brasileira de Primatologia, tem como objetivo 
nivelar os conhecimentos de primatólogos e de estudantes 
interessados na área. 

Representando o Ministro Sarney 
Filho, ele formalizou agradecimentos 
aos participantes, gestores do próprio 
ministério e de outras organizações 
que estão fazendo uma série de ações, 
discussões e parcerias em torno do 
tema. José Pedro participou ainda 
das mesas redondas “Primatas sob 
cuidados humanos no Brasil” e 
“Avanços, perspectivas e desafios 
para a pesquisa e conservação de 
muriquis (Brachyteles sp)”, quando 
também discutiu os principais pontos 
da Operação Primata.

“São mais de 200 pesquisadores 
de primatologia reunidos. A estratégia 
de conservação que apresentamos 
teve muita receptividade. As pessoas estão contentes em 
saber que o governo federal está dando prioridade para que 
avancemos nessa questão da conservação dos primatas”, 
afirmou José Pedro. 

Presentes em todos os biomas brasileiros, os primatas 
ocorrem principalmente na Mata Atlântica e na Amazônia, 
desempenhando papel fundamental na estrutura das florestas, 
além de participar da cadeia alimentar.

A operação será voltada, inicialmente, aos primatas 
em maior risco de extinção no Brasil. O Brasil possui 150 
espécies e subespécies de primatas, o que coloca o país como 
líder mundial nesse tipo de riqueza. Delas, cerca de 35 estão 
ameaçadas de extinção, de acordo com a Lista Nacional Oficial 
de Espécies da Fauna Ameaçadas de Extinção.

O Brasil é signatário da Convenção sobre Diversidade 
Biológica (CDB), pela qual assumiu o compromisso de 
desenvolver estratégias e políticas para a conservação da 
biodiversidade, entre as quais as Metas de Aichi, contidas no 
Plano Estratégico para a Biodiversidade 2011-2020.

Proteção dos primatas terá 
nova estratégia

Waleska Barbosa | Jornalista do MMA

De acordo com estudos, as principais ameaças são a perda, 
fragmentação e degradação dos hábitats, a caça e a apanha, 
a introdução de espécies invasoras e as doenças, impactos 
relacionados a vetores como expansão agropecuária e urbana, 
empreendimentos de infraestrutura e mudança do clima.

As propostas da Operação Primatas se fundamentam no 
princípio básico de que a preservação e a conectividade de 
habitats por meio de áreas protegidas, corredores e mosaicos 
são efetivos para a sua proteção e envolvem 8 ações: Criação 
de Unidade de Conservação (UC) para proteção do sauim-
de-coleira; Implementação da Gestão Integrada do Gurupi 
– Reserva Biológica e Terras Indígenas do Entorno; Criação 

de UC para proteção dos primatas 
da Caatinga; Criação de UC para 
proteção e conectividade do macaco-
prego-galego.

E ainda a criação de UC para pro-
teção do Guigó-de-Coimbra-Filho; 
Ampliação da Reserva Biológica da 
Mata Escura; Proteção das florestas de 
Barreiro Rico e São Francisco Xavier e 
Ampliação e conectividade da Estação 
Ecológica Mico-Leão-Preto.

A iniciativa é articulada pela 
Rede de Instituições Parceiras da 
Operação Primatas (RIPOP), com 
participação do Ministério do Meio 
Ambiente, por meio da Secretaria 
de Biodiversidade (SBio), do Centro 
Nacional de Pesquisa e Conservação 

de Primatas Brasileiros (CPB) do ICMBio, de instituições 
públicas e organizações não-governamentais.

A conservação dos primatas brasileiros também está prevista 
nos Planos de Ação Nacional para a Conservação das Espécies 
Ameaçadas de Extinção (PAN), no âmbito do mecanismo 
Pró-Espécies, criado pelo ministério para fomentar a adoção 
de ações de conservação e gestão para minimizar as ameaças e 
o risco de extinção das espécies. Os PAN são políticas públicas 
que definem, por meio de um processo participativo, ações 
estratégicas e prioritárias para combater os impactos que põem 
em risco as espécies ameaçadas de extinção. 

O ICMBio/CPB coordena a elaboração e implementação 
de cinco PAN que contemplam as 35 espécies de primatas 
ameaçadas de extinção no Brasil, envolvendo centenas de 
colaboradores e instituições. São eles: Os PAN Primatas do 
Nordeste; Sauim-de-coleira; Primatas Amazônicos; Primatas 
da Mata Atlântica; Mamíferos da Mata Atlântica Central e; 
Muriquis. O macaco-prego (Sapajus cay) será enfocado pelo 
PAN Vertebrados do Cerrado e Pantanal, ainda esse ano.
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Longo e cheio de percalços, não foi nada fácil o caminho 
da onça-pintada (Panthera onca) e de outros grandes felinos 
até à atualidade. Quedas significativas de suas populações, 
períodos severos de frio e muitas, muitas mudanças fizeram 
parte da vida dos ancestrais do gênero Panthera. 

