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CIÊNC IA E JECNOlOGIA COlABORAM PARA O 
MEIO AMBIENTE DA BANIA DE TODOS OS SANTOS. 

O mundo moderno reclama por tecnologias que assegurem o desenvolvimento sustentável. O parque industrial da Bahia foi visto, em seus primórdios, como se as 

atividades nele desenvolvidas estivessem apenas associadas à geração de empregos e de impostos. O surgimento de uma percepção conservacionista mais ampla, 

segundo a qual o meio ambiente deveria receber maior atenção quando da implantação/ampliação de indústrias, prevenindo-se possíveis agressões, determinou o 

aparecimento de legislações voltadas exclusivamente para a preservação ambiental, corrigindo aquele quadro inicial. Contudo, sabe-se hoje que apenas o controle 

ambiental só não basta. As próprias tecnologias produtivas precisam evoluir no sentido do aumento da eficácia e eficiência, do ganho no balanço energético global e da 

não-geração de resíduos poluidores. Atualmente, os países do primeiro mundo 

orientam suas políticas no sentido da adoção de tecnologias mais limpas e o Estado 

da Bahia, antevendo um maior crescimento industrial no novo milênio, promoveu e 

incentivou, através de um Seminário Internacional , a adoção de tecnologias mais 

limpas que representem um caminho para o desenvolvimento sustentável. 

BAHI 

CRA 

GOVERNO 
DA BANIA 
Secretaria do Planelamento, 

Ciência e Tecnologia 



E D T o R A L 

OS SEM-TERRA, O CAMPO E A CIDADE 

A chacina de Eldorado de Carajás revela o caráter dos conflitos 

sociais no campo brasileiro. Dezenove mortes, 10 assassinatos e 

denúncias de desaparecimento de mulheres e crianças configuram, 

depois da matança de Corumbiara, o segundo massacre de sem-terra 

apenas no período do atual governo. As últimas duas décadas re

gistram 32 chacinas. 

É hora de exemplar verificação de responsabilidades. Uma ação 

capaz de abarcar não só os policiais diretamente envolvidos no 

cerco e no assassinato, mas também e sobretudo o emaranhado de 

responsabilidades que indicam, segundo averiguações preliminares, 

promíscua associação de jagunços, fazendeiros mandantes e auto

ridades paraenses. Justiça seja feita. 

Esse crime pontual no interior do Pará recoloca, mais uma vez, 

a questão agrária no cerne da política nacional. A questão é muito 

mais ampla e complexa que o assentamento dos sobreviventes de 

Eldorado de Carajás e a punição dos responsáveis pelos assassinatos 

dos sem-terra. 

Reconhecer essa complexidade não significa ceder aos escapistas 

defensores do status quo. Eles costumam alegar as razões históricas 

de nossa formação social capitalista para mascarar os processos 

atuais que dão ao problema dimensões ainda mais graves. A 

modernização da economia brasileira no pós-guerra e as opções 

políticas de nossas elites - pelo aprofundamento da inserção inter

nacional e sua atualização apoiada na desregulação econômica -

estiveram e estão associadas ao massivo processo de êxodo rural

urbano e de desassentameritos rurais, -ainda desconhecido por nos

sas estatísticas censitárias. 

O reconhecimento da complexidade implica admitir nossas 

responsabilidades vindas de passado recente e do próprio presente, 

bem como ver a questão agrária como questão da cidade e do 

campo. Implica também considerar urgentes as decisões políticas 

que privilegiem a criação de emprego no campo e na cidade e a 

busca de um sistema menos excludente, apoiado na democracia 

política e social e na garantia de paz, não pela repressão, mas pela 

cooperação e convivência pluralista. 

Não é difícil ligar a vasta crise urbana - de transporte, moradia, 

saúde, saneamento, marginalização social, segurança, criminalidade, 

mendicância, educação, carência e abandono de menores e da 

velhice, enfim, da cidadania - ao agravamento da questão agrária no 

pós-guerra. Pois os sem-terra resistem à mendicância nas cidades, 

ao desemprego e ao apartheid social. Buscam reinserção social e 

produtiva. Valorizam a luta política baseada na organização familiar, 

sobre a qual sedimentam laços culturais e socializam seus filhos na 

esperança de um futuro novo. Juntando terra e trabalho, imprimem 

novos significados à construção da cidadania e produzem dura 

crítica à cultura brasileira que vincula a terra ao poder, à especulação 

e ao desmando dos coronéis e oligarcas. O assentamento dos sem

terra revaloriza o desenvolvimento local, reativa o comércio e a 

arrecadação do ICMS, fortalece a convivência municipal. 

Enfrentar a questão agrária envolve responsabilidades dos poderes 

Executivo, Judiciário e Legislativo e exige superar o limite dos atos 
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simbólicos e apenas discursivos. As propostas de soluções em debate 

no Governo e no Congresso envolvem. a adoção do rito sumário para 

desapropriação de terras, a limitação do número ele liminares para 

ações de reintegração ele posse de áreas ocupadas, a diminuição do 

tempo ele resgate ele títulos ele dívidas públicas, que inclui os títu los 

ele dívida agrária (TDA), a criação ele um fundo para aquisição ele 

terras e desenvolvimento agrário, a transferência de casos agrá rios 

para a Justiça federal, a transferência para a Justiça comum de delitos 

cometidos por policiais militares e a incorporação elas fazendas 

inaclimplentes com o Banco do Brasil como propriedades reformáveis. 

O desgaste cio governo na área social e a contradição política 

implícita na recriação do Ministério de Reforma Agrária e na implantação 

de minirreforma ministerial lançam dúvidas sérias sobre as medidas 

que, de fato, serão implementadas em favor da reforma agrária, tanto 

pelo Legislativo quanto pelo Executivo. A designação de um ministro 

ela Reforma Agrária com origem política na esquerda - com trânsito 

na Igreja Católica e em entidades não-governamentais - sinaliza 

intenção reformista que contrapõe-se à indicação cios ministros da 

Agricultura e ela Indústria e Comércio, que mantém os interesses 

ruralistas e amplia os interesses conservadores na base governista. 

Dentre as propostas ele reformas constitucionais em discussão no 

Congresso não há nenhum projeto ele emenda constitucional rede

finindo a dimensão social da terra e o conceito de propriedade 

produtiva, capaz de acelerar a reforma agrária. Para romper o ceti

cismo quanto à ação governamental cumpre que os procedimentos 

e as medidas adotadas não sejam apenas simbólicos. 

O Ministério ela Reforma Agrária ressurge sobre a estrutura cio 

Instituto Nacional ele Colonização e Reforma Agrári;i (Incra). É preciso 

fortalecer a cultura reformista cio Incra reduzindo o poder interno ele 

técnicos, setores e superintendências, que, impregnados pela cu ltura 

anti-reformista, atuam em favor dos proprietários e não ela reforma 

agrária e opõem-se ao espírito cio Incra e do novo ministério. Urge 

enfrentar a inoperância e a morosidade do Incra, que não cumpriu 

as metas fixadas (o que o governo nega), devolveu ao Tesouro 

Nacional R$ 152 milhões ele TDAs em 1995, não utilizou 6,2 milhões 

ele hectares de terras doadas pelo Exército em novembro último, não 

dispõe de dados básicos, sistemáticos e confiáveis sobre os 

assentamentos existentes no país, e pode até não ter usado o crédito 

internacional de US$ 4,5 bilhões, à sua disposição desde novembro 

passado (o que também é negado pelas autoridades). Ações conjuntas 

e cooperativas elevem ser buscadas junto a instituições interessadas na 

reforma agrária, para ampliar suas bases de apoio e buscar opções or

ganizativas, tecnológicas e infra-estrutura econômica e social para os 

assentamentos, dentro cio espírito da sustentabilidade social e ambiental. 

Cumpre reconhecer - e valorizar - que os sem-terra são os 

sujeitos centrais do processo e que, nesses tempos de ceticismo, 

a realização da reforma agrária pode apontar para novo tempo de 

esperança, criatividade e justiça social - no campo e na cidade. 

OS EDITORES 
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EDITORIAL 

C A R T A S 

TOME CIÊNCIA 
Os manguezais do litoral não são apenas 

criadouros de caranguejos e outras espécies. 

Através de processos físicos, químicos e biológicos, 

esses ecossistemas acumulam fósforo, 

nutriente essencial à vida, retirando-o da água 

e de materiais em suspensão. 

Por Carlos Augusto Ramos e Silva. 

RESENHA 
O livro Dobras no tempo, do astrofísico 

George Smoot e do escritor Keay Davidson, 

revela a estudiosos e leigos alguns dos mistérios 

da formação do Universo, 

tentando explicar por que a distribuição 

da matéria não é homogênea no espaço. 

Por Nelson Pinto Neto. 

CRÔNICA 
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Campesinato abre caminho na Amazônia 
Francisco de Assis Costa 

A pequena propriedade é uma alternativa viável 

para o desenvolvimento da Amazónia? 

Uma comunidade, instalada há pelo menos 

duas décadas na região, revela até que ponto 

e em que condições a produção familiar pode 

trazer bons resultados sociais, económicos 

e ecológicos, substituindo o fracassado modelo 

do latifúndio subsidiado. 

Os vulcões afetam o clima do planeta 
Luiz Carlos Baldicero Molion 

Os compostos químicos lançados no ar por vulcões 

alteram o clima do planeta, ao 'sujar' a atmosfera 

e reduzir o fluxo de radiação solar que chega 

à superfície . Tais efeitos ainda não são bem 

conhecidos, mas já se sabe que erupções vulcânicas 

em outros países e até em outros continentes 

estão associadas a distúrbios climáticos no Brasil. 

16 

24 
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Mau projeto de parque na Guiana 
Reserva florestal, que a França pretende implantar 

na Guiana, protege apenas um quarto da cobertura 

vegetal ainda praticamente intacta existente 

naquele território, e deixa de fora as áreas de 

maior biodiversidade. 

REPORTAGEM 
A indústria siderúrgica de Minas Gerais chegou 

a uma encruzilhada: ou continua a usar carvão 

vegetal como combustível, causando a destruição 

das florestas de cerrado - e favorecendo o trabalho 

escravo nas carvoarias -, ou passa a consumir 

carvão mineral, que tem como subprodutos 

gases altamente poluentes. 

OPINIÃO 
Quatro anos após a conferência mundial do meio 

ambiente (a Eco-92), quais seriam seus resultados 

concretos? A avaliação do que foi feito 

- após um período inicial de apatia e descrença 

- na área da biodiversidade, uma das mais 

preocupantes, revela que há motivo para algum 

otimismo quanto à questão ambiental. 

Por Gustavo A. B. da Fonseca. 

O exame das iniciativas do atual governo na área 

ambiental indica, além de uma crônica falta 

de recursos, que as políticas oficiais, 

em todos os setores envolvidos, baseiam-se no 

economicismo, que poucas vezes coincide com 

os objetivos maiores de preservação 

ou de uso sustentado dos recursos naturais. 

Por Washington Novaes. 

Capa: 

34 

38 

48 

É BOM SABER 
A cada ano, um grande número de aves oceânicas 

originárias de países distantes morre no litoral 

brasileiro, por razões variadas, da desnutrição aos 

efeitos da poluição, inclusive os derramamentos 

de óleo no mar. 

Por Pedro Cerqueira Lima 

CIÊNCIA EM DIA 
Quatro novas espécies de anfíbios foram 

descobertas em reserva ambiental, 

provando a riqueza biológica 

da Mata Atlântica na Bahia. 

A transferência para o feijão 

do gene da castanha-do-Pará, responsável 

pela produção do aminoácido metionina, 

pode criar um superalimento. 

TECHNOLOGIA 
Novo equipamento de amalgamação do ouro 

evita perdas de mercúrio para o ambiente, 

protegendo a fauna, a flora e a população 

humana nas áreas de garimpo. 

A revolução dos novos materiais impõe mudanças 

nas estratégias de desenvolvimento, e o Japão indica 

o caminho a seguir, segundo livro publicado em 

Londres por uma brasileira. 
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Foi com grande tristeza 
que lemos a nota 'Brasil 
testa a vacina anti-Aids' 
(Ciência Hoje, n º 117), 

assinada por três 
pesquisadores da 
Fundação Oswaldo Cruz. 

A primeira coisa que 
me chama a atenção 
é a péss ima qualidade 
da reda ção, o qu e 
evidencia o baixo nível 
cultural dos autores. 

Com que base podem 
afirmar que "a Aids não 
será contida sem 
a obtenção da vacina 
anti-HIV"? E as outras 
doenças sexualmente 
transmissíveis, como 
a gonorréia, que causava 
terror na época da minha 
mocidade? Dizer que 
a vacina tem o melhor 
custo-benefício é puro 
palpite. Haja visto 
as dificuldades encontradas 
nas campanhas de 
vacinação. Outra inverdade 
é a afirmação de que 
"o desenvolvimento da 
vacina é complexo, 
demorado e caro". 
E as diversas vacinas que 
foram desenvolvidas na 
época áurea do Instituto 
Oswaldo Cruz, algumas das 
quais usadas até hoje em 
todo o país? 
Maria B. Aragão, pesquisador 
aposentado da Fiocruz. 

T 
Escrevo-lhes para pedir 
renovação da minha 
ass inatura de Ciência Hoje 
a partir do número 117 
(inclusive). 
(. .. ) Uma crítica: o encarte 
Technologia, colocado da 
maneira atual, prejudica o 
manuseio e a leitura dos 
volumes encadernados . No 

4 
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mais, a revista continua 
com uma ótima qualidade. 
Edson Luís Marcon, 
Porto Alegre, RS. 

s 

O encarte Technologia 
sofreu algumas mudanças. 
A partir deste número, 
deixa de ser um suplemento 
e passa a ser uma seção 
da revista, incluída 
- em princípio - em todas 
as edições. Como vê, 
nossa opinião coincidiu 
com a sua . 

Gostaria de obter 
informações sobre 
reciclagem de lixo. Estou 
cursando o segundo grau 
(primeira série do curso 
de magistério) na Escola 
Municipal Boa Vista 
e preciso fazer uma 
pesquisa sobre o assunto. 
Aproveitando a 
oportunidade, gostaria 
de parabenizá-los pelo 
jornal que publicam, 
que é muito interessante. 
Keila Cristina Lacerda, 
Boa Vista, MG. 

A reportagem que você 
pediu foi publicada 
no encarte Technologia 
que saiu em Ciência Hoje 

nº 93. Junto com o 
número 9 7, o encarte 
publicou uma reportagem 
sobre reciclagem de 
plásticos. Estamos lhe 
enviando um xerox de 
ambas. Aconselhamos 
também que procure, para 
este e outros assuntos de 
seu interesse como 
futura professora, 
a revista Nova Escola, 
no seguinte endereço: 
Rua Haddock Lobo, 403, 
casa C, São Paulo, SP, 
CEP 01414-903. 

6· rc1tLs 
Sou colecionadora da 
revista Ciência Hoje e 
estou lhes escrevendo para 
dizer de meu interesse em 
ler uma boa reportagem 
(bem abrangente) sobre 
baratas, na qual sejam 
abordados os seguintes 
aspectos: a) origem das 
baratas; b) baratas de 
interesse sanitário (Blatta 
mentalis, Periplaneta 
americana e Blatteri 
germanica) . Existe alguma 
outra além destas? Qual é a 
mais prolífica? Qual é a 
mais comum no Brasil? 
Qual a longevidade de 
cada uma delas, como se 
reproduzem e quais as 
medidas de controle desses 
insetos? 
Maria do Socorro Marreiro de 
Sousa, Campina Grande, PB. 

Sua sugestão é interessante. 
Estamos procurando um 
cientista que pesquise 
a vida das baratas. 
Com a publicação de sua 
carta, esperamos 
que os 'baratólogos ' 
se apresentem e possamos 
atender seu pedido . 

Reunião anual 
Solicito informações sobre 
a reunião anual da SBPC 
- a cidade e o período de 
sua realização este ano . 
Gostaria também de 
receber algumas 

publicações sobre ecologia 
em seus diversos aspectos. 
Edmilson Lacerda Evangelista, 
Condado, PB. 

A 48a. Reunião da SBPC 
se realizará este ano 
de 7 a 12 de julho 
na Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo . 
O tema central é 'A Ciência 
para o Progresso da 
Sociedade Brasileira'. 
Este número de CH está 
recheado de matérias sobre 
ecologia. Com ele, 
você encontrará também 
o índice dos artigos 
publicados nos últimos 
números. É só selecionar 
o que mais lhe agradar e 
encomendar depois. 

J.., ek n byl 
Tomo a liberdade de 
pedir-lhes, se possível, 
algumas informações 
relativas ao acidente 
nuclear da usina de 
Tchernobyl. A matéria 
é antiga e só conto obtê-la 
com a ajuda de vocês. (. .. ) 
Gostaria ainda de saber 
como me tornar assinante 
de tão conceituada revista 
e também da SBPC. 

Ciência Hoje publicou 
reportagens sobre 
Tchernobyl em seus 
números 24 e 32. 
Estamos enviando pelo 
correio as informações 
solicitadas. 
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Uma das mais respeitadas instituições de 
proteção à natureza do país 

O uando optou por concretizar 
o~ respeito à natureza, contribuindo 

efetivamente para a conservação do meio 
ambiente, O Boticário achou que os 

resultados desse trabalho deveriam falar 
por si só. Por isso, as realizações que se 
acumularam em pouco tempo ganham 

voz própria neste anúncio. 

O Boticário transformou seu 
sentimento em gesto concreto com a 

criação, em 1991, da Fundação O 
Boticário de Proteção à Natureza, uma 

instituição sem fins lucrativos destinada a 
apoiar iniciativas ambientalistas 

em todo o Brasil. 

JT{: oje, 5 anos e 330 projetos 
depois, a Fundação é o maior financiador 

particular de projetos ligados à_ 
preservação da natureza e uma das mais 
respeitadas instituições conservacionistas 
do país. Por diversos motivos. O primeiro 

deles é que a Fundação O Boticário 
viabiliza o trabalho de importantes 

pesquisadores e órgãos ambientalistas 
brasileiros. E, para fazer isso, conta com 

o auxílio de um conselho diretor, 
formado por reconhecidos ambientalistas, 

~ 

Foto: Salto Moralo - Guaraqueçaba/ PR por Carlos Renato Fernandes 

e de um grupo de 70 consultores 
voluntários, que reúne algumas das 

maiores autoridades brasileiras em diversas 
áreas das ciências naturais. 

O resultado é que a Fundação 
O Boticário de Proteção à Natureza vem 
ajudando a preservar: Pantanal, Floresta 
Atlântica, Cerrado, Caatinga, Campos, 

Manguezais, Dunas, Ilhas e Baías -
ambientes onde vivem plantas e animais 
ameaçados de extinção. Animais como 
ararinha azul, tartaruga marinha, lobo
guará, mico-leão-dourado, peixe-boi
marinho, e plantas como o pinheiro
brasileiro e peroba-rosa, entre muitos 

outros , estão sendo estudados e protegidos 
com o apoio da Fundação. 

A Li"l credibilidade desse trabalho permitiu 
que fossem firmados convênios e parcerias 

com órgãos nacionais e internacionais, 
como o IBAMA, MacArthur Foundation e a · 

UICN-União Mundial para a Natureza. 

'{[}írruJ. dessas parcerias, com a 
TNC-The Nature Conservancy, possibilitou a 

criação da primeira Reserva Natural 
Protegida, numa pequena parte da Floresta 

Atlântica, localizaôa no município de 
Guaraqueçaba, litoral norte do Paraná. 

~ om a inauguração da 
Reserva, a Fundação O Boticário assume o 

compromisso de rruJ.nter a área de 1.700 
hectares totalmente preservada, destinada à 

pesquisa científica e à visitação pública 
com finalidade de 

educação ambiental. 

T{J 
1: or estas e outras ações, a 

Fundação O Boticário de Proteção à Natureza 
tem hoje a dimensão da importância da 

natureza brasileira para a qualidade de vida 
no planeta. 

E tem a disposição para o trabalho 
na medida do muito que 

ainda há por fazer. 

FUNDAÇÃO O BOTICÁRIO 

DE PROTEÇÃO À NATUREZA 



T O M E e Ê N C I A 

MANGUEZAL: 
ECOSSISTEMA EGOÍSTA OU BENEVOLENTE? 

As florestas de manguezal, existentes 

em vários pontos do litoral brasileiro 

e hoje protegidas contra a exploração 

predatória, atuam como exportadores 

do Jo:i/oro, um nutriente essencial à 

vida, fertilizando as áreas costeiras? 

Para responder a essa pergunta, 

Carlos Augusto Ramos e Silva, 

do Departamento de Oceanografia 

e Limnologia da Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte, desenvolveu 

- como tema de sua tese de doutorado 

na Universidade de São Carlos (SP) 

- amplo estudo sobre o ciclo desse 

nutriente em um mangue da Baía 

de Sepetiba, no Rio de janeiro. 

A pesquisa revelou como 

o manguezal, através de diferentes 

processos, transforma as formas 

químicas do .fósforo e armazena 

esse elemento, minimizando a perda 

para outros ambientes. 

Adequados à instalação de portos e in

dústrias e à recreação, os estuários de 

rios atraem o homem há séculos. Dados 

elo World Resources Institute mostram 

que, em 1992, a maior parte da popula

ção e da produção industrial de alguns 

países da América elo Sul, inclusive o 

Brasil, localizava-se ao longo da costa 

do continente. Essa ocupação, muitas 

vezes desordenada, traz uma série de 

conseqüências para o meio ambiente, 

entre elas a destruição das florestas de 

manguezal, com evidentes prejuízos à 

fauna, à flora e ao próprio homem. 

Um dos prováveis motivos dessa 

destruição ambiental é o desconheci

mento do funcionamento e da importân

cia de certos ecossistemas. Isso aconte

ce com as florestas ele manguezal, en

contradas na maior parte das costas 

tropicais (figura 1). Estimativas recentes 

indicam que esse tipo de vegetação 

cobre, no litoral dos países da América 

Latina, 3.017.725 ha, dos quais 1.376.255 

ha situam-se no Brasil - do Oiapoque, 

no Amapá, à Praia do Sonho, em Santa 

Catarina (ver 'Manguezais: florestas de 

beira-mar', emCiênciaHojenº 13, 1984). 

Tais florestas geralmente ocorrem em 
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Figura 1. 
Mangue da 
Baía de 
Sepetiba, 
no Rio 
de Janeiro, 
dominado 
por árvores 
da espécie 
Rhizophora 
mangle. 

áreas de estuários, na faixa de terra 

alagada na maré alta e descoberta na 

maré baixa, e estão adaptadas a essa 

alagação periódica. A sucessão das marés 

provoca, nesse ecossistema, mudanças 

na salinidade, no potencial de oxidorre

dução, no potencial hidrogeniônico (ver 

'Fatores ambientais'), nas concentrações 

de oxigênio dissolvido e, em conseqüên-

A salinidade expressa (em %o, ou partes por mil) a quantidade de constituintes 

inorgânicos dissolvidos na água do mar - os íons principais são cloreto (Ci-), 

sódio (Na+) e sulfato (SOLt). O valor médio da salinidade é de 35 %o. O potencial 

de oxidorredução (Eh) mede a transferência de elétrons envolvida numa reação 

química. Para provocar essa transferência na matéria orgânica, as bactérias usam 

vários tipos de oxidantes - os principais são 0 2, No3-, Mn20 4 , so/- e Fe(OH)3. 

A medição é feita através de um eletrodo-paclrão de hidrogênio, com potencial 

(por convenção) igual a zero, e o valor encontrado em cada amostra de água 

(dado em milivolts - mV) permite deduzir qual o oxidante envolvido. O potencial 

hidrogeniônico (pH) expressa a concentração, nas águas naturais, do íon hidrônio 

(H3ü+, designado por convenção pelo símbolo H+). A dissociação de duas mo

léculas de água (2H20) forma íons hidrônio e hidroxila (Off). Quando a 

concentração de H+ é maior do que a concentração de Off, a solução é ácida. 

Em caso contrário, a solução é básica. 
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Apesar das condições adversas , as 

árvores do mangue (Rhizophora man

gle, Avicennia shaueriana, Laguncula

ria racemosa e outras espécies), susten

tadas por um sedimento semifluido e 

rico em matéria orgânica, estão entre as 

plantas mais produtivas (três a 20 tone

ladas de carbono por hectare e por ano). 

As folhas que caem das árvores são em 

parte levadas pela maré vazante, entran

do na cadeia alimentar (figura 2), e em 

parte retidas na floresta e degradadas 

por fungos e bactérias, formando um 

ambiente propício à redução - reação 

química que diminui o teor de oxigênio, 

ou aumenta o teor de hidrogênio, de 

uma substância. Os compostos gerados 

Folhas das 
árvores do 
mangue 

nesse processo contribuem para a re

tenção de metais pesados presentes na 

água do mar (figura 3). As folhas degra

dadas também liberam nutrientes, como 

o fósforo (P), que podem ser exportados 

pela maré ou reutilizados pelas árvores 

do mangue. 

O fósforo, nutriente essencial à vida, 

integra diversas moléculas dos organis

mos vivos, como o A TP, os fosfolipídios 

e os ácidos nucléicos. É considerado 

também um nutriente limitante (encon

trado em concentrações próximas do 

valor mínimo necessário) para a produ

ção de plantas microscópicas (fitoplânc

ton) em ecossistemas aquáticos. Essas 

plantas, porém, só podem capturar o 

Figura 2. Contribuição dos manguezais na produção pesqueira das águas costeiras: o 
fósforo (P) presente nas folhas alimenta o plâncton e este alimenta a fauna marinha. 

0 FÓSFORO NA NATUREZA 

lMaré ;hent 

+ Áreas de retenção 

Figura 3. Papel dos manguezais como fil
tro biológico na purificação da água: os 
metais pesados (M+) trazidos da Baía de 
Sepetiba pela maré enchente, entram na 
floresta em altas concentrações e são 
capturados, ficando retidos nos sedimen
tos, nas raízes e nos troncos das árvores 
(áreas mais escuras). Na maré vazante, as 
concentrações são menores. 

fósforo inorgânico em suas formas solú

veis, originadas de formas particuladas -

minerais de fosfato - presentes no subs

trato ou em suspensão na água (ver 'O 

fósforo na natureza '). 

As florestas de ma nguezal têm uma 

fauna bastante característica, em parte 

exclusiva desse ecossistema, como os 

moluscos sururu (Mytella guyanensis), 

ostra ( Crassostera brasilienses) e amêijoa 

(Lucina pectinata) e os caranguejos 

guaiamu ( Cardisoma guanumi) e mari

nheiro (Aratus pisonii) . Outros animais 

Amostras de água 

Todas as trocas de energia nas células dos seres vivos envolvem a quebra de compostos 

que contêm fósforo, processo iniciado com a transformação da energia eletromagnética 

proveniente do sol em energia química (pelas plantas, na fotossíntese). Em ecossistemas 

naturais (como as florestas de manguezal) e artificiais (como represas), o fósforo está 

presente tanto na fração particulada quanto na dissolvida na água. As duas frações podem 

ser separadas por filtração com membrana microporosa (figura 4) , que retém a primeira e 

deixa passar a segunda (ambas contêm fósforo em compostos orgânicos e inorgânicos). 

A partir de suas formas iônicas (H2Po4-, HPo/-, PO4
3-), o fósforo pode formar minerais 

bastante estáveis:strengita(FePO4.2H2O), vivianita(Fe3(PO4) 2.8H2O),apatita(Ca5(POJ3,OH,F,Cl), 

brushita (CaHPO4.2H2O), whitlockita (Ca3(PO4) 2, monetita (CaHPOJ, variscita (A1PO4.2H2O) e 

outros. Esses minerais integram o material particulado, em suspensão na água ou precipitado 

no sedimento, e sua estabilidade depende de fatores ambientais como o pH, o Eh e as 

concentrações de ferro e alumínio, entre outros. Alterações desses fatores, além da 

atividade biológica, provocam a solubilização do fósforo presente nos minerais. 

Figura 4. Esquema do sistema de 
filtração, com membrana micro
porosa (0,45 micrometros), usado 
para separar as frações dissolvida 
(Pd) e particulada (Pp) do fósforo 
na água. 
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passam ali parte do seu ciclo de vida, 

como o camarão-branco (Penaeus styli

rostris) e os peixes camurim ( Centro

pomus undecimalis), corvina (Micropo

gonia furnieri) e tainha (Mugi! brasi

liensis) . Essas florestas também atraem 

abelhas, podendo produzir até 1.000 

toneladas anuais de mel. 

A beleza exótica dos manguezais, os 

recursos a li existentes - é fonte de pro

teínas para alimentação (moluscos, crus

táceos e peixes), de matéria-prima para 

construção de barcos e casas (madeira) 

e de tanino (casca da madeira)-, a pro

teção que oferecem contra a erosão da 

costa e outras características, somadas à 

curiosidade e à necessidade, vêm atrain

do a atenção de muitos cientistas, interes

sados em compreender melhor o fun

cionamento desse ecossistema. 

RESULTADOS 

Na Baía de Sepetiba, no Estado do Rio 

de Janeiro, uma floresta de manguezal 

de cerca de oito hectares, dominada por 

árvores de Rhizophora mangle (figura 

5), vem sendo estudada sistematica

mente há mais de uma década. A partir 

desses estudos foi elaborada uma abor

dagem metodológica que tem como 

ponto básico a hipótese de que o man

guezal atua como um 'compartimento 

de transforma ção do fósforo', ou seja, 

esse elemento entra na floresta em suas 

formas particuladas, na maré enchente, 

é transformado ali para as suas formas 

dissolvidas e estas são apenas em parte 

exportadas na maré vazante. Em 1991 e 

1992, várias campanhas de campo foram 

realizadas no local para determinar a 

real participação da floresta de mangue

zal no ciclo do fósforo. Os dados cole

tados - e o conhecimento científico 

acumulado em pesquisas realizadas pelo 

grupo na mesma área - permitiram pre

cisar a dinâmica desse nutriente nos 

diferentes ambientes que compõem ou 

limitam aquela floresta (ver 'Entre o mar 

e a terra firme'). 

As amostras de materiais não-bio-

8 

Estado do Rio 
de Janeiro 

Figura 5. Esquema da área de estudo, mostrando o manguezal, os vários ambientes das 
proximidades e os pontos de coletas de amostras da água e do sedimento. 

ENTRE O MAR E A TERRA FIRME 

Na floresta de manguezal estudada, o mangue alto e o mangue baixo são carac

terizados pela topografia do sedimento. As árvores situadas em níveis superiores 

a uma cota dada foram denominadas mangue alto e as situadas em níveis infe

riores receberam o nome de mangue baixo. As áreas adjacentes incluem a franja 

de lama (planície de substrato bastante fluido, sem a vegetação típica de mangue), 

a franja de areia (planície arenosa entre a franja de lama e a baía), o apicum 

(terreno de alta salinidade formado por areia fina e sem vegetação, situado 

atrás da floresta estudada, no limite da maré alta) e o cordão arenoso (planície 

de areia depositada pelos rios e pelo mar, situada diretamente entre o mangue 

alto e a baía). 

lógicos coletadas foram trituradas, após 

secagem, para uniformizar o tamanho 

dos grãos. Em seguida, por processos 

químicos, o fósforo foi separado dos 

minerais (que também continham ferro, 

alumínio ou cálcio) e dos compostos 

orgânicos. As amostras biológicas (folhas, 

galhos e outras) foram calcinadas para a 

medição das concentrações de fósforo. 

Em todas as etapas da pesquisa, as con

centrações do elemento foram determi

nadas por um método de medição deno

minado método colorimétrico do moli

bdato em meio ácido, e as maiores con

centrações de fósforo (no sedimento, 

até 25 cm) foram observadas em com

postos inorgânicos. 

A concentração média desse elemen

to no sedimento atingiu, na franja de 

areia, 0,12 miligramas por grama (mg/ 

g), chegou a 0,20 mg/g na franja de lama 

e foi de 0,15 mg/g no manguezal. Da 

quantidade total de fósforo (inorgânico 

e orgânico), a parcela combinada com o 

cálcio atingiu 69% na franja de areia, 

56% na franja de lama e 58% no man

guezal. Por sua estabilidade diante das 

freqüentes mudanças no potencial de 

oxidorredução (Eh) no manguezal - o 

potencial hidrogeniônico (pH), ao 
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contrário, varia pouco - , a combinação 

com o cálcio é o principal mecanismo de 

retenção de fósforo nesse ambiente. 

A decomposição da matéria orgânica 

por microorganismos pode solubilizar 

alguns tipos de fosfato de cálcio, em 

meio ácido (pH 4,5). Produtos dessa 

decomposição podem ainda substitu ir o 

fósforo em minerais particulados, como 

a strengita (FePO4.2H2O), liberando o 

nutriente na forma solúvel. Verificou-se 

que o fosfato de ferro ocorre em baixas 

concentrações no sedimento, na floresta 

de manguezal, em função das condições 

redutoras do meio. Além disso, o sulfato 

levado para o mangue pelas marés, em 

altas concentrações, participam de rea

ções químicas que inibem a precipita

ção do fósforo na forma de vivianita 

(FelPO4)2 .8H2O). 

Os resultados das análises da água 

presente no sedimento - da floresta e da 

franja de lama - indicam que este re

presenta uma fonte potencial de fósforo 

dissolvido para a água acima do substrato. 

Figura 6. Interior de manguezal (com suas 
raízes aéreas) na Baía de Sepetiba, vendo
se em primeiro plano o tubo coletor da 
água presente no lodo. 

MAIO DE 1996 

As amostras foram co

letadas em tubos fe

chados por membra

nas de porcelana po

rosa e deixados, após 

formação de vácuo em 

seu interior, a 20 cm 

de profundidade no 

sedimento (figura 6). 

O fósforo dissolvido 

ocorre em formas or

gânicas ( concentração 

de 1,77 a 3,27 micro

moles por litro, ou M) 

e inorgânicas (15 a 17 

M) - o mol é uma 

unidade-padrão equi

valente a 6,02 x 1023 

moléculas, e o micro

mol é a milionésima 

Figura 7. Frascos de polietileno colocados (em varas de 
bambu) a dois milímetros e a 15 cm do sedimento, para coletar 
a água da maré enchente. 

parte dessa quantidade. 

Entretanto, processos biológicos (a 

atividade respiratória das bactérias), 

físicos (adsorção, ou seja, a atração 

eletrostática exercida pela superfície de 

partículas) e químicos (oxidação) captu-

ram o fósforo dissolvido saído da lama, 

impedindo sua detecção nas águas da 

baía (onde as concentrações foram de 

O, 08 a O, 44 µ M para formas orgânicas e 

de 0,08 a 0,83 µM para inorgânicas). 

A hipótese de que processos bio

geoquímicos atuam na retenção do fós

foro dissolvido (orgânico ou inorgâni

co) originado na água presente no subs

trato e deslocado pela maré enchente é 

reforçada pela análise da lavagem do 

sedimento (feita pela maré enchente). 