Pela primeira vez, pesquisadores decodificaram o genoma 
da onça-pintada e do leopardo, jogando luz sobre o passado 
evolutivo desse grupo de 
animais, cuja história de 
sobrevivência e adaptação é 
pouco conhecida.

A pesquisa foi publicada 
na edição de Julho da revista 
científica Science Advances e 
mobilizou uma equipe inter-
nacional de instituições. 

Com mais de 15 anos de 
investigação da ecologia de 
felinos na Amazônia Cen-
tral, o Instituto Mamirauá 
contribuiu para o trabalho 
com dados genéticos de 
onças-pintadas da Reserva 
de Desenvolvimento Susten-
tável Mamirauá, Estado do 
Amazonas.

“Com a decodificação do 
genoma da onça-pintada, foi 
possível descobrir aspectos 
sobre a interação da onça com 
outras espécies de felinos, que, ao longo de milhões de anos, 
deram vigor à espécie”, afirma Emiliano Ramalho, líder do 
Grupo de Pesquisa Ecologia e Conservação de Felinos na 
Amazônia do Instituto Mamirauá e coautor do artigo.

O material genético da onça-pintada para a análise foi 
extraído de um macho da espécie, resgatado ainda filhote no 
Pantanal e que vivia no Zoológico Municipal de Sorocaba 
(Estado de São Paulo). Feita a decodificação, os pesquisado-
res compararam os genomas da onça-pintada e do leopardo 
com os das outras espécies do gênero Panthera, que abrange 
também leões, leopardos-das-neves e tigres. Foi possível então 
estimar o tempo de separação entre as espécies na “árvore” 
evolutiva. 

Com base nos dados, calcula-se que o grupo de felinos que 
originou as onças se separou dos felinos ancestrais dos leões e 
leopardos há aproximadamente 3,5 milhões de anos.

Mas a análise de DNA aponta que, mesmo depois da 
separação, membros de espécies diferentes continuaram 
cruzando entre si. 

É decodificado o genoma 
da onça-pintada

João Cunha | Jornalista do Instituto Mamirauá

De acordo com os cientistas, a sobrevivência é uma das 
respostas para esse comportamento. Durante a Era do Gelo, 
na época do Pleistoceno, as mudanças climáticas e a falta de 
presas causaram uma redução considerável na população de 
felinos. Nesse cenário, o cruzamento com outras espécies 
ajudou na troca de material genético que foi proveitoso para 
a perpetuação dos animais. 

Esses acasalamentos mistos também foram importantes 
para moldar os genomas dos felinos atuais. “Essas descobertas 
indicam que a mistura de pós-especiação contribuiu com mate-
rial genético que facilitou a evolução adaptativa das linhagens 
de grandes felinos”, escrevem os autores na pesquisa.

“É curioso que dessa hibridização tenha resultado em 
um genoma como o da onça-pintada, que é um animal com 
uma ecologia super flexível, como observamos na Reserva 
Mamirauá”, considera o pesquisador Emiliano Ramalho. Ele 
se refere à adaptação das onças-pintadas que vivem nessa região 
de florestas alagadas na Amazônia. Na época da cheia dos rios, 
quando as águas inundam as florestas, as onças buscam abrigo 
e moradia na copa das árvores e adequam sua dieta, predando 
preguiças, macacos e ocasionalmente animais aquáticos, como 
o jacaré. O comportamento, único, é estudado pelo Instituto 
Mamirauá, unidade de pesquisa do Ministério da Ciência, 
Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC). 

As pesquisas sobre as onças-pintadas no Instituto têm 
financiamento da Fundação Gordon and Betty Moore.
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Para a realização de uma atividade de manejo de recur-
sos naturais, é necessário conhecer e analisar o impacto da 
atividade na natureza. Com o objetivo de avaliar a susten-
tabilidade do Manejo Florestal Comunitário, o Instituto 
Mamirauá realiza o monitoramento de áreas exploradas por 
meio da atividade na Reserva Mamirauá, no Amazonas. O 
acompanhamento é parte de uma pesquisa científica iniciada 
em 2015 na instituição.

A pesquisadora Sarah Magalhães, do Grupo de pesquisa 
em Ecologia Florestal do Instituto Mamirauá, explica que a 
clareira provoca alterações no ambiente, que vão interferir 
na colonização da área por novas espécies florestais. “Tem a 
exploração madeireira para ser comercializada, tem a exploração 
que a comunidade faz para uso próprio e tem a formação de 
clareiras naturais”, afirmou.

“Qualquer desses tipos vai abrir uma clareira na floresta, 
introduzindo uma série de variáveis no ambiente que não 
existiam antes, como a maior incidência de luz, que pode 
favorecer o crescimento de espécies que dependem de maior 
incidência luminosa para se desenvolverem”, comentou.