As maiores concentrações de fósforo 

dissolvido (0,48 a 0,66 µM para formas 

orgânicas e 0,27 a 0,55 µ M para inorgâ

nicas) estavam em amostras da camada 

de água até dois milímetros acima do 

sedimento (figura 7). A água coletada a 

15 cm acima do sedimento, na subida da 

maré, apresentou menores concentra

ções (0,27 a 0,29µM para fósforo orgânico 

e 0,31 a 0,34 µM para inorgânico). Nesse 

caso, o hidróxido de ferro - Fe(OH)3 -

reage com o fósforo inorgânico dissolvido 

(em várias formas: H3PO4, H2PO4-, HPo/ 

e Po/ -), produzindo minerais de ferro e 

fósforo (forma particulada), íons hidroxila 

(Off) e água. 

Para avaliar a entrada e a saída do 

fósforo no ecossistema, foram medidas 

as concentrações das formas dissolvidas 

e particuladas na água do canal de maré, 

ao longo de cinco ciclos completos de 

maré (a altura da água alcançou 76 cm, 

no menor ciclo, e 2,07 m, no maior), em 

amostras colhidas na camada superficial 

da água, até 30 cm. As parcelas foram 

separadas por filtração com membrana 

micro porosa. 

As concentrações de fósforo dis

solvido na água não apresentaram, nos 

ciclos estudados, um padrão bem defini

do, variando de 0,08 a 0,81 µM (inor

gânico) e de 0,12 a 0,45 µM (orgânico). 

Isso pode resultar da interação do ma

terial particulado com o fósforo dissol

vido (por adsorção ou seu inverso, des

sorção, dependendo da concentração do 

elemento). Essa interação envolve par

tículas de óxido e hidróxido de ferro e 

pode ocorrer em questão de minutos. 

Também não houve um padrão nas 

concentrações do fósforo nas formas 

particuladas (orgânicas e inorgânicas) 

9 
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RELAÇÃO DE REDFIELD 

Expressa a relação atômica do carbono (C), nitrogênio (N) e fósforo (P) presentes 

na matéria orgânica fitoplanctônica. Parte do princípio de que a síntese da 

matéria orgânica, pelo fitoplâncton, envolve um processo altamente sdetivo de 

captura de nutrientes, que dá a seus produtos uma composição específica. 

Análises de várias amostras de fitoplâncton marinho feitas por A.C. Redfield em 

1958 mostraram que, para cada átomo de fósforo, há 106 átomos de carbono e 

16 de nitrogênio. Essa relação, porém, varia entre os diferentes tipos de plantas, 

e pode ser usada como traçadora de matéria orgânica. Na floresta de manguezal, 

a relação entre o carbono e o fósforo (C:P) foi usada para determinar a origem 

da matéria orgânica (folhas de Rhizophora mangle, matéria orgânica marinha 

ou matéria orgânica proveniente do Canal de São Francisco). 

nos ciclos estudados, com grande varia

ção dentro de cada ciclo: de 0,9 a 3,4 

mg/g (1 º ciclo), de 1,0 a 12,4 mg/g (2º 

ciclo), de 0,01 a 1,0 mg/g (3º ciclo), de 

0,2 a 1,4 mg/g (4º ciclo) e de 0,5 a 2,0 

mg/g (5º ciclo). 

Esses valores parecem refletir a ori

gem do material orgânico particulado 

em suspensão (se é marinha, fluvial ou 

do manguezal), que pode ser verificada 

através da razão entre o carbono e o 

fósforo, ou relação C:P (ver 'Relação de 

Redfield'). Essa proporção - medida em 

átomos de carbono para cada átomo de 

fósforo - é diferente para cada ciclo de 

maré: variou de 13:1 a 43:1 no 1º ciclo, 

de 9 a 47 no 2º ciclo, de 57 a 4.700 no 3º 

ciclo, de 47 a 330 no 4º ciclo e de 16 a 148 

no 5º ciclo. Para identificar a origem 

desse material, a relação C:P também foi 

avaliada no material em suspensão na 

Baía de Sepetiba e no Canal de São 

Francisco (que traz 86% da água doce 

recebida pela baía), nas folhas e nos 

primeiros milímetros do sedimento (no 

manguezal, na franja de lama e na franja 

de areia). No segundo ciclo de maré, por 

exemplo, o material particulado orgânico, 

na enchente, estava enriquecido em fós

foro - a relação entre carbono e fósforo 

ficou na maior parte do ciclo abaixo de 

41: 1. Isso parece indicar que esse material 

veio do Canal de São Francisco. Durante 

a maré vazante, porém, prevalece na 

água o material orgânico empobrecido 

10 

em fósforo, saído do manguezal. 

Buscando entender melhor o papel 

da floresta de manguezal na dinâmica 

do fósforo, também foram medidas as 

concentrações do nutriente nas diver

sas estruturas das árvores de Rhizopho

ra mangle (folhas, galhos, troncos, raí

zes aéreas e raízes nutritivas). As amos

tras foram lavadas, secas e trituradas, 

tomando-se 20 mg de cada parcela para 

calcinação e análise. As concentrações 

atingiram 0,9 mg/g para as raízes nutri

tivas, 0,02 mg/g para as raízes aéreas, 

0,02 mg/g para o tronco e 0,6 mg/g para 

as folhas verdes. A alta concentração nas 

raízes nutritivas decorre, possivelmen

te, da liberação por estas de oxigênio 

(02), o que cria um microambiente geo

químico oxidante, favorecendo a preci

pitação do fósforo adsorvido ao hidró

xido de ferro-P-Fe(OH)3 -na superfície 

das raízes. Essa liberação de oxigênio 

por raízes tem sido observada em outras 

plantas enraizadas em substratos pou

co aerados. 

No caso do manguezal, pode-se dizer 

que sua interação com os ecossistemas 

adjacentes (franja de lama, Baía de Se

petiba e Canal de São Francisco) é bas

tante dinâmica. Variáveis como a inten

sidade do vento e a amplitude da maré 

parecem influenciar a natureza do ma

terial orgânico particulado que o canal 

da maré transporta. A direção do vento 

também parece ter grande influência no 

transporte de material do Canal de São 

Francisco para o canal de maré, como 

ocorre com o vento de nordeste. 

CONCLUSÕES 

Diversos mecanismos atuam, no man

guezal e na franja de lama, na retenção 

do fósforo dissolvido. O nutriente entra 

na floresta, na maré enchente, nas for

mas dissolvida e particulada. Em áreas 

de baixa energia, como o manguezal, a 

fração particulada tende a se sedimentar. 

No sedimento, o fósforo fica retido, 

principalmente na forma de apatita. Na 

rizosf era, área influenciada pelas raízes 

nutritivas, o microambiente geqquímico 

oxidante retém o fosfato livre, por 

adsorção, na forma de FeOOH-P04 _ 

Na maré vazante, parte do fósforo 

inorgânico dissolvido presente no sedi

mento do manguezal escoa em direção 

ao canal de maré e tende a ficar retido na 

borda deste, ligado ao hidróxido de 

ferro . Outra parcela alcança o canal, mas 

tende a ser retirada da água por meca

nismos de adsorção e precipitação. A 

fixação biológica também parece contri

buir para retirar o fósforo inorgânico 

dissolvido do canal. Já o material parti

culado em suspensão realmente sai do 

manguezal pelo canal da maré, mas está 

empobrecido em fósforo, em relação ao 

que entrou na maré enchente . Isso ocor

re porque o material particulado que 

entrou no mangue (rico em fósforo) se 

mistura com o material originado no 

próprio mangue (com pouco fósforo) e 

fica diluído. 

Na franja de lama acontecem proces

sos semelhantes aos verificados na flo

resta de manguezal (exceto na rizosfe

ra). As altas concentrações de fósforo 

dissolvido (orgânico e inorgânico) que 

afloram no sedimento, com a subida da 

maré, tendem a voltar para o sedimento. 

A fração inorgânica, ao entrar no ambien

te oxidante da coluna d'água (Eh+), pre

cipita-se para o sedimento, enquanto a 

orgânica tende a mudar para a forma 

inorgânica, através da degradação bio-
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lógica (por bactérias), precipitando-se. 

Em última instância, essas altas con

centrações de fósforo dissolvido devem

se às condições redutoras do sedimen

to (ElY). O ácido _sulfídrico (H2S) pro

duzido pela redução do sulfato liga-se 

ao íon ferroso (Fe++) e impede que este 

se reoxide (para Fe+++) na superfície 

do sedimento, diminuindo ainda a pos

sibilidade da formação de vivianita. A 

interação entre a franja de lama e o 

manguezal reflete-se na natureza do 

material em suspensão: o material orgâ

nico particulado entra no mangue rico 

em fósforo ( vindo do Canal de São 

Francisco e da franja de lama) e o 

material que deixa a floresta é pobre em 

fósforo (originado na degradação das 

folhas). A presença maior ou menor 

desse material particulado, nos ciclos de 

LEI A 

maré, depende da energia da maré e da 

intensidade e direção dos ventos. 

As concentrações do fósforo são ele

vadas no ecossistema manguezal em 

função de dois princípios: a) a origem 

do nutriente e b) a manutenção das con

centrações das formas dissolvidas na 

água misturada ao sedimento (o dobro 

das concentrações das mesmas formas 

na água da Baía). A origem do fósforo 

está nos materiais particulados trazidos 

pelo rio, ricos nesse elemento, e depo

sitados no mangue (área de baixa ener

gia). A deposição desse material favore

ce mudanças no potencial hidrogeniô

nico (pH) e no potencial de oxirredução 

(Eh), aumentando a instabilidade das 

formas particuladas de fósforo e facili

tando sua mudança para formas dissol

vidas. As concentrações de fósforo dis-

DE 

solvido na água presente no sedimento 

são mantidas por processos físicos, quí

micos e biológicos que impedem a perda 

do nutriente para a Baía de Sepetiba, 

durante a renovação dessa água (nas 

marés). 

A conclusão, portanto, é a de que a 

floresta de manguezal realmente atua 

como um compartimento de transfor

mação das formas químicas do fósforo, 

recebendo o nutriente em minerais par

ticulados e gerando, a partir destes, 

compostos solúveis em água. Os mes

mos processos responsáveis por essa 

transformação minimizam a perda de 

fósforo dissolvido para as águas da baía, 

durante as marés, o que faz do mangue

zal - no que diz respeito a esse nutriente 

- um ecossistema egoísta, e não um 

agente fertilizador das áreas vizinhas. 

J UNHO 
VEJA AS OLIMPÍADAS COM OLHOS DE PESQUISADOR 

VOCÊ VAI SABER O QUE A CIÊNCIA TEM A VER COM O ESPORTE 

De quatro em quatro anos, a máquina humana 

é testada em laboratório aberto. Milhões de 

espectadores participam. Torcendo, avaliando, 

vibrando ou chorando. São as Olimpíadas, onde o 

homem, representado por superatletas, supera seus 

próprios limites. Mas ele não está sozinho nessa 

empreitada. O conhecimento científico sobre 

o organismo humano vem permitindo ampliar 

a capacidade.física e mental dos atletas, abrindo 

novas fronteiras, criando novos desafios. 

Na próxima edição Ciência Hoje mostrará 

como a ciência - em diferentes áreas 

MAIO DE 1996 

- estará participando das Olimpíadas. 

Fisiologia do esporte, desempenho esportivo, 

uso de drogas, fisioterapia. São estes alguns dos 

temas escalados para colocar a ciência nas quadras 

de Atlanta (Estados Unidos). 

E A I N D A • PEIXES QUE SE ADAPTAM PARA 

VIVER EM CAVERNAS • COMO A ANTRACOLOGIA - O ESTUDO 

DE CARVÕES E RESTOS DE MADEIRA PRÉ-HISTÓRICOS -, TRAZ 

ATÉ OS DIAS ATUAIS INFORMAÇÕES SOBRE ÉPOCAS PASSADAS. 

• O SERTÃO JÁ VIROU MAR - HISTÓRIA GEOLÓGICA DA 

FORMAÇÃO DO OCEANO ATLÂNTICO , SURGIDO COM A 

SEPARAÇÃO DA ÁFRICA E DA AMÉRICA DO SUL. 
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Aventuras 
na cosmologia 

Dobras no Tempo, de George 
Smoot & Keay Davidson, Ed. 
Rocco, 1995. 

No começo da década de 60, 

existiam duas correntes prin

cipais em cosmologia: uma 

defendia a idéia de um Uni

verso estacionário (no passa

do, teria sido exatamente co

mo é hoje), e outra argumen

tava que o Universo teria sido 

muito mais quente e denso 

do que hoje. Se essa última 

concepção for a correta, deve 

ter havido uma época em que 

a temperatura do Universo 

era tão alta que tornava im

possível aos elétrons ligarem

se aos núcleos atômicos para 

formar átomos neutros. O Uni

verso, então, seria constituído 

por uma 'sopa cósmica' de 

elétrons e núcleos atômicos 

dissociados e acelerados, pro

duzindo constantemente ra

diação. Só com a redução da 

temperatura, os átomos neu

tros poderiam se formar e as

sim a radiação produzida an

teriormente ficaria livre. O 
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Universo se tornaria transpa

rente a ela, pois átomos neu

tros interagem fracamente 

com a luz. Essa radiação deve

ria existir até hoje, permeando 

todo o Universo, como relí

quia de sua fase primitiva e 

quente. Ela foi chamada de 

radiação cósmica de fundo. 

Obviamente, tal radiação não 

deveria existir segundo o mo

delo estacionário. 

Em 1964, os astrofísicos 

Arno Penzias e Robert Wilson 

detectaram por acaso a radia

ção cósmica de fundo. Ela 

apresentava a mesma relação 

entre freqüência e intensidade 

para qualquer direção (era 

radiação isotrópica) e tinha 

temperatura de 3 kelvins, exa

tamente a que se esperava. A 

descoberta praticamente li

quidou com a teoria do Uni

verso estacionário e tornou

se, junto com as evidências 

da expansão do Universo co

lhidas por Edwin Hubble na 

década de 20, a mais impor

tante observação cosmológica 

até então. A cosmologia en

trou definitivamente para o 

campo das ciências físicas. 

Entretanto, à medida que 

as observações da radiação 

foram se aprimorando, mais 

e mais se constatava sua per

feita isotropia. Isso começou 

a criar um problema: certa

mente o Universo que hoje 

observamos não é o mesmo 

em todas as direções - é só 

olhar o céu para verificar isso. 

E N H A 

A radiação cósmica de fundo 

é um retrato do Universo pri

mordial. Ora, se este Universo 

primitivo fosse tão isotrópico 

como indicavam as observa

ções, de onde viriam as ani

sotropias que hoje percebe

mos claramente? Será que essa 

tal radiação seria mesmo um 

retrato do Universo primitivo? 

Em 1992, o astrofísco Geor

ge Smoot e seu grupo anun

ciaram a descoberta de pe

quenas diferenças na relação 

intensidade/freqüência da 

radiação cósmica de fundo, 

segundo a direção da obser

vação. Para isso, utilizaram 

dados colhidos pelo satélite 

COBE. Assim, não haveria 

contradição alguma em inter

pretar a radiação como foto

grafia do Universo primordial: 

as pequenas anisotropias ob

servadas seriam conseqüên

cia da existência de peque

nas 'sementes' de heteroge

neidade e de anisotropia na 

matéria primordial que teriam 

dado origem às galáxias e aos 

aglomerados de galáxias que 

hoje observamos! Essa desco

berta forma, junto com as ob

servações de Penzias, Wilson 

e Hubble, citadas antes, um 

dos quatro pilares da cosmo

logia moderna. 

O livro Dobras no Tempo, 

em que Smoot teve a colabo

ração de Keay Davidson, es

critor especializado em divul

gação científica, é um relato 

dessa observação histórica. 

O livro é recomendado a cien

tistas e leigos, apesar de al

guns erros na tradução de 

termos técnicos. As 'dobras' 

no título, do inglês wrinkles 

(rugas), referem-se às peque

nas perturbações na homo-

geneidade e isotropia da ma

téria primordial, que induzem 

(através da teoria da relativi

dade geral de Einstein) a exis

tência de rugas no espaço

tempo, semelhantes às de um 

lençol ligeiramente amassado. 

Narrado na primeira pes

soa, em estilo agradável e di

nâmico, o livro começa tra

çando breve história das 

idéias e concepções cosmo

lógicas, de modo simples e 

fácil de compreender, que 

vai de Aristóteles à descoberta 

da radiação cósmica de fundo, 

em 1964. A partir daí, Smoot 

descreve suas próprias obser

vações cosmológicas, em que 

usou desde balões e aviões 

de espionagem até o satélite 

COBE. É difícil não se envol

ver com a narrativa. Suas emo

ções nos são passadas: ten

são, medo, júbilo. Tensão, 

como no momento em que o 

satélite COBE é lançado, com 

o risco de explodir e levar 

consigo mais de uma década 

de trabalho; júbilo, quando 

surgiram nas telas dos com

putadores os traços das pe

quenas sementes que deram 

origem às galáxias, à medida 

que o longo e minucioso tra

balho de análise dos dados 

do COBE avançava. 

Paralelamente a esta ver

dadeira aventura pela qual um 

cosmólogo observacional de

ve passar, o livro vai montan

do o quadro teórico do mo

delo-padrão da cosmologia 

moderna: a teoria do big

bang. Apresenta as idéias cos

mológicas atuais, como as no

ções de Universo inflacioná

rio, matéria escura e cordas 

cósmicas, e o impacto das des

cobertas do COBE sobre elas. 
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Mas, nessa parte teórica, o 

livro dá suas derrapadas. 

Em primeiro lugar, o autor 

afirma que as observações do 

COBE derrubam a teoria das 

cordas cósmicas, o que não é 

verdade. Tanto na VIII Escola 

Brasileira de Cosmologia e 

Gravitação quanto na XIV In

ternational Conf erence of Ge

neral Relativity and Gravita

tion, realizadas em 1996, ficou 

claro que os dados do COBE 

são insuficientes para que se 

decida entre a teoria das cor

das cósmicas e a do Universo 

inflacionário. Essa questão 

provavelmente só poderá ser 

resolvida dentro de uns dois 

anos, quando novos dados 

estiverem disponíveis. 

Em segundo lugar, como 

faz o conceituado cosmólogo 

Philip James Peebles em seu 

recente livro Principies of Phy

sical Cosmology, o nome big

bangnão deveria ser associa

do à idéia de criação do Uni

verso, de explosão inicial, co

mo faz George Smoot. Isso dá 

ao leigo a idéia errônea de 

que as observações cosmo

lógicas implicam criação. Na 

verdade, o que as observações 

indicam é que, três minutos 

depois de uma suposta cria

ção, o Universo esteve a uma 

temperatura de um bilhão de 

kelvins (época da formação 

dos núcleos de hélio, cuja 

abundância prevista pela teo

ria é confirmada experimen

talmente). Os dados nos le

vam até aí, o que por si só já 

é fantástico. Teorias sobre mo

mentos anteriores, envolven

do temperaturas mais altas, 

são especulações. A expan

são inflacionária do Universo, 

por exemplo, teria ocorrido à 

MAIO DE 1996 

R E s 

temperatura de bilhão de bi

lhão de bilhão de kelvins, ou 

10-33 segundos do hipotético 

começo, não constituindo, no 

estágio atual das observações, 

mais que bela especulação. 

Vários outros processos estra

nhos podem ter ocorrido a 

temperaturas mais altas. Po

dem inclusive ter evitado a 

singularidade inicial, o mo

mento de criação. Assim, o 

termo big-bang deveria de

signar, a meu ver, o fato de 

vivermos num Universo em 

expansão cujo passado foi 

muito mais quente e denso. 

Finalmente, como fazem 

muitos cosmólogos, o livro 

mistura, em várias ocasiões, 

ciência e religião. Ora, cada 

uma delas tem métodos e 

objetivos diferentes. Querer 

responder questões teológi-

e H • R 

Nossa comunidade global : 

Comissão sobre 

Governança Global 

Rio de Janeiro, Editora da 

Fundação Getúlio Vargas, 1996. 

Nesta publicação da Funda

ção Getúlio Vargas o leitor 

encontrará uma análise insti

gante sobre os desafios com 

que se defronta a humanida

de. No livro há, também, pro

postas para promover a segu

rança dos povos e do planeta, 

gerir a economia global, re

formar as Nações Unidas e 

fortalecer o império da lei no 

plano mundial. 

E N H A 

cas com ciência é tão inade

quado quanto condenar uma 

teoria científica por suposta

mente contradizer as escritu

ras sagradas. Uma teoria cien

tífica pode sempre ser refuta

da. Trava contato indireto com 

a realidade, através de mode

los abstratos, e tem o dever 

de ser comunicável. Já a fé 

religiosa é experiência pes

soal quase incomunicável e 

pretende um contato direto 

com a essência do mundo. 

Isso não quer dizer que a 

ciência não tem conexão com 

a fé ou a religião. Ao exami

nar uma teoria, o cientista 

pode se encantar profunda

mente pela sua estética (o 

que Einstein chamava de 'sen

timento cósmico religioso') e 

perguntar-se: Como é possível 

construir uma ordem tão bela 

E e o M 

Sindicatos, Carisma e Poder: 

O PTB de 1945-65 

Maria Celina D' Araujo. 

Rio de Janeiro, Fundação 

Getúlio Vargas, 1996. 

A partir de um grande trabalho 

de pesquisa - garimpando 

documentos em arquivos pes

soais, principalmente os que 

estão no CPDOC, e em entre

vistas com os principais líde

res do antigo PTB - a autora 

refaz toda a trajetória do 

partido, desde a fundação em 

1945, durante o Estado Novo, 

até a extinção em 1965, vítima 

da nascente ditadura militar. 

na natureza? Por que ela nos 

permite isso? É como olhar 

um quadro de Monet ou ouvir 

uma música do Tom. Senti

mentos profundos podem sur

gir, não de dedução lógica, 

racional, mas de revelação. 

São puras contemplações. Nas 

palavras de Einstein: "Como 

pode o sentimento cósmico 

religioso ser transmitido de 

uma pessoa a outra se ele não 

leva a nenhuma noção exata 

de Deus, nem a nenhuma 

teologia? Na minha opinião, a 

função mais importante da 

arte e da ciência é despertar 

esse sentimento e mantê-lo 

vivo nas pessoas que estão 

abertas a ele." 

Nelson Pinto Neto 

Centro Brasileiro 

de Pesquisas Físicas 

E N 

~t~~ 

• !I õi!. 

D 

Dicionário das Ciências 

Lionel Salem. Campinas e 

A 

Rio de Janeiro, Editora da 

Unicamp e Editora Vozes, 1995. 

Esta publicação é um guia re

digido por mais de 30 cien

tistas com a colaboração de 

uma comissão de prestígio 

internacional. Todos os cam

pos da ciência moderna estão 

cobertos por definições pre- • 

cisas e fáceis de serem enten

didas. O leitor poderá encon

trar mais de 1.000 verbetes, 

400 gráficos e figuras, além 

de um caderno iconográfico 

em cores. 
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Luiz Gouveia Labouriau gos

tava da vida. Driblou a morte 

várias vezes. Derrotou um 

câncer do intestino e outro da 

próstata. Sobreviveu a duas 

cirurgias cardíacas. No dia 29 

de março deste ano, quando 

convalescia de enfarte recen

te, uma pneumonia o venceu. 

LABOURIAU 
na formação do biologista, e 

durante as férias ministrava 

um curso extracurricular dessa 

matéria aos futuros biólogos. UM EXEMPLO QUE FICA 
Labouriau será sempre lem

brado como uma das princi

pais figuras da fisiologia ve

getal no Brasil. Seus muitos 
ISAAC ROITMAN 

Ex-decano de pesquisa e graduação da UnB, 

contemporâneo e amigo de · discípulos exercem hoje ati

vidades acadêmicas impor

tantes em instituições espa-

Dois dias antes de sua Luiz Gouveia Labouriau. 

morte, falava-me com entu-

siasmo dos planos para logo após a recuperação. Combinamos 

então de, duas vezes por semana, proferirmos palestras em 

escolas de primeiro e segundo graus da periferia de Brasília, 

com o intuito de contribuir para a melhoria do ensino da 

biologia e identificar talentos. 

Nossa amizade vem desde em 1972, quando comecei a 

trabalhar como professor de microbiologia na Universidade 

de Brasília (UnB). Labouriau havia chegado poucos anos 

antes, convidado para organizar o Departamento de Biologia 

Vegetal. Ele chegou a ocupar o cargo de decano de pesquisa 

e pós-graduação, mas seu espírito amante da liberdade, seu 

elevado senso crítico e uma certa 'alergia' aos que considerava 

medíocres provocaram reações contrárias à sua permanência 

na instituição. Tais reações resultaram em seu exílio voluntário 

na Venezuela. Perdemos, assim, o convívio com o mestre por 

12 longos anos. 

Felizmente, o casal Luiz Gouveia Labouriau e Maria Léa 

Salgado-Labouriau retomou à UnB nos anos 80, por iniciativa 

do ministro da Ciência e Tecnologia, Renato Archer, e do 

reitor da universidade, Cristóvam Buar

que. Seu laboratório de termobiologia, 

em concreto pré-moldado, foi construí

do em poucos meses, enquanto se re

cuperava de uma cirurgia cardíaca. 

Labouriau tinha grande habilidade 

para construir aparelhos para seu 

laboratório, o que, segundo ele, tomava 

mais fácil a manutenção. Nesse labo

ratório, já se aproximando da apo

sentadoria compulsória, realizou seus 

últimos trabalhos científicos, orientando 

ao mesmo tempo estudantes de gra

duação e pós-graduação. Ali também, 

durante um semestre, nos reunimos to

dos os sábados à tarde com três estudan

tes de segundo grau, para discutirmos 

temas selecionados da pesquisa em bio

logia. Bons tempos! Ele pregava a impor

tância êl.e uma sólida base em matemática 
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lhadas por todo o país. 

Para mim e para todos os que tiveram o privilégio de 

conviver com o cientista na Câmara de Pesquisa e Pós

Graduação da UnB e no Conselho da Sociedade Brasileira 

para o Progresso da Ciência (SBPC), ficarão também impressas 

na memória sua participação ativa nesses colegiados, as 

intervenções sempre oportunas e as tiradas de humor in

teligente. Seus dotes intelectuais não se limitavam a propor 

hipóteses e soluções na biologia e em outros ramos da 

ciência, mas se estendiam também ao campo das idéias 

sociais e filosóficas. Em 1991, foi ele o homenageado da 43ª 

Reunião Anual da SBPC, realizada no Rio de Janeiro. 

Sua esposa e ex-aluna, a paleoecóloga de prestígio inter

nacional Maria Léa Salgado-Labouriau, dividiu com ele a 

tarefa de educar os filhos: Isabel, professora de matemática na 

Universidade do Porto; Sônia, artista plástica; Miguel, analista 

de sistemas; e Rodrigo, que está concluindo doutorado em 

estatística na Dinamarca. Um dos trabalhos que lhe deram 

maior satisfação foi o que recentemente escreveu tendo como 

co-autora sua filha Isabel. 

Labouriau dedicou muitos anos de 

sua vida aos estudos de germinação de 

sementes. Construía gráficos mostrando 

o efeito da temperatura na cinética da 

germinação. Sem o saber, no entanto, 

era um plantador de sementes, formando 

recursos humanos, valendo-se de suas 

qualidades como cientista e humanista. 

Suas preocupações sociais o perseguiam 

desde a juventude, quando criou várias 

escolas rurais e publicou textos sobre 

educação rural. Será sempre lembrado 

pela coragem, tenacidade e espírito de 

luta pelas causas nobres. 

O convívio com Labouriau era um 

aprendizado contínuo. A veneração dos 

jovens estudantes por ele é garantia ele 

que sua vida digna e bem vivida é um 

exemplo que fica. 
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O lnmetro garante 
altos índices de audiência. 

E de qualidade. 
Os testes sobre a qualidade de produtos feitos 

pelo lnmetro e apresentados pela Rede Globo 
no Fantástico mostram a importância de 

transformar consumidor em cidadão. 

O lnmetro se orgulha de contribuir dessa 

forma para o movimento pela qualidade no 
Brasil. O cidadão cobra e a indústria 

responde, aperfeiçoando a qualidade de sua 

produção. 

lnmetro. Mais qualidade para o cidadão. 

Ministério da Indústria, 
do Comércio e do Turismo. 
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Francisco de Assis Costa 
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APÓS UMA SÉRIE DE FRACASSOS DA AGROPECUÁRIA BASEADA NA 

GRANDE EMPRESA LATIFUNDIÁRIA, A AMAZÔNIA ESTÁ DIANTE DE UMA 

QUESTÃO CENTRAL: O CAMPESINATO PODE SER A BASE DE UM DESEN

VOLVIMENTO REGIONAL SOCIALMENTE JUSTO, ECONOMICAMENTE 

VIÁVEL E ECOLOGICAMENTE PRUDENTE, QUE SUBSTITUA O MODELO 

CONCENTRADOR, CARTORIAL E DEPREDADOR DA PECUÁRIA EXTENSIVA 

E DAPLANTAT/0NSUBSIDIADA? A RESPOSTA A ESSA DÚVIDA, NO ENTANTO, 

EXIGE OUTRAS PERGUNTAS: 1) QUAL A CAPACIDADE DE PERMANÊNCIA 

- OU SUSTENTABILIDADE - DA PRODUÇÃO FAMILIAR, VISTA NÃO SÓ 

COMO CAPACIDADE DE RESISTÊNCIA SOB CONDIÇÕES CADA VEZ MAIS 

PRECÁRIAS MAS, SOBRETUDO, COMO CAPACIDADE PARA MANTER E 

TORNAR MAIS EFICIENTES AS CONDIÇÕES REPRODUTIVAS. 2) EM QUE 

ESSA PERMANÊNCIA CONTRIBUI PARA MELHORAR A DISTRIBUIÇÃO DO 

PRODUTO SOCIAL? 3) EM QUE CONTRIBUI PARA TORNAR MAIS EFI

CIENTES OS PADRÕES DE USO DOS RECURSOS NATURAIS, NO SENTIDO 

DE MAIOR EFICIÊNCIA ECOLÓGICA. EMBORA SEJA PRECISO PERCORRER 

UM LONGO CAMINHO DE PESQUISA CIENTÍFICA E PRAXIS SOCIAL PARA 

ESCLARECER TAIS QUESTÕES, ALGUMAS EVIDÊNCIAS EMPÍRICAS -

APRESENTADAS NESTE TRABALHO - APONTAM POSSIBILIDADES NÃO

DESPREZÍVEIS PARA A CONSTRUÇÃO DESSA ALTERNA TIVA. 

MAIO DE 1996 

Na Amazônia, entre 1970 e 1985 , o 
número de propriedades de até 200 ha 

cresceu a uma taxa média de 5,4% ao 

ano, enquanto a área que ocupavam 

(16.798.214 ha, no final do período) 

aumentou 5,8% ao ano. Das 472.789 

propriedades com esse limite de tama

nho existentes em 1985, 98% (464.384) 

eram administradas por chefes de famí

lia e abrigavam 1.964.430 trabalhadores, 

todos parentes dos proprietários. Esse 

grupo compunha, naquele ano, o uni

verso da produção familiar - ou do 

campesinato - na região. As estatísticas 

relativas a esse estrato de área (até 200 

ha) apresentam tendências que consi

deramos resultantes das especificidades 

estruturais e das condições históricas de 

evolução dessa forma de produção na 

Amazônia. 

Os camponeses estabeleceram-se na 

região ao mesmo tempo que 17.965 

fazendeiros e 405 grandes latifúndios 

empresariais. Os fazendeiros (proprietá

rios que administravam suas próprias 

terras) representavam 81 o/o das 22.239 

propriedades entre 201 e 5.000 ba . Os 

latifúndios empresariais (administrados 

por gerentes) representavam 68% do 

total de propriedades com mais de 5.000 

ha . O destino dos camponeses deve ser 

verificado em relação a essas estruturas. 

Tendências 
do setor rural 
Entre 1980 e 1985, o valor da produção 

agrícola na região Norte cresceu à taxa 

geométrica de 5,7% ao ano, enquanto o 

valor da produção pecuária cresceu a 

taxa ainda maior, de 6,2% ao ano. No 

conjunto, a agropecuária cresceu 5,8% 

ao ano. O valor da produção extrativa 

vegetal (madeiras em toras, látex, cas

tanba-do-pará e outros produtos) , por 

sua vez, apresentou taxa negativa de 

-4,8% ao ano. No total, o valor da produ

ção animal e vegetal cresceu 4% no pe

ríodo. Os ritmos de crescimento, contu

do, foram diferentes para cada tipo de 

17 



produto ou forma de produção(figura 1). 

Em 1985, a produção das estruturas 

camponesas repartia-se da seguinte ma

neira: 67,5% cabiam à agricultura (26,9% 

a lavouras perenes e 40,6% a lavouras 

temporárias), 16,5% à pecuária e 16% ao 

extrativismo. Em relação a 1980, alterou

se de modo fundamental a importância 

relativa das lavouras permanentes, que 

elevou-se em 12 pontos percentuais, e 

do extrativismo, que teve uma redução 

de quase nove pontos percentuais. 

Os fazendeiros dependiam da pe

cuária, que correspondia a 54,2% do 

Total(%) 

Nº de propriedades 4,0 

Valor da prod. agrícola 5,7 

• Lav. permanentes 15,9 

• Lav. temporárias 0,9 

Valor da pecuária 6,2 

Extrativismo -4,8 

Silvicultura 29,8 

Total para a região Norte 4,0 

Fonte: Censos Agropecuários 1980 e 1985 

valor total de sua produção em 1980, 

percentual que aumentou para 57% em 

1985. A agricultura representava 26,4% 

da produção em 1985 (15,4% para lavou

ras permanentes e 11 % para lavouras 

temporárias), ano em que ao extrativis

mo coube 15,5%. As grandes empresas 

latifundiárias exploravam, em 1980, qua

se unicamente a pecuária (63, 1 %) e o 

extrativismo 09,6%), seguindo-se a sil

vicultura (9,9%). Em 1985, a pecuária 

ainda predominava ( 44%) nos latifún

dios, mas crescia a importância da agri

cultura e da silvicultura. 

Até De 201 ha Maior que 
200 ha 5.000 ha 5.000 ha 

4,3 0,5 -4,7 

4,9 7,6 42,3 

14,6 19,9 60,7 

0,5 -1,9 35,5 

4,1 10,5 2,7 

-6,2 6,7 -11,4 

48,7 1,0 30,7 

2,5 9,1 10,5 

Figura 1. Evolução da produção animal e vegetal, entre 1980 e 1985, por estrato de 
área (taxas geométricas anuais de crescimento). 
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Esses resultados apontam um impor

tante fenómeno, verificado na primeira 

metade da década de 80: a substituição 

de culturas temporárias por culturas per

manentes. Se essa tendência for confir

mada, pode significar o reordenamento 

das bases tradicionais do desenvolvi

mento agrário regional. Para obter essa 

confirmação, é preciso investigar o as

sunto sob dois aspectos: quanto à dura

ção no tempo e quanto à fundamentação 

económica (em especial no que diz 

respeito às fontes de financiamento). 