A pesquisa é realizada em duas comunidades da Reserva 
Mamirauá, as comunidades Espírito Santo do Bate Papo e 
Santa Luzia do Horizonte. A comunidade Bate Papo realizou 
o manejo florestal em 2015. Em 2016, foram delimitadas as 
parcelas para acompanhamento da pesquisa. São monitoradas 
14 clareiras – áreas abertas pelo manejo florestal madeireiro – e 
três áreas em diferentes “microhábitats” proporcionados pela 
abertura da clareira: as áreas de tronco, copa e borda da árvore 
derrubada, que serão monitoradas permanentemente.

Após a delimitação das áreas, foram medidos altura e 
diâmetro de todos os indivíduos que possuíam entre 1 e 10 
centímetros. Na primeira medição, foram 155 indivíduos 
registrados. A próxima medição está programada para este 
ano, no período da seca. 

Mamirauá monitora recuperação 
em áreas de manejo florestal

Amanda Lelis | Jornalista do Instituto Mamirauá

Uma parte dos indivíduos já foi remedida, no entanto, 
a remedição não foi realizada na maioria das parcelas em 
função da cheia. Na mencionada comunidade Santa Luzia 
do Horizonte, foram instaladas seis parcelas, três em áreas 
de manejo e três em área que não será explorada, para com-
paração dos dados de regeneração natural da floresta em 
relação as áreas de clareiras. Esta comunidade já possui o 
planejamento de realização do manejo florestal, mas ainda 
sem previsão de data.

O manejo

O Manejo Florestal Comunitário foi iniciado na Reserva 
Mamirauá há mais de 15 anos. O Instituto Mamirauá presta 
assessoria técnica para as associações, apoiando os comunitários 
na realização da atividade. A exploração na área da Reserva 
Mamirauá é classificada como “de menor impacto”, por 
utilizar técnicas que minimizam os danos à floresta, como o 
direcionamento da queda das árvores e a retirada da madeira 
pelos corpos d’água.

A pesquisadora explica que o monitoramento da regene-
ração florestal é uma maneira viável de avaliar a sustentabi-
lidade do manejo, considerando o reaparecimento de árvores 
com potencial madeireiro na floresta, repondo a quantidade 
de madeira retirada da área. No entanto, é difícil estimar 
em quanto tempo os pesquisadores conseguiriam ter este 
resultado, por isso, a proposta é que o monitoramento seja 
permanente.

Sarah Magalhães destaca que o ideal seria o monitora-
mento por, no mínimo, dez anos para chegar a um primeiro 
resultado sólido. “Acho que daqui uns quatro anos, a partir 
das próximas medições, a gente já consegue ter uma com-
posição florestal diferente da atual, que é representada em 
sua maioria por espécies pioneiras. E essa nova condição vai 
propiciar um ambiente para que novas espécies cheguem ao 
local e se estabeleçam”, comentou.

Os resultados da pesquisa também podem contribuir para 
a atualização das legislações existentes que orientam a ativi-
dade. Um decreto do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), publicado em 
1998, regulariza o manejo florestal comunitário. E a instru-
ção normativa que regulamenta o manejo em ecossistema 
de várzea foi publicada em 2010, a partir dos resultados de 
pesquisas científicas.

Esta pesquisa conta com recursos do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) para 
o pagamento de bolsa de estudo. No Instituto, as ações do 
Programa de Manejo Florestal Comunitário são financiadas 
pelo Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES.
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Entre os dias 27 de Agosto e 1º de Setembro, o Brasil vai 
sediar a 7ª Conferência Mundial sobre Restauração Ecológica, 
em Foz do Iguaçu, no Paraná. Organizado pela Sociedade 
Brasileira para a Restauração Ecológica (SOBRE), a Socie-
dade Internacional para a Restauração Ecológica (SER) e a 
Sociedade Ibero-Americana e do Caribe para a Restauração 
Ecológica (SIACRE), este evento bienal é o maior encontro 
mundial de cientistas, profissionais, decisores políticos e 
estudantes que trabalham no campo da restauração. 

A Conferência Mundial sobre Restauração Ecológica 
reunirá delegados e palestrantes dos setores público e privado 
e de ONGs, incluindo Cristina Pasca Palmer, Secretária Exe-
cutiva da Convenção da ONU sobre Biodiversidade, Joaquim 
Levy, ex-Ministro da Economia Federal e agora Diretor 
Financeiro do Banco Mundial, Stephen Rumsey, Presidente 
da Permian Global e Rosa Lemos de Sá, Diretora Executivo 
do FUNBIO, entre outros. Mais de 1.000 participantes de 
60 países diferentes já se inscreveram.

Em todo o mundo, mais de dois bilhões de hectares de 
terra degradada oferecem oportunidades de restauração – 
uma extensão maior que a América do Sul. Grande parte 
está em áreas tropicais e temperadas. Iniciativas globais 
como o Bonn Challenge pedem a restauração de mais de 
150 milhões de hectares de áreas degradadas até 2020. Aqui 
na América Latina e no Caribe, os governos e as partes se 
comprometeram a restaurar 20 milhões de hectares como 
parte da Iniciativa 20x20, que é um sub-compromisso no 
âmbito do Desafio de Bonn.

“Investir na restauração ecológica faz sentido do ponto 
de vista econômico e também ecológico”, afirmou Bethanie 
Walder, Diretora Executiva da Society for Ecological Resto-
ration. O World Resources Institute (WRI) estima que os 
US$ 1,15 bilhão já destinados à Iniciativa 20x20 poderiam 
resultar em retornos econômicos de US$ 23 bilhões nos 
próximos 50 anos. Isso equivale a cerca de 10% do valor 
das exportações de alimentos na região. Além disso, este 
programa poderia sequestrar quase 5 gigatoneladas de CO2 
durante esse mesmo período. 

“Restaurar 12 milhões de hectares de terras florestais 
desmatadas e degradadas até 2030, através da restauração flo-
restal, reflorestamento e regeneração natural são um caminho 
para o Brasil alcançar grandes reduções nas emissões para o 
Acordo de Clima de Paris”, disse Rachel Biderman, Diretora 
Executiva do WRI Brasil. 

Restaurar essas áreas também ajudará a mitigar os efeitos 
das mudanças climáticas. Com esses compromissos, o Brasil 
se juntou a muitas outras nações que já se comprometeram 
a participar ativamente da Iniciativa 20x20 como parte do 
Desafio de Bonn.

Conferência Mundial sobre 
Restauração Ecológica

Silvia Dias | Jornalista

“No momento em que o Brasil está passando por uma das 
maiores crises políticas e econômicas e ameaças associadas à 
legislação ambiental, incluindo propostas para reduzir áreas 
protegidas, e as responsabilidades geradas pelo desastre de 
Mariana, a realização de um evento dessa magnitude no Brasil 
apoia os muitos cidadãos brasileiros que trabalham ativamente 
e promovem iniciativas nacionais para construir um futuro 
melhor”, diz Vera Lex Engel, Presidente da Conferência.

Nos últimos 20 anos, a restauração ecológica tornou-se 
uma ferramenta importante para reverter parcial ou totalmente 
a perda de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Algumas 
das principais iniciativas, como o Acordo de Paris e as Metas 
Aichi, exigem a restauração ecológica para proteger e melhorar 
a biodiversidade, garantindo a segurança alimentar e da água 
e enfrentando outras ameaças ambientais globais.

Grande parte da Conferência se concentrará na consecu-
ção desses objetivos internacionais, através da “Conexão de 
Ciência e Prática para um Mundo Melhor”. A Conferência 
inclui nove aulas magistrais de cientistas de renome mundial, 
78 simpósios e oficinas, mais de 500 palestras adicionais, 5 
cursos de treinamento e outras oportunidades de trabalho 
em rede e compartilhamento de conhecimento e experiência. 
O evento ajudará a construir a capacidade técnica necessá-
ria para projetos de restauração em diferentes escalas e em 
diferentes países.

De acordo com a Sociedade para a Restauração Ecológica, 
a restauração é “o processo de ajuda à recuperação de um 
ecossistema degradado, danificado ou destruído”. Ou seja, 
sua intenção é devolver um ecossistema à sua condição natu-
ral e trajetória natural, inclusive no contexto das mudanças 
climáticas. Como tal, a restauração inclui atividades que 
não sejam o reflorestamento, a fim de proteger e restaurar a 
biodiversidade, a água e a segurança alimentar.

Mais informações: http://ser2017.org/pt/index.php
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Há um conjunto de fatores que parecem afetar a sobre-
vivência da palmeira juçara, da qual se extrai o palmito de 
melhor qualidade – e por isto mesmo o mais valorizado. Além 
da forte pressão do corte ilegal da juçara e a destruição da 
Mata Atlântica, a extinção de aves e as mudanças no clima 
podem levar a espécie à extinção na natureza.

O fenômeno de extinção de animais é chamado pelos 
cientistas de defaunação. A perda de espécies animais respon-
sáveis pela dispersão das sementes e as mudanças climáticas 
são geralmente ignoradas na conservação da flora. Esses dois 
fatores foram detectados ao longo de anos de pesquisa pelo 
biólogo Mauro Galetti e sua equipe do Departamento de 
Ecologia da Universidade Estadual Paulista (UNESP), em 
Rio Claro.