Dados anuais sobre áreas de colheita 

do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBG E) confirmam, para toda 

a década de 80, as tendências esboçadas 

no período entre os dois censos. A área 

ocupada por culturas permanentes ex

pandiu-se de 1981 a 1985 a taxas anuais 

de 16,9%, e de 1986 a 1990 a taxas de 

11,1% ao ano, enquanto as culturas tem

porárias cresceram 5,8% e 4,5% nesses 

mesmos períodos. 

A aplicação de um modelo estatístico 

- que avalia se a variação da área ocupa

da pelas diversas culturas, separada

mente, foi mais lenta ou mais rápida que 

a variação total da área agrícola da re

gião - permite verificar que, em termos 

relativos, dos 288.375 ha plantados com 

VOL.20/Nº 120 CIÊNCIA HOJE 



culturas permanentes na década, nada 

menos que 197.644 (68,5%) eram ocu

pados antes por culturas temporárias. As 

principais culturas temporárias regio

nais são milho, feijão, algodão, soja, 

mamona, amendoim, tomate, abacaxi, 

batata-doce, melão, melancia, fumo, ca

na-de-açúcar, juta, malva, mandioca e 

arroz. Entre as permanentes, destacam

se café, cacau, dendê, guaraná, coco, 

maracujá, borracha, laranja, urucum, li

mão, mamão, manga, tangerina, caju 

(para a castanha), abacate, pimenta-do

reino e banana. 

Apenas quatro culturas temporárias 

(milho, feijão, algodão ~erbáceo e soja) 

apresentaram efeito substituição (varia

ção da área ocupada em relação à varia-

ção da área total) positivo. Todas as de

mais, em especial juta, malva, mandioca 

e arroz, tiveram sua área relativa reduzi

da. Das 17 culturas permanentes, em 12 

o efeito substituição foi positivo, com 

destaque para café, cacau, dendê, gua

raná, borracha, laranja e urucum. Nas 

restantes, principalmente pimenta-do

reino e a banana, ambas tradicionais na 

região, o efeito foi negativo. 

Perfil 
dos investimentos 
O que os dados sobre a evolução da 

produção sugerem são confirmados pe

los dados sobre investimentos, mesmo 

quando se toma a evolução de apenas 

< 200 ha 200 ha a Mais de Total 
5.000 ha 5.000 ha 

A Taxas geométricas anuais (%) 

Número absoluto de propriedades 2,54 7,22 -0,80 2,69 

Número de propriedades que investiram 9,17 8,49 -0,52 9,08 

Patrimônio médio das propriedades 3,07 7,50 3,54 5,61 

• Prédios e moradias 1,81 9,78 -7,98 1,67 

• Outras benfeitorias 3,82 7,11 2,37 4,97 

• Culturas permanentes 6,63 5,35 28,09 8,13 

• Matas plantadas 29,98 17,76 -30,15 3 ,37 

• Veículos -7,5~ 5,99 3,02 -0,42 

• Animais 3,61 8,72 3,94 7,34 

• Máquinas e imp. agrícolas -4,16 -0,82 6,53 1,05 

B Taxas de variação total (%) 

Investimentos no ano do censo 19,80 30,97 0,51 19,62 

• Prédios e casas 17,34 26,83 -23,60 12,96 

• Outras benfeitorias 23,63 -2,19 -28,04 -0,11 

• Culturas permanentes 18,81 -18,21 50,92 14,11 

• Matas plantadas \____ -11,94 -55,87 -94,55 -56,55 

• Veículos 276,13 581,01 516,13 441,24 

• Animais -56,59 -51,00 -80,66 -60,48 

• Máquinas e imp. agrários 19,88 38,92 39,10 32,49 

Fonte: Censos Agropecuários de 1980 e 1985 • 

Figura 2. Evolução anual do número de propriedades e da formação de capital entre 
1980 e 1985 (A) e variação total dos investimentos realizados (B). 
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um indicador (a formação de capital) 

para o conjunto da agropecuária e por 

formas de produção (figura 2). Comba

se no valor médio do patrimônio - a 

soma dos bens de todas as propriedades 

dividida pelo número de propriedades -

nos censos de 1980 e 1985, é possível 

determinar que a formação de capital 

ocorreu a taxas anuais de 5,6%, com 

destaque para o incremento das culturas 

permanentes. Certas diferenças, no en

tanto, devem ser analisadas. 

O desempenho dos camponeses, por 

exemplo, é digno de nota: o número de 

propriedades (até 200 ha) que realizaram 

investimentos em 1985 cresceu à taxa 

anual de 9, 17% em relação ao número 

das que fizeram o mesmo em 1980. No 

mesmo período, o número absoluto de 

propriedades aumentou apenas 2,54%. 

Verifica-se ainda que 23,39% dessas 

propriedades fizeram investimentos em 

1980, percentual que subiu para 32% 

cinco anos depois. Ao mesmo tempo, o 

valor médio do patrimônio desses cam

poneses cresceu à taxa de 3% ao ano, o 

que indica ágil formação de capital -

confirmada pelo valor total do investi

mento, que aumentou 19,8% entre 1980 

e 1985. Os principais investimentos 

deram-se no plantio de novas matas 

(aumento de 29,98% na aplicação de 

recursos) e em culturas permanentes 

(aumento de 6,63%), confirmando a 

tendência de substituição de culturas 

temporárias. 

O número dos fazendeiros que in

vestiram cresceu, entre 1980 e 1985, em 

ritmo pouco superior ao do número 

absoluto de propriedades, com ligeira 

elevação na proporção entre as fazen

das que investiram e o total de fazen

das. Mas essas propriedades mostram 

seu dinamismo na taxa de crescimento 

do patrimônio médio (7,5% ao ano) e no 

aumento do investimento de um ano de 

censo para o outro (30,97%). As ativida

des mais contempladas foram o reflores

tamento, a pecuária e as culturas perma

nentes. 
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Já o conjunto das grandes empresas 

agropecuárias (mais ele 5.000 ha) apre

senta-se como uma estrutura em crise. 

Tanto o número absolu to quanto a pro

porção das que investem decresceram 

no período 1980-1985. O patrimônio 

médio, entretanto, mostra uma evolução 

positiva (3 ,5% ao ano), já que, também 

nos latifúndios, os inves timentos em 

culturas permanentes cresceram subs

tancialmente, contrastando com o de

sempenho fraco do investimento em pe

cuária (3,94% ao ano), sem~lhante ao 

elos camponeses, nessa atividade. 

A evolução do crédito contrasta com 

esses dados. Como no resto do Brasil, no 

estado elo Pará o volume total ele crédito 

oficial para investimentos em agropecuá-

Período Área total 

1971-75 8 ,70 

1976-80 21 ,02 

1981-85 31,18 

1986-90 79,06 

Total 139,96 
Fonte: pesquisa de campo 

ria foi drasticamente reduzido ( 43,96%) 

entre 1980 e 1985. Tal redu ção, entretan

to, não foi idêntica para todos. Para os 

camponeses, atingiu 74,88%, e mesmo 

para os faze ndeiros chegou a 70,45%, 

enquanto para as grandes empresas la

tifundiárias ocorreu o contrário: houve 

um aumento de 74,3% nos investimen

tos. Além disso, diminuiu o número de 

empresas que dispuseram de crédito -

do total elas grandes empresas, a pro

porção elas que obtiveram crédito pas

sou de 34% para 19% no período. O re

sultado, portanto, foi uma brutal concen

tração elo crédito para investimentos nos 

latifúndios empresariais, em particular 

naqueles com mais de 10 milha. 

A ocorrência simultânea de concen-

Média anual Taxa anual 

1,74 19% 

4 ,20 25% 

6,24 88% 

15,81 -29% 

Figura 3. Implantação de culturas permanentes na colônia de Uraim, em hectares, por 
períodos qüinqüenais (1971-1990). A taxa anual foi obtida por técnicas estatísticas 
(estimativa de regressão) para o universo de 27 famílias. 
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tração de crédito em favor elas empresas 

gigantes e de desconcentração dos in

centivos fiscais, nesse caso favorecendo 

os fazendeiros, demonstrada em outros 

estudos, esclarece a fonte de formação 

de capital nesses dois tipos ele proprie

dades - os incentivos, que nos anos 60 

e 70 privilegiavam os latifúndios, pas

sara rn nos anos 80 a ser carreados para 

empresas agropecuárias com caracte

rísticas semelhantes às dos fazendeiros 

(propriedades entre 200 e 5.000 ha). Mas 

qual seria a fonte dos investimentos dos 

camponeses, capaz de explicar seu bom 

desempenho? 

A experiência 
do Uraim 
Os dados coletados nos censos dos anos 

80 não permitem ir muito longe na in

vestigação elas fontes de investimento 

dos camponeses. Portanto, a análise se 

basea rá em informações obtidas na Co

lônia do Ura im, situada às margens do 

Rio Uraim, a 12 km de Paragominas 

(Pará), pelo Sindicato dos Trabalhadores 

Rurais de Paragominas (em 1981) e em 

pesquisa ele campo do autor deste tra

balho (em 1990). Os dados, referentes 

aos 27 colonos envolvidos nas duas pes

quisas, reproduzem as tendências en

contradas na aná lise elas informações 

dos censos de 1980 e 1985 quanto ao 

crescimento da agricultura e à reorgani

zação elas culturas. 

Tomando o valor da produção, a 

agricultura na Colônia cio Ura im cres

ceu , entre 1981 e 1990, à taxa anua l de 

6,23%. As culturas temporárias, no en

tanto , sofreram uma significativa redu

ção (4,45% ao ano), enquanto as perma

nentes cresceram (10% ao ano). A com

posição relativa cios dois grupos alterou

se drasticamente: a participação das cul

turas de ciclo longo (permanentes) au

mentou em mais ele 22%, em detrimen

to das ele ciclo curto (temporárias). Hou

ve, portanto, um esforço notável da co

munidade na montagem de uma estrutu-
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ra produtiva baseada em cu lturas per

manentes. 

A implantação de culturas perma 

nentes na colônia começou ainda na 

primeira metade ci os anos 70 (figura 3). 

Em pequenas faixas , os colonos plan

taram uma média el e 1,74 ha/ ano. Essa 

média subiu para 4,2 ha/ ano entre 1976 

e 1980, foi a 6,24 ha/ ano na pi·imeira 

metade dos anos 80 e atingiu 15,81 ha/ 

ano entre 1986 e 1990. O ritmo nianteve

se alto e crescente ao longo ele 15 anos , 

declinando apenas após 1990 - o que , 

em princípio, indicaria certos limites do 

padrão de e:x;pansão. 

A pimenta-do-re ino é o produto que 

assume maior importância , tanto em 

valor de mercado quanto em área plan

tada (34% do total de culturas perma 

nentes), embora seja uma cultura exi

gente, que depende ele maiores investi

mentos e conhecimentos técnicos . Com 

base em informações detalhadas de cada 

colono sobre cada pimental , incluindo 

ano de plantio, foi possível realiza r um 

minucioso estudo de evolução desse 

produto no Uraim (figura 4). 

Como ocorreu com as outras culturas 

permanentes , o plantio da pimenta-do

reino foi gradativo, iniciando-se em 1974 

e acelerando-se no final da década. Em 

1980, a cultura já ocupava 10,7 ha , área 

que subiu para 15 ha em 1985 e para 48 

ha em 1990-até então, graças às caracte

rísticas elas culturas, muitas vezes consor

ciadas com outras e usando pouco insu

mo químico, nenhum pimental era consi

dera cio esgotado. 

A lógica do financiamento parece 

clara, no caso dessa cultura: trata-se do 

que o economista político holandês Jer

zy Tepicht (especia lista em desenvol

vimento agrícola e campesinato) cha

mou de "autoconsumo intermediário", 

ou seja, a aplicação das próprias dispo

nibilidades (recursos naturais e força de 

trabalho) na formação dos meios de 

produção. Nos cin co primeiros anos, 

todo o trabalho foi da s próprias famílias 

camponesas. À medida que a plantação 
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crescia, tornando-se produtiva e rentá

vel, tornava possível usar trabalho as

salariado . Na fase mais avançada, esse 

uso aumentou ou diminuiu de acordo 

com os preços do produto no mercado. 

O desenvolvimento das culturas per

manentes no Uraim foi acompanhado 

por forte expansão das médias el e renda 

bruta e renda líquida (renda bruta me

nos o custo de produção) dos produto

res, o que condicionou d cisivamente 

o consumo de bens industriais. Na ver

dade, existe uma relação de dependên

cia estatística: o crescimento da renda 

líquida depende da evolu ção da área 

com culturas permanentes ( ver 'Modelo 

para a renda líquida no Uraim'). 

A compa.ração dos dados sobre a 

produção dos camponeses do Uraim em 

1981e em 1989 revela que os produto

res el e menor renda obtiveram grande 

aumento em seus ganhos. As 17 famílias 

situadas na menor faixa de renda em 

1981 ganharam em média , naquele ano, 

menos de dois sa lários mínimos brutos 

mensa is, mas em 1989 essas mesmas fa

mílias ampliaram sua renda média para 

cerca de cinco salários mínimos brutos 

mensais, o que fez 11 delas mudarem de 

faixa de renda. Essa evolução, entre

tanto , não ocorreu ele forma homogénea 

para todas as famílias do Uraim: seis, das 

17 que estavam na menor fa ixa ele renda, 

não alteraram essa situação no período 

estudado, e uma família teve sua situação 

piorada, caindo de outra faixa de renda 

para a fa ixa mais pobre. 

No total el e 27 famílias estudadas , 11 

Ano Plantio Total da TRABALHO APLICADO Evolução 
no ano cultura Total Terceiros Próprio dos preços 

(ha) (ha) (hom/dia) (%) (%) 

1974 0,25 0,25 38,1 o 100 -

1975 0 ,73 0,98 111,6 o 100 -

1976 0,34 1,32 52,5 o 100 -

1977 0 ,81 2,13 124,0 o 100 -

1978 1,94 4,07 296 ,7 o 100 -

1979 4,16 8 ,23 635 ,2 5 95 -

1980 2,50 10,73 381,5 65 35 100 

1982 1,77 12,50 269,9 88 12 46 

1983 1,64 14,14 249,8 27 73 61 

1985 0,78 14,92 119,2 o 100 198 

1986 6,19 21 ,11 994,2 69 31 268 

1987 13,03 34,14 1.988,4 70 30 216 

1988 5,97 40 ,11 1.018,2 58 42 99 

1989 6,45 46,56 809,8 60 40 65 

1990 1 ,52 48 ,09 232 ,3 8 92 34 

Total 48,09 - 7 .271,4 51 49 -

Fonle: pesq11isa de campo 

Figura 4. Área plantada e uso de trabalho próprio e de assalariados na implantação da 
cultura da pimenta-do-reino na colônia do Uraim, entre 1974 e 1990, comparados à 
evolução dos preços a partir de 1980. Em 1981 e 1984 não houve implantação de áreas 
com pimenta-do-reino. 
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Modelo para a formação de re1zda 1zo Uraim 
O rápido crescimento da renda líquida dos camponeses do Uraim entre 1981 e 

1989 (variável 1) pode ser explicada, em termos estatísticos, basicamente pela 

evolução da área ocupada pelas culturas permanentes (variável 2). Isso porque 

o coeficiente de correlação de Pearson entre essas duas variáveis , ou seja, a 

medida da influência de uma sobre a outra, é maior que o observado para a 

relação entre outras variáveis e a renda líquida de 1989 - a técnica de cálculo 

desse coeficiente , sempre para pares de variáveis, foi desenvolvida pelo 

matemático inglês Karl Pearson. 

Aplicando-se a essas mesmas variáveis técnicas estatísticas de regressão 

linear (que permitem explicitar como se dá a influência de uma variável sobre a 

outra), verifica-se que a capacidade explicativa, ou a veracidade, dos modelos 

resultantes (o coeficiente de correlação da regressão , ou R2) aumenta quando se 

inclu i no cálculo (agora através de técnicas de regressão múltipla) uma terceira 

vari ável , a renda bruta de 1981. Esse coeficiente (R2) , no entanto, não aumenta 

com a inclusão de outras variáveis - a disponibilidade de terras, por exemplo-, 

como a princípio se poderia pensar. 

A partir dos dados disponíveis, conclui-se que o nível de renda em 1989 (Y 89) 

era uma função (ou seja, dependia) da área com culturas permanentes naquele 

ano (P89) e da renda bruta em 1981 (Y' 81 ). Essa dependência é expressa P8i la 

seguinte equação: 

Ys9 = 6 .767,75. P89 + 1,029 . Y'81 

É interessante observar que o fator de multipl icação da renda bruta de 1989 

é próximo de um (1,029), funcionando praticamente como um patamar (um 

coefic iente linear, em termos matemáticos formais) a partir do qual cresce a 

renda líquida das propriedades. Isso significa que o crescimento da renda líquida 

segue basicamente o ritmo marcado pelo fator de multiplicação da área com 

culturas permanentes: para cada hectare adicional com esse t ipo de cultura , a 

renda aumenta 6. 767 , 7 4 cruzeiros (de 1989). 

(40,7%) permaneceram na mesma faixa 

em que estavam em 1981, uma (3,7%) 

passou para uma faixa mais baixa e 15 

(55,5%) melhoraram sua situação. Mesmo 

que a renda média por família tenha 

caído em algumas das faixas de renda 

estudadas, a renda total das 27 famílias 

- graças à melhoria da situação de mais 

da metade das famílias - cresceu de 

1.757 salários mínimos em 1981 para 

3.654 salários mínimos em 1989 (um 

aumento de quase 110%). Esse cresci

mento do valor de produção condicionou 

de forma decisiva a compra de produtos 

industriais de consumo durável ( casas 

de alvenaria, eletrodomésticos, bicicle

tas, automóveis) . 
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O aumento da renda no Uraim não 

decorreu da especialização da produção 

nas propriedades, uma vez que a média 

de produtos diferentes colhidos em cada 

unidade subiu de sete para oito. Ao 

contrário, o crescimento da renda parece 

decorrer justamente da diversidade da 

produção, já que esta torna-se maior à 

medida que aumenta a faixa de renda 

(figura 6). A unidade camponesa - ao 

contrário das fazendas empresariais -

orienta sua produção com base em cri

térios 'reprodutivos', derivados da sua 

característica de unidade de consumo. 

Isso a leva em muitos casos a buscar a 

'eficiência reprodutiva' através da diver

sificação de produtos e atividades, inten-

sificando o trabalho por área, amplian

do a produtividade por trabalhador e 

usando os potenciais dos mercados de 

curta e longa distância (reduzindo, ao 

mesmo tempo, os riscos da flutuação de 

fatores externos, como fenômenos natu

rais e oscilações de mercado). 

Conclusões 
Toda essa análise indica que a econo

mia camponesa, na Amazônia, está pas

sando por uma reorientação e trocando 

culturas temporárias, com base no sis

tema de coivara (agricultura itinerante, 

com queimada), por culturas perma

nentes e diversificadas. Esses novos e 

complexos sistemas de produção têm 

poder de formação e distribuição de 

renda relativamente alto e estabilidade 

econômica e ecológica elevada. A subs

tituição, que exigiu intensa formação 

de capital, principalmente na forma de 

novos plantios, está presente nas esta

tísticas de todos os estados da região, 

embora seja mais intenso em certas mi

crorregiões e incipiente ou nulo em 

outras. 

Exemplos como o do Uraim, paradig

máticos, não são isolados: há casos se

melhantes, como os de Nova Califórnia, 

Cametá, Capitão Poço, Ponta de Pedras, 

determinadas áreas próximas à rodovia 

Transamazônica e outros, onde parecem 

nascer as possibilidades de uma nova 

agricultura amazônica. A fonte de finan

ciamento de todo esse reordenamento 

tem sido o trabalho próprio das famílias. 

O crédito formal, nesses casos, é pra

ticamente insignificante. 

Tal processo de mudança tecnoló

gica, positivo sob todos os aspectos, 

é inesperado para a visão que tem do

minado as análises do desenvolvimen

to agrícola brasileiro. Segundo essa vi

são, a eficiência só pode ser obtida atra

vés dos complexos agroindustriais re

sultantes da modernização autoritária 

da agricultura. Esses complexos baseiam

se na modernização do latifúndio, no 
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AS MUDANÇAS DE FAI X A DE RENDA BRUT A 

Dados para 
27 famílias 

Distribuição, por renda bruta média em 1989, 
das mesmas famílias de cada faixa de renda em 1981. 

Faixas de renda bruta 
média em 1981 

Famílias por fai xa de Até 10 mil 30 mil 60 mil Mais de 
100 mil renda em 1981 

Até 10 mil 

10 mil-30 mil 

30 mil-60 mil 

60 mil-100 mil 

> 100 mil 

Famílias por fai xa de renda em 1989 

17 

5 

3 

2 

o 

10 mi l 

6 

1 

7 

a 30 mil a 60 mil a 100 mi l 

9 2 

3 2 1 

1 

2 

12 4 1 3 

A S A LTERA ÇÕ ES NA RENDA EM CAD A FAI XA 

Dados de 1981 Dados de 1989 
Faixas der. Famílias R. bruta/ famílias R. bruta/ R. líquida/ gasto com bens Área culturas 
bruta/ ano (Cr$) por faixa ano (sm *) por faixa ano (sm) ano (sm) de consumo (sm) permanentes 

Até 10 mil 17 16 ,16 7 22,38 16.40 29,25 2 ,8 

10 mil-30 mil 5 89 ,61 12 61,38 45 ,51 39 ,03 4 ,0 

30 mil-60 mil 3 162,18 4 149,87 138,83 90,72 3,6 

60 mil-100 mil 2 273,95 1 250,22 232 ,53 47 ,55 4 ,6 

> 100 mil o 3 637,42 541 ,01 344,34 12,2 

* Salário mínimo. Na primeira faixa, os gastos com bens industriais e material de consumo superaram a renda líquida porque houve 
endividamernto dos camponeses. 

Figura 5. Evolução das condições econômicas dos camponeses do Uraim entre 1981 e 1989. A primeira tabela revela como as 
famílias mudaram de faixa de renda bruta média (tomada em cruzeiros de 1989, nos dois casos). A segunda tabela mostra como 
se comportou, dentro de cada faixa de renda bruta média anual (em cruzeiros de 1989), a renda bruta e a renda líquida das famílias 
(registradas, nesse caso, em salários mínimos de 1989) e seus gastos com bens de consumo industriais e materiais de construção 
(também em salários mínimos de 1989), comparando esses dados com a área média (por família, em hectares) ocupada por culturas 
permanentes. 

Faixas de Ano 
Renda bruta 1981 1989 

Até 10 mil 5 6 

10 mil-30 mil 6 8 

30 mil-60 mil 10 7 

60 mil-100 mil 12 16 

> 100 mil 13 11 

Total 7 8 

Fonte: pesquisa de campo 
Figura 6. Número médio de culturas por 
propriedade e por faixa de renda bruta 
(em cruzeiros de 1989, nos dois casos). 

trabalho sazonal volãnte, na homoge

neidade biológica das culturas e na 

proteção da indústria de insumos me

cânicos e químicos . 

Em tal perspectiva, a agricultura cam

ponesa só se 'modernizaria' se assimilas-

MAIO DE 1996 

se passivamente esses padrões tecnológi

cos mecânicos e químicos e o tipo de 

relação com o mercado que eles produ

zem. Dentro dessa ótica, os camponeses 

são vistos, na Amazônia, apenas como 

uma massa indistinta de excluídos, mi

seráveis ineptos para o futuro. 

As tendências verificadas em expe

riências como a do Uraim desmentem 

esse rótulo e revelam uma realidade 

não-homogénea, complexa e em muta

ção . Um dos fundamentos dessa mudan

ça está exatamente nas famílias e nas 

comunidades camponesas - sujeitos so

ciais que constroem alternativas. Cabe 

agora, a cientistas e governantes, detectar 

o potencial e os limites das estratégias 

de produção em andamento e divulgar 

tais experiências, para multiplicar as 

possibilidades de torná-las mais eficien-

tes, tanto através da prática social quanto 

através de novas conquistas científicas 

na área agrícola. 
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A presença dos aerossóis 

vulcânicos, a grande altitude, 

-está associada a distúrbios 

climáticos no Brasil, como as 

estiagens na A mazôn ia e no 

Nordeste e o excesso de chuvas 

nas regiões Sul e Sudeste. 

A influência no clima da Terra 

das grandes concentrações 

de compostos químicos 

lançadas na atmosfera por 

vulcões atrai o interesse da 

ciência há séculos. Em forma 

de aerossóis, tais compostos 

alcançam a estratosfera e 

afetam o fluxo de radiação 

solar que chega ao planeta, 

impondo efeitos climáticos 

ainda não inteiramente 

determinados. Grande 

atividade vulcânica 'suja' 

a estratosfera e causa 

o resfriamento do planeta. 

Quando essa camada está 

relativamente mais 'limpa', 

ao contrário, a temperatura 

do ar aumenta. 

A preocupação de cientistas com os 

efeitos das erupções vulcânicas sobre o 

clima do planeta existe há muito tempo. 

Registros históricos indicam que Benja

mim Franklin foi o primeiro a abordar o 

assunto, em palestra na Sociedade de 

Filosofia ele Manchester (Inglaterra), em 

dezembro de 1784. Na ocasião, Franklin 

relatou suas observações sobre a redu

ção da radiação solar durante o verão de 

1783, atribuindo o fato à erupção do 

vulcão Laki, ocorrida naquele ano na 

Islândia. 

A hipótese elo famoso cientista norte

americano foi a de que as cinzas ejetadas 

pelo vulcão formaram uma 'névoa seca' 

a grande altitude, provocando o inverno 

severo verificado entre 1783 e 1784 na 

região Leste elos Estados Unidos e na 

região Oeste da Europa. Desde então, 

muitos estudos têm sido realizados so

bre o tema. Entre os pesquisadores ele 

vários países que, em época mais recen

te, publicaram trabalhos sobre os efeitos 

de vulcões no clima estão Reecl Bryson 

e Brian Goodman (1980), Simon Self e 

equipe (1981), Paul Hancller (1984, 1986 

e 1989), Collin Sear e equipe (1987), 

Michael Rampino e equipe (1988), Paul 

Handler e Ann Andsager (1991) e muitos 

outros. 

Existem basicamente dois tipos de 

vulcões: difusivos e explosivos. Os vul

cões difusivos estão continuamente fu

megando, lançam lava, gases e cinzas 

em seu entorno e afetam apenas o mi

croclima e o meio ambiente local. Um 

exemplo é o vulcão Merapi, situado em 

Java Central e ativo desde o ano 1006. 

Ele ejeta diariamente na atmosfera, em 

média, 200 toneladas de enxofre (na 

forma de dióxido ele enxôfre - SO2), 30 

toneladas ele cloro (na forma de cloreto 

de hidrogênio - HCl) e 1,5 tonelada de 

bromo (na forma de brometo de hiclro

gênio - 'HBr). A chuva em volta elo 

Merapi, num raio de oito a 10 km, é ex

tremamente ácida, mas a vegetação tro

pical úmida adaptou-se perfeitamente 

a tais condições, segundo estudos de 

Ralf Sieffermann em 1990. 

Os vulcões explosivos, que apresen

tam erupções repentinas e violentas, 

afetam o clima em escala global, pois 

injetam compostos químicos diretamen

te na estratosfera, entre 20 km e 40 km de 

altitude. As erupções são classificadas 

pelo Índice de Explosividade Vulcânica 

(IEV), que varia de 1 a 8 - as que têm 

potência para afetar o clima em escala 

global recebem IEV igual ou superior a 

4. Estudos têm demonstrado que o ma

terial partic;ulado, mesmo na estratosfera, 

sofre rápida sedimentação: cinco a seis 

meses após uma erupção violenta, me

nos de 10% da quantidade estimada de 

compostos ejetados continua em suspen

são. No entanto, isso não acontece com 

o dióxido de enxôfre. Este, na presença 

de vapor d'água, converte-se em pe

quenas gotas ele ácido sulfúrico, que 

permanecem em suspensão por um a 

dois anos. 

Em função do longo tempo ele sus

pensão, essas gotículas espalham-se por 

toda a atmosfera e reduzem o fluxo de 

radiação solar que chega à superfície do 

planeta, levando a um resfriamento do 

ar em alguns décimos ele grau em toda a 

Terra. Isso significa que o efeito de pra

zo mais longo das erupções vulcânicas 

depende principalmente da quantidade 

de SO2. Assim, erupções com IEV 2 ou 3, 

mas com conteúdo de SO2 proporcio

nalmente maior, podem produzir o mes

mo efeito que erupções com IEV maior. 

Efeito~ 
de longo prazo 
Ao aumentar a concentração ele aeros

sóis na estratosfera, a atividade vulcâni

ca pode portanto modular o clima e ge

rar efeitos que atingem décadas e até 

séculos. A reconstituição, desde o início 

do século XVII, dos índices ele poeira 

vulcânica veladora (figura 1) - feita por 

Peter Lamb e John Mitchell com base em 

dados existentes e modelos matemáticos 

- revela que a atividade vulcânica total 

25 



foi mais intensa entre 1810 e 1900, p ra

ticamente inexistiu entre 1920 e 1950 e 

retornou de forma modesta nas últimas 

décadas, intensificando-se com a erup

ção do Monte Pinatubo 05º N, IEV 6), 

nas Filipinas, em junho de 1991 - a 

maior registrada desde o advento dos 

satélites. 

A erupção do Tambora (8º de latitude 

Sul, IEV 7), nas Ilhas Lesser Sunda, em 

1815, considerada a maior dos ú ltimos 

cinco milénios, ultrapassou a escala utili

zada para a reconstituição. Estudos sobre 

a profundidade óptica da atmosfera, ou 

seja, sua transparência (figura 2), também 

sugerem que a estratosfera tenha perma-

necido mais 'limpa' no período 1920-

1950, em alguns anos com valores infe

riores a 0,04 gramas por centímetro 

quadrado (g/cm2), considerados baixos 

se comparados com o valor médio atual, 

de 0,07 g/cm2
. 

Os efeitos da atividade vulcânica na 

temperatura e na precipitação pluvial 

são marcantes. A série da média anual 

da temperatura do ar, desde 1790, obtida 

na estação climatológica do Monte Ho

henpeissenberg, a 1.000m de altitude, 

nos Alpes da Bavária (figura 3, curva A), 

comprova um desses efeitos. Embora 

sejam medidas de apenas um ponto de 

observação no planeta, elas são contí-

nuas, e a região praticamente não sofreu 

mudanças nos dois últimos séculos, se

gundo Rolf Roth, que estudou o assunto 

em 1991. A série mostra que a temperatu

ra do ar caiu cerca de 1,5ºC do início do 

registro até cerca de 1880, voltando a 

aumentar até aproximar-se dos valores 

iniciais no final dos anos 50, com aparen

te tendência de queda a partir daí. 

Esses dados foram comparados com 

a variação da temperatura média global 

do ar adaptada dos estudos que Phil 

Jones e equipe realizaram em 1988 (fi

gura 3, curva B). A partir dessa compa

ração, Roth sugere que a atual discus

são sobre o aquecimento global, causado 

pela intensificação do chamado 'efeito 

estufa', decorrente da queima de com

bustíveis fósseis e florestas tropicais, 

seria muito diferente caso a série de 

Jones começasse algumas décadas antes. 

O comportamento da série obtida na Ba

vária corresponde, com pequeno atraso 

de fase, ao dos índices de poeira vul

cânica veladora para o mesmo período. 

Do início do século XIX até 1880, 

período de grande atividade vulcânica, 

1500 1520 1640 1660 1680 1100 1120 1740 1760 1 780 1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 a temperatura diminuiu. Alguns anos 

Figura 1. Índices de poeira vulcânica veladora (PVV), reconstituídos por Lambe Mitchell após a explosão do Krakatoa (6º de la-
desde 1600. A escala utilizada-de O a 600 - indica intensidade da PVV, mas não está titude Sul, IEV 6), na ilha de Java, em 
vinculada a qualquer unidade. Extraído de trabalho de Alan Robock (1978). 1883, quando a atividade vulcânica re-

<luziu-se e a estratosfera tornou-se mais 

'limpa', a temperatura aumentou, vol

tando a cair ligeiramente com o retorno 

das erupções a partir dos anos 60- após 

a erupção do Pinatubo, a temperatura 

média também caiu (figura 4). Além 

disso, como Robert Balling e Steve Idso 

apontaram em 1990, a maior parte (80%) 

do propalado aquecimento global acon

teceu antes de 1950, quando a queima 

de petróleo e de florestas tropicais era 

muito inferior aos níveis verificados nas 

últimas décadas e a concentração de 

CO2 na atmosfera era inferior a 315 

partes por milhão (ppm) - atualmente, 

essa concentração é de 356 ppm. Assim, 

1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 a diminuição dos aerossóis vulcânicos 

Figura 2. Índices de profundidade óptica de aerossóis (A) e número de erupções com 
IEV igual ou superior a 3 (8). Extraído de trabalho de Bryson e Goodman (1980). 
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na estratosfera explica o aquecimento 

do planeta de forma mais adequada que 
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1800 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Figura 3. Série da média anual da temperatura do ar, desde 1790, na estação cli
matológica do Monte Hohenpeissenberg, a 1.000 metros de altitude, nos Alpes da 
Bavária (A). Foi usada uma média móvel de 30 anos para suavizar a curva. Abaixo (B), 
vinculada à escala à direita, está a variação da temperatura média global do ar, adaptada 
de Jones e equipe (1988). A comparação foi extraída de trabalho de Roth (1991). 

---0.25 Â Data de Erupção 

1989 1990 1991 199 2 1993 1994 

Figura 4. Evolução das temperaturas médias dos hemisférios terrestres de 1989 a 
1993, mostrando a influência do vulcão Pinatubo. 

a queima de combustíveis e florestas . 

Os índices de precipitação pluvial 

nos continentes do hemisfério Norte 

entre 1850 e 1985, reunidos por Richard 

Bradley e equipe, cobrem apenas parte 

do período da série de temperatura, mas 

mostram grande concordância com esta. 

As chuvas totais, de acordo com os re

gistros (figura 5, curva A), tiveram seu 

mínimo em 1857-1858, cresceram até 

meados da década de 1870, atingindo os 

valores máximos da série, e diminuíram 

até 1920. A partir daí, voltaram a au

mentar, alcançando outro 'pico' no início 

dos anos 60, quando tiveram novo de

clínio. Esses dados revelam que o perío

do 1949-1964 foi o mais úmido dos úl

timos 130 anos . 
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A faixa mais fria do hemisfério, entre 

35º e 70º de latitude Norte (figura 5, 

curva B), após um 'pico' de chuvas 

pouco antes de 1880, manteve-se mais 

seca que o presente até cerca de 1950. A 

tendência de crescimento da precipitação 

é contínua desde 1920. A faixa semitro

pical e temperada, entre 5º e 35º N (fi

gura 5, curva C), apresentou um perío

do úmido entre 1875 e 1900, ficou mais 

seca até o final dos anos 20 e voltou a ter 

mais chuvas nos anos 30 e 40 . A partir de 

meados dos anos 50, no entanto, é 

constante a tendência de declínio . Já a 

faixa equatorial, do Equador a 5° N (fi

gura 5, curva D), marcadamente seca até 

1870, ganhou mais chuvas até meados 

da década de 1880 e ficou ligeiramen-

te mais seca daí até os anos 50. Em se

guida, a p recipitação voltou a aumen

tar, só retomando a tendência de queda 

em meados dos anos 60. 