O palmito pode ser extraído do caule de diversas espécies 
de palmeiras, mas as comumente encontradas para consumo 
são as da juçara, da pupunha e do açaizeiro (ou açaí). A 
palmeira juçara (Euterpe edulis) é nativa da Mata Atlântica, 
enquanto que as outras espécies são da Amazônia.

Uma diferença entre as três espécies é que a juçara possui 
um único tronco, enquanto as demais formam touceiras. 
Assim, ao se extrair o palmito, a palmeira juçara morre, 
enquanto a pupunha e o açaí rebrotam do tronco principal, 
a exemplo do que ocorre com as bananeiras. Outra diferença 
importante é que a juçara demora de 8 a 12 anos para produzir 
um palmito de qualidade, enquanto o da pupunha pode ser 
extraído decorridos apenas 18 meses do plantio.

Logo, a extração do palmito juçara incorre necessariamente 
na derrubada dos indivíduos adultos, preferencialmente aqueles 
de maior porte (as palmeiras podem atingir 20 metros de 
altura). Quando se derrubam os indivíduos adultos, há menos 
plantas para produzir sementes a ser dispersadas para germinar. 
A população declina e pode até se extinguir localmente.

É por todos esses motivos que a palmeira juçara está 
incluída na Lista Vermelha das espécies da flora do Brasil 
sob risco de extinção, elaborada pelo Centro Nacional de 
Conservação da Flora.

A preservação da juçara está diretamente ligada à manu-
tenção da biodiversidade da Mata Atlântica. Sua semente e 
seu fruto servem de alimento para mais de 48 espécies de 
aves e 20 de mamíferos. Tucanos, jacutingas, jacus, sabiás e 
arapongas são os principais responsáveis pela dispersão das 
sementes, enquanto cotias, antas, catetos, esquilos e muitos 
outros animais se beneficiam das suas sementes ou frutos. Os 
frutos são ricos em gordura e antioxidantes, por isso são tão 
procurados pelos animais.

Pesquisadores da Unesp constataram que a diminuição ace-
lerada das populações das aves dispersoras de sementes, devido 
à fragmentação ou destruição dos habitats ou pela captura 
ilegal, é a principal causa por trás da perda na variabilidade 
genética da juçara. E quando se perde variabilidade genética, 
a espécie se torna mais frágil para enfrentar desafios futuros, 
como as mudanças climáticas que afetam o planeta.

Peter Moon (Pedro Ernesto de Luna Filho) | Jornalista da Agência FAPESP

O futuro incerto da juçara

Em estudo publicado na Conservation Genetics, pesqui-
sadores da UNESP, da Universidade Federal de Goiás e da 
Universidade Estadual de Santa Cruz concluíram que o padrão 
atual da diversidade genética em E. edulis na Mata Atlântica é 
uma combinação da mudança do clima nos últimos milhares 
de anos e da ação humana, como a destruição dos habitats e 
a extinção das aves dispersoras de sementes. Neste trabalho 
os pesquisadores detectaram que a diversidade genética da 
palmeira juçara foi reduzida por mudanças climáticas ao 
longo dos últimos 10 mil anos (processo histórico natural) e 
que hoje esse processo pode ser explicado pela extinção das 
grandes aves frugívoras (processo antrópico, isto é, resultante 
da atividade humana). Essa descoberta levou os pesquisadores 
a tentar entender como as aves frugívoras afetam o processo 
de diferenciação genética da juçara.

Pesquisas conduzidas no laboratório do professor Galetti 
já haviam confirmado que havia uma relação entre a redução 
do tamanho das sementes da juçara (que varia naturalmente 
de 8 a 14 milímetros de diâmetro) e a extinção local de aves 
grandes que dispersam suas sementes.

Em trabalho publicado na revista Science em 2013, os 
pesquisadores investigaram 22 áreas de Mata Atlântica 
distribuídas entre Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas 
Gerais e Sul da Bahia. Eles constataram que nas áreas onde 
havia aves frugívoras grandes, como tucanos (Ramphastos 
spp.), jacus (Penelope spp.) e jacutingas (Aburria jacutinga), 
as sementes de juçara eram maiores, podendo ultrapassar os 
12 milímetros. 
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Já naquelas áreas onde predominavam apenas espécies 
menores e dotadas de bicos menores, como os sabiás (Turdus 
spp.), o diâmetro das sementes de juçara não ultrapassava os 
9,5 milímetros.

Em outras palavras: nas áreas de Mata Atlântica onde a 
população de tucanos, jacus, arapongas (Procnias nudicollis) e 
jacutingas foi extinta localmente pela caça, as sementes maio-
res deixaram de ser dispersadas, pois são muito grandes para 
frugívoros pequenos como sabiás, que só conseguem engolir 
as sementes pequenas. Sementes que não são consumidas 
pelas aves não germinam, ou seja, a juçara depende das aves 
para manter sua população.

Tal diferença no tamanho das sementes pode parecer 
pequena, mas não é. Ela é importante para a conservação 
da palmeira. “Isso porque sementes menores perdem mais 
facilmente água por ter menor superfície e isso torna as pal-
meiras mais sensíveis ao aumento dos períodos de seca, que 
deve aumentar sua frequência com as mudanças climáticas”, 
explica Galetti.

Os pesquisadores constataram que nas florestas próximo 
a Rio Claro onde predominam juçaras com sementes peque-
nas, após a severa estiagem de 2014, elas simplesmente não 
germinaram. “A pressão seletiva causada pela defaunação é 
tão forte que em algumas áreas bastaram 50 anos para as 
sementes maiores de juçara desaparecerem. Seria tal seleção 
perceptível no nível genético? Foi exatamente esta constatação 
que levou ao nosso novo trabalho”, disse a bióloga Carolina 
da Silva Carvalho, doutoranda de Galetti.

Em um estudo publicado em 2016 na Scientific Reports, do 
grupo Nature, o grupo da UNESP mostrou que a defaunação, 
muito além de alterar a variabilidade fenotípica (o tamanho) 
das sementes de juçara, leva a mudanças evolutivas nas popu-
lações de Euterpe edulis, ou seja, em seu genótipo.

A pesquisa tem apoio da FAPESP no projeto “Consequên-
cias ecológicas da defaunação na Mata Atlântica” e do Auxílio 
Regular “Novos métodos de amostragem e ferramentas esta-
tísticas para pesquisa em biodiversidade: integrando ecologia 
de movimento com ecologia de população e comunidade”.

“Neste trabalho queríamos saber se a extinção de grandes 
aves frugívoras poderia acarretar em uma mudança genética do 
palmito. No entanto, sabíamos que fatores históricos também 
poderiam influenciar a diversidade genética do palmito juçara. 
Então, construímos um conjunto de hipóteses e avaliamos qual 
processo melhor explicava o padrão da diversidade genética 
entre populações de E. edulis”, disse Carvalho.

A pesquisa levou em conta três grandes variáveis que 
poderiam influenciar as mudanças genéticas entre populações 
da palmeira juçara. Primeiro foram incluídos dados relativos à 
perda de grandes agentes frugívoros dispersores das sementes 
de juçara (defaunação). Depois se incluíram dados relativos 
à origem biogeográfica das diversas populações de E. edulis. 
Foram investigadas as diferenças de populações de palmeiras 
que crescem em florestas ombrófilas, as matas mais densas 
e úmidas, com folhas perenes, e as que crescem em áreas 
semidecíduas, mais abertas e secas, com vegetação que perde 
as folhas sazonalmente.

Também foi investigado o papel da fragmentação das 
áreas de Mata Atlântica na alteração da variabilidade geno-
típica da juçara. A fragmentação das florestas pode levar a 
reduções drásticas do tamanho da população e ao aumento 
do isolamento espacial das populações, reduzindo assim a 
diversidade genética das mesmas. “Nosso trabalho mostrou 
claramente uma diferenciação genética entre as palmeiras em 
locais com e sem aves grandes e concluímos que a extinção 
de grandes frugívoros está mudando a evolução do palmito 
juçara”, complementa Carvalho.
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Estaria essa diferença genética relacionada ao tamanho 
das sementes? “Ainda não sabemos. Não chegamos ao ponto 
de analisar a genômica da juçara para descobrir quais são os 
genes responsáveis pela variação no tamanho das sementes. 
O que podemos afirmar é que a defaunação muda a seleção 
natural em que apenas as sementes pequenas da juçara são 
dispersas e também afeta a genética da planta”, disse Galetti. 
Levando em conta tudo o que foi encontrado até agora, é 
possível reverter essa situação? Ou seja, é possível garantir que 
populações que só possuem sementes pequenas sobrevivam 
frente às mudanças climáticas?

Os pesquisadores agora buscam recuperar a diversidade 
genética e a variabilidade dos tamanhos de sementes da juçara 
onde ela está comprometida. “Em muitas áreas naturais, se nós 
não intervirmos, as populações de palmito poderão desapa-
recer com as mudanças climáticas porque sementes pequenas 
perdem mais água e não germinam. Ou seja, em anos quentes 
e secos, as sementes não germinarão”, disse Galetti.

“Nesta nova fase do projeto queremos avaliar qual é 
a melhor forma para recuperar a variabilidade genética e 
o tamanho das sementes nas populações onde os grandes 
dispersores de sementes foram extintos. Existem áreas com 
sementes grandes e pequenas. No entanto, somente as sementes 
grandes não estão sendo dispersadas, dada a ausência de aves 
maiores”, disse Carvalho. 