De modo geral, o hemisfério Norte 

esteve mais úmido de 1930 a 1960, pe

ríodo em que a estratosfera esteve mais 

limpa. Quando cresce o fluxo de radiação 

solar absorvida na superfície, aumenta a 

energia disponível para a evaporação, 

inicialmente dos oceanos subtropicais, 

o que se reflete na quantidade de pre

cipitação. Em períodos longos de intensa 

atividade vulcânica, os aerossóis pre

sentes na estratosfera reduzem a absor

ção de radiação, o que diminui também 

a temperatura e a precipitação. As chuvas , 

no caso do hemisfério Norte, diminuem 

principalmente na faixa entre 5º e 35º, 

região em que estão concentradas as 

massas de terra daquele hemisfério. 

Efeitos 
de curto prazo 
É muito difícil determinar a influência 

dos vulcões sobre alterações anuais ou 

bienais do clima, já que nessa escala de 

tempo os processos climáticos sofrem 

interferência de vários fatores, comova

riação nas coberturas de nuvens e de 

neve, acúmulo de gelo nas calotas pola

res e feedbacks da interação atmosfera

oceano, por exemplo. Além disso, ainda 

não é possível monitorar toda a atividade 

vulcânica da Terra. Estima-se que, apenas 

neste século, ocorreram cerca de 3.600 

erupções (média de 45 erupções por 

ano), e muitas passaram desapercebi

das - algumas em plena era espacial, 

como a do vulcão Nyamuragira, no Quê

nia (Oº, IEV 3), em dezembro de 1981. 

Seus aerossóis foram registrados no 

observatório de Mauna Loa, no Havaí, 

em janeiro de 1982, mas a fonte só foi 

identificada quatro anos depois por Ar

lin Krüger, do Goddard Space Flight 

Center (GSFC), vinculado à agência nor

te-americana de aeronáutica e espaço 

(Nasa) . 

27 



1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 

1880 1900 1920 1940 1960 1980 

Figura S. Índices de precipitação pluvial para os continentes do hemisfério Norte. 
Extraído de trabalho de Bradley e equipe (1987). A escala utilizada, que varia de 0,0 
a 1,0, não está vinculada a qualquer unidade. 

As dificuldades para isolar os efeitos 

de apenas uma erupção e de associá-los 

a distúrbios climáticos que acontecem 

em determinado ano não param por aí. 

A composição e a quantidade do material 

ejetado também influem: se o vulcão ex

pele mais material particulado e menos 

SO2, os efeitos provavelmente cessam 

dentro de seis meses, mas em caso con-

28 

trário esses ef e~tos podem persistir por 

mais de dois anos. Outra variável im

portante é a direção dos ventos estra

tosféricos que transportam os aerossóis. 

Após a erupção do El Chichon, no Méxi

co (17° N, IEV 4), por exemplo, os 

aerossóis permaneceram na faixa entre 

5º e 35º N nos primeiros meses, enquan

to os lançados pelo Monte Pinatubo, a 

15º N, cobriram rapidamente uma faixa 

mais ampla, com a maior concentração 

imediatamente ao sul do equador, como 

constataram Michael Halp rt e Chet 

Ropelewski em 1992. 

O efeito básico dos aerossóis vulcâ

nicos presentes na estratosfera é reduzir 

a radiação que alcança a superfície de 

todo o planeta, com reduções maiores 

nas áreas de maior concentração. Os 

aerossóis espalham-se mais rápido no 

sentido longitudinal - circulam a Terra 

em duas ou três semanas - em função 

dos ventos longitudinais. Aerossóis de 

uma erupção tropical demoram cerca de 

seis meses para chegar aos pólos. Nos 

primeiros meses após a erupção do 

Pinatubo, como mostraram Pat Minnis e 

equipe, em 1993, houve em algumas 

áreas aumentos de 2% a 3% no albedo 

planetário, ou seja, na fração da energia 

de radiação incidente que o planeta 

reflete , com reduções de radiação solar 

de mais de 10 watts por metros quadra

dos (w/m 2). Em um dia de junho de 

1982, após a erupção do El Chichon, 

John De Luisi e equipe registraram em 

Mauna Loa um decréscimo de 7,7% (cer

ca de 30 w/m2
) na radiação global. 

Como as regiões tropicais recebem 

mais radiação solar que outras partes da 

Terra, seriam em princípio mais afetadas. 

No entanto, mesmo com a presença de 

aerossóis, essas regiões não apresentam 

sensíveis contrastes térmicos entre con

tinentes e oceanos, embora estes res

pondam mais lentamente às variações 

da radiação solar. Tais contrastes sur

gem quando os aerossóis são transpor

tados para latitudes mais altas . No he

misfério Norte, 40% da superfície é ocu

pada por continentes, com a maior par

te das massas de terra localizada ao 

norte da região tropical. Já o hemisfério 

Sul, com mais oceanos (81 o/o da super

fície), tem maior capacidade de manter 

calor e por isso responde a um mesmo 

estímulo de modo mais lento que o ou

tro hemisfério. Assim, a distribuição geo

gráfica dos aerossóis e seu instante no 
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ciclo anual adquirem extrema impor

tância na determinação dos efeitos dos 

vulcões na dinâmica da troposfera. O 

instante no ciclo anual está ligado prin

cipalmente ao aquecimento (verão) e ao 

resfriamento (inverno) da superfície. 

Para que o lançamento de aerossóis 

na atmosfera produza algum impacto no 

clima, tem que estar 'em fase' com o 

ciclo anual, ou seja, tem que coincidir 

com a época de aquecimento da super

fície. A difusão dos aerossóis do El 

Chichon (figura 6), erupção de latitude 

baixa ocorrida entre 30 de março e 4 de 

abril de 1982 e considerada em fase com 

o ciclo anual, é um exemplo. Em junho, 

três meses após a erupção, os aerossóis 

já ocupavam uma faixa entre 5º S e 40º 

N. É nessa fase do ciclo anual que os 

continentes do hemisfério Norte são 

aquecidos. Em julho, na faixa inicial, o 

saldo de radiação à superfície apresen-

tou redução de 3% a 4% (6 a 8 w/m2). Só 

em maio de 1983, um ano após a erup

ção, os aerossóis alcançaram distribui

ção mais uniforme no globo, com o má

ximo de concentração situado a 50º N, 

mas com a concentração média reduzi

da a menos da metade do valor inicial. 

A alta concentração de aerossóis so

bre a faixa entre 15º e 40° N - na qual 

concentram-se as massas continentais 

daquele continente - reduz o aqueci

mento na primavera e no verão, o que 

diminui também a convecção (ascensão 

de massas de ar quente e úmido res

ponsável pela formação de nuvens do 

vergência intertropical (ZCIT). A ZCIT é 

a faixa longitudinal, sobre o Atlântico 

equatorial, onde os ventos alísios dos 

dois hemisférios se encontram. 

O resfriamento - menor absorção de 

radiação solar - dos continentes, par

ticularmente o sul da Eurásia, em re

lação aos oceanos, . equivale à fase ne

gativa da Oscilação Sul (OS), fato com

provado pelo autor deste artigo. A OS 

é a variação da pressão atmosférica de 

superfície nos dois lados do Pacífico Sul: 

se a diferença entre medições no Taiti 

(Pacífico Sudeste) e em Darwin (Aus

trália) fica acima da média, a OS é 

positiva; em caso contrário, é negativa. 

Com base nessa equivalência, Paul Han

dler, da Universidade de Urbana, em 

Illinois (EUA), defende a hipótese de 

que o fenômeno El Nino seja iniciado e 

mantido pela presença de aerossóis 

60S 

vulcânicos em fase com o ciclo anual. O 

nome El Nino é dado ao aquecimento 

anormal das águas do Pacífico equat<?

rial, na região próxima à América do Sul, 

que provoca mudanças na circulação 

atmosférica global, evaporação e inten

sa formação de nuvens sobre o Pacífico 

equ atorial. 

Em trabalho de 1989, Handler mos

trou a presença dessa coincidência em 

12 casos ocorridos entre 1882 e 1988. Ele 

calculou em 2 a 5 por 10 mil as chances 

probabilísticas de que seja mero acaso a 

relação entre o surgimento de anomalias 

de temperatura de superfície do mar 

(A TSMs) positivas no Pacífico equatorial, 

até três meses após a data da erupção, e 

a presença de aerossóis em latitudes 

baixas. De forma semelhante, demons

trou que o Índice de Oscilação Sul (IOS) 

é positivo desde um ano antes até um 

tipo cúmulo e cumulonimbo) . A pressão 

atmosférica aumenta, sobre os conti- 60S 

nentes, e o gradiente de pressão entre 

estes e os oceanos baixa, o que reduz a 

transferência de massas de ar continen

te-oceano. Isso torna menos intensos 

os anticiclones subtropicais (áreas de 

alta pressão na atmosfera) do hemisfé

rio Norte, enfraquece os ventos alísios 

(que sopram de leste, dos anticiclones 

subtropicais para as áreas continentais) 

e reduz o avanço - sobre o Oceano 

Atlântico, para o Sul - da zona de con-
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Figura 6. Difusão dos aerossóis na erupção do vulcão EI Chichón, iniciada a 30 de março 
de 1982. Extraído de trabalho de Michael McCormick, do Langley Research Center (da 
Nasa). A escala à esquerda indica miliatmosferas.cm (uma matm.cm equivale a UIT!a 
camada de gás de 1 cm de espessura em condições normais de temperatura e pressão). 
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mês após a data da erupção e negativo 

até 16 meses depois. Há, portanto, fortes 

evidências de que aerossóis presentes 

em baixas latitudes da estratosfera do 

hemisfério Norte provoquem eventos 

ENOS (conjugação El Nino-Oscilação 

Sul), capazes de afetar o clima de todo o 

planeta (ver 'ENOS e o clima no Brasil', 

em Ciência Hoje nº 58). Handler diz 

ainda que aerossóis presentes na 

estratosfera do hemisfério Sul também 

induzem eventos ENOS, mas de menor 

intensidade e duração, como demonstrou 

a erupção do monte Agung, nas Ilhas 

Lesser Sunda (8º Sul, IEV 4), em 1962. 

Já a presença de aerossóis em latitudes 

maiores que 30º N, ejetados por erupções 

locais, inicia- se não existirem aerossóis 

em latitudes baixas - ATSMs negativas 

no Pacífico Leste, na faixa equatorial, e 

IOS positivos, ou seja, um evento La 

Nina, comoafirmaramHandler, em 1986, 

e David Parker, em 1988. Nesse caso, os 

aerossóis também resfriam os continen

tes, particularmente o sul da Eurásia, 

aumentando a subsidência (descida lenta 

de massas de ar, que se aquecem por 

compressão) e o gradiente de pressão 

atmosférica continente-oceano, o que 

eleva a transferência de massas de ar 

para os anticiclones subtropicais. 

Com isso, tanto os anticiclones quan

to os ventos alísios intensificam-se, au

mentando a ressurgência (subida da 

água fria ele grandes profundidades pa

ra a superfície) no Pacífico, ao longo da 

costa oeste da América do Sul, causando 

ATSMs negativas e incursões maiores da 

ZCIT no Atlântico Sul. A erupção do 

Novarupta (58º N, IEV 4) , no Alaska, em 

junho de 1912, foi seguida por ATSMs 

negativas durante um ano, segundo os 

registros. No hemisfério Sul, os aerossóis 

têm o mesmo efeito, mas com meses de 

atraso, como sugerem os registros sobre 

a erupção do vulcão Quizapu (35º S, IEV 

6), no Chile, em 1931. O atraso na res

posta do hemisfério Sul aos aerossóis 

ocorre porque os oceanos, com grande 

capacidade de retenção de calor, ocu-
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pam 81 o/o da superfície desse 

hemisfério. Essa hipótese foi 

confirmada por Handler em 

uma série de 20 erupções -

16 entre 30º e 60° N e quatro 

entre 35º e 45º S - ocorridas 

entre 1882 e 1988, e cálculos 

estatísticos indicaram uma sig

nificância, ou probabilidade 

de que os resultados estejam 

certos, próxima de 95%. 

Como a maior parte da 

massa continental da Améri

ca elo Sul está nos trópicos, a 

fase mais apropriada para os 

aerossóis se 'encaixarem' no 

ciclo anual desse continente 

parece ser setembro-feverei

ro . Assim, a ocorrência de 

erupções vulcânicas nesse período em 

baixas latitudes do hemisfério Sul, ou a 

existência na estratosfera de aerossóis 

vindos de erupções ocorridas em baixas 

latitudes do hemisfério Norte entre fe

vereiro e julho, teria como efeito uma 

estação chuvosa (entre outubro e maio) 

menos intensa na Amazônia. Isso 

decorreria do enfraquecimento do mo

vimento convectivo no anticiclone da 

Bolívia, causado pela redução da absor

ção de calor na superfície e pelo resfria

mento da troposfera, a camada mais 

baixa da atmosfera. 

As regiões com maiores reduções ele 

radiação solar incidente, na segunda 

metade de 1991, foram a Amazônia, o 

Congo e os oceanos Atlântico e Pacífico 

equatoriais, segundo estudos de Minnis 

e equipe, em 1993. Durante 1992, a 

troposfera ficou mais fria do que a média 

na faixa subtropical, como constataram 

Halpert e Ropelewski. O autor deste 

artigo previu que, caso as concentrações 

de aerossóis continuassem altas, po

deriam afetar a estação chuvosa de 1993, 

o que de fato ocorreu: a seca de 1993 foi 

uma das piores do século para o Nordeste 

brasileiro. A redução dos índices pluvio

métricos é de difícil detecção em alguns 

casos, pois o efeito dos aerossóis pode 

ocorre simultaneamente a um evento 

ENOS que, em geral, reduz de 30% a 40% 

as chuvas no cinturão tropical. 

Tais dados permitem elaborar uma 

hipótese sobre a intensidade das chuvas 

e secas no território brasileiro: grandes 

concentrações de aerossóis em baixas 

latitudes resfriariam a baixa troposfera e 

a superfície - particularmente do Alti

plano da Bolívia - e reduziriam a umi

clade atmosférica, aumentando a pressão 

atmosférica sobre a Amazônia e o Nor

deste. O aumento da pressão seria fa

vorecido também por um evento ENOS 

simultâneo e pela subsidência sobre o 

Atlântico Sul, associada à Zona de Con

vergência da América do Sul (ZCAS) -

região de grande atividade convectiva 

em que ocorre a confluência dos ventos 

elísios (do leste) e as frentes frias pro

venientes do Sul do país, estendendo-se 

do sudoeste da Amazônia à região Su

deste . O ENOS intensificaria o ramo 

descendente ela célula ele Walker (mo

vimento ele circulação de massas de ar 

iniciado com a ascensão de massas 

quentes na Amazônia, que se deslocam 

em direção à África, resfriam-se e descem 

sobre o Atlântico Sul e o Nordeste) . A 

subsidência no Atlântico Sul , por sua 

vez, estabilizaria ainda mais a baixa 
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troposfera e reduziria as chuvas sobre o 

Norte e o Nordeste do país. 

Com a ZCAS 'estacionada' no Centro

Oeste e no Sul da Amazônia, as chuvas 

aumentariam nessas regiões (figura 7), 

ampliando o volume de água nos afluen

tes da margem direita do Rio Solimões

Amazonas. Com isso, o rio atingiria um 

pico de cheia acima da média no ano 

seguinte (em função da extensão da ba

cia). A verificação do fundamento físico 

da hipótese foi feita pela comparação 

entre a série histórica de registros de 

nível de rio no Porto de Manaus, datada 

de 1903, e dados sobre erupções vu l

cânicas. Esse trabalho permitiu identificar 

18 possíveis casos entre 1913 e 1992 e 

outros três entre 1903 e 1912 (período 

para o qual há poucos dados climáticos) . 

Em 17 dos 21 casos há registros de 

erupções com IEV igual ou superior a 4, 

um a dois anos antes da cheia do rio. Nos 

casos restantes, os registros mostram 

apenas erupções com IEV inferior a 4, 

mas picos de acidez registrados nos 

testemunhos de gelo - segundo a 

literatura científica - indicam para cada 

um deles grandes injeções de SO2 na 

atmosfera. Todos os anos anteriores às 

grandes cheias são classificados como 

anos de eventos ENOS: o Norte da 
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Figura 7. Representação 
esquemática dos efeitos 
dos aerossóis vulcânicos 
no clima do Brasil. 
Na situação de EI Nino (A), 
chove muito na áreacoberta 
pela ZCAS, e chove mais 
ainda no Sul do país, pois 
a redução do gradiente de 
pressão Equador-pólo torna 
mais lento o deslocamento 
das frentes frias. No Norte 
e no Nordeste (acima da 
ZCAS), o clima é mais frio 
e mais seco. Na situação 
de La Nina (B), a pressão 
atmosférica mais baixa 
sobre a Amazônia 'atrai' 
a ZCIT para o Sul 
e a ZCAS para a região 
equatorial, aumentando 
as chuvas no Norte e no 
Nordeste e reduzindo-as 
no Sudeste e no Sul. 

Amazônia e o Nordeste do Brasil tiveram 

índices de chuva abaixo do normal, e 

houve excesso de precipitação em parte 

do Centro-Oeste e nas regiões Sudeste e 

Sul. Parece ter fundamento, portanto, a 

hipótese de que a presença de aerossóis 

vulcânicos sobre as baixas latitudes da 

América do Sul contribui para intensificar 

a Zona de Convergência desse continente 

e aumentar a freqüência de bloqueios e 

secas na Amazônia e no Nordeste, 

restando determinar a significância 

estatística dos eventos. 

O quadro geral, então, aponta duas 

situações . Na primeira, a presença de 

aerossóis em baixas latitudes inicia 

eventos ENOS, aumenta a subsidência 

sobre a Amazônia e resfria e estabiliza a 

baixa troposfera sobre a mesma região, 

reduzindo as chuvas na região. Como o 

anticiclone subtropical do Atlântico Norte 

(sobre os Açores) enfraquece, segundo 

a hipótese de Handler, a ZCIT 'estaciona' 

mais ao norte e as regiões costeiras do 

Norte e Nordeste têm chuvas abaixo do 

volume normal. Ao mesmo tempo, a 

intensificação da ZCAS aumenta as 

chuvas no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. 

Na segunda, a presença de aerossóis 

apenas em latitudes altas induz eventos 

La Nifi.a, baixando a pressão na Amazônia 

e aumentando a precipitação na região. 

O anticiclone dos Açores intensifica-se e 

a ZCIT desloca-se para o Sul, aumentando 

as chuvas nas regiões costeiras do Norte 

e do Nordeste. Ao mesmo tempo, com a 

ZCAS enfraquecida, o Sul, o Sudeste e 

parte do Centro-Oeste têm chuvas em 

torno ou abaixo da média. 

Conclusões 
Não há dúvidas de que os vulcões af e

tam o clima e a camada de ozônio que 

envolve a Terra (ver 'Perigo para a ca

mada de ozônio'). Os outros modelos 

falharam na previsão do El Nifi.o ocorri

do em 1993, a hipótese de Handler não. 

A presença dos aerossóis do Monte 

Pinatubo na estratosfera, em latitudes 

baixas, provocou um novo El Nifi.o, com 

secas na Amazônia e no Nordeste e 

excesso de chuvas no Sudeste e Sul do 

país. No período 1869-1930, em que a 

atividade vulcânica foi mais intensa, o 

número de eventos ENOS fortes e 

moderados chegou a 20 (um a cada três 

anos, em média), enquanto no período 

1931-1992 ocorreram 13 eventos (um a 

cada 4,8 anos, em média), segundo 

classificação de William Quinn e Victor 

Neal (1987). 

A hipótese do aumento da freqüência 

de bloqueios atmosféricos e intensifica

ção das ZCAS em função dos aerossóis 

vulcânicos também foi verificada, pois o 

nível do Rio Negro, no Porto de Manaus, 

atingiu 28, 76 m acima do nível do mar 

em junho de 1993 - a 13ª maior cheia, 

em 91 anos de registros -, embora o ano 

precedente tenha sido ano de ENOS. 

Convém ressaltar que, antes da erupção 

do Pinatubo, já existiam aerossóis nas 

latitudes baixas, como mostraram Hal

pert e Ropelewski em 1992, possivel

mente vindos de erupções como a do 

Monte Redoubts (68° N, IEV 3), no Alas

ka, em dezembro de 1989, e a do Monte 

Unzen (32º N, IEV 2), no Japão, em 

novembro de 1990. Tais aerossóis po

dem ter contribuído para tornar leve-
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Vulcões aJudam a destruir 
a camada de oz6nlo 

A radiação ultravioleta produzida no Sol seria mortal para toda 

a vida na Terra se não existisse, na estratosfera, um 'filtro' 

natural: o ozônio. As moléculas desse gás, com três átomos de 

oxigénio, são formadas em reações fotoquímicas nas quais 

ocorre absorção da radiação ultravioleta. Assim, a maior parte 

dessa radiação não chega à superfície do planeta. O ozônio 

existe em toda a atmosfera, mas suas maiores concentrações 

ocorrem na estratosfera, principalmente entre 25 e 30 km de 

altitude, faixa que ganhou o nome de camada de ozônio. 

Na última década, estudos de Mario Molina e Sherwood 

Rowland apontaram que tal camada estaria sendo destruída, 

à razão de 2,7% ± 1,4% por década, pela liberação de com

postos de clorofluorcarbono (CFCs), gases produzidos pelo 

homem e usados na fabricação de plásticos e em sistemas de 

refrigeração. Segundo essa teoria, as moléculas de CFCs, muito 

estáveis, não reagem quimicamente na troposfera, mas ao 

atingirem a estratosfera sofrem fotólise, liberando átomos de 

cloro, flúor e bromo, que reagem com as moléculas de ozônio, 

destruindo-as. A presença de cloro na camada de ozônio foi 

confirmada por vôos com aeronaves especiais. 

As quantidades de CFCs liberadas por atividades humanas, 

no entanto, são ínfimas se comparadas com as originadas de 

fontes naturais. A produção anual de CFCs no mundo, em 

1991, foi de 1,1 milhão de toneladas, contendo 750 mil 

toneladas de cloro. Desse total, segundo estimativa de Molina 

e Rowland, cerca de 1 o/o (7,5 mil toneladas) escapem para a 

baixa troposfera e, eventualmente, cheguem à camada de 

ozônio e o destruam. Uma molécula de CFC - também 

segundo Molina e Rowland - demora cerca de cinco anos para 

atingir a estratosfera. A baixa troposfera ainda recebe por ano 

cerca de 600 milhões de toneladas ele cloro liberadas pelos 

oceanos, segundo estimativa ele Erik Eriksson, ela Universidade 

de Estocolmo (Suécia), e outros 36 milhões de toneladas 

injetadas apenas por vulcões difusivos (na forma de cloreto de 

hidrogénio - HCl). A estimativa do cloro liberado por vulcões 

difusivos é a mais aceita, mas é bastante conservadora, pois 

alguns autores, como David Johnson, cio U.S. Geological 

Survey, calcula essa injeção em 200 a 250 milhões de toneladas 

anuais. A maior parte dessa liberação, porém, é 'lavada' pelas 

chuvas.Já os vulcões explosivos podem lançar, de uma só vez, 

alguns milhões de toneladas de cloro diretamente na 

estratosfera. 

Modelos matemáticos, como o ele Arnold Tabazadeh e 

Robert Turco 0993), indicam que 1 o/o ela quantidade de cloro 

ejetada por vulcões explosivos chega à estratosfera. Admitin

do-se esse percentual para a erupção cio Monte Pinatubo, que 

teria ejetado 4,5 milhões ele toneladas ele HCl, segundo Scott 

Doiron e equipe, cio GSFC, foram introduzidas na estratosfera 

45 mil toneladas cio composto, ou seja, seis vezes a quantidade 

de CFCs liberada por ano. Embora alguns cientistas não 

aceitem que o Pinatubo seja o responsável, em 1992 foram 

observadas, por John Gleason e equipe, reduções na 

concentração de ozônio entre 9% e 14% em algumas regiões, 

mente positivas as ATSMs e negativos os 

IOS antes ela erupção elo Pinatubo, como 

já acontecera anteriormente. Alguns 

pesquisadores afirmam que o vulcão El 

Chichón não contribuiu para iniciar o 

ENOS de 1982-1983, argumentando que 

o evento já estava em progresso quando 

a erupção ocorreu. Mas o vulcão Nya

muragira tinha explodido em dezembro 

de 1981, pouco antes dos índices apon

tarem o novo ENOS. 

sóis no ciclo anual e de sua posição 

geográfica. A antecedência seria ainda 

maior se fosse possível prever a erupção 

de grandes vulcões, particularmente os 

situados na faixa tropical, entre 20º N e 

10º S. 

último mínimo do Ciclo de Gleissberg, 

entre 1897 e 1920, as atividades vulcânica 

e sísmica foram intensas, e no mesmo 

período ocorreram grandes distúrbios 

climáticos globais, inclusive as secas 

nordestinas ele 1898, 1900, 1903-1904, 

1907-1908, 1915 e 1919. 

A hipótese de Handler, portanto, eleve 

ser considerada mais um subsídio na 

previsão de eventos ENOS e de catás

trofes climáticas brasileiras. Ela permite 

fazer a previsão qualitativa da estação 

chuvosa, principalmente para o Nordeste, 

com nove a 12 meses de antecedência -

ou mais, dependendo da fase dos aeros-

32 

Existe a hipótese de que erupções 

vulcânicas sejam favorecidas por marés 

lunares e solares, fatos previsíveis. O Sol 

apresenta três ciclos: o primeiro, ele 

cerca de 11 anos, abrange a variação ela 

atividade solar e do número (mínimo e 

máximo) de manchas solares; o segundo, 

de 22 anos, correspondente à inversão 

ele seu campo magnético; e o terceiro, 

ele 80-90 anos (Ciclo de Gleissberg), está 

ligado aos números máximos de manchas 

solares (que têm variado entre 40 e 200 

manchas, aproximadamente). Durante o 

Também merece atenção, para a 

previsão ele erupções, a aproximação do 

planeta Júpiter, com massa 320 vezes 

maior que a ela Terra. É sabido que tanto 

a diminuição da atividade solar como a 

aproximação ele Júpiter (que completa 

uma volta em torno do Sol a cada 11,9 

anos) perturbam a órbita da Terra e 

causam oscilação em seu eixo. Se uma 

ou mais placas tectônicas estiverem na 

iminência de se deslocar, a aproximação 

de Júpiter pode ser o 'empurrão' capaz 
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com média global diária entre 2% e 3% abaixo da mínima 

observada por satélites nos últimos 13 anos. Passado o efeito 

da erupção, no início de 1994, a camada de ozônio voltou a 

apresentar valores de concentrações iguais às condições pré

Pinatubo (segundo estudo de Minnis, ainda não publicado) . 

No passado, a atividade vulcânica foi muito mais intensa, 

injetando muito cloro diretamente na estratosfera. Se a fo

toquímica estratosférica fosse tão simples como querem alguns 

modeladores teóricos, certamente uma erupção como a do 

Tambora, em 1815, algumas centenas de vezes maior que a do 

Pinatubo, teria destruído a camada de ozônio muito antes dos 

CFCs existirem. Na verdade, não há evidências de redução da 

camada de ozônio quando séries mais longas de dados sobre 

sua concentração são usadas, como as séries obtidas na 

Escandinávia, em Tromsoe (69º N) e Abisko (68º N) desde 

1926, analisadas e publicadas em 1950 por Randolph Pendorff 

- primeiro a usar a expressão 'buracos' na camada. Existe 

apenas a variação natural da concentração do gás, que 

depende, entre outros fatores, da atividade solar e das 

quantidades de cloro, flúor e bromo injetados na estratosfera, 

principalmente por vulcões. 

No período 1935-1955 houve atividade solar crescente e 

baixo vulcanismo, o que aumentou a radiação ultravioleta e a 

concentração de ozônio. A camada de ozônio começou a ser 

monitorada, a partir da superfície, exatamente no final dos 

anos 50. Daí em diante, a atividade solar diminuiu e a vulcânica 

aumentou - coincidentemente, a concentração de ozônio 

também caiu. 

Outro fenômeno muito comentado é o chamado 'buraco' 

na camada de ozônio sobre a Antártida, que a teoria atual 

também atribui aos CFCs. No entanto, já em 1960, antes do 

amplo emprego dos CFCs, Sir Gordon Dobson demonstrou 

que o 'buraco' existia, atribuindo-o às condições meteo

rológicas especiais do continente. O inverno antártico carac

teriza-se pela ausência de radiação solar, por baixíssimas 

temperaturas (inferiores a -80ºC na estratosfera) e pelo de

senvolvimento do vórtice circumpolar (ventos de mais de 200 

km/ h que circundam o continente). O vórtice isola a atmosfera 

antártica e impede a entrada do ozônio, essencialmente 

produzido sobre os trópicos e transportado até lá pelos ventos. 

Sem radiação solar, não há renovação do ozônio, e o gás 

ainda existente sobre a Antártida é paulatinamente destruído, 

em reações catalisadas pelo cloro e pelas nuvens estratosf é ricas 

e favorecidas pelas baixas temperaturas. Os vulcões certamente 

contribuem para essa destruição. Existem na Antártida 12 

vulcões ativos, e apenas o Monte Erebus - difusivo-explosivo, 

com cerca de 4 km de altura, quando a estratosfera antártica, 

no inverno, começa a 5 km de altitude - ejeta em média 1.230 

toneladas de cloro e 480 de flúor por dia, segundo medições 

feitas por Phillip Kyle e equipe em 1990. Anualmente, portanto, 

o Erebus ejeta cerca de 450 mil toneladas de cloro. Isso 

significa que a quantidade de cloro lançada na atmosfera 

antártica apenas por esse vulcão é 60 vezes maior que a 

liberada pelo uso de CFCs. Apesar disso, a camada de ozônio 

sobre a Antártida retorna aos níveis normais quando o vórtice 

circumpolar desaparece, no início da primavera austral. 

de desencadear uma série de erupções 

vulcânicas, levando a mudanças no cli

ma. Curiosamente, periodicidades em 

torno de 12 anos e seus múltiplos já fo

ram relatadas na literatura científica para 

a série pluviométrica de Fortaleza, suge

rindo que as secas nordestinas sejam 

periódicas. Sampaio Ferraz, em 1950, 

levantou a hipótese de relação entre as 

secas e as manchas solares; e Markham 

encontrou periodicidades de 13 e 24-26 

anos - estatisticamente significativas, 

como vários autores demonstraram. 

Tais periodicidades ainda não são 

aceitas como previsoras pela comunida

de científica porque não têm - aparen

temente - uma causa física que as rela

cione com as secas. A intensificação da 

atividade vulcânica parece ser essa cau-

sa. Comprovando que essa intensifica

ção é conseqüência de perturbações 

na órbita terrestre (causadas pela redu

ção da atividade solar, pela aproxima

ção periódica de um planeta grande ou 

por uma conjunção planetária), seria 

possível prever com muita antecedên

cia não apenas as grandes erupções 

mas também distúrbios climáticos co

mo escassez ou excesso de chuvas em 

determinadas regiões, usando para isso 

a hipótese dos aerossóis estratosféricos. 

Essa possibilidade não pode ser des

cartada pelos climatologistas, que de

vem ter sempre em mente que vivemos 

num sistema biogeofísico aberto, sujeito 

a inúmeras perturbações, internas e 

externas ao planeta, e que o clima é o 

resultado integrado dessas perturbações. 
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França 
dá mau exemplo 
na Guiana 
Cria parque florestal que protege só um 
quarto da floresta 

Francis Hallé 

Professor de Botânica Tropical, 

Universidade de Montpellier - II. 

O projeto do parque nacional na floresta da Guiana Francesa 

(vizinha à Amazônia brasileira) está definido. Mas pelo modo 

como foi concebido corre, paradoxalmente, o risco de 

transformar-se em ameaça para essa floresta primária de 

planície, dotada de elevado grau de diversidade biológica. 

A França possui, na Guiana, uma floresta 

tropical úmida de cerca de oito milhões 

de hectares, que até o presente não 

recebeu qualquer proteção do tipo 

'parque nacional'. Quase vazia em termos 

de povoamento - com 85 mil habitantes 

(menos de 1/ 4 da população do bairro 

de Copacabana, no Rio de Janeiro) - e 

com área equivalente à sexta parte do 

território da França, a Guiana distingue

se da maioria dos países tropicais por 

sua estabilidade política. 

A floresta guianesa se estende de for

ma contínua, como um retângulo, com 

300 km de fachada litorânea por 400 km 

para leste, até o rio Oiapoque, na fronteira 

com o Brasil. Ao norte, limita-se com o 

Oceano Atlântico e a oeste com o rio Ma

roni, que a separa do Suriname (antiga 

Guiana holandesa). Com exceção da fran

ja costeira onde se concentram zonas 

habitadas, estradas e atividades econô

micas, a floresta está praticamente intacta. 

Sua s~tuação de baixa altitude ( o ponto 
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culminante tem 700 m) faz dela, ao mesmo 

tempo, região de alta diversidade biológica 

e presa fácil para desmatadores. Em todo o 

mundo tropical, as florestas primárias de 

planície desaparecem em ritmo alucinante 

e os países vizinhos da Guiana não escapam 

dessa triste regra. Por sorte, a Guiana até 

agora não foi vítima da intensa exploração 

florestal. Tudo isso ajuda a fazer da floresta 

guianesa verdadeiro tesouro biológico e 

ecológico, digno de ter seu lugar entre os 

patrimônios da humanidade, o que confe

re à França, diante da Europa e do mundo 

inteiro, a responsabilidade de sua salva

guarda e proteção. 

Mas o que faz a França? Prepara o 

futuro deste patrimônio de modo de

plorável. Edital publicado em janeiro de 

1995 pela prefeitura da Guiana oferece 

aos agricultores inacreditável "subven

ção para desmatamento": para a der

rubada de um hectare de floresta já 

explorada - floresta secundária -, essa 

subvenção é de 15 mil francos (R$ 3 mil), 

Limites do parque florestal previsto 
pela Direção Regional para o 
Meio Ambiente, em que a França faz 
concessões aos interesses 
dos políticos guianeses, e possíveis 
limites do projeto alternativo, 
que cobriria área bem maior. 

e sobe para 18 mil francos (R$ 3,6 mil) 

quando a floresta é primária. 

As autoridades agrícolas e florestais 

argumentam que isso se aplica a áreas 

mínimas, o que é verossímil, diante da 

pouca àtração que os nativos da Guiana 

têm pela agricultura. Entretanto, além 

dos 140 ha desmatados entre 1990 e 

1995, não se pode esquecer que esse 

mecanismo administrativo coloca o di

nheiro do contribuinte francês a serviço 

do desmatamento da Guiana. E esse 

ainda não é o fato mais inquietante. 

Em novembro de 1994, a Direção 

Regional para o Meio Ambiente (Diren) 

da Guiana publicou as suas 'Primeiras 

propostas para um projeto de parque da 

floresta tropical guianesa'. Embora nos 
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agrade muito ver a França finalmente 

preocupar-se com a conservação da 

floresta guianesa, é lastimável constatar 

que esse projeto apresenta três grandes 

defeitos, limitando gravemente seu 

alcance. 

Primeiro, ele só diz respeito à parte 

muito pequena da Guiana: a 'zona da 

natureza' prevista abrange apenas uma 

quarta parte da superfície total da massa 

florestal. Além disso, as florestas não 

incluídas no parque não serão protegidas 

ou, se medidas de proteção forem 

tomadas, como na região de Nouragues, 

o complexo florestal será fracionado, o 

que significará sua condenação a longo 

prazo. Finalmente, se o projeto se 

concretizar, o parque não só será muito 

pequeno como também mal situado. 

Como o sul da Guiana é naturalmente 

protegido pela dificuldade de acesso, a 

escolha dessa zona como parque repre

senta solução fácil. Basta examinar o 

mapa da diversidade biológica guianesa 

para constatar uma razão importante 

para que o parque não se limite à região 

sul. Durante as glaciações do Pleistoce

no, entre 20 mil e 12 mil anos antes do 

presente, a Guiana meridional era essen

cialmente coberta de savanas e a flores

ta ficou reduzida à parte norte, mais úmi

da. Esse 'refúgio pleistocênico' foi iden

tificado por Whitmore e Prance - no 

livro Biography and the Quaternary 

History in Tropical America (Oxford, 

1987) - e confirmado por inúmeros 

trabalhos de órgãos governamentais 

franceses, como o Institut Français de 

Recherche Scient{fique pour le Déve

loppement en Coopération(ORSTOM), o 

Musée National d 'Histoire Naturelle e o 

Centre Nationale de Recherche Scien

tifique ( CNRS) . Assim, na Guiana, a mais 

bela floresta e a maior diversidade bio

lógica não estão no sul, e sim no centro

norte. Mais ainda: as comunidades ame

ríndias que habitam o sul têm o direito 

de serem protegidas do turismo, contra 

o qual protestam incansavelmente. 

Por que não se previu a instalação do 
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parque na metade norte da Guiana? 

Cabe aqui uma palavra sobre o contexto 

muito especial desse departamento 

(como a França designa suas divisões 

administrativas), onde as coisas não se 

passam como nos departamentos de 

Morbihan, Hérault e Correze, situados 

na própria França. A Guiana é controla

da politicamente por dirigentes locais 

e financeiramente pela França. Com 

freqüência, porém, são eleitos políticos 

corruptos. Os poderes locais procuram 

manter aberta a torneira das verbas 

alimentada pelo governo francês e pelo 

Centre Spatial Guianaise, em Kourou 

(de onde são lançados os foguetes Aria

ne, que dominam mais de 60% do mer

cado mundial de lançamentos comer

ciais), enquanto os sucessivos governos 

Após decidir que três 

quartos da floresta 

guianesa podem ser 

destruídas, que 

credibilidade terá a França 

para pedir aos países 

pobres que preservem 

suas florestas? 

franceses anseiam por preservar a es

tabilidade necessária ao funcionamen

to da base espacial. 

Todo mundo sabe que os dirigentes 

guianeses têm profundo desprezo pela 

floresta de seu país, exceto quando se 

trata de caçar e de patrocinar expedições 

em busca de ouro. O metal é encontrado 

na metade norte, assim como os recursos 

cinergéticos mais acessíveis. Para não 

descontentar os políticos locais, o parque 

foi previsto para o sul. 

Ao proteger apenas uma quarta parte 

da floresta guianesa, a França não estará 

se comportando melhor que os países 

em desenvolvimento com florestas 

tropicais. Mas a floresta guianesa tem 

uma característica que a torna única: 

pertence a um país rico. Como a França 

não depende vitalmente dos recursos da 

floresta guianesa e decidiu que três 

quartos dela podem ser destruídas , que 

credibilidade terá para pedir aos países 

pobres que preservem suas florestas? 

Países como Madagascar, Camarões, 

México, Filipinas, Birmânia e Brasil têm 

muito mais necessidade de explorar seus 

recursos florestais. Mais uma vez, a França 

vai dar, como fez no Pacífico (com os 

testes nucleares), o exemplo do que não 

se deve fazer? 

O projeto de parque precisa ser revisto 

e remanejado para atender às expec

tativas do público. Deve-se proteger o 

conjunto da floresta guianesa - exceto a 

franja costeira, onde já se desenvol

vem as diversas atividades económi

cas, incompatíveis com a realidade da 

floresta. 

Tal proteção não contraria em ab

soluto o desenvolvimento económico, 

porque, em um mundo que perde suas 

florestas tropicais , uma massa florestal 

como a da Guiana, ao ser protegido com 

eficácia, pode tornar-se centro de atração 

mundial para a pesquisa científica e o 

ecoturismo. Mais ainda: a exploração 

florestal e aurífera não é incompatível 

com a proteção à floresta , desde que 

realizada de forma controlada, em setores 

previstos para esse fim. 

Pela primeira vez, a conservação de 

uma floresta tropical é proposta na escala 

de todo um país. A originalidade dessa 

perspectiva poderá causar surpresa, mas 

deve-se compreender que esta origi

nalidade está relacionada com a da 

própria Guiana, cujo aspecto excepcional 

nunca foi valorizado . Será que desta vez 

a imaginação conseguirá prevalecer? Ou 

será que essas magníficas florestas pri

márias de planície vão ser o preço da 

rotina política e intelectual, apoiada na 

falta de informação? 

TRADU ÇÃO: Maria Ignez Duque-Estrada 
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O MUNDO 
JOGO DE 

VAI ENTRAR NO 
SUA EMPRESA 

A Internet está se tornando 

uma necessidade cada vez 

mais concreta para qual

quer empresa. Estar na 

rede significa abrir-se pa

ra o mundo, criar novas 

perspectivas de negócios 

e, acima de tudo, armar-se 

para a nova era digital. 

Tudo o que você precisa é 

escolher bem seu provedor 

de acesso. 

Contrate um craque como 

a DIALDATA, o maior e 

mais completo provedor do 

Brasil. Assim suas expec

tativas não ficam apenas 

no campo virtual. A 

DIALDATA é a primeira a 

viabilizar um sistema se

guro de transações comer

ciais via rede e oferece a 

melhor assistência para 

sua empresa fazer muitos 

pontos. 

Não é à toa que algumas 

das maiores companhias do 

Brasil estão em nosso 

time. Jogue você também 

com a DIALDATA e faça o 

mundo entrar na sua rede de 
negócios. 

Solicite maiores 
informações pelo 

tel: 829-4 731 

DIALDATA 

INTERNET 
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ÃRVORE NO CHÃO OU 
ENXOFRE NO AR? 

O diletna da siderurgia nas Minas Gerais 

ROBERTO BARROS DE CARVALHO 

MARISE MUNIZ 

CIÊNCIA HOJE/BELO HORIZONTE 

(COLABOROU GILBERTO CosTA, DE BRASÍLIA) 

0 PROBLEMA MAIS DRAMÁTICO NO MUNDO DO CARVÃO VEGETAL EM 

MINAS GERAIS É O TRABALHO ESCRAVO E INFANTIL NOS FORNOS 

DE QUEIMA. OUTRO ABSURDO É A DEVASTAÇÃO DESENFREADA DO 

CERRADO, QUE PODE REDUZIR-SE A UM DESERTO. NA TENTATIVA DE 

EVITAR ESSE EXTERMÍNIO, A ÃSSEMBLÉIA LEGISLATIVA APROVOU, 

EM DEZEMBRO DE 1991, UMA LEI FLORESTAL QUE FEZ OS 

EMPRESÁRIOS DO SETOR SIDERÚRGICO MOVIDO A CARVÃO VEGETAL 

TORCEREM O NARIZ E OS GUSEIROS ESPERNEAREM. DURÍSSIMA, 

ELA COMEÇA A SURTIR O EFEITO DESEJADO, A DESPEITO DE 

PROVOCAR INVESTIDAS CRIMINOSAS SOBRE O CERRADO DE OUTRAS 

38 

REGIÕES DO PAÍS. fRENTE A TANTAS PERPLEXIDADES, AS GRANDES 

SIDERÚRGICAS VÊM SUBSTITUINDO O CARVÃO VEGETAL PELO 

CARVÃO MINERAL, QUE CAUSA IMPACTOS IGUALMENTE PREO• 

CUPANTES. Os GASES DE ENXOFRE QUE SE DESPRENDEM DE SEU 

AQUECIMENTO NAS SIDERÚRGICAS AMEAÇAM OS PULMÕES DE QUEM 

VIVE EM SEU ENTORNO E SEMEIAM O TERROR DA CHUVA ÁCIDA, 

CONTUMAZ INIMIGA DE FLORESTAS E CURSOS D' ÁGUA. Ao CIDADÃO 

COMUM, RESTA ESPERAR QUE OS EMPRESÁRIOS DO SETOR TENHAM 

BOM SENSO E QUE OS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO FAÇAM VALER A 

AUTORIDADE QUE O ESTADO LHES ATRIBUI. 
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0 CERRADO VAI VIRAR CARVÃO 
Depois de retirar milhares de toneladas de matéria-prima 

vegetal do cerrado de Minas Gerais para produzir a biomassa 

que alimenta as usinas de aço e as indústrias de ferro-gusa do 

estado, a atividade de carvoejamento já avança ofensivamente 

sobre o cerrado da Bahia e do Brasil Central. E mais: ameaça 

também áreas de floresta do norte brasileiro, sobretudo a 

região de Carajás, ao sul do Pará, onde a fiscalização é de

ficiente e de difícil execução por parte dos órgãos ambientais. 

Isso somado à abundância de minério de ferro ali disponível, 

tem-se um prato cheio para empresários inescrupulosos, que 

insistem em ignorar o princípio hoje universalmente aceito do 

desenvolvimento sustentável. 

A fronteira do carvão acelerou-se a partir da edição da lei 

florestal de Minas Gerais, em dezembro de 1991, que faculta 

ao estado controlar e fiscalizar o processo de produção 

e consumo dos recursos florestais, desde a licença de 

desmatamento concedida ao proprietário rural até 

o acompanhamento dos planos de auto-suprimento das 

siderúrgicas. 

Maior parque siderúrgico a carvão vegetal do mundo, 

Minas Gerais consome anualmente cerca de 25 milhões de m3 

desse insumo, dos quais 40% são extraídos do cerrado. De 

acordo com o cronograma estabelecido pela legislação estadual, 

a taxa de suprimento de carvão nativo para 1996 está limitada 

a 30% do consumo total, devendo cair em 1997 para 20% e em 
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1998 para 10%. Em 1999, 100% do carvão consumido pelas 

usinas siderúrgicas e indústrias de ferro-gusa deverão ser 

extraídos de florestas plantadas ou manejadas. 

Se de um lado a lei florestal desacelerou o ritmo da 

degradação do cerrado mineiro, de outro intensificou a 

devastação desse biorna nos estados vizinhos. Atualmente, 

calcula-se que 6 milhões de m3 de carvão vegetal consumidos 

na siderurgia mineira - o correspondente a 25% do consumo 

total do estado - estão sendo extraídos das matas de Goiás, 

Mato Grosso do Sul e Bahia. Segundo dados da Secretaria 

Estadual de Meio Ambiente, o número de indústrias de gusa 

que consomem carvão de fora de Minas Gerais triplicou desde 

o advento da lei. 

Segundo o secretário estadual do Meio Ambiente, José 

Carlos Carvalho, esse processo migratório, que chega a atingir 

distâncias superiores a 1.000 km, tem sido possível graças à 

inexistência de leis que protejam o meio ambiente nos estados 

vizinhos. Carvalho defende uma operação conjunta com o 

Ibama no sentido de inibir o livre trânsito de matéria-prima 

vegetal entre os estados para frear o avanço sobre o cerrado 

brasileiro. O biorna, que já cobriu um terço de Minas Gerais, 

está reduzido a 25% de sua cobertura original. O secretário 

atribui essa drástica redução à estreita conexão entre o 

crescimento desordenado da fronteira agropecuária e o uso 

intensivo dos recursos florestais no parque siderúrgico do 

estado. 

Cotidiano de 
uma família 
de carvoeiros 
na região de 
Arinos, 
extremo 
norte de 
Minas Gerais 
(página à 
esquerda). 

Vazamento de 
gases de 
enxofre pelos 
furos de 
carregamento 
de uma 
coqueria 
(ao lado). 
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Carvoaria da Companhia Siderúrgica Guanabara (Cosigua), 
instalada no norte de Minas Gerais. 

Estima-se que 50% do carvão vegetal consumido pela 

siderurgia sejam oriundos de desmatamentos destinados a 

ampliar as áreas de pasto e cultivo. Como o fazendeiro é 

obrigado por lei a aproveitar o resíduo florestal desses 

desmatamentos, o carvão se apresenta como a melhor 

alternativa, sobretudo no caso do resíduo do cerrado, que só 

se presta a essa finalidade. 

De 1987 a 1992, a utilização dos recursos florestais no 

estado foi da ordem de 2,8 milhões de ha, dos quais 60% pro

venientes de cobertura nativa. Minas Gerais responde 

atualmente por 80% da produção nacional de carvão vegetal, 

consumindo 84% desse total na atividade siderúrgica. "O gusa 

é menos minério e muito mais floresta", compara o biólogo 

Célio Murilo Valle, diretor-geral do Instituto Estadual de 

Florestas (IEF). 

Embora os guseiros sejam hoje apontados como os maiores 

agentes de degradação do cerrado, no passado grandes usinas 

como a Acesita e a Belgo Mineira foram os principais 

responsáveis pela devastação das matas nativas de Minas 

Gerais. Milhões de hectares de matas foram derrubados sem 

quaisquer projetos de reflorestamento ou planos de manejo. 

"Hoje compram o carvão de quem derruba ilegalmente a mata, 

mas isso não as isenta de responsabilidade", opina o diretor

geral do IEF. 

Se hoje os empresários do setor siderúrgico se queixam da 

falta de madeira no estado para atender às suas demandas no 

suprimento de carvão vegetal, é preciso lembrar que eles 

foram negligentes quanto à necessidade de repor os recursos 

florestais consumidos. "Nos anos 70, o governo federal investiu 

pesado em incentivos para reflorestamento, mas muitos em

presários usaram irresponsavelmente esses recursos públicos 

em benefício próprio", lembra Valle. As alternativas de manejo 

também não eram cogitadas. Registros de licenças concedidas 

pelo IEF entre 1980 e 1992 mostram que apenas 2% da área 
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Carvão ilegal apreendido em carvoaria de Montes Claros 
(MG). 

liberada para exploração de recursos florestais foram destina

dos a atividades sustentadas. 

O impacto da atividade de carvoejamento na cobertura 

vegetal é drástico. "É preciso destruir uma área equivalente a 

dois campos de futebol cobertos de cerrado para encher um 

único caminhão de carvão", calcula o geógrafo David Márcio 

Rodrigues, diretor de biodiversidade do IEF. Ele reconhece 

que a legislação estadual tem sido um instrumento de inibição 

interna das práticas predatórias, mas se mostra pessimista 

quanto à fiscalização da matéria-prima vegetal proveniente d·e 

outros estados. Rodrigues denuncia o uso de artifícios cri

minosos para o transporte ilegal de carvão, desde a falsificação 

de guias do Ibama até a venda desses documentos oficiais por 

funcionários da própria instituição federal. "Na calada da 

malandragem, alguns fazendeiros produzem ilegalmente o 

carvão em Minas e usam guias falsas do Ibama, adulterando a 

origem do produto", acusa o geógrafo. 

Depois de praticamente liquidar o que restou de Mata 

Atlântica no Vale do Rio Doce e avançar sobre extensas áreas 

de cerrado no Vale do Jequitinhonha, a atividade de car

voejamento em Minas Gerais migrou para a cobertura de 

cerrado ao norte do estado, onde sobrevive da associação de 

dois fatores extremamente perversos: o uso predatório dos 

recursos naturais e a exploração do trabalho degradante da 

mão-de-obra rural. Por se tratar de uma região economicamente 

pobre, a utilização dos recursos florestais para a produção de 

carvão responde pela sobrevivência de grandes contingentes 

populacionais. 

Segundo dados da Associação Brasileira de Florestas 

Renováveis (Abracave) - que congrega 42 empresas no país, 

20 em Minas Gerais -, há hoje no estado cerca de 150 mil 

trabalhadores envolvidos no reflorestamento, colheita, 

produção e transporte de carvão e na siderurgia dependente 

desse insumo. O presidente da Abracave, Marco Aurélio 
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Machado, estima que me

tade desse contingente tra -

balhe para empresas liga

das à siderurgia e a outra 

metade seja contratada 

informalmente por em

preiteiros. 

Até bem pouco tempo 

denominada Associação 

Brasileira de Carvão Ve

getal, a Abracave é hoje le

vada a reconhecer que a 

dependência da mata na

tiva precisa acabar, sobre

tudo porque a possibili

dade de esgotamento dos 

recursos naturais ameaça, 

a médio prazo, a sobrevi

vência do próprio setor 

siderúrgico. Machado afir

ma que as grandes usinas 

já se preparam gradati

vamente para suprir sua 

demanda com carvão de 

reflorestamento, confor

me o cronograma legal pre

visto. O mesmo, entretanto, 

não ocorre no setor de 

ferro-gusa, onde a legis

p o R 

lação estadual vem sendo sistematicamente descumprida. 

O caso mais notório de burla da lei florestal é o da 

siderúrgica Ironbrás, produtora de ferro-gusa instalada na 

cidade mineira de Sete Lagoas, que extrai todo o seu suprimen

to de carvão do cerrado. A empresa impetrou mandado de 

segurança contra o IEF questionando a constitucionalidade da 

lei estadual e se recusa a fazer qualquer acordo com as 

autoridades ambientais no sentido de adaptar sua capacidade 

instalada ao suprimento sustentado de carvão. "A Ironbrás 

optou pelo caminho da ilegalidade", resume José Carlos 

Carvalho. 

Segundo o secretário, hoje o setor guseiro funciona com 

45% de sua capacidade ociosa para se ajustar ao cronograma 

previsto. Em geral, as empresas do parque guseiro de Minas 

Gerais, que mantêm 126 fornos movidos a carvão vegetal, não 

dispõem de áreas próprias de reflorestamento, o que dificulta 

o cumprimento da legislação florestal. 

O desenvolvimento da indústria siderúrgica a carvão vegetal 

no estado deverá ser necessariamente revisto com a adoção da 

lei florestal. Embora a lei determine que se reponha cada 

árvore cortada, a contribuição do carvão vegetal oriundo de 
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Acima, imagem de satélite 
da região de Capelinha 
(MG). Ao centro, em verde 
escuro, área de 
reflorestamento de 
eucalipto. As manchas em 
amarelo e rosa evidenciam 
áreas em adiantado 
processo erosivo. 

Ao lado, mapeamento 
(escala 1/100 mil) da 
cobertura vegetal do 
município de Januária, no 
norte de Minas, indicando 
amplas áreas desmatadas 
(branco), áreas de caatinga 
(cinza), capoeira (amarelo), 
vegetação de várzea (roxo), 
matas ciliares (verde) e 
campos de cerrado (azul 
escuro). 

florestas plantadas ainda está longe de ser satisfatória. O 

cenário mais otimista, na visão do secretário, indica a neces

sidade de reflorestamentos superiores a um milhão de hectares, 

exigindo investimentos acima da capacidade do setor. 

"Nosso grande desafio é fazer o manejo da floresta natural 

e nesse aspecto a lei estimula uma política de uso sustentado 

dos recursos florestais", afirma o secretário. O diretor de 

biodiversidade do IEF vai além. Ele avalia que o corte racional 

do cerrado, além de reduzir o impacto sobre a diversidade 

biológica, pode ser mais vantajoso para a produção de carvão 

do que as florestas de eucalipto. 

Para o presidente da Abracave, no entanto, não se conhece 

outra árvore com desempenho melhor ou igual ao do eucalipto, 

cuja capacidade de regeneração gira em torno de sete anos. Ele 

refuta estudos segundo os quais o eucalipto destrói os solos 

onde é plantado, argumentando que os nutrientes retirados do 

subsolo são repostos no solo graças à queda de grande volume 

de galhos e folhas. Essa reposição, a seu ver, seria suficiente até 

mesmo para aumentar a produtividade de cultivos agrícolas 

feitos em áreas antes ocupadas por eucaliptais. "É uma santa 

árvore", disse. "Ainda ergueremos uma catedral em seu louvor. " 
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Áreas de 
reflorestamento 
de eucalipto 

M 

da Acesita Energética 
em Três Marias (a). 

Consórcio de 
eucalipto com 
vegetação nativa em 
área de 
reflorestamento 
da Siderúrgica 
Mannesmann, 
em João Pinheiro (b). 

Em Minas Gerais, 
há cerca de 150 mil 
trabalhadores 
envolvidos no 
reflorestamento, 
colheita, produção e 
transporte de carvão e 
na siderurgia (c). 

Madeira e fornos de 
queima em área da 
Siderúrgica Acesita, 
instalada em Timóteo, 
no Vale do Aço (d). 

Mas as afirmações do presidente da Abracave não são 

integralmente confirmadas pela bióloga Maria Rita Leitão, do 

Departamento de Botânica da UFMG. Pesquisas realizadas em 

Baixa Verde (MG), nas adjacências do Parque do Rio Doce, 

revelam a redução do crescimento das plantas de leucena 

(Leucaena leucocephala) cultivadas em solos retirados de 

eucaliptais e a inibição das bactérias responsáveis pela fixação 

de nitrogênio nessa espécie. 

de grãos de regiões distantes da área de pesquisa são muito 

sensíveis à ação de substâncias do eucalipto, como o cineol e 

o pineno, de alto poder antibiótico. Isso significa que o 

Ela verificou também que, ao contrário das bactérias nativas 

da região, as bactérias fixadoras de nitrogênio em leguminosas 

· princípio ativo do eucalipto exerce uma pressão seletiva sobre 

a população bacteriana: as espécies não-tolerantes desapare

cem, e o solo fica mais pobre. A mesma pesquisa indica, no 

entanto, a viabilidade de se fazer plantio consorciado de 

eucalipto com árvores nativas adaptadas. Entre as espécies tes

tadas, o jacarandá (Dalbergia nigra) e o araribá ( Centrolobium 

tomentosum) mostraram-se tolerantes aos efeitos do eucalipto. 

NORMAS UNIVERSAIS 
- -------- ..- --- - --- - ---

Com o objetivo de estabelecer normas 

universais de gerenciamento ambiental 

condizentes com o desenvolvimento 

sustentável, a Organização Internacional 

de Normatização (ISO), sediada em 

Genebra, Suíça, lançou, em março de 

1993, a série ISO 14000. Essas normas, 

que deverão ser acatadas por qualquer 

tipo de organização, 

independentemente de sua atividade, 

porte ou localização geográfica, 

estabelecem critérios para o 

gerenciamento das relações entre os 
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sistemas de gestão ambiental, os 

processos produtivos e o meio 

ambiente. A ISO 14000 instituiu o 

Comitê Técnico 207 para a formulação 

dessas normas, que são passíveis de 

ce1tificação por entidades credenciadas. 

Para participar · desse Comitê, várias 

empresas e entidades brasileiras 

constituíram, em setembro de 1994, o 

Grupo de Apoio à Normatização 

Ambiental (GANA), coordenado por 

Maurício J.L. Reis, Gerente-Geral de 

Desenvolvimento Sustentável da 

Companhia Vale do Rio Doce. 

Vinculado à Associação Brasileira de 

Normas Técnicas, que representa 

oficialmente o Brasil junto à ISO, o 

GANA tem realizado encontros 

técnicos visando à formulação de 

propostas que expressem os interesses 

do país. "A questão ambiental chegou 

para ficar", garante Reis. Para ele, a 

empresa que não aplicar princípios de 

gerenciamento ambiental condizentes 

com o desenvolvimento sustentável 

poderá ser excluída do mercado. 
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Embora concorde que o manejo do cerrado seja ideal do 

ponto de vista da manutenção da biodiversidade, o diretor

geral do IEF propõe que se encontre um meio termo entre a 

vocação florestal e a monocultura. Ele avalia que o consórcio 

de eucalipto com espécies nativas pode ser uma alternativa de 

manejo viável do ponto de vista econômico. O reflorestamento 

em faixas intercaladas de mata nativa mantém, segundo ele, a 

fertilização do solo, permitindo conservar a biodiversidade 

com níveis razoáveis de produtividade. "O eucalipto não é um 

anjo, mas também não é tão nocivo quanto se diz", pondera. 

Para o conservacionista Angelo Machado, presidente da 

Fundação Biodiversitas, em Belo Horizonte, o eucalipto deve 

ser encarado como uma roça: "Assim como se planta milho 

para colher milho, feijão para colher feijão, planta-se eucalipto 

para colher madeira." Ele aprova o reflorestamento de eucalipto 

em áreas já degradadas mas considera inaceitável que isso seja 

feito para substituir a mata nativa. 

Na visão do secretário do Meio Ambiente, já se pode 

observar uma mudança de mentalidade entre os empresários 

do setor siderúrgico, sobretudo dos que trabalham com a 

expectativa de continuar no ramo na próxima década. "Com 

a ISO 14000 batendo à porta, o empresário que não mudar será 

excluído do mercado", profetiza. Ele calcula que, num universo 

de 70 empresas, no mínimo oito ou 10 deixarão de atuar no 

setor nos próximos quatro anos (ver 'Normas universais') . 

Menos otimista, o diretor-geral do IEF acredita que, depois 

de esgotar todas as alternativas de exploração dos recursos 

florestais, as pequenas empresas tendem a desaparecer ou 

mudar de atividade, enquanto as grandes tenderiam a adaptar 

seus altos-fornos ao carvão mineral, a que se atribuem danos 

ambientais muito mais graves. No processo de transformação 

do carvão mineral em coque, são liberadas grandes quantidades 

de COG (sigla da expressão Cocke Oven Gas), uma riquíssima 

fonte de ácido sulfídrico (H2S), que, em combinação com o 

oxigênio do ar, produz gases de enxofre altamente poluentes, 

como o S02 e o S03, responsáveis pelas tão indesejáveis 

chuvas ácidas. Há, além disso, os danos ambientais provenien

tes do processo de sinterização, de que se desprende a temí

vel e ainda pouco conhecida dioxina, tida como cancerígena. 

GÃS DE ENXOFRE, UMA AMEAÇA NO CÉU 
A maior e mais poderosa siderúrgica do país, ao lado da 

Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), a Usiminas, instalada 

na cidade mineira de Ipatinga, no Vale do Aço, é movida 

exclusivamente a carvão mineral. Aliás, esse insumo é utilizado 

em seus altos-fornos desde que começou a operar, em 1962. 

Em 1994, produziu, sozinha, 4,2 milhões de ton. de aço bruto, 

o equivalente à toda a produção de aço do parque siderúrgico 

a carvão vegetal do país . Atualmente, 100% do carvão mineral 

que utiliza vêm do Canadá, Austrália e África do Sul. Segundo 
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a empresa, os custos de importação são compensados pela 

maior produtividade garantida por esse insumo. 

O custo ambiental da produção siderúrgica a coque, 

entretanto, é questionado por ambientalistas e pela população 

que vive nas imediações das usinas. Diagnóstico apresentado 

pelo engenheiro ambiental Cláudio Guerra, em seu estudo 

Impactos ambientais na bacia do rio Piracicaba, de 1993, 

mostra que a coqueria da Usiminas libera anualmente cerca de 

48 mil ton. de S02 na atmosfera de Ipatinga . 

Críticas sistemáticas à má qualidade do ar feitas pela 

Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente da prefeitura 

da cidade na gestão do petista Francisco Carlos Delfina 0989-

1992), fomentaram longa rixa entre o Executivo local e a 

direção da empresa. "A população pressionava a Secretaria e 

a prefeitura tinha que ir à mesa de discussões com a Usiminas 

na tentativa de tornar o ar de Ipatinga mais respirável", lembra 

uma assessora do ex-prefeito. 

Para conter a poluição de material particulado, a Usiminas 

está adotando filtros apropriados, mas a instalação de um 

sistema de dessulfuração em sua coqueria tem sido objeto de 

séria polêmica com a Fundação Estadual de Meio Ambiente 

(Feam). De acordo com Elizabeth Rose Costa Alves, engenheira 

de planejamento de instalações da Usiminas, a concentração 

de S02 na atmosfera que envolve a região de Ipatinga está 

abaixo dos padrões previstos pela legislação, cuja média anual 

deve ser igual ou inferior a 80 microgramas/ m3. No entanto, 

com base em amostragens de órgãos contratados para efetuar 

medições de S02 na área da usina, o diretor de controle 

ambiental da Feam, José Cláudio Junqueira, aponta índices 

que alcançam até 200 microgramas/m3. 

A Usina Siderúrgica da Usiminas, em lpatinga (MG), que utiliza 
exclusivamente carvão mineral em sua linha de produção, aguarda 
decisão da Feam quanto à necessidade de instalar uma unidade 
de dessulfuração em sua coqueria. 
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em abandonar o insumo 

vegetal em sua linha de pro

dução. A empresa mantém 125 

mil ha de áreas reflorestadas 

em seus 235 mil ha de terra 

nas regiões leste e oeste de 

Minas Gerais. A meta da 

Mannesmann é tomar-se auto

suficiente em suprimento de 

carvão vegetal nos próximos 

dois anos. 

Além de insistir no argu

mento de que a qualidade do 

ar em Ipatinga encontra-se 

em níveis aceitáveis, a enge

nheira da Usiminas vê proble

mas no uso do equipamento 

de dessulfuração, estimado em 

US$ 100 milhões. "Por que 

fazer um investimento tão alto 

se, além de desnecessária, a 

dessulfuração gera grande 

volume de ácido sulfúrico e 

pó de enxofre, produtos sem 

aceitação no mercado, cuja 

estocagem é altamente pe

rigosa?", questiona Elizabeth 

Figura 15. Comparação entre os processos de produção de aço 
via Corex e alto-forno. 

Embora esteja preparada 

para suprir 100% de suas ne

cessidades de carvão vegetal 

no próximo ano, a Acesita, 

Alves. Para o diretor de controle ambiental da Feam, esse 

temor é preocupante. Segundo ele, se a dessulfuração gera 

tanto ácido sulfúrico e enxofre elementar, como diz a 

engenheira, isso é uma evidência de que a produção do coque 

está liberando para o meio ambiente grande quantidade de 

S02. "Nesse caso, é preciso que a empresa reveja sua tecnologia 

de coqueificação", prescreve Junqueira. 

Mais novo projeto de siderurgia a coque concebido no 

Brasil, a Açominas começou a operar como usina integrada em 

1986 na cidade de Ouro Branco, a 100 km de Belo Horizonte. 

A empresa admite que a siderurgia em si é uma atividade 

agressiva ao meio ambiente, mas se diz preparada para 

controlar adequadamente a emissão de poluentes. 

De acordo com o engenheiro Francisco Fróes, da assessoria 

de meio ambiente da empresa, o teor de enxofre liberado pela 

coqueria da Açominas mantém-se em um patamar de 

6 microgramas/ m3, "índice que dispensa o uso de um equi

pamento de dessulfuração". Fróes afirma que o projeto da 

Açominas foi concebido de forma a solucionar 90% dos 

~ problemas de poluição próprios à siderurgia. Segundo ele, a 

.,; empresa utiliza os resíduos do carvão mineral para a produ
z 
G ção de carboquímicos, estocando o excedente em reservató-
º ê5 rios apropriados. 
~ 
~ 
a 
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Entre os compromissos ambientais assumidos com a Feam, 

entretanto, falta à Açominas concluir a instalação de filtros 

para o controle de material particulado. Quanto à emissão de 

ti S02, a Feam informa que ainda está estudando a real necessida
é3 

~ 
~ 

de de instalação do sistema de dessulfuração na empresa. 

"As duas usinas a coque do estado ainda estão sob avaliação 
~ 
~ técnica", afirma o engenheiro Arnaldo Abranches, do setor de 

-~ Metalurgia da Feam. 
a: 

~ 
<( 

~ 
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A Mannesmann, outra grande empresa do parque siderúrgi-

co mineiro, já utiliza em seus altos-fornos cerca de 30% de 

coque associado ao carvão vegetal. Apesar disso, não pensa 
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criada em 1944 no município 

mineiro de Timóteo, já está operando integralmente com o 

coque metalúrgico em seu alto-forno 2. Em dezembro de 1995 

a empresa importou seu primeiro carregamento de coque da 

Polônia. Até segunda ordem, o alto-forno 1 continuará sendo 

abastecido pelo carvão vegetal proveniente dos 120 milha de 

florestas plantadas que a empresa mantém em Minas Gerais, 

Espírito Santo e Bahia. 

Experiências de utilização do coque como alternativa ao 

carvão vegetal também estão sendo feitas em João Monlevade 

pela Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira, primeira usina 

integrada de aço instalada na América Latina. A Belgo mantém 

127 milha de florestas homogêneas de eucalipto, consideradas 

suficientes para suprir sua demanda até o ano 2005. Até lá, 

pretende substituir integralmente o carvão vegetal pelo coque. 

A empresa já usa 100% de redutor mineral em seu maior alto

forno e associa 30% de coque a 70% de carvão vegetal em seus 

quatro altos-fomos de menor porte. 

A Belgo-Mineira ainda está estudando a melhor forma de 

utilização econômica de suas florestas, caso venha a optar 

pelo uso integral do coque. Até o momento, a indústria 

moveleira e a produção de celulose se apresentam como as 

alternativas mais viáveis. A empresa garante que esse processo 

de transição não acontecerá de forma abrupta. Segundo sua 

assessoria, há estudos demonstrando que, do ponto de vista 

econômico, o uso do coque metalúrgico será mais indicado 

que o de carvão vegetal, cujos custos de produção tendem a 

subir face à escassez dos recursos florestais nativos. 

A substituição do carvão vegetal pelo coque metalúrgico na 

siderurgia é hoje um fato incontestável. Se por um lado as 

grandes indústrias do setor se apóiam em argumentos de 

ordem econômica para justificar a troca de insumos, não falta 

quem veja nisso séria ameaça ao meio ambiente e indesejáveis 

conseqüências sociais. "A opção pelo coque é também uma 

opção por uma energia suja e pelo desemprego de milhares de 
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trabalhadores que vivem direta e indiretamente do 

reflorestamento", prevê o engenheiro florestal João Câncio 

Araújo, da Cia. Paulista de Ferro-Ligas, situada em Belo 

Horizonte. 

Em projeto de reflorestamento preparado para o Sindicato 

da Indústria do Ferro de Minas Gerais (Sindifer) , Araújo calcula 

que cada tonelada de ferro-gusa produzida a carvão mineral 

consome 950 quilos de oxigênio e lança no ar cerca de 1. 750 

kg de C02, sem falar nas elevadas emissões de óxidos de 

enxofre. O processo a carvão vegetal, por outro lado, tem a 

vantagem de absorver o CO2 liberado na atmosfera, graças ao 

processo de fotossíntese realizado pelas florestas. "É inegável 

que, entre os processos de produção de ferro metálico, o mais 

limpo é o da siderurgia a carvão vegetal", sustenta o engenheiro. 

Embora admita que muitos guseiros tenham grande parcela 

de responsabilidade no esgotamento de florestas nativas, o 

. presidente do Sindifer, Ronan Eustáquio da Silva, ressalva que 

a orientação do sindicato aos empresários do setor é de que 

se cumpra rigorosamente o que determina a lei florestal. "É 

preciso separar o joio do trigo", pede Silva, recomendando 

que se intensifique a fiscalização e se puna quem agir 

ilegalmente. 

Seja qual for a opção de insumo do setor siderúrgico, a 

Feam pretende fazer cumprir com rigor suas normas ambien

tais. Diante das previsões alarmistas de que o Vale do Aço, em 

Minas Gerais, venha a se transformar no vale das chuvas 

ácidas , destruindo as florestas do Parque do Rio Doce, caso o 
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coque metalúrgico seja amplamente adotado, seu diretor de 

controle ambiental é taxativo: "Não há a menor chance de se 

instalar uma coqueria no estado sem que antes se implante um 

rigoroso sistema para controlar a emissão de gases de enxofre. " 

Interessadas em fugir aos impactos negativos da siderurgia 

convencional a carvão mineral, que depende tanto da 

coqueificação quanto da sinterização, empresas internacionais 

do setor metalúrgico já adotaram ou estão em vias de adotar 

novos processos de obtenção de ferro-gusa, como, por exemplo, 

o Corex, patenteado em 1983 (ver 'Um processo flexível'). 

A FACE MAIS NEGRA DO CARVÃO 
Para criar na opinião pública um impacto que considera 

fundamental, o deputado Nilmário Miranda (PT-MG), presidente 

da Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, 

costuma usar uma frase de efeito: "O Brasil precisa de uma 

nova Lei Áurea." Afinal, denúncias do que ele chama de 

"trabalho escravo" não param de chegar à imprensa e às várias 

entidades brasileiras que cuidam de direitos humanos e 

trabalhistas. De acordo com o relatório da Comissão Pastoral 

da Terra (CPT) apresentado em 1995, o número de pessoas 

escravizadas no Brasil quintuplicou entre 1991 e 1994, passan

do de 4.883 para 25.193. "Apenas fiscalizar e multar quem 

explora o trabalho escravo não resolve", diz Miranda, em

penhado em ver aprovado pelo Congresso Nacional o Projeto 

de lei nº 929/ 95, que altera o artigo 149 do Código Penal 

Brasileiro, definindo como crimes condutas que configurem 

UM PR O CESSO FLEXÍVEL 

O processo Corex é uma tecnologia já 

comprovada de produção de gusa a 

partir de carvões não-tratados. 

Desenvolvida com o nome de 

processo KR, sua patente original foi 

cedida em 1983 pelo grupo Korf à 

Voest-Alpine, da Áustria. Ao invés de 

coque, uma ampla faixa de carvões 

pode ser utilizada, sendo esse um de 

seus pontos mais positivos. 

Em 1985, o grupo Iscor, maior 

produtor de aço da África do Sul, 

solicitou à Voest-Alpine a construção 

da primeira unidade de Corex em 

escala industrial, com capacidade de 

300.000 ton. gusa/ ano. A decisão foi 

adotada com base em uma ampla 

perspectiva de economia e também 

porque os carvões sul-africanos ou 
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não eram coqueificáveis ou 

apresentavam propriedades de 

coqueificação pobres. Ao final de 

1989, a primeira planta comercial de 

Corex iniciava sua produção na usina 

de Pretória, atingindo, no primeiro 

ano fiscal de operação, a capacidade 

nominal instalada. O gusa ali 

produzido preenchia todos os 

requisitos de qualidade. 

O Corex possui dois reatores: forno 

de redução e reator de fusão e 

gaseificação. Em função disso, o 

processo adquire alta flexibilidade, 

permitindo o emprego de uma ampla 

gama de carvões. O carvão é 

carregado no reator de fusão e 

gaseificação, onde é injetado oxigênio. 

Nesse reator é gerado um gás redutor 

rico (95% CO + H2), e a energia 

produzida é utilizada para a fusão 

dos materiais. O gás redutor, que sai 

do reator de fusão e gaseificação, 

é lavado, resfriado e usado no forno 

de redução, numa temperatura que 

varia de 800 a 850ºC, para a redução 

do minério de ferro, pelota e/ ou 

sínter. O produto desse forno é um 

material pré-reduzido que é 

alimentado no reator de fusão e 

gaseificação. O gás que sai do forno 

de redução é muito rico e pode ser 

empregado na produção de energia 

elétrica ou em outros processos que 

demandam energia. 

Lu1z FERNANDO ANDRADE DE CASTRO 

DEPARTAMENTO DE E NGENHARIA METALÚRGICA, 

UNIVERSIDADE F EDERAL DE MINAS G ERAIS. 
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ou favoreçam trabalhos forçados. 

No relatório sobre o Pacto Internacional dos Direitos Civis 

e Políticos apresentado às Nações Unidas, o próprio governo 

brasileiro admite a existência de trabalho não-livre em várias 

regiões do país. A situação é mais grave em Minas Gerais, 

principalmente nos municípios do norte do estado e do Vale 

do Jequitinhonha atingidos pelo carvoejamento. Segundo a 

CPT, existem na região cerca de 10 mil pessoas trabalhando 

nas carvoarias em regime de escravidão. 

O que hoje está sendo chamado de trabalho escravo não 

corresponde à forma clássica de escravidão negra encontrada 

no país até 1888. Ainda que se verifiquem intimidação ou 

constrangimento físico e o uso de violência, não há mais 

correntes nos pés do trabalhador nem açoites ou chicotes. 

Segundo Ruth Vilela, secretária de Fiscalização do Trabalho, 

do Ministério do Trabalho (MTb), "o cerceamento da liberdade 

ocorre de modo mais sutil nas formas contemporâneas de 

escravidão". Hoje, diz ela, o açoite e as correntes são in

visíveis . O que há é o endividamento, a impossibilidade de 

o trabalhador deixar o local de trabalho, as ameaças sobre 

seus familiares. 

No mundo das carvoarias, a escravidão se manifesta através 

de um mecanismo de aliciamento e endividamento de 

trabalhadores, numa cadeia de subempreitadas. A figura 

responsável pelo recrutamento de mão-de-obra é o chamado 

'gato'. Ele percorre locais de estagnação económica e desem

prego sazonal à procura de trabalhadores. Nas cidades, vai às 

pensões onde se hospeda gente da zona rural que precisa de 

emprego. Encontrando, apresenta 'boas' alternativas de traba

lho em outra localidade. No Mato Grosso do Sul, onde o número 

de carvoarias cresce atualmente em ritmo exponencial, 80% 

da mão-de-obra vêm do paupérrimo Vale do Jequitinhonha. 

Produção de carvão em Minas Novas (MG). Vistos à distância, os 
pequenos fornos de barro assemelham-se a cupinzeiros no cerrado. 
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O vínculo do trabalhador com o gato é selado pelo 

endividamento. Este adianta-lhe uma quantia de dinheiro para 

deixar com a família ou para saldar as despesas na pensão. Em 

seguida, paga o transporte para o novo local de trabalho. Lá 

chegando, o gato fornece lona e plástico para que o trabalhador 

erga sua moradia e adquira, geralmente num armazém da 

empreitada, comida, bebida, utensílios e roupas a preços 

superfaturados. Como garantia de pagamento, é comum o gato 

reter os documentos do trabalhador. 

Longe de casa, sem meios para voltar e endividado, o 

trabalhador passa a viver com o salário cativo, pago por 

produção, e totalmente descontado pelo gato para quitar parte 

de uma dívida que nunca se encerra. Sem dinheiro, continua 

a depender do gato para novas despesas. O ciclo se repete, o 

endividamento cresce feito bola de neve, e o trabalhador, tal 

qual um escravo, nunca é remunerado. Embora esteja num 

outro nível da cadeia de produção, o gato não deve ser visto 

como a figura-chave da exploração dessa mão-de-obra. Ele, 

em geral, põe seus serviços à disposição de uma empresa de 

carvoejamento numa fazenda arrendada. Segundo Mário 

Lorenzoni, da Divisão de Fiscalização Móvel do MTb, o gato 

não tem poder aquisitivo para trazer o pessoal que recruta. Ele 

conta que a empresa investe no gato para a captação de mão

de-obra, mas, via de regra, não mantém com ele qualquer 

vínculo formal. 

De certo modo, esse regime de servidão é ainda mais 

perverso que o da escravatura abolida. Antes, como o negro 

era considerado objeto de trabalho, ele tinha de ser alimentado 

para trabalhar. Hoje, a pouca comida que o carvoeiro tem é de 

péssima qualidade, sem falar que em muitos locais de produção 

de carvão sequer há água potável. As doenças se espalham 

sem socorro médico, e não há escolas onde o trabalhador que 

Fornos de queima a serviço da Companhia Siderúrgica Guanabara 
(Cosigua), no norte de Minas Gerais. 
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se transfere com a família 

T A G E M 

circunstanciados ao Incra 

sobre as propriedades rurais. 

onde se verificarem formas 

degradantes de trabalho, a 

fim de subsidiar propostas 

de desapropriação. 

· possa mandar seus filhos. É 

comum que crianças e mu

lheres ajudem nos trabalhos 

de derrubar florestas, erguer 

fornos de queima e ensacar 

o carvão produzido. Afinal, 

como se recebe por pro

dução, quanto mais braços 

disponíveis, maiores as 

chances de ganho. A rotina 

do carvoeiro o obriga a 

enfrentar calor de 70°C na 

boca dos fornos no frio 

noturno do cerrado, depois 

de 12 horas de trabalho: é a 

Pressionado pela avalan

che de críticas vindas até 

mesmo de organismos in

ternacionais de direitos 

humanos, o Presidente da 

República tratou de criar o 

Grupo Executivo de Repres

são ao Trabalho Forçado 

(GertraD, envolvendo inú-Menor arrasta toras de pequizeiro (árvore protegida por lei no norte 
de Minas) para o interior de fornos de queima: dupla transgressão. 

meros ministérios. Ao gru

po, cabe elaborar e supervisionar programas de repressão ao vigília que deve ser feita constantemente para garantir a 

queima regular da madeira e a obtenção de um carvão que 

interesse às siderúrgicas. 

Diante do impacto das denúncias, instalou-se na Assembléia 

Legislativa de Minas Gerais uma Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) presidida pelo deputado Marcelo Gonçalves, 

do PDT. Parlamentares dos vários partidos que compõem a 

Comissão visitaram carvoarias do norte do estado e ficaram 

estarrecidos com o que viram. "Lutamos pelo fim dessa 

situação degradante e pela criação de medidas que ampliem 

a oferta de trabalho na região, propiciando valorização da 

mão-de-obra e aumento de renda", diz o petista Almir Cardoso, 

vice-presidente da CPI. 

As denúncias também levaram a Secretaria de Fiscalização 

do Trabalho a mostrar serviço. Novos fiscais foram nomeados, 

e a apuração das condições gerais de trabalho, segurança e 

saúde se intensificou, assim como o combate ao emprego de 

mão-de-obra infantil. Ao encontrar alguma irregularidade, o 

fiscal procede à lavratura do ato e, em seguida, conforme o 

caso, multa, notifica, embarga, interdita, retira os trabalhadores 

e manda prender o gato, gerente ou proprietário da carvoaria. 

Em seguida, envia relatórios ao Ministério Público e à 

entidade denunciante. A Secretaria criou ainda o Grupo 

Especial de Fiscalização Móvel, que, em 1995, esteve por 

duas vezes no norte de Minas. Vinte empresas foram 

fiscalizadas e lavrados 191 autos de infração, o maior já 

verificado no país. 

A criação do Grupo Especial de Fiscalização Móvel em 1995 

revela a disposição política que o MTb parece ter em relação 

ao combate ao trabalho escravo, degradante e infantil. Segundo 

Rachel Cunha, coordenadora de Projetos Especiais da Secretaria 

de Fiscalização do Trabalho, no ano passado não faltaram 

recursos para a fiscalização. Este ano, a Portaria nº 101 do MTb, 

baixada em 12 de janeiro, estabelece que se remetam relatórios 

MAIO DE 1996 

trabalho escravo, articular-se com a Organização Internacional 

do Trabalho e propor atos normativos. Na opinião do deputado 

Nilmário Miranda, "o Gertraf ainda não disse a que veio". O ex

deputado e sindicalista João Paulo Pires de Vasconcelos, que 

militou anos à frente do Sindicato dos Metalúrgicos de João 

Monlevade, sede da siderúrgica Belgo-Mineira, não vê poder 

de fogo na ação fiscalizatória do governo brasileiro. "Basta ver 

o número de fiscais do trabalho em Minas Gerais para se 

constatar que o governo não tem qualquer interesse na área 

de fiscalização ", sustenta Vasconcelos, atualmente assessor do 

governador Eduardo Azeredo para assuntos sindicais. 

A aprovação do Projeto de lei nº 929 pelo Congresso 

é certamente o melhor atalho para se coibir a utilização 

de mão-de-obra escrava. A imprensa, as organizações 

não-governamentais, os políticos e o próprio Ministério 

do Trabalho reconhecem a existência de trabalho 

degradante no país, mas todos têm dificuldade para 

conceituá-lo com rigor. Comoo regime atual de escravidão 

é diferente do existente antes da Abolição - este, sim, 

condenado pelo Código Penal - , a ação repressora fica 

muito limitada, e as decisões juridiais se dão apenas no 

âmbito trabalhista e não no penal. Entre as relações de 

trabalho previstas na legislação e o trabalho escravo 

definido no Código Penal , há uma extensa faixa obscura, 

que o Projeto de Lei nº 149 quer identificar. Além do tra

balho escravo propriamente dito, o projeto criminaliza o 

recrutamento, o transporte, a hospedagem e o endivi

damento de trabalhadores. Se virar lei, a Justiça poderá 

responsabilizar toda a cadeia de intermediários e subem

preiteiros, do gato ao dono da terra. Protocolado na mesa 

da Câmara em 26 de setembro de 1995, o projeto, cujo 

relator é o deputado Almino Afonso (PSDB-SP), não tem 

urgência e nenhuma prioridade . 
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O maior dos desafios da 

humanidade - reverter 

o atual processo de 

degradação ambiental 

o 

reuniu no Rio de Janeiro, em 

1992, governantes de quase 

todos os países da Terra. 

Conhecida como Eco-92, 

a Conferência das Nações · 

Unidas sobre Meio Ambiente 

e Desenvolvimento aprovou 

importantes acordos 

internacionais nas áreas 

de biodiversidade 

e de mudanças climáticas, 

apontando caminhos para a 

salvação do planeta. Hoje, 

quatro anos depois, quais 

os resultados concretos da 

histórica reunião? A análise 

das iniciativas em uma das 

áreas essenciais, a de 
"t 

biodiversidade, indica que, 

após um período de lentidão 

e ceticismo, há motivo 

para algum otimismo. 
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EC0-92, 
DECEPÇÃO E ESQUECIMENTO 

MAS HÁ INDÍCIOS DE RETOMADA DA QUESTÃO NO BRASIL 

GUSTAVO A. B. DA FONSECA 

Universidade Federal de Minas Gerais, 

Conservation International. 

Foi a maior reunião de chefes de Estado Os OBJETIVOS 
da história da humanidade. Governan- Os problemas ambientais globais foram 

tes de quase todos os países de todos os 

continentes encontraram-se para discu

tir o maior dos desafios de interesse 

global: como reverter o atual processo 

de degradação ambiental - incluindo 

perda de florestas e redução da biodi

versidade - e de mudanças climáticas 

globais, garantindo, ao mesmo tempo, 

um desenvolvimento que resulte na me

lhoria da qualidade de vida das popula

ções mais carentes do planeta? 

O mundo inteiro acompanhou com 

singular atenção a Conferência das Na

ções Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro, em junho de 1992, que ficou 

conhecida como a Conferência do Rio, a 

Rio-92 ou a Eco-92. 

A sociedade civil organizada também 

teve participação maciça no grande 

evento, através das organizações não

governamentais (ONGs). Estimativas 

conservadoras apontam a presença de 

22 mil pessoas, pertencentes a mais de 

nove mil organizações, nos dois princi

pais eventos da Eco-92: a reunião de 

chefes de Estado (a Cúpula da Terra) e 

o Fórum Global, promovido pelas ONGs. 

Todos engajados na nobre tarefa de 

salvar o planeta. Hoje, passados quatro 

anos, quais seriam os resultados con

cretos da Conferência, para o Brasil e 

para o mundo? Há motivos para crer que 

a histórica reunião deu impulso a pro

cessos palpáveis de redução das agres

sões ao meio ambiente? 

enfrentados, na Eco-92, através de duas 

estratégias principais: 

1 • Debate e conclusão, pelos países 

participantes, de acordos formais e 

declarações de intenções sobre temas 

ligados à biodiversidade, à conservação 

e uso de florestas, ao clima do planeta e 

à qualidade de vida de modo geral. 

2• Reivindicação, formulada por todas 

as entidades participantes, da criação 

de mecanismos financeiros específi

cos, capazes de viabilizar o cumprimen

to das metas fixadas nos documentos 

assinados. 

Dentro da primeira estratégia, deze

nas de países firmaram duas importan

tes Convenções - sobre Diversidade 

Biológica e sobre Mudança Climática -, 

e adotaram os princípios da Agenda 21, 

iniciativa das Nações Unidas que reúne 

uma série de metas conjuntas a serem 

perseguidas pelos países signatários, com 

apoio da sociedade civil. Na área de 

recursos florestais, a única conquista foi 

a chamada Declaração de Florestas, que 

trata de assuntos como conservação e 

exploração sustentada, mas não impõe 

obrigações aos seus assinantes. Uma das 

poucas inovações institucionais oriun

das da Conferência foi a instituição da 

Comissão sobre Desenvolvimento Sus

tentável, vinculada às Nações Unidas. 

Quanto à reivindicação de meca

nismos financeiros, a Eco-92 assegurou 

o papel primordial do Fundo para o 

Meio Ambiente Global (GEF) no finan-
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ciamento do cumprimento dos dispo

sitivos da Convenção sobre Diversidade 

Biológica. As origens remotas desse fun

do estão nas discussões ligadas à ela

boração do Relatório Bruntland, em 1987. 

Após estudos, a Alemanha e a França 

propuseram em 1989 a criação de um 

mecanismo internacional capaz de aca

bar com a falta crónica de recursos fi

nanceiros para as ações necessárias na 

área do meio ambiente. Essa proposta 

gerou o G EF, operacio-

nalizado em outubro de 

1991 através de agências 

já existentes - o Banco 

Mundial, o Programa das 

Nações Unidas para o De

senvolvimento (PNUD) 

e o Programa das Nações 

Unidas para o Meio Am

biente (PNUMA) - , para 

evitar maiores gastos ad

ministrativos . 

A fase piloto do G EF 

estendeu-se até junho de 

1994, com um volume 

aprovado de financia

mento de cerca de US$ 730 milhões, 

embora uma fração significativa não 

tenha sido desembolsada até hoje. Re

estruturado em 1994, o fundo conta hoje 

com a participação de 73 países e recursos 

totais (até 1997) de mais de US$ 2 bi

lhões. Os dois principais objetivos do 

GF.F silo ;::i conserv;::i,;'ío d :::i biodiversi-
1 1 r 1 1 n ~n P P n Pnt1-Pnr~ 1.-1Pnrn n ~ , n,11n~nç~, 

climáticas globais, particularmente o 

chamado 'efeito estufa'. Em segundo 

plano, o fundo apóia iniciativas de pro

teção de águas internacionais e da ca

mada de ozónio, além de projetos que 

digam respeito a áreas degradadas e a 

desertificação. 

Os DESAFIOS 
As negociações e discussões da Eco-92, 

bastante diversificadas, trataram de temas 

complexos. No entanto, a análise das 

questões vinculadas à biodiversidade 

(diversidade biológica) permite avaliar 

MAIO DE 1996 

os avanços obtidos após a Conferência, 

por três razões básicas: 

1 • A conservação e a utilização da 

biodiversidade são temas amplos, que 

permeiam toda a questão ambiental: do 

elenco das questões prioritárias fazem 

parte desde aspectos ligados à preserva

ção de ecossistemas naturais até aque

les pertinentes à agricultura, à biotecno

logia ou à saúde. 

2• Os danos à biodiversidade são de 

caráter irreversível, resultando, em seus 

últimos estágios, na extinção de espé

cies, comunidades e ecossistemas, além 

de material genético único, o que torna 

mais prementes as ações nesse campo. 

3• A biodiversidade é tema de um dos 

mais significativos e complexos acor

dos firm:::idos na F.co-92, a Convenç30 

<:::flhrP l>hrPr,ir1".lriP KiriiAoir-:::1 P ~ n ::l,-::i riP .......................... ..__ ... , _ ... ..., ..._ ____ _ _ ---- ... ...... ... ...,,, n ... --- , - _..._ _ _ --- -

atuação de mecanismos inovadores, co

mo o GEF, agência financiadora da Con

venção . 

Apesar dos aparentes avanços, o 

período pós-Conferência foi considera

do decepcionante, no Brasil e no exte

rior. No país, a degradação dos recursos 

biológicos, amplamente debatida na Eco-

92, continuou a ocorrer. A Amazónia 

brasileira, embora ainda conserve intacta 

grande parte de sua biodiversidade, é 

vulnerável a mudanças bastante rápidas 

nos níveis de ocupação e destruição, em 

resposta a políticas de desenvolvimento 

mal-conduzidas, como a história recente 

da erradicação de florestas nos estados 

do Pará, Rondônia e Acre demonstra. 

Dados levantados nos últimos meses 

indicam, no Amazonas, o avanço de 

madeireiras da Malásia, que já assegu

raram a posse de mais de um milhão de 

hectares no estado. Como nos vizinhos 

Suriname e Guiana, interesses económi

cos asiáticos posicionam-se rapidamen

te para explorar de forma não-sustentá-

vel os recursos biológi

cos da última grande ex

tensão de florestas do 

mundo, após esgotarem 

os seus de forma preda

tória. 

A região dos cerrados 

do Brasil Central, cada 

vez mais dominada por 

agroindústrias e pela pe

cuária, é quase desco

nhecida biologicamen

te. As últimas popula

ções de várias espécies 

ameaçadas de extinção 

da caatinga sobrevivem 

em estado precário nos poucos habitats 

ainda inalterados desse biorna, em uma 

mistura trágica de miséria humana e 

degradação ambiental. Bilhões de dólares 

vindos de agências internacionais de 

financiamento podem aportar em breve 

no Pantanal, alterando a atividade eco

nómica e ecologicamente sustent8vel -

região há mais de 200 anos. Finalmente, 

a altíssima riqueza biológica da Mata 

Atlântica, resultado de milhões de anos 

de evolução, está em situação crítica nos 

poucos fragmentos florestais restantes, 

isolados e frágeis. 

Em função desse cenário, a primeira 

fase pós-Conferência foi percebida co

mo um anticlímax e caracterizada pelo 

ceticismo dos que testemunharam o re

torno à rotina por parte das agências 

governamentais e do setor privado. Ato

res importantes na área, as ONGs pas

saram a duvidar que o evento tenha 
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conseguido catapultar as questões rela

tivas à biodiversidade até os níveis de

cisórios mais altos da arena política. As 

metas contidas nas estratégias definidas 

durante e em torno da Eco-92 - Conven

ção sobre Diversidade Biológica, Agen

da 21 e outras - foram consideradas 

ambiciosas ao extremo, os desafios tidos 

como intransponíveis e o nível de finan

ciamento gerado avaliado como muito 

aquém do necessário para avanços mí

nimos nas questões mais urgentes. Ape

nas a Agenda 21, por exemplo, estimava 

que seria preciso aplicar quase US$ 30 

bilhões, até o ano 2000, só para alcançar 

os objetivos constantes de seu capítulo 

sobre biodiversidade. Em função dessas 

dificuldades, a mídia, e em conseqüên

cia o público em geral, perderam grada

tivamente o interesse em acompanhar 

os avanços das estratégias nascidas na 

Eco-92. Os objetivos da Conferência do 

Rio, em grande parte, caíram no esque

cimento. 

A RETOMADA 
Apesar de todas as complicações, o 

Brasil parece estar entrando em novo 

período de revitalização na área am-

~ biental, em especial no que diz respeito 

i à busca de soluções para as questões 

~ ligadas à diversidade biológica. Essa 

~ 
•< a: 
< ::; 
5 
(!J 

o 
:l 
< 
ffi 
(!J 

o 
f-
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revitalização é catalisada por várias ini-

ciativas, gradativamente materializadas 

na forma de fundos de financiamento 

ainda relativamente pequenos, mas re-

gionalmente significativos, e na forma 

de estratégias nacionais balizadoras de 

~ ações mais ürgentes. Esse período, que 
a: 
ffi 
u pode ser considerado mais realista, re-

~ sulta de constatação não necessariamen

i te bem-vinda, mas irrefutável: em fun-
_, 
~ ção do amplo impacto das atividades 
!!: ª humanas, já não será possível preservar 
z 
~ toda e qualquer das formas de vida que 
::; 
~ hoje habitam o planeta - a extinção 

~ diária de espécies de plantas e animais 
o 
ê já é reconhecida pelos cientistas. 

~ Por outro lado, os recursos tornados 
'2 
: disponíveis desde a Eco-92 podem, sem 
< 
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dúvida, garantir a conservação de gran

de fração da biodiversidade, desde que 

bem aplicados geográfica e programa

ticamente. Em outras palavras, se utili

zarmos o conhecimento que temos, mes

mo que precário, sobre a distribuição 

das espécies e so

bre os níveis de 

ameaça aos dif e

rentes biornas e ecos

sistemas, podemos es

tabelecer prioridades 

que permitam resulta

dos concretos em ter

mos de conservação, 

sem dispersar os par

cos recursos financei

ros e humanos em to

das as regiões do país e 

do mundo. 

Em dois trabalhos, 

publicados em 1988 e 

1990, o cientista inglês 

Norman Myers criou 

novo conceito na área 

de conservação de bio

diversidade, baseado 

no que denominou 

hot-spots(pontos quen

tes, literalmente). 

Tais hot-spots se

riam áreas do pla

neta que, além de 

apresentarem eleva

dos graus de diversidade biológica e 

endemismo (espécies com distribuição 

restrita), estão seriamente ameaçados 

pela atividade humana, o que os torna 

candidatos prioritários às ações de con

servação. Nesses dois trabalhos, Myers 

estimou que, em 0,5% da superfície da 

Terra, englobando 18 hot-spots distri

buídos em vários continentes (inclusive 

a Mata Atlântica brasileira), estava con

finado um quinto das espécies de plan

tas terrestres endêmicas e , em conse

qüência, incontável número de espé

cies animais. Essa abordagem tem im

plicações importantes , já que pode 

orientar de modo muito mais eficaz os 

investimentos, propiciando resultados 

potencialmente mensuráveis na área de 

biodiversidade. Afinal, a conservação 

imediata de 0,5% da superfície do planeta 

não é tarefa impossível. As metas, por

tanto, deixam de ser inatingíveis. 

Em 1994, estudo patrocinado pela 

Agência Internacional de Desenvolvi

mento dos Estados Unidos (USAID) 

identificou as áreas prioritárias para a 

conservação da biodiversidade na Amé

rica Latina e no Caribe. As análises in

dicaram a importância de biornas não

florestais do Brasil, como o cerrado e a 

caatinga, e evidenciaram a urgência das 

ações de conservação da Mata Atlântica 

brasileira. Como resultado concreto, a 

USAID passou recentemente a financiar 

projetos nesse biorna, após vários anos 

voltada apenas para a Amazônia. Proje

tos semelhantes, mantidos por governos 

e agências de fomento internacionais, 

foram recentemente concluídos em Ma-
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dagascar, na Nova Guiné e em outras 

regiões do mundo. 

Esse tipo de enfoque é valioso por ter 

aplicação tanto em nível mundial quan

to em nível regional, gerando estratégias 

que podem ser cumpridas em cada país, 

na realização dos objetivos definidos na 

Eco-92. Em dezembro de 1993, estudo 

da Conservation International, Fundação 

Biodiversitas e Sociedade Nordestina de 

Ecologia, com a participação das uni

versidades federais de Minas Gerais, 

Pernambuco e Brasília e do Ministério 

do Meio Ambiente, dos Recursos Hídricos 

e da Amazônia Legal , mobilizando mais 

de 70 especialistas, usou método se

melhante para identificar as áreas prio

ritárias para a conservação de biodiver

sidade na Mata Atlântica do Nordeste, 

parcela mais ameaçada de todo o biorna. 

A análise baseou-se no valor biológico 

dos fragmentos -remanescentes, no co

nhecimento científico existente sobre 

MAIO DE 1996 

eles, em seu estado atual e nos fatores 

s.ocioeconômicos mais relevantes. Os 

resultados permitiram mapear as áreas 

prioritárias e elaborar as principais es

tratégias de conservação. 

Há indicações claras de que o gover

no brasileiro, cum

prindo parte das obri

ações previstas na 

Convenção sobre Di

versidade Biológica e na 

Agenda 21, adota essa 

metodologia básica, 

acrescida de considera

ções socioeconômicas e 

demográficas , para esta

belecer estratégias de 

conservação e de uso 

sustentado da diversi

dade biológica. Estão 

previstos, através do pro

jeto Probio (Projeto G EF 

de Biodiversidade do 

Brasil), estudos seme

lhantes para todos os 

grandes biornas brasilei

ros - o primeiro, sobre 

o cerrado, já está em 

andamento, envolvendo 

várias ONGs, institui

ções de pesquisa e 

agências públicas. O 

conjunto dessas pes

quisas subsidiará a estra

tégia nacional para a biodiversidade e 

orientará a aplicação de recursos. O 

Probio também financiará uma série de 

projetos demonstrativos no campo e 

uma rede de informações na área de 

diversidade biológica, sediada na Base 

de Dados Tropical , da Fundação André 

Tosello, em Campinas (SP). 

Também foi criado, por iniciativa do 

governo federal, o Programa Nacional 

de Biodiversidade (Pronabio), de cujo 

conselho fazem parte representantes 

do setor privado, do meio acadêmico e 

de ONGs ambientalistas. O órgão esta

belecerá diretrizes nacionais quanto ao 

cumprimento das metas estabelecidas 

durante a Eco-92 para a área da biodi

versidade. Mais recentemente (em ou

tubro de 1995), foi criado o Fundo Bra

sileiro para a Biodiversidade (Funbio), 

que também envolve diversos setores da 

sociedade e destina-se a financiar pro

jetos e estudos prioritários no país pelo 

prazo mínimo de 15 anos, obedecendo 

às diretrizes gerais do Pronabio. Admi

nistrado pela Fundação Getúlio Vargas, 

esse mecanismo financeiro, inovador 

no Brasil e no mundo, conta com doa

ção de US$ 20 milhões do GEF, através 

do Banco Mundial, e deve receber pelo 

menos mais US$ 10 milhões de outras 

fontes públicas e privadas. 

As PERSPECTIVAS 
Ainda longe do cenário ideal, tais me-

didas justificam certo grau de otimismo 

quanto à concretização, a médio e lon

go prazos, de várias das metas definidas 

na Eco-92 para a área de biodiversida

de . Outros avanços, embora em menor 

escala, podem ser observados na área 

de mudanças climáticas. Além das ini

ciativas já tomadas, outras encontram-se 

em fase final de desenvolvimento. O 

Banco Mundial, por exemplo, destinará 

em breve US$ 100 milhões para projetos 

nos 20 ecossistemas biologicamente mais ~ 

ricos e mais vulneráveis da Terra- entre 

eles a Mata Atlântica, o cerrado e o 
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O atual governo não tem 

sido pródigo em iniciativas 

na área ambiental, e quase 

todas as suas decisões 

nessa área fundamental 

apresentam uma 

característica comum: 

o 

a suposição de que 

instrumentos econômicos 

são suficientes para garantir 

a preocupação da 

população e dos agentes 

do desenvolvimento 

com os recursos naturais. 

O economicismo, aliado 

de um lado à falta de 

políticas nacionais claras nos 

diversos setores englobados 

sob o termo meio ambiente 

- das águ~s à biodiversidade 

- e de outro à destinação 

equivocada dos parcos 

recursos orçamentários a 

eles destinados, carreados 

basicamente para projetos 

de irrigação agricola, impede 

a identificação de soluções 

para os problemas 

ambientais brasileiros, que 

aumer,tam continuamente, 

em número e complexidade. 
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QUESTÃO AMBIENTAL OU 

QUESTÃO ECONÔMICA? 

WASHINGTON NovAES 

Jornalista, ex-secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal 

e hoje diretor-geral do Instituto Dom Fernando (Goiânia, GO). 

Se alguma coisa pode sintetizar o que 

tenha sido a atuação do atual governo 

brasileiro em matéria de meio ambiente, 

até o primeiro trimestre deste ano, é a 

visão economicista: a suposição de que 

com instrumentos de natureza econó

mica, incentivos e desincentivos, chega

se a uma equação correta nesse campo. 

Ledo engano. A questão ambiental vai se 

agravando muito rapidamente no Brasil 

- mesmo nos campos em que a admi

nistração tem trabalhado, quanto mais 

nos outros, abandonados. 

Se restasse alguma dúvida quanto a 

isso, ela se teria desfeito também em 

abril, quando a Folha de 5. Paulo de

monstrou: "Quase tudo (das aplicações 

do Ministério do Meio Ambiente) foi 

gasto em projetos de irrigação. Os pro

gramas de meio ambiente não chegam 

a 10% do total de investimentos do 

Ministério." Alie-se a isso a desimportân

cia que o governo confere a essa área: 

embora seja difícil calcular exatamente 

o quanto representa, em porcentagem 

do orçamento, a dotação de um Ministé

rio - o cálculo ora inclui, ora exclue o 

que se relaciona com dívidas externa e 

interna e juros -, um dos números mais 

mencionados é dois milésimos do total 

para o Meio Ambiente. 

Talvez a melhor demonstração do 

resultado dessa visão esteja na questão 

da água. Não têm faltado advertências 

de cientistas a respeito da gravidade do 

problema. Uma das últimas partiu de um 

grupo de pesquisadores das Univer

sidades de Cambridge e Stanford, nos 

Estados Unidos, e foi publicada na revis

ta Science em fevereiro: dentro de 30 

anos a falta de água doce se tornará o 

principal problema ambiental do mundo. 

Embora o Brasil detenha, só com a 

bacia amazónica, cerca de 15% de toda 

a água doce do mundo, qual é a política 

oficial para essa área? Acreditava-se que, 

com a incorporação dos recursos hídri

cos ao Ministério do Meio Ambiente, 

haveria afinal uma tomada de posição 

mais conseqüente. Ilusão pura. O plano 

nacional para gestão integrada dos re

cursos hídricos continua paralisado no 

Congresso Nacional, e as bancadas go

vernistas não demonstram o menor es

forço para examiná-lo e aprová-lo. O 

titular dessa área, no Ministério, é ex

parlamentar que se destacou pelas liga

ções com os projetos de irrigação do 

Cerrado (que já começam a criar pro

blemas graves em algumas áreas) e que, 

como mostra o balanço da Folha de S. 

Paulo, não mudou em nada suas preo

cupações, nem o rumo de sua ação. 

Um dos exemplos mais claros da falta 

de posicionamento governamental na 

questão da água foi o ciclo de inunda

ções, desabamentos, mortes e surtos de 

doenças ocorrido nos primeiros meses 

do ano, principalmente nos estados de 

São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. 

São Paulo, a cidade, continua a conviver 

simultaneamente com enchentes e ra

cionamento de água para a população. 

Os cientistas já se cansaram de apontar 

as causas: a ocupação indevida de todos 

os fundos de vales, que eram áreas 
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naturais de inundação; a impermeabi

lização do solo pela expansão urbana, 

impedindo a percolação e obrigando a 

água a correr para os rios de maior 

vazão, que já não suportam sua própria 

carga; as canalizações e retificações de 

rios e córregos, que aumentam a velo

cidade da água e o fluxo para cursos 

d'água já sobrecarregados. Mas as so

luções propostas vão todas na contra

mão do desejável: mais retificações e 

canalizações, 'piscinões' 

subterrâneos para reter 

provisoriamente a água 

(a custos insuportáveis 

para administrações se

mifalidas) != dragagem de 

rios como o Tietê (pro

vocando fundados re

ceios entre prefeitos de 

municípios a jusante de 

São Paulo: se com a atual 

vazão suas cidades fi

cam inundadas , qu e 

acontecerá se essa vazão 

for dobrada?). 

Pois mesmo com São 

Paulo, Rio e Belo Hori

zonte inundadas, desa

bamentos, dezenas de 

mortes, surtos de leptos

pirose, rodovias inter

rompidas, congestionamentos de trân

sito de mais de 100 km, não se ouviu 

uma só palavra do Ministério que deve

ria cuidar da água. Nenhuma orientação. 

Nenhuma ajuda. 

O que se ouve do Ministério, em 

matéria de água, é quase exclusivamen

te de natureza econômica . E ainda es

tudado e decidido a portas fechadas. 

Exemplo notório é o do projeto de 

transposição de águas do rio São Fran-

cisco para o semi-árido nordestino. Já 

em 1984, estudos preliminares realiza-

dos pelo Ministério do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Urbano desvelaram 

parte dos problemas: o desvio traria 

-

( prejuízos consideráveis para a geração 

de energia a jusante do ponto de trans-

MAIO DE 1996 

posição (16% da potência então instala

da; hoje seria mais) e também para os 

projetos de irrigação já existentes . Por 

isso mesmo, quando o atual governo 

(por iniciativa do ex-ministro Aluizio 

Alves) deu seqüência à idéia, Bahia e 

Pernambuco vetaram a transposição. 

Em reuniões fechadas, passou-se 

então a . cogitar de transpor águas do 

Tocantins (distante cerca de 800 km) 

para o São Francisco, como se fosse 

viável, esquecendo o desastre que foi 

uma transposição de poucas dezenas de 

quilômetros feita no Ceará pelo ex-go

vernador Ciro Gomes. No começo de 

abril, nova decisão, sem qualquer ex

plicação adicional: em vez de transpor 

180 m3 (ou 180 mil litros) por segundo, 

como se pretendia, agora serão 70 m3; 

em vez de um projeto no valor de R$ 14 

bilhões, apenas R$ 500 milhões; e, para 

começar, R$ 10 milhões no orçamento. 

Outra história exemplar é a da hidrovia 

do rio Araguaia, que os técnicos gostam 

de chamar de corredor intermodal Nor

te (porque se conjuga com a rodovia, a 

partir de Xambioá, e com a ferrovia, em 

Imperatriz). Na campanha presidencial, 

o compromisso do candidato que viria a 

ser eleito foi o de retomar as obras da 

ferrovia Norte-Sul, agora chamada de 

Corredor Norte. Tinha sua lógica. Os 

estudos já demonstraram que a cons

trução desse ramal (dificultada pela de

núncia sobre irregularidades na licita

ção, em 1987) permitiria formar, em 

Ponta da Madeira, MA, cargas combi

nadas de grãos do Centro-Oeste com 

minério de ferro de Carajás. Com isso, 

haveria ganhos importantes, na redução 

dos fretes internos ( os 

ferroviários são muito 

· menores que os rodo

viários) e externos (as 

cargas seriam embar

cadas próximo à linha do 

Equador, economizan

do alguns milhares de 

quilômetros, em relação 

a Santos ou Paranaguá), 

além da vantagem da 

própria combinação de 

cargas (o minério de 

ferro, pela alta densidade, 

com pequeno volume 

tem grande tonelagem, 

enquanto os grãos, ao 

contrário, com grande vo-

1 um e tem pequena 

tonelagem) . Nessas con

dições, os grãos brasi

leiros teriam vantagem comparativa de

cisiva na disputa pelos mercados do 

hemisfério Norte, principalmente do 

Oriente . É certo que para executar uma 

visão estratégica desse porte seria ne

cessário um zoneamento agroecológico, 

que definisse as possibilidades, os pro

blemas e os cuidados a tomar. Mas até 

isso seria vantajoso, no lugar da atual ocu

pação predatória do cerrado. 

O que está acontecendo, entretanto? 

Embora os estudos da Valec, encarregada 

das obras da Norte-Sul, mostrem com 

toda a clareza que a ferrovia é a melhor 

opção em termos de custos de implan

tação, custos de manutenção e operação, 

tempos de operação e custo final para o 

usuário, o governo fez a opção pelo 
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corredor intermodal, que inclui um trecho 

hidroviário, que começa em Mato Grosso 

e segue pelo rio Araguaia até Xambioá 

(embora se preveja sua extensão, mais 

tarde, até Belém do Pará). De Xambioá 

a Imperatriz, transporte se faz por ca

minhões. Daí em diante, por ferrovia . 

Ora, o Araguaia flui por região ainda 

em formação, com alta movimentação 

de sedimentos. Por isso, seu leito nave

gável muda de ano para ano. E nos 

períodos secos, de abril a outubro, o 

leito chega a baixar para até 70 cm, in

viabilizando qualquer projeto de nave

gação. Além disso , para estender a hi

drovia até Belém será necessário im

plantar eclusas em Tucuruí e em Santa 

Isabel (nesta última, a implantação teria 

que ser feita junto com a construção dá 

usina hidrelétrica, que custaria quase 

US$ 2 bilhões e exigiria a inundação de 

parte da ilha do Bananal e de terras adja

centes ao Araguaia ao longo de ~entenas 

de quilômetros). 

Essas e outras dúvidas, levantadas 

por numerosos especialistas , foram 

reunidas em documento enviado ao mi

nistro dos Transportes, há um ano, pelas 

Universidades Federal e Católica de 

Goiás, mas não houve qualquer respos

ta. Enquanto isso, ainda se fala em 

dragar o Araguaia todo ano (até 500 mil 

m3 - para colocar onde?), em explodir 

rochas (100 mil m3) e remover travessões. 

Sem lembrar sequer que esse trecho da 

projetada hidrovia atravessa um parque 

nacional e uma reserva indígena, na ilha 

do Bananal. 

Para completar, passando por cima 

da lei - antes do estudo de impacto 

ambiental, da indispensável audiência 

pública e da finalização do projeto - , 

uma empresa comercial de Mato Grosso 

já se licenciou para a navegação. Como 

se quisesse vingar-se de tanto descaso, 

a natureza aprontou uma peça: o primei

ro comboio, transportando soja de Mato 

Grosso, era esperado em Xambioá pelos 

governadores do Centro-Oeste e pelo 

ministro dos Transportes, mas simples-
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mente não chegou. Encalhou no leito 

seco, no meio do caminho. 

E mais: o projeto de outra hidrovia, 

nos rios Paranáe e Paraguai, além de 

incluir trecho dentro do Pantanal de 

Mato Grosso e Mato Grosso do Sul - um 

dos biornas mais frágeis e preciosos do 

país - , ainda prevê a dragagem do Pa

raguai, para aprofundar seu leito e 

permitir a navegação de embarcações 

de maior calado. Só que, como já de-

GESTÃO INTEGRADA DOS 

RECURSOS HIDRICOS 

CONTINUA PARALISADO NO 

CONGRESSO NACIONAL 

monstraram os técnicos, dragar o Pa

raguai significará - se a lei da gravidade 

não for revogada - uma vazão maior de 

seus afluentes. Isso drenará 15 milhões 

de m3 de água do Pantanal, com efeitos 

certamente indesejáveis nesse biorna 

(que , ao mesmo tempo, se planeja trans

formar em pólo de ecoturismo). 

Seria possível ainda falar-se em outros 

projetos de hidrovias, como o do Rio 

Madeira. Mas esses exemplos são sufi

cientes para mostrar a predominância da 

visão economicista na política ambiental, 

especialmente na questão dos recursos 

hídricos. Nem é preciso falar do enorme 

avanço dos projetos de irrigação, sem 

qualquer conhecimento dos aquíferos, 

regimes de dispersão, processos de 

assoreamento e salinização, conflitos 

com outros usos , principalmente 

abastecimento. Não é preciso lembrar 

que hoje 65% das internações pediátricas 

no país ocorrem por doenças veiculadas 

pela água, ou que 80% das consultas 

médica nessa área têm o mesmo motivo 

- sem que se ouça falar em qualquer 

proposta para encaminhar o problema, 

quanto mais ação efetiva (os planos 

governamentais para o saneamento bá

sico são quase insignificantes, embora o 

déficit de redes de esgotos seja mo

numental - quase 60% dos brasileiros 

não têm suas casas ligadas a redes) e o 

tratamento de efluentes não chegue a 

5% do total gerado. E ainda há milhões 

de 16,3% da população, 5,2 milhões de 

habitantes. 

Na questão do ar, o panorama não é 

mais animado, apesar das seguidas 

advertências dos painéis de cientistas 

sobre os riscos de mudanças climáticas 

e os problemas progressivos com a 

camada de ozônio. 

Nos termos .da Convenção sobre 

Mudanças Climáticas, da qual é sig

natário, o Brasil já deveria ter apre

sentado, no início do ano, seus quantita

tivos sobre a emissão de gases poluentes 

que contribuem para o problema. Mas 

até o início de abril, não havia notícia 

disso. 

Segundo os últimos dados, que se 

referem a 1991 (World Resources, 1994/ 

95), o Brasil produz quase 1 % do dióxido 

de carbono de origem industrial que 

afeta a atmosfera (215,6 milhões de 

toneladas/ ano do total de 22 ,6 bilhões), 

o que equivale a cerca de 1,4 tonelada 

métrica por habitante, menos que a 

Venezuela (6, 16), o México (3 ,92) e a 

Argentina (3,5), muito menos que os 

países do Primeiro Mundo (os EUA, 

campeões, produzem 19,5 toneladas 

métricas por habitante , e o Japão, 21,1). 

Já no caso das emissões de dióxido 
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de carbono por mudanças no uso da 

terra (principalmente desmatamento e 

queimadas), ocupamos indesejável 

primeiro lugar, com 970 milhões de 

toneladas (28,5% do total) nas emissões 

mundiais de 3,4 bilhões de toneladas. A 

Indonésia ocupa o segunda lugar (330 

milhões de toneladas), o Zaire, o terceiro 

(280 milhões). Já nas emissões de CO2 

por outras fontes antropogênicas 

(resíduos sólidos, carvão, petróleo e 

gás, arroz irrigado e gado), produzimos 

quase 4% (9 ,8 milhões de toneladas 

métricas) do total mundial (250 milhões 

de toneladas). Os campeões são a China 

( 40 milhões), a Índia (35 milhões) e os 

EUA (29 milhões). Na produção de gases 

CFS, nossa participação é de 1 o/o ( 4 mil 

das 400 mil toneladas métricas). 

O quadro é mais preocupante quando 

se observar a distribuição das emissões, 

o panorama. A cidade de São Paulo, por 

exemplo, está emitindo para a atmosfera 

1, 7 milhão de toneladas de monóxido de 

carbono por ano, 95% das quais geradas 

pela frota de veículos (3,9 milhões) de 

automóveis a gasolina e álcool, 400 mil 

ônibus e caminhões a diesel. O Rio de 

Janeiro produz quase metade disso. Mas 

em ambas, as frotas estão crescendo em 

porcentagens muito altas. E na capital 

paulista a concentração de poeira passou 

de 60 microgramas por metro cúbico 

para 80 em 1994, já perto do índice má

ximo apontado pela Organização Mun

dial de Saúde, que é de 90 microgramas 

por metro cúbico. 

Diante de números tão preocupantes, 

qual é a política brasileira? Sabe-se muito 

pouco. Os últimos números referentes a 

queimadas na Amazônia ainda são os de 

1991. Não há nenhuma política nacional 

efetiva de controle das emissões-apenas 

a cidade de São Paulo, por iniciativa da 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente 

iniciou, em 1995, um programa de rodízio 

para uso de automóveis durante o 

inverno. 

O economicismo predominou mais 

uma vez quando se teve de tomar de-

MAIO DE 1996 

cisoes com reflexos importantes nes

sa área - o caso do Pro-Álcool. Cabia 

perguntar, ali, que lugar o programa 

ocupava na estratégia energética 

brasileira e na política ambiental. Se se 

pensa ou não na vantagem comparativa 

de deter uma tecnologia de geração de 

energia a partir da biomassa com 

vantagens ambientais - e como tratar os 

problemas gerados pelo programa 

(concentração do plantio de cana afe-

0 BRASIL PRODUZ QUASE 

1 % DO DIÓXIDO DE 

CARBONO DE ORIGEM 

INDUSTRIAL QUE AFETA 

A ATMOSFERA 

tando o preço dos alimentos, "expulsos" 

para mais longe; privilégios fiscais e 

creditícios dos usineiros: utilização de 

mão-de-obra infantil; falta de garantia 

para o abastecimento, entre outros) . 

Mas nem de longe se cogitou dessas 

coisas, a julgar pelo noticiário de todos 

os veículos. Apenas se resolveu um 

aumento no preço dos combustíveis, 

simultaneamente com a desequalização 

de preços. E esta terá conseqüências 

altamente nocivas em termos ambientais 

(e outros): tenderá a concentrar perto 

das refinarias - portanto, das atuais 

metrópoles- os novos investimentos em 

produtos nos quais o peso do frete seja 

importante; da mesma forma, concentrará 

a poluição atmosférica, como concentra

rá a geração de empregos, num momen

to em que o país deveria estar pensan

do em desconcentrar tudo - a política, 

a economia, a atividade econômica, 

a população-, para não tornar ingover

náveis suas metrópoles. 

Pode-se passar a outro setor - o da 

terra , seus usos, seus problemas. E aqui, 

ainda uma vez, a única coisa que se 

ouviu, no plano federal, foi uma mani

festação do ministro da Agricultura, pro

pondo que se elimine a obrigatoriedade 

de os proprietários rurais manterem uma 

reserva mínima de vegetação nativa (50% 

na Amazônia, 20% no restante do país). 

Não que faltem problemas. O próprio 

Ministério do Meio Ambiente, no Atlas 

que lançou há poucos meses, afirma que 

as perdas de solo por erosão no Brasil 

chegam a 25 toneladas anuais por hectare 

(o "normal" estaria entre 3 e 12 tonela

das). O Secretário de Agricultura do 

Estado de São Paulo escreveu, alarmado, 

que a unidade mais rica e com melhor 

tecnologia no país está perdendo 200 

milhões de toneladas de solo fértil por 

ano ("estamos exportando nosso solo 

para o Atlântico"), porque perde 10 

toneladas de solo por tonelada de grão 

produzido. As causas estão princi

palmente no sistema de mecanização 

intensiva, que deixa a terra abso

lutamente desmatada e desprotegida na 

entressafra. A erosão gerada pelo vento 

e pela chuva encarrega-se de levar a 

camada fértil do solo (em geral, pouco 

profunda) para os rios, que se assoreiam 

e levam parte dos sedimentos para o 

mar. Depois, é preciso investir em 

reposição e correção do solo. Arcar com 

o custo das inundações, das populações 

desabrigadas, dos surtos de doenças etc. 

Ainda seria preciso acrescentar o custo 

da implantação da agricultura e da 

pecuária em solos inadequados. Só na 

pecuária, segundo a Embrapa, já são 

mais de um milhão de hectares. E as 

55 



o p N Ã o 

pastagens abandonadas por esse motivo 

(degradam-se rapidamente) com certeza 

compõem parte importante das áreas do 

Cerrado brasileiro desmatadas e hoje 

sem utilização económica - um quarto 

do total. 

A iniciativa mais conhecida do 

Ministério do Meio Ambiente para tentar 

corrigir essas distorções, embora bem 

intencionada, repete o vezo econo

micista. É o chamado "Protocolo Verde", 

pelo qual se tenta introduzir no crédito 

bancário, principalmente dos bancos 

oficiais, a "variável ambiental" - com os 

custos do crédito variando em função da 

adequação ambiental das propriedades, 

sua obediência às leis. Pode até ser 

elogiável, mas, isolado, corre o risco de 

tornar-se contraproducente: se os bancos 

de fato levarem a sério o Protocolo, 

poderão deixar de conceder qualquer 

crédito agrícola, já que a porcentagem 

de propriedade que obedecem à lei das 

reservas, no Centro-Oeste e Sul-Sudeste, 

onde se concentra a produção agrope

cuária, é insignificante. 

Talvez seja a área da preservação da 

biodiversidade aquela em que o governo 

federal deu os melhores passos, com a 

criação de três programas PRONABIO, 

FUNBIO (atuação conjugada com a 

Fundação Getúlio Vargas e recebendo 

recursos do Fundo para o Meio Ambiente 

Global) e PROBIO, os dois últimos com 

cerca de R$ 40 milhões para financiar 

projetos, mas ainda em seus primeiros 

passos. 

O que não se entende, porém, é que 

num país no qual se afirma estar um 

terço da biodiversidade do planeta não 

se ouça uma palavra da área ambiental 

federal no momento em que o Congres

so discute e aprova nova Lei de Pro

priedade Industrial (lei de patentes) que 

terá profundas conseqüências no tra

tamento e exploração da biodiversidade 

- seja porque a nova lei pode anular 

conquistas importantes da Convenção 

sobre Biodiversidade assinada em 1992 

(na parte que garante aos países 
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detentores das espécies da biodi

versidade a participação nos resultados 

científicos comerciais desse uso), seja 

com a permissão para patenteamento de 

microorganismos modificados. São 

questões complexas, sobre as quais a 

comunidade científica em muitas 

ocaisões manifestou - sem eco - suas 

preocupações. 

Da mesma forma, não faz sentido o 

silêncio da área ambiental de governo a 

As PERDAS DE SOLO POR 

EROSÃO NO BRASIL CHEGAM 

A 25 TONELADAS ANUAIS 

POR HA - O 'NORMAL' SERIA 

ENTRE 3 E 12 TONELADAS 

respeito do Decreto nº 1.775, que mo

dificou os critérios de demarcação de 

áreas indígenas e admitiu a contesta

ção, em processo administrativo, de 

demarcações ainda não registradas em 

cartório, embora até homologadas por 

decretos presidenciais. Afinal, apenas 

36,3 milhões de ha do total de 93,3 

milhões de reservas indígenas haviam 

sido registrados até julho de 1995. Só 

218 das 553 áreas. E quase todas elas são 

importantes para a preservação da bio

diversidade, na medida em que, por sua 

extensão, permitem conservar pra

ticamente intactas as cadeias alimentares 

e reprodutivas - o que é decisivo para a 

preservação das espécies (isoladas, não 

têm condições de sobreviver). 

Não bastasse isso, no final de março, 

o Ibama anunciou a intenção de 

terceirizar "a exploração de florestas e 

parques nacionais" - mais uma decisão 

marcada pelo economicismo. E que 

sequer foi discutida com a comunidade 

científica e ambientalista. Para o final de 

abril, fora marcada a inauguração da 

Bolsa de Madeira e Derivados d e 

Pernambuco, a primeira do país. Segundo 

o superintendente do Ibama em 

Pernambuco, "com a bolsa de madeira, 

deixaremos de fiscalizar, no médio prazo, 

os produtores e passaremos a fiscalizar 

apenas a Bolsa". Não é difícil rever o que 

acontecerá: se com fiscalização na origem 

e no trajeto os furos são enormes, 

imagine-se com fiscalização na ponta da 

linha, em computadores. 

Seria possível continuar examinando 

o panorama setor por setor. Nas áreas 

dos resíduos sólidos, onde não se vê 

política alguma, ao mesmo tempo em 

que se registram retrocessos, como o 

aumento na importação de lixo tóxico e 

no uso de incineradores, até mesmo 

onde o próprio Conselho Nacional do 

Meio Ambiente já considerou desne

cessário e inconveniente (lixo hospi

talar) . Na área dos resíduos radiativos 

sem destinação (como em Angra dos 

Reis). Na área dos agrotóxicos. Na 

questão da desertificação. Em quase 

tudo. 

Mas não é o caso. Pode-se parar por 

aqui. 

Tudo isso não quer dizer que não 

tenha havido algum avanço na área 

ambiental. Tem havido, mas quase 

sempre por iniciativa de governos 

estaduais (como no Amapá) ou mu

nicipais. E com projetos não-gover

namentais. 

Nas grandes questões, entretanto, na 

melhor das hipóteses, estamos parados. 

E como o tempo não favorece quem não 

avança ... 
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Uma longa viagem para morrer na praia 
Desnutrição e poluição do mar vitimam aves oceânicas no litoral da Bahia 

As aves oceânicas têm essa 

denominação por viverem. em 

função do mar, onde capturam 

peixes e outros animais, base 

de sua alimentação. São capa

zes de voar sobre grandes ex

tensões de terra ou de oceanos, 

durante suas longas viagens de 

migração entre os dois hemis

férios do planeta. Muitas espé

Figura 1. Albatroz-pardo-de-capa-clara (Phaobetria palpebrata). 
Em 1994, foram encontrados dois exemplares mortos na 
praia de Subaúna (município de Entre Rios). 

Bahia - o maçariquinho ( Cali

dris minutilla), com cerca de 

13,5 cm -, formam a terceira 

família (Scolopacidae) . Essas 

aves procuram seu alimento na 

areia das praias, em recifes e 

em pequenas lâminas de água 

doce ou salgada. 

A mortandade de aves oceâ-

cies dessas aves permanecem alguns 

meses em áreas da costa brasileira -

como no litoral norte da Bahia e na Ilha 

de Itaparica - e parcela dos visitantes 

jamais volta aos locais de origem, viti

mada por condições adversas durante as 

viagens e pela poluição ambiental, entre 

outros fatores. 

São encontradas na Bahia três gran

des famílias de aves oceânicas. A primei

ra (Diomedeidae) é a dos albatrozes, 

pássaros com a maior capacidade de 

Figura 2. Fura-bucho-cinza (Pterodroma 
brevirostris). Segunda ocorrência para o 
Brasil (a primeira foi em 1985). 

nicas no litoral norte da Bahia, 

nas praias de Salvador e na Ilha de 

Itaparica vem sendo estudada há sete 

anos (figura 4) . O fenômeno tem muitas 

causas, mas a mais importante é a 

desnutrição. Durante a época das chuvas 

(maio a agosto), muitas dessas aves são 

encontradas mortas ou debilitadas no 

litoral (figura 5). A maioria das espécies 

realiza grandes viagens migratórias, ou é 

acidentalmente 'empurrada' por tem

pestades. Muitas vêm da Europa e da 

África, como albatrozes e pardelas. 

Outras migram da América do 

Norte e da América do Sul. No 

percurso, grande número morre 

ou chega debilitada às praias 

baianas, por não conseguir ali

mento suficiente. Na época das 

chuvas, os ventos fortes tam

bém provocam mortes, ao le

vantar grandes ondas e dificul

tar a captura da comida. 

vôo do mundo. Eles passam a 

maior parte da vida perambu

lando pelos oceanos, em busca 

de alimento, e só retornam ao 

local em que nasceram no pe

ríodo da reprodução. Os an

tigos navegadores considera

vam os albatrozes aves maldi

tas, porque vivem em regiões 

de fortes ventos, e acreditavam 

que essas aves fossem reencar

nações de velhos marinheiros 

As aves debilitadas coletadas 
Figura 3. Bando de trinta-réis-anões(Stema superciliaris) sobre
voando o estuário de Mangue Seco, onde a espécie se re
produz. nas praias foram tratadas à base 

de complexo B e alimentadas 

com pequenos peixes e lulas por perío

do de três :::!. 15 dias. Para beb~r água, 

nadar e obter alimentação natural, foram 

levadas duas vezes por dia a lagos for

mados por recifes (figura 6). O peso 

médio das pardelas-de-sobre-branco 

(Puffinus gravis) passou de 470 g, no 

início do tratamento, para 720 g após 15 

e pessoas desaparecidas no 

mar. Na Bahia, são encontradas as espé

cies Diomedea chlororhynchos, Diome

dea melanophris e Phoebetria palpebrata 

(figura 1). 

A segunda família (Procellariidae) 

inclui bobos, pardelas e pombas-do

mar, aves que costumam voar em traje

tória sinuosa, aproveitando as correntes 
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aéreas horizontais, tática muito útil na 

busca de peixes. É comum sobrevoarem 

barcos pesqueiros para recolher os pe

quenos peixes e sobras lançados ao mar. 

Doze espécies dessa família freqüen

tam o litoral baiano (figura 2). Maçaricos 

e narcejas (figura 3), incluindo o menor 

representante das aves oceânicas na 
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Nome científico Quantidade Percentual Espécie MAi JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

Calonectris d. borealis (*) 2.380 68,25 Calonectris d . borealis . . . 
740 

Pu.ffinus gravis . . . 
Pu.ffinus gravis (*) 21,22 

Procellaria a . aequinoctialis . . 
-- -Procellaria a. aequinoctialis (*) 144 4,12 Pachyptila desolata . . 

J?a..chyptila desolata (*) 110 3 ,15 Pachyptila belcheri . . 
Pachyptila belcheri (*) 40 1 ,14 

Pu.ffinus pu.ffinus . . . 
-

Pu.ffinus griseus . 
- -Pterodroma incerta (*) 31 0 ,88 Procellaria a. conspicillata . 

" 

Pu.ffinus pu.ffinus (*) 11 0 ,31 Diomedea melanophris . . . . 
-

Catharacta skua 6 0 ,17 Diomedea chlororhynchos . . 
Phoebetria palpebrata . 

Diomedea chlororhynchos 3 0 ,08 Pterodroma incerta . . 
Diomedea melanophris 3 0 ,08 Pterodroma brevirostris . 

,_ 

Pu.ffinus griseus (*) 3 0 ,08 Catharacta skua . . . 
Sterna hirundo 3 0,08 

Fulmarus glacialoides • 
Sterna Juscata . . . 

Phoebetria palpebrata 2 0,05 Sterna hirundo . . . . 
- -

Sterna Juscata 2 0 ,05 Sterna paradisaea . 
Sterna paradisaea 2 0 ,05 

Stercorarius parasiticus . 
--,-- ,_ - ,_ 

Tringa sp. . . . . 
Anous stolidus . 
Procellariidae . 

Figura 4. Relação de óbitos por espécies de aves coletadas em 
1994. As espécies da família Procellariidae estão indicadas por 
asteriscos. Foi encontrado apenas um exemplar de Anous stolidus , 
Fulmarus glacialoides (* ), Procellaria a. conspicillata (* ), Procellariidae 
(*), Pterodroma brevirostris (*), Stercorarius parasiticus e Tringa sp. 
(0,02% do total, em cada uma). 

Figura 5. Período de mortandade de aves, por espécie. Julho e 
agosto são meses de fortes chuvas, provocadas por frentes frias 
vindas do Sul do país. 

dias. Recuperadas, as aves foram ani

lhadas e liberadas a quatro quilómetros 

do litoral (figura 7). No anilhamento, um 

pequeno anel com código de identifica

ção é preso à perna da ave, permitindo 

o estudo, em todo o mundo, das rotas 

migratórias . 

Parte dos espécimes mortos foi sub

metida a necrópsia, visando diagnosti

car a causa da morte. A maioria apresen

tava o estômago vazio e estado de carne 

considerado ruim, ou seja, desnutrição 

acentuada (figura 8). Esses dados suge

rem que a desnutrição, p rovocada pela 

dificuldade de capturar seus principais 

alimentos naturais (peixes e lulas), é o 

maior fator da mortandade. 

As maiores vítimas 
De maio a setembro de 1994, as praias 

de Salvador e da Ilha de Ita parica e todo -

o litoral norte da Bahia - cerca de 1.200 

km - foram percorridas . Inspeções se

manais foram realizadas nos sedimen

tos arenosos da praia de Mangue Seco 

MAIO DE 1996 

até a praia da Barra e no litoral da Ilha de 

Itaparica, quase sempre a pé, pois o uso 

de veículos é impossível em inúmeros 

locais. Todas as aves mortas encontra

das foram recolhidas, para registro de 

dados biométricos e para evitar possível 

recontagem. 

Foram coletadas 3.487 aves mortas, 

pertencentes a 22 espécies, mas 97% das 

mortes ocorreram em apenas quatro 

Figura 6. Pardela-de-bico-amarelo 
( Calonectris d. borealis). As aves debilitadas 
foram tratadas com vitaminas, alimentos 
e até fisioterapia. 

espécies: Calonectris diomedea borealis 

(pardela-de-bico-amarelo), Puffinus 

gravis (pardela-de-sobre-branco), Pro

cellaria a. aequinoctialis e Pachyptila 

desolata. Entre os corpos recolhidos ha

via 16 pardelas-de-bico-amarelo anilha

das ainda no ninho, há menos de dois 

anos, 14 na Ilha da Madeira (Portugal) e 

duas nas Ilhas Canárias (Espanha), si

tuadas a mais de seis mil quilómetros do 

Figura 7. Pardela-de-sobre-branco(Puffinus 
gravis) liberada longe da costa, após recu
peração e anilhamento. 
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Figura 8. Resultado da necrópsia em 100 
aves (das espécies Ca/onectris d. borealis e 
Puffinus gravis). 

Óleo no mar 

É B O M S A B E R 

local em que morreram. Antes dessa 

coleta, só haviam sido encontradas duas 

anilhas no Brasil - uma em Paracuru 

(Ceará), em 1969, e outra em Tramandaí 

(Rio Grande do Sul), em 1971. Essas aves 

são anilhadas em Portugal desde 1968, e 

a população da espécie foi estimada, em 

1971 , entre 50 mil e 60 mil indivíduos. 

A reprodução de Calonectris d. bo

realis ocorre nas Ilhas Selvagens (Por

tugal) e nas Ilhas Canárias (Espanha). O 

período reprodutivo, entre maio e agos

to, coincide com a ocorrência das mor

tes na costa brasileira. Isso explica por 

que entre os mortos só haviam exem

plares jovens, que abandonam os ninhos 

e migram para o continente americano. 

Apenas cinco anos depois , já sexual

mente maduros, retornam ao território 

de reprodução. Os exemplares juvenis, 

Figura 10. 

portanto, ficam expostos às condições 

adversas do litoral brasileiro nessa época, 

enquanto os adultos pe rmanecem nas 

áreas de reprodução, protegidos dessa 

situação. 

Das 2.380 Calonectris d . borealis re

colhidas, foram necropsiadas 147, rea

lizando-se exames histopatológicos nas 

vísceras de 40. As aves necropsiadas 

apresentavam péssimo estado nutricio

nal, pesando em média 500 g (o peso 

normal é 900 g), e tinham parasitas 

(68,7%), plásticos (41,6%) e bicos de lula 

(68,7%) no trato digestivo. O bico das 

lulas é seu aparelho bucal , semelhante a 

um bico. Do total de aves mortas , 13,9% 

tinham petróleo em sua plumagem (ver 

'Óleo no mar'). Em apenas 42 km, entre 

A mortandade das aves no litoral norte da Bahia também fo i 

afetada, no período da pesquisa, por grande derramamento 

de petróleo que atingiu a região, as praias de Salvador e a 

Ilha de Itaparica, causado por um navio nigeriano (segundo 

informação da Petrobras). Artigo publicado na imprensa 

baiana já alertava a população, em maio de 1994, para os ris

cos que as aves correm no período migratório. O processo 

de seleção natural, a ingestão de polietileno, as marés ver

melhas (fenômeno causado pela reprodução explosiva de 

certos microorganismos marinhos) e os derramamentos de 

Albatroz-de-nariz
amarelo(Oiomedea 

chlororhynchus), 
encontrado com 

manchas de 
petróleo e solto, 

após recuperação 
e anilhamento. 

petróleo são as principais causas de morte de aves oceâni

cas (figura 9). 

A quantidade de óleo despejado no mar - em acidentes 

com petroleiros e plataformas de petróleo, na lavagem de 

tanques e na troca de óleo em navios - é da ordem de cinco 

milhões de toneladas por ano. O óleo permanece longo 

tempo na superfície do mar e, ao atingir a p lumagem das 

aves, afeta de várias maneiras sua saúde. O contato com o 

óleo faz com que as penas fiquem grudadas, retirando a 

proteção das aves contra o frio e afetando sua flutuabilidade 

e sua capacidade de vôo (figura 10). O óleo também é 

absorvido pela pele e entra pelo bico, quando as aves ten

tam limpar a p lumagem, causando distúrbios fisiológicos e 

hormonais, com alterações graves no funcionamento do 

estômago, do intestino, do fígado e dos rins . Alguns aciden

tes são catastróficos para as aves oceânicas: em 1967, por 

exemplo, na costa sul da Inglaterra, 30 mil aves morreram 

após o derrame de 117 mil toneladas de óleo cru pelo 

petroleiro Torrey Canyon . 

Espécie Nº Com óleo Percentual 

Calonectris d. borealis 2 .380 332 13,9 

Pujfinus gravis 740 8 7 11,7 

Procellaria a. aequinoctialis 144 3 6 25 

Pachyptila desolata 110 24 21 ,8 

Pachyptila belcheri 4 0 8 20 

Pterodroma incerta 31 6 1 9 ,3 

Puffinus puffinu.s 11 1 9 ,1 

Diomedea chlororhynchos 3 2 66 ,6 

Diomedea melanophris 3 2 66,6 

Figura 9. Percentual de aves encontradas com petróleo na 
plumagem, no litoral da Bahia, em 1994. O percentual alto, nas 
espécies de albatrozes, decorre do pequeno número de 
exemplares coletados, e não deve ser tomado como índice real. 
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Mangue Seco e a foz elo Rio Itapi

curu, foram coletados 938 corpos 

ele aves da espécie - média de 23,4 

aves por quilômetro. 

É B O M S A B E R 

Presente todos os anos, desde 

1985, no fenômeno de mortanda

de na Bahia, a espécie Pi~ffinus 

gravis, que se reproduz em ilhas 

do Atlântico Sul, foi a segunda em 

número de óbitos (740) em 1994. 

Foram necropsiadas 73 dessas 

aves, e em 20 as vísceras foram 

retiradas para exames histopato

lógicos. Do total de aves mortas, 

Figura 11 . Trinta-réis-boreal (Sterna hirundo). foram 
encontradas 99 aves da espécie anilhadas nos Estados 
Unidos e duas anilhadas em Portugal. 

preservação de Mangue Seco, 

grandemente pressionado pelo 

chamado turismo ecológico. Além 

disso, o estuário de Mangue Seco 

serve de abrigo para uma infinida

de de aves (oceânicas e não-oceâ

nicas) de hábitos limícolas (que 

vivem e se alimentam na areia, na 

lama e em águas rasas), e qual

quer perturbação poderá causar 

danos irrecuperáveis também a 

essa fauna. 

Nesse estuário, está sendo rea-

11, 7% tinham manchas de petróleo es

palhadas pelo corpo, e 40% tinham plás-

tico no trato digestivo. A pesquisa regis

trou ainda, pela primeira vez, a morte de 

espécies comoSternafuscata, Phoebetria 

palpebrata e Fulmarus glacialoides no 

litoral da Bahia. 

Projeto 
Para entender como e por que ocorre o 

fenômeno da mortandade das aves 

oceânicas que visitam o litoral da Bahia 

vem sendo desenvolvido, com apoio da 

Empresa ele Proteção Ambiental do Pólo 

Petroquímico ele Camaçari, um projeto 

de anilhamento ele aves recuperadas e 

monitoramento ele sua viela após a soltu

ra. Em Mangue Seco, no município de 

Jandaíra, foi realizado o levantamento 

da avifauna (aves oceânicas e não-oceâ

nicas), além ele estudos de comporta

mento e anilhamento, apoiados pelo 

Centro ele Pesquisa para a Conservação 

elas Aves Silvestres (Cemave). 

Do início do projeto, em 1994, até 

março deste ano foram capturados 99 

trinta-réis-boreais (Sterna hirundo) ani

lhados nos EUA (23 % cio total de aves da 

espécie encontradas com anilhas ame

ricanas no país entre 1980 e 1994), e 16 

trinta-réis-de-bico-amarelo (Sterna eu

rygnata) anilhadas, 14 delas no Espírito 

Santo e as demais sem confirmação ela 

origem elas anilhas, além de duas Sterna 

hirundo anilhadas em Portugal (primeira 

ocorrência no Brasil de aves da espécie 

anilhadas naquele país), e outra espécie 

de trinta-réis-de-bico-amarelo (Sterna 

sandvicensis) anilhada nos Estados Uni

dos. No mesmo habitat, foi registrada 

pela primeira vez a reprodução da batuí

ra ( Charadrius wilsonia) na Bahia. Dois 

locais ele reprodução da espécie já haviam 

sido localizados no Brasil, em Alagoas e 

no Maranhão. 

O período reprodutivo, na Bahia, 

começa em meados ele abril. A fêmea 

põe ele dois a três ovos, em ninhos com 

3,5 cm ele profundidade, confeccionaclos 

na areia. Os ovos pesam em média 14 g 

(a casca equivale a 6,85% elo peso total) . 

Outras espécies que se reproduzem 

também em Mangue Seco são a batuíra

cle-coleria (Charadrius collaris) e outra 

espécie de trinta-réis (Sterna superci

liaris). Isso comprova a importância da 

lizaclo, duas vezes por ano, censo 

populacional coordenado pelo Censo 

Neotropical ele Aves Aquáticas, com sede 

na Argentina, e pelo Cemave. Essas 

contagens visam obter informações sobre 

ambientes com potencial para a 

sobrevivência de aves limícolas, visando 

preservá-las. Foram cletectadas mais de 

nove mil aves, pertencentes a 31 espécies 

limícolas, o que evidencia a grande 

diversidade daquele criadouro. 

Foi muito importante esclarecer as 

comunidades litorâneas, através de car

tazes e palestras, sobre o fenômeno da 

mortandade, sobre a necessidade de re

cuperar as aves debilitadas e sobre a 

relevância elo anilhamento no estudo 

das rotas migratórias . Atividades de edu

cação ambiental e esclarecimentos atra

vés dos meios ele comunicação ele massa 

são essenciais para revelar os principais 

aspectos da ecologia dessas aves, desco

nhecidos pelas comunidades costeiras, 

e assim fortalecer os objetivos de con

servação da biodiversidade. 

Pedro Cerqueira Lima 

Empresa de Proteção Ambiental do Pólo 

Petroquímica de Camaçari - Bahia. 

Atenção, leitor do CH-SERv1ços 

Por questão de espaço1 deixamos de apresentar nesta edição o e H - S E R V I Ç O S1 

com as avaliações da Capes sobre os cursos de pós-graduação 
das universidades brasileiras. Voltaremos a publicá-lo no próximo número. 
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e Ê N C A E M D A 

Mata Atlântica prova sua riqueza 
Zoólogos descobrem novas espécies de anfíbios 
em estação de preservação no sul da Bahia 

Os pesquisador~s continuam 

a comprovar a diversidade 

biológica db que ainda resta 

da Mata Atlântica, enquanto a 

legislação atual e a exploração 

predatória sigam ameaçando 

reduzir a área desse variado 

ecossistema florestal, prote

gida pela Constituição e con

siderada reserva da biosfera 

pela Unesco. 
Rápidas incursões em 

áreas da Mata Atlântica são 

suficientes para a descober

ta de animais desconhecidos, 

como as quatro espécies de 

anfíbios capturadas no sul da 

Bahia por zoólogos do Insti

tuto Iguaçu de Pesquisa e Pre

servação Ambiental (IIPPA), 

do R\~ ckJaneiro. O trabalho 

de campo, com a colaboração 

do Instituto Butantã, em São 

Paulo, durou apenas 22 dias. 

A pesquisa visava realizar 

um levantamento da fauna 

existente na reserva da Esta -

ção Veracruz, no município 

de Eunápolis, na Bahia. No 

caso dos anfíbios, foram regis

tradas 40 espécies, perten

centes a 18 gêneros e a cinco 

famílias diferentes, e 11 des

sas espécies tiveram sua área 

de ocorrência ampliada . Os 

exemplares das espécies no

vas - pertencentes aos gêne

rosBufo (sapo-cururu), Colos

thetus (sapinho), Gastrothe

ca (perereca) e Euparkerella 

(rã) - foram incorporados à 

coleção do Museu de Zoo

logia da Universidade de São 
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Paulo e estão sendo descritos 

por especialistas do Museu · 

Nacional do Rio de Janeiro 

( ver figura). 

Para o biólogo Marcovan 

Porto, coordenador da pes

quisa de campo, o número de 

espécies revelado ainda é pre

liminar, em razão do curto 

tempo do trabalho. A expec

tativa, segundo ele, é de que 

esse número se amplie com a 

realização de novas pesqui

sas na região. A comparação 

dos dados obtidos na Estação 

Veracruz com os de outras re

giões do país permite supor 

que a biodiversidade é notável 

no sul da Bahia: em 30 anos 

de pesquisas feitas na reserva 

ecológica de Boracéia, no ~i

toral paulista, considerada de 

alta biodiversidade, registra

ram-se 64 espécies de anfí

bios. "Em menos de um mês, 

registramos 40" , vangloria-se 

Porto. 

Pesquisa anterior, realiza

da pelo próprio Instituto Igua

çu, revelou também que a 

área abriga grande número 

de espécies ameaçadas de 

extinção. Considerando-se a 

lista oficial do Ibama, foram 

localizadas na área 24 espé

cies sob risco, sendo 12 de 

mamíferos, 11 de aves e uma 

de réptil. Entre essas espé

cies estão a suçuarana, a on

ça-pintada, o tatu-canastra, o 

tamanduá-bandeira e a ser

pente surucucu. Para Porto, o 

levantamento demonstra que, 

Exemplar de 
espécie ainda não 

descrita de anfíbio 
do gênero Buffo, 

encontrada na 
Estação Veracruz. 

apesar de intensamente ex

plorada nos últimos 500 anos, 

a região tem enorme poten

cial de biodiversidade. Isso, 

acrescenta, mostra o quanto 

se desconhece da Mata 

Atlântica e como são relativos 

os levantamentos de espé

cies ameaçadas de extinção. 

Mesmo sendo recordista 

em diversidade de anfíbios 

no mundo, com mais de 500 

espécies diferentes - 120 das 

quais vivendo na Mata Atlân

tica -, o Brasil tem apenas 

uma espécie de anfíbio (Pa

ratelmatobius gaigeae) na 

lista oficial de espécies amea

çadas elaborada pelo Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente 

e dos Recursos Naturais Re.: 

nováveis (Ibama). "Isso revela 

falta de dados sobre outras 

espécies ameaçadas, que se

guramente existem", avalia 

Porto. 

A opinião do biólogo so

bre o potencial de pesquisa 

do sul da Bahia confirma a de 

outros especialistas que já es

tiveram na região, como os 

biólogos Wayt Thomas, do 

Jardim Botânico de Nova 

York, e André de Carvalho, 

da Comissão Executiva de Pla

nejamento da Lavoura Ca

caueira (Ceplac). Num único 

hectare entre Itabuna e Ilhéus, 

Thomas e Carvalho identifi

caram 450 espécies de plantas 

arbóreas. Com base nesse le

vantamento, Jeremy Mallin

son , diretor-executivo do The 

Jersey Wildlife Preservation 

Trust, em Jersey, Inglaterra, 

considera o sul da Bahia como 

a região de maior biodiver

sidade do Terra. Outra evi

dência do potencial b iológico 

do sul da Bahia é o fato de a 

Empresa Brasileira de Pesqui

sa Agropecuária (Embrapa) 

tê-la escolhido para implantar 

o primeiro banco genético de 

Mata Atlântica do país. 

À medida que as pesqui

sas comprovam a riqueza bio

lógica da região, a preocupa

ção com sua preservação au

menta entre os cientistas. Se

gundo dados da Ceplac e de 

outras fontes, restam atual

mente de 5% a 7% das flores

tas originais do sul da Bahia. 

A Estação Veracruz, com seis 

mil hectares e mantida pela 

Veracruz Florestal e pela Or

ganização Odebrecht, é uma 

das maiores reservas priva

das do país e representa cerca 

de 1/ 8 das áreas de Mata 

Atlântica protegidas na Bahia. 

Vera Rita Costa 

Ciência Hoje/São Paulo. 
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e Ê N C A E M D A 

Castanha-do-pará dá mais força ao feijão 
Traniferência de gene entre os dois produtos pode criar (carne' vegetal 

As diversas variedades de 

feijão e outras leguminosas, 

como lentilha, ervilha, amen

doim, grão-de-bico e soja, são 

usadas há milênios como ali

mentos, pois contêm várias 

substâncias importantes para 

o ser humano. Mas têm um la

do fraco: são deficientes em 

metionina, aminoácido não

sintetizado pelo organismo 

humano, mas indispensável 

ao metabolismo e ao cresci

mento. Esse aminoácido é 

obtido em outros alimentos, 

principalmente de origem ani

mal, como leite, ovos e car

ne. Se o feijão - um dos 

ingredientes básicos 

da dieta do brasi

l_eiro - 'ganhasse' de 

repente esse com

ponente, seria consi

derado uma verdadeira 

'carne' vegetal. 
É esse, justamente, o ob-

jetivo dos pesquisadores do 

Centro Nacional de Pesquisa 

de Recursos Genéticos ( Ce

nargen), ligado à Empresa 

Brasileira de Pesquisa Agro

pecuária (Embrapa). O Cenar

gen está tentando transferir 

para o feijão o gene respon

sável pela produção da me

tionina em outro produto ve

getal brasileiro, usado na ali

mentaçáo e rico nesse ami

noácido: a castanha-do-pará. 

Consumida em todo o 

mundo, essa castanha é a se

mente da castanheira-do-pará 

(Bertholletia excelsa), árvore 
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amazônica de grande porte, 

da família Lecythidaceae, en

contrada em florestas de terra 

firme. A castanheira produz 

frutos de casca lenhosa (cha

mados de 'ouriços'), cada um 

contendo de 15 a 25 sementes 

(as castanhas). No Amazonas, 

é chamada de castanha-do

brasil, e nos Estados Unidos, 

principal importador, é co

nhecida como Brazil nut, 

cream nut ou castanea. Cu

riosamente, os norte-ameri

canos, por brincadeira, dão a 

qualquer pessoa atrapalha

da ou desastrada o apelido 

ele nut, mas se o in

divíduo é brasileiro 

passam a chamá-lo 

de Brazil nut. 

Graças a seu al

tíssimo teor de me

ti o nina, em poucos 

anos essa castanha pro

vavelmente será a mais con

sumida no mundo. Cada par

cela de 1 00g de castanhas des

cascadas possui 640 calorias 

e tem, em sua composição, 

2,6g de água, 13,2 g de pro

teína (onde está contida a 

metionina), 60,3g de óleo, 

20,5g de carboidratos, 1,2 g 

de fibra, além de cálcio 

(166mg), fósforo (660 mg), 

ferro (3, 2mg), niacina 

(7, 7 mg), tiamina (1, 1 mg), 

riboflavina (O, 12mg), vitami

na C (10mg) e vitamina A 

(20mcg). 

A metionina é um dos no

ve aminoácidos essenciais 

não-sintetizados pelo homem, 

mas necessários à vida. Os 

outros são histidina, isoleu

cina, leucina, lisina, fenilala

nina, treolina, triptofano e va

lin.a. A metionina é indispen

sável ao metabolismo e à re

produção celular. Esse amino

ácido é sempre o primeiro a 

ingressar no RNA dos ribos

somos, organelas onde são 

sintetizadas as cadeias poli

peptídicas, dando início a es

sas cadeias, que constituirão 

as enzimas e proteínas. Cada 

pessoa necessita, por dia e 

por quilo do seu peso, de 

determinada quantidade de 

metionina. A dose mínima, 

nos primeiros quatro meses, 

é de 58mg (por dia e por 

quilo); de quatro meses a 

dois anos, de 27mg; daí até os 

12 anos, de 22mg; e para os 

adultos, de 13mg. Em cada 

grama de proteína, o leite hu

mano tem 42mg de metioni

na, enquanto o ovo tem 57mg 

e a carne de boi tem 40mg. 

A grande deficiência des

se aminoácido nas legumi

nosas motivou a pesquisa do 

Cenargen. A intenção dos 

cientistas é implantar, no fei

jão (Phaseolus vulgaris), o ge

ne que codifiea a fitalbumi

na - proteína da castanha

do-pará rica em metionina. 

Enquanto isso não acontece, 

um prato da culinária amazô

nica torna possível, e aconse

lhável, reunir os aminoáci

dos dos dois produtos: o 'fei-

jão do Acre'. 

A re~eita, 

para três pes

soas, é simples: coloca-se em 

uma panela seis a nove cas

tanhas socadas, com cerca de 

três copos de água, sal e ce

bola picada, e após a fervura 

junta-se duas xícaras de feijão, 

mantidas de molho na água 

desde a noite anterior, e deixa

se cozinhar. Esse prato 

também é econômico, porque 

não se usa óleo, aproveitando

se o que sai da castanha. 

Apesar do valor nutritivo 

de seu fruto e de sua impor

tância para a economia da 

Amazônia, as castanheiras es

tão desaparecendo em toda a 

região, cedendo espaço ao 

boi e à soja. E o maior absur

do dessa situação está no fato 

de que a produção de um 

hectare de castanheira é mui

to superior à de um hectare 

de criação de boi. Enquanto 

o Brasil esquece seus produ

tos naturais (há poucos plan

tios regulares da castanheira 

no Norte do país), outro~ paí

ses enxergam mais longe: no 

ano passado, chegou à França 

a primeira partida 

de castanha-do

pará colhida na 

Indonésia. 

Warwick Estevam Kerr 

Universidade Federal 

de Uberlândia 
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INFORME ESPECIAL 

-

GUSTAVO KRAUSE 
MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÔNIA LEGAL 

QUEM PARAR E PENSAR UM POUCO vai chegar à conclusão - para 

os mais conservadores uma conclusão aterradora e para os mais 

sensíveis uma conclusão desafiadora - de que o saber ambiental 

e sua projeção política -o ambientalismo- são as mais subversivas 

das questões com que a humanidade se defronta ao longo de sua 

evolução histórica. Se tocados pelo milagre da ressureição, Nicolau 

- o autor da Revolução Copernicana -e Karl - o pai da incendiária 

profecia política montada no determ inismo histórico - ficariam 

humilhados. 

De repente (e tomo emprestado o conce ito do governador de 

Brasília , Cristóvam Buarque), a humanidade está colocada diante 

de uma "esquina civilizatória ". Tem que escolher um rumo na 

direção de um novo projeto. Até aqui , uma coisa salta aos olhos: 

fomos capazes de desmentir as profecias da penúria, isto é, o 

engenho humano foi capaz de produzir e acumular riquezas em 

escala inimaginável. Esta é a coluna contábil do ativo. Do outro 

lado, na coluna do passivo, estão dois registros dramáticos: o que 

demonstra um monumental custo ambiental expresso pelos indi

cadores da degradação dos recursos natura is e outro que revela um 

cruel custo socia l expresso pelo contingente majoritário de excluídos. 

A engenharia econômica parece não ter limites para acumular; 

a engenharia política não teve, ainda, forças para distribuir e preser

var. O resultado é que o luxo da minoria se sustenta sobre as bases 

frágeis dos lixos que afetam a maioria : o lixo ambiental e o lixo social. 

É aí que entra a subversão ambienta l que veio para ficar e para 

transformar, a partir da revogação de um pressuposto identificado 

por Leonardo Boff que diz: "no imaginário dos pais fundadores da 

sociedade moderna, o desenvolvimento se movia dentro de dois 

infinitos: o infinito dos recursos natura is e o infinito do desenvolvimen

to rumo ao futuro". 

Em outras palavras: a humanidade caminhou e caminha com 

GA. 



velocidade (aliás a velocidade é a divindade explícita dos tempos "O saber ambiental é uma 
modernos) numa rota de colisão. E aí chega à esquina civilizatória. 

Ou segue na direção tradicional , em ritmo frenético, e colide com 

limitações absolutas - limitações biofísicas à expansão econômica 

- ou muda o rumo. Por conseqüência, muda o projeto civi lizatório 

tendo como base o surgimento de nova consciência universal. 

Desta forma, a subversão ambiental reinventa a bússola do terceiro 

milênio . 

Curioso é que a idéia ambiental, diferente de todas as idéias 

revolucionárias, não tem dono. É um vasto condomínio doutrinário. 

Também não é uma verdade revelada, traduzida por vu lgatas. 

Como é novinha em folha, não tem a inspiração de velhos 

fantasmas. Ao mesmo tempo, é eterna porque está inscrita em ca

da estrela do firmamento ou no mais si lencioso regato que cor

re protegido pela sombra das árvores. 

A subversão ambiental, como vetor de mudanças na direção 

das coisas, dos fatos, das relações sociais, tem que ser ampla, ge

ral e irrestrita. E é. 

Começa pela subversão axiológica, porque bate de frente com 

consciência crítica 

e um propósito estratégico" 

ENRIQUE LEFF 

o conjunto de ·valores cr ista lizados e dominante . A idéia ambiental vu lnerabilidades deste novo ator chamado ecocidadão que bebe 

é um terremoto para a homogeneidade massificadora porque dá água que não su jou; respira o ar contaminado que não poluiu ; é 

musculatura e força ao valor das diversidades. Faz prevalecer o vítima da chuva ácida que não produziu ; sofre com a mudança de 

qualitativo sobre o quantitativo. Resgata a harmonia na medida em clima que não provocou, enfim, é a um só tempo, um cidadão 

que propõe uma disposição bem ordenada entre as partes de um emblematicamente global e profundamente frágil. 

todo. Harmonia é uma ordem autônoma, não imposta. O objetivo Na proporção em que mexe com a esca la de va lores es-

é fazer imperar a noção de equilíbrio sobre um desequilíbrio tabelecidos, a idéia ambiental , também, produz novos saberes . 

sistêmico produzido pelos "máximos": o máximo de consumo, o Trata-se de uma pororoca epistemológica que apenas parte dos 

máximo de produtividade, o máximo de prazer, o máximo de pensadores e cientistas se deram conta. E muitos não se dão con-

fruição aqui e agora. E o que dizer da ética e da estética, valores ta porque continuam vidrados no seu microcosmos, freqüentes 

que emprestam complexidade ao cá lculo econômico de uma vítimas da soberba que prende todos aos feudos do conhecimento . 

equação simplificada pelas relações do custo x benefício? A A interdisciplinaridade é uma das regras de ouro da nova racio-

racionalidade ambiental se distancia do "penso, logo existo" e nalidade ambiental e, assim, perpassa as ciências naturais, a socio-

acrescenta um "sinto" ou mesmo um "comparti lho". Introduz a ética logia , a antropologia, a geografia, o urbanismo, o direito e todos 

da solidariedade como um contraponto capaz de enfrentar as os ramos do conhecimento humano. Valores, saberes e métodos atre-

INFORME ESPECIAL DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMA%ÔNIA LEGAL 



lados à solução de problemas concretos são a; duas pontas ou os 

dois sentidos do que Thomas Kuhn chama de paradigma. O novo 

paradigma é o anúncio de uma nova cultura, a cultura ambiental, a 

ser tomada pelo homem, incorporada pela sociedade, vivida como 

símbolos e como suporte para uma existência com significação. 

A subversão ambiental fecunda um estilo de vida e fertiliza uma 

cosmovisão. Felizmente não pára por aí. A subversão tem um forte 

conteúdo político. Altera extraordinariamente as relações de po

der mediatizadas pelos mecanismos da democracia representativa 

com desdobramentos que não se limitam às concepções e aos mo

delos teóricos para alcançar e influir nas práticas governamentais. 

Não é exagero afirmar que as organizações sociais estruturadas 

em instituições clássicas não absorveram a questão ambiental , e 

por conseqüência , resistem ou , quando não reagem, não sabem 

lidar com a questão ambiental. Esta dimensão tem no pluralismo, 

na diversidade cultural , na participação democrática e gestionária 

seus pilares políticos. Trata-se de um conteúdo oxigenador, porém 

ameaçador das estruturas de poder. 

As razões são muitas. Para não ir muito longe, basta lembrar 

que, na Grã-Bretanha vitoriana , as manifestações de um ambien

talismo incipiente apareciam como um subproduto dos avanços das 

ciências naturais, da expansão do industrialismo e do esteticismo 

romântico na literatura. 

Bem mais tarde é que o movimento assume· sua identidade 

histórica e vigor militante, como herdeiro da vaga da contracultura 

e do antiestablishment dos anos 60. Foi reativo, heróico, contesta

tório e confrontacional. E tinha mais que ser assim. 

De outra parte, a incubadora da desobediência civil foi a 

mesma que gestou o anarco-individualismo ambientalista sob a 

inspiração das reflexões peripatéticas de Henri Thoreau, enquanto 

- costumava ele dizer - "santerreava " pelos campos e florestas de 

Concord, sua terra natal. 

Para assustar o convencionalismo político, não é necessário 

investigar outras marcas genéticas do ambientalismo. Estas iá são 

suficientes. Não é por outro motivo que, até mesmo nos países de 

tradição democrática, o movimento é olhado de forma enviesada. 

No entanto - convenhamos - são inegáveis os avanços da 

subversão ambiental , seio pela ampliação do movimento e 

disseminação da consciência social , seio pelo seu crescente grau 

de eficácia , seja pela sua penetração institucional nos aparelhos 

do estado. Ainda assim , e especialmente nos países emergentes, 

a dimensão ambiental carece de centralidade nas decisões 

que definam um projeto estratégico de desenvolvimento. 

Tudo o que foi dito até agora constitui a moldura histórico

política dentro da qual se situa e se movimenta - em particular no 

caso brasileiro que é me dado conhecer - o gestor da questão 

ambiental. Ou melhor dizendo: gestor da subversão ambiental. 

Gerir a subversão ambiental é se colocar no vértice das tensões 

e de conflitos de toda ordem. ,AJiás, nada mais compreensível, 

dado que o choque passa pelas visões de mundo, padrões 

culturais , chegando até aos mais prosaicos métodos de gestão. 

É preciso, em primeiro lugar, perceber a realidade dual brasi

leira, do ponto de vista da sua formação política e institucional. 



leira, do ponto de vista da sua formação política e institucional. 

Trata-se de um país construído de cima para baixo e de dentro para 

fora do aparelho estatal. Assim foi com os partidos políticos. Assim 

foi com o sindicalismo. Assim foi que sob os auspícios do Estado 

Nacional desenvolvimentista, construiu-se uma ideologia de 

crescimento econômico. 

À sociedade - o outro pó/o do dualismo - restava se exprimir 

debilmente através dos canais clássicos de representação ou emi

tir vagidos nos curtos espaços de tempo criados pelos espasmos 

democráticos. 

Pois bem, a despeito da história recente registrar um considerá

vel avanço nas organizações sociais , um significativo fortalecimento 

dos movimentos de base, tendo como suporte o amadurecimento 

da cidadania, é forçoso reconhecer dois fatos: o primeiro é que 

estes movimentos não são suficientemente fortes e articulados de 

modo a internalizar reivindicações e influir na direção das políticas 

públicas, exceto quando impulsionados corporativamente; o segun

do é que o mais robusto movimento e a mais consistente ideologia 

é a ambientalista, até porque não se confunde com uma classe, um 

partido ou um estrato social definido, ao que deve se adicionar 

sua amplitude transnacional. 

É isto que torna o ambientalismo intérprete de um projeto 

civilizatório, potencialmente capaz de introduzir a dimensão 

ambiental no processo de tomada de decisões. 

Do lado do Estado e de suas burocracias cabe compreender 

que o conflito é, tão-somente, um sinal , um indicativo da necessida

de de gerar novas alianças, novas concertações e novas propostas. 

Isto é muito complicado porque envolve um jogo de poder, isto é, 

envolve uma equivocada sensação de perda de poder. Além de 

conflituosa , predominam muitas vezes - e o que é mais grave -

relações preconceituosas de parte a parte. 

Não param por aí os obstáculos a serem ultrapassados no 

sentido de assimilar a questão ambiental nas decisões estratégicas 

de governo. Mais três dificuldades, imbricadas entre si, desafiam 

o gestor ambiental dentro do sistema de governo. São elas: a 

tradição do planejamento governamental , a ideologia obreirista e 

a matriz gerencial do setor público compreendida aí a liturgia do 

processo decisório. 

Em síntese, e sem querer levantar aspectos legitimadores das 

políticas públicas, estas dificuldades agudizam uma visão setorial 

dos espaços de intervenção. Em matéria de planejamento a 

tradição vem desde a missão Cookie, em 1942, passando por 

várias experiências , batalhas cruentas dos "ismos" (estruturalismos 

x monetarismos) , e o que ficou foi a ênfase setorial , onde cada 

agência governamental permanece contemplando seu próprio 

umbigo. Tudo medido a régua e compasso, objetivos e metas para 

superar "pontos de estrangulamentos" do crescimento econômico. 

Por sua vez, coube à ideologia obreirista transformar tocador 

de obra em estadista , perfil quase sempre tonificado pelas subideolo

gias "rodoviarismo" e do "barragismo" que, por sua vez, são afluentes 

de uma cultura monumentalista tão perdulária quanto inútil. 

Dentro deste esquema, a liturgia decisória é definida pelo 

mínimo de reflexão e avaliação dos impactos e pelo máximo de 



do caminho ou produzem questionáveis benefícios. 

Entretanto, reconheça-se, nem tudo são dificuldades. 

A perspectiva é dada pelo singular momento histórico de 

profundas mudanças por que passa o Brasil. A gestação da 

subversão ambiental, a despeito dos limites, tem pela frente 

oportunidades. A oportunidade de consolidar as convicções na

cionais quanto ao propósito estratégico da dimensão ambiental. 

Certamente já estivemos bem mais distantes de um projeto de 

sociedade como expressão de um querer coletivo. Durante muito 

tempo um projeto de Nação foi definido (e a cobrança continua) 

como feito de governo, ou elaboração de instituições iluminadas, 

traduzidas em binômios ou apodos, como foi o caso do Brasil -

potência. 

O querer coletivo, como suporte de um projeto de sociedade, 

é a apropriação de cada um e do conjunto dos cidadãos do seu 

próprio destino e neste destino não parece difícil identificar as 

quatro dimensões de uma soc_iedade desejada : democrática, 

equitativa, eficiente e ... sustentável . Limito-o ao conceito da última 

dimensão - a sustentabilidade - e, para tanto, utilizo o preciso 

conceito de Eduardo Viola: 

"Uma sociedade sustentável é aquela que conserva uma parte 

significativa do estoque de capital natural, e substitui - compensa -

a parte usada com o desenvolvimento de capital tecnológico, 

permitindo assim o desenvolvimento das gerações futuras. Numa 

sociedade sustentável o progresso é medido pela qualidade de 

vida (saúde, longevidade, maturidade psicológica, educação, 

ambiente limpo, espírito comunitário e lazer criativo) ao invés do 

puro consumo material." 

Mais cedo ou mais tarde, as transformações que se operam na 

sociedade brasileira baterão nas portas das burocracias estatais. 

Ouanto mais cedo melhor. É o que clama a cidadania e pelo que 

luta incansavelmente o presidente Fernando Henrique Cardoso. 

Aos gestores da questão ambiental Brasil afora cabe empreender 

uma luta permanente para gerar uma "cultura e uma solidariedade 

ambiental", com as armas singelas da convicção firme, da 

sensibilidade e da percepção para as 

diversidades e para o pluralismo po

lítico, tudo sob a égide de uma pala

vra de ordem atualiza_da: "ambien-_ 

ta lista de todo o mundo uni-vos". 

A PRÁTICA DAS A~é 

0 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, DOS RECURSOS HÍDRICOS E 

DA AMAz.ôNIA LEGAL (MMA) vem priorizando sua atuação de 

modo a garantir a eficiência e a eficácia na gestão ambiental e no 

uso sustentável dos recursos naturais. Um dos princípios que, do 

ponto de vista institucional, em basa a formulação e a implementação 

da política nacional do meio ambiente consiste na descentraliza

ção e na definição de competências entre as diversas instâncias 

federativas, tendo como marco normativo principal a Constituição 

Federal . Adicionalmente , o processo de descentralização contribui 

para fortalecer mecanismos de participação e o controle das ações 

do poder público pela sociedade . 

No plano institucional, o MMA vem atuando no sentido de formu

lar as políticas nacionais, reforçar os agentes do Sistema Nacional do 

Meio Ambiente (Sisnama) e supervisionar as suas entidades vincula

das com funções executivas (lbama, Codevasf e Dnocs) . Estas, além 

de responderem pela execução das atribuições exclusivas federais, 

agem supletivamente quando solicitadas pelos agentes do Sisnama . 
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ES GOVERNAIIENTIIS NA ÁREA IIIBIENTAL 

Ainda no arcabouço de uma filosofia voltada para o 

fortalecimento institucional que corrija distorções e dispersão de 

esforços, o MMA destaca o papel do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama), integrado por entidades governamentais e 

não-governamentais como: a) colegiado normatizador de regras 

gerais; b) órgão consultivo para definição e avaliação de políticas; 

c) instância de recursos para corrigir e/ ou reforçar medidas e pro

cedimentos do Sisnama . 

Outro importante princípio, que permeia a atuação do 

MMA, é a indispensável parceria com o setor produtivo , com as 

organizações não-governamentais e com a comunidade cien

tífica, abrindo-se espaço que permite influenciar o processo 

decisório governamental . Ainda no plano das premissas , 

sobressai a necessidade de incorporar a dimensão social às 

demandas pela melhoria da qualidade de vida, adotando 

a visão antropocêntrico como vetor primordial das políticas 

do MMA. 

Fundamental para a efetiva viabilização dos princípios -

descentralização, participação e ênfase no social - é a relação 

entre a economia e a ecologia (Eco-Eco), partindo-se do reco

nhecimento da interdependência entre as áreas . 

Na busca de promover um modelo de desenvolvimento sustenta

do para o País, o MMA vem atuando, primordialmente, na 

formulação e articulação de políticas essenciais à consecução 

desse objetivo: a) Política Nacional Integrada para a Amazônia 

Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, 

Roraima, Tocantins e parte do Maranhão); b) Política Nacional de 

Recursos Hídricos; c) Política de Uso Sustentável dos Recursos 

Naturais (floresta, borracha, pesca e biodiversidade); d) Política de 

Meio Ambiente. 

A necessidade de elevar o padrão de vida da população e ·de 

proteger sua biodiversidade através da racionalização e do con

trole do uso dos recursos naturais, leva o MMA a desenvolver as 

seguintes ações, dentre outras: 

INFORME ESPECIAL DO MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE.,. DOS RECURSOS HÍDRICOS E DA AMAZÓNIA LEGAL 



❖ O "Projeto Amazônico" - Visando estabelecer um crescimento 

duradouro com pleno aproveitamento das potencialidades natu

rais e cultura is da região amazônica , o proieto procura agregar aos 

produtos e serviços originados na região vantagens comparativas 

decorrentes de suas características específicas e interna lizar as 

rendas de modo a beneficiar as populações carentes, superando 

o atraso que separa a Amazônia das demais regiões. 

Ao lado de um plano de educação ambiental à distância, 

resu ltante de convênio firmado entre o MMA e o M inistério da 

Educação, as campanhas de consc ientização contra desmatamentos 

e queimadas resu ltam na cr iação de um espaço de articu lação entre 

o Governo e as organ izações não-governamentais. Neste momen

to , o Proieto Amazônico busca o envolvimento dos segmentos pro

dutivos da região e, no plano político, ampl ia as diretrizes de 

desenvolvimento sustentável com a chancela do Fórum dos Secretá

rios de Planeiamento e Meio Ambiente dos estados amazônicos, 

que vêm se reunindo para deliberar sobre integração interestadual. 

❖ O "Programa Piloto de Proteção das Florestas Tropica is" 

(PPG-7) - Financiado pelo grupo dos sete países mais ricos, institui 

pro ietos d isciplinadores da gestão territorial e ambienta l, preparan

do as lideranças regionais e fomentando a introdução de novos 

processos e métodos produtivos. Compreende ainda planos de 

manejo no uso de recu rsos naturais, notadamente florestais , hídri-

cos, pesqueiros, minerai s etc., zoneamento econômico e ecológ ico, 

um dos projetos complementares, defin ine alguns pad rões de 

desenvolvimento para a região e a sua integração à política 

nacional. Va le ressa ltar que os fu ndos públicos destinados à 

Amazôn ia Legal estão sendo red iscutidos no sentido de aperfeiçoar 

e democratizar