Dispersores de sementes

“E há áreas onde as sementes grandes já desapareceram. 
Portanto estamos analisando se a simples reintrodução das 
aves grandes é suficiente para garantir a plena recuperação 
das sementes de palmito ou se precisamos de outras estra-
tégias de restauração mais eficazes”, acrescentou o biólogo. 
“Certamente, sem o palmito juçara a Mata Atlântica vai 
empobrecer, porque a juçara alimenta os maiores dispersores 
de sementes da floresta”, comentou o professor da UNESP, 
Mauro Galetti. 

“Em uma palestra sobre esse problema para agricultores 
e pessoas que mantêm viveiros de mudas de juçara eles rapi-
damente me disseram que a partir de agora vão selecionar as 
sementes maiores e produzir mudas dessas sementes”, disse 
Mauro Galetti.

O estudo da ecologia da palmeira juçara ocupa um lugar 
central na trajetória científica de Galetti. “Comecei a estudar 
dispersão de sementes ainda na graduação em 1986, com Bolsa 
da FAPESP. Estudei quais aves dispersavam e predavam as 
sementes de juçara. Isso foi a base de todos os nossos estudos 
posteriores, pois temos uma base sólida em história natural 
sobre a interação frugívoro-palmito e com muita confiança 
podemos dizer quais são os melhores dispersores da juçara”, 
disse o cientista.
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O futuro da comida não é mais o que costumava ser. Ao 
menos no que se refere à agricultura industrial. A Monsanto, 
mais conhecida vilã da agricultura transgênica, pode em breve 
sumir do mercado com esse nome, se sua compra pela Bayer 
for autorizada – mas suas intenções continuarão as mesmas. 
As fusões Syngenta-ChemChina e Dupont-Dow ainda estão 
sob análise das autoridades antimonopólio em vários países. 
Se bem sucedidas, as três corporações resultantes controlarão 
60% do mercado mundial de sementes comerciais (e quase 
100% das sementes geneticamente modificadas), além de 71% 
dos agrotóxicos, com níveis de concentração que superam em 
muito as normas sobre monopólio em qualquer país.

Estas megafusões terão muitas 
repercussões negativas no curto 
prazo: aumento considerável 
no preço dos insumos agrícolas, 
redução nas inovações e varieda-
des no mercado, mais limitações 
para a melhoria vegetal pelo 
poder público e aumento no 
uso dos agrotóxicos no campo 
– e, portanto, nos alimentos. 
Para essas corporações o maior 
negócio é vender venenos. Se 
não forem detidas, esta marcha 
irá continuar.

As aquisições terão um forte 
impacto na economia camponesa e na agricultura familiar. 
Ainda que a maioria use suas próprias sementes, com pouco ou 
sem insumos químicos o poder de pressão dessas megaempresas 
sobre os governos e autoridades internacionais aumentará, 
assim como seu tamanho e seu controle monopolista sobre 
os primeiros elos da cadeia agroalimentar. 

Aumentará a pressão para obter leis de propriedade 
intelectual mais restritivas; para limitar o intercâmbio de 
sementes entre os camponeses ou torná-lo ilegal – estabele-
cendo normas “fitossanitárias” e a obrigatoriedade de usar 
sementes registradas, por exemplo. As megaempresas tentarão 
condicionar programas rurais e crédito agrícola ao uso de 
insumos e sementes patenteadas; e fazer com que despesas 
de infraestrutura e outras políticas agrícolas beneficiem a 
agricultura industrial e expulsem os camponeses.

Como se não bastasse, há outros fatores preocupantes. A 
onda de fusões não acabará com esses movimentos — pelo 
contrário, ela mal começou. O que está em jogo no médio 
prazo é quem irá controlar os 400 bilhões de dólares dos 
insumos agrícolas. 

Atualmente, o valor do mercado comercial global de 
sementes e agrotóxicos é de 97 bilhões de dólares. O restante, 
três vezes maior, é controlado pelas empresas de maquinário 
e fertilizantes, que também estão passando por fusões. As 
quatro maiores empresas de maquinários (John Deere, CNH, 
AGCO, Kubota) já controlam 54% do setor.

Rumo à agricultura do medo
Silvia Ribeiro | Diretora para América Latina do Grupo ETC

O setor de maquinário não é mais uma simples questão 
de tratores: há um alto grau de automação, que integra GPS 
e sensores agrícolas a suas máquinas, drones para irrigação e 
fumigação, tratores autodirigidos, assim como uma acumulação 
maciça de dados de satélite sobre solos e clima. A Monsanto 
e os 6 “gigantes genéticos” se digitalizaram e controlam um 
banco de dados de genomas sobre plantações, microrganismos, 
agroecossistemas, além de outros dados relacionados.

Já existem contratos de colaboração entre esses dois setores 
e até empresas compartilhadas para a venda de dados sobre 
clima e seguro agrícola. Por exemplo, em 2012 a Monsanto 
adquiriu a empresa Precision Planting, que produz instrumen-

tos e sistemas de monitoramento 
para “agricultura de precisão” 
– desde sementes até irrigação 
e administração de agrotóxicos. 
Em 2013, compraram a Climate 
Corporation para registrar e 
vender dados sobre clima. A John 
Deere tentou depois comprar a 
Precision Planting da Monsanto, 
mas os órgãos antimonopólio dos 
Estados Unidos e em seguida 
do Brasil se opuseram à venda, 
considerando que a John Deere 
passaria a controlar um percentual 
monopolista do setor. Embora a 

venda tenha sido finalmente cancelada em 2017, ela indica 
uma tendência. Há várias outras corporações de base digital-
instrumental (Precision Hawk, Raven, Sentera, Agrobotix) 
que as transnacionais de maquinário agrícola e as de sementes 
e agrotóxicos compartilham ou usam em colaboração. 

Tudo indica que haverá um movimento das corporações 
de grandes maquinários para comprar as gigantes da genética, 
assim que a primeira rodada de fusões chegar ao fim. Essa 
segunda rodada tem o objetivo de impor uma agricultura 
altamente automatizada, com muito poucos trabalhadores, 
que oferecerá aos fazendeiros um pacote que eles não podem 
recusar: desde sementes, insumos, maquinários, dados geo-
métricos e climáticos até o seguro que devem adquirir. Essas 
corporações irão tentar, em especial, condicionar o crédito 
agrícola à compra desse novo pacote, como ocorre agora com 
as sementes e agrotóxicos.

É fundamental entender e denunciar desde já os impactos 
das megafusões. Muitas organizações se mobilizaram para 
protestar nos Estados Unidos, Europa e China, assim como 
em vários países da África e América Latina, inclusive diante 
dos órgãos de antimonopólio, o que tem pelo menos retar-
dado sua aprovação. No final, é uma questão de evitar que 
o agribusiness domine todo o campo e o abastecimento de 
alimentos. Também é um modo de proteger os camponeses 
e a produção agroecológica, única maneira de obter comida 
saudável e soberania alimentar. (Tradução Inês Castilho)
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Os assassinatos de defensores 
do meio ambiente recrudesceram 
nos últimos 2 anos. Esses ataques 
têm uma profunda ressonância 
para todos os habitantes do 
mundo: se não garantirmos um 
meio ambiente sadio, nenhum 
de nós poderá gozar plenamente 
dos direitos humanos.

O ano passado foi o mais 
sangrento para os ativistas 
ambientais: 200 ambientalistas 
foram assassinados em 24 países, 
e a América Latina foi o cenário de 60% desses homicídios, 
de acordo com os registros da organização Global Witness, 
dedicada a este tema. Não podemos permitir que aqueles 
que lutam por nosso bem-estar continuem caindo em um 
campo de batalha que tragicamente vai se expandindo a mais 
países da América Latina e do Caribe, uma região reconhe-
cida internacionalmente por ter a maior proporção de áreas 
naturais protegidas.

Se não apoiarmos a conservação do meio ambiente e a 
proteção dos defensores, será impossível desfrutar plenamente 
dos direitos humanos e atingir em 2030 os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Leo Heileman | Diretor Regional da ONU Meio Ambiente

Os defensores do meio 
ambiente lutam por você

O ambientalista brasileiro Chico Mendes (1944-1988), 
assassinado por causa de sua luta, disse há mais de 20 anos: “a 
princípio, pensei que estava lutando pelas seringueiras, depois 
pensei que estava lutando para salvar a floresta amazônica. 
Agora, percebo que estou lutando pela humanidade”.

A maioria dos conflitos que colocam em perigo a vida 
dos defensores tem sua origem no extrativismo, nas grandes 
obras de infraestrutura e na ampliação da fronteira agrícola. 
Nesse âmbito, há muito o que podemos fazer.

Os povos têm o direito de serem escutados e de desen-
volverem suas comunidades de forma sustentável, com total 
respeito aos direitos humanos. Os mecanismos de consulta 
prévia e participação pública com os quais contam muitos 
países da região devem ser aplicados de maneira profunda. 
São necessárias leis, políticas e ações em terra que garantam 
o exercício desses direitos.

Mas podemos ir além e nos converter em pioneiros no 
caminho para uma maior e melhor democracia ambiental: 
atualmente, os países da América Latina e do Caribe avançam 
nas negociações para criar um instrumento regional vinculante 
sobre o acesso a informação, participação pública e Justiça em 
assuntos ambientais, a partir do Princípio 10 da Declaração 
do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Devemos 
apoiar esse processo.

Nas cidades, onde vivem 80% da população de nossa região, 
recursos naturais são esbanjados como se fossem infinitos. 
De uma perspectiva urbana, podem parecer longínquas as 
batalhas daqueles que são despojados de seus recursos naturais 
e de seus lares ancestrais. Mas não são longínquas. Devemos 
escutar os defensores do meio ambiente atentamente. Sua luta 
vital também é nossa.
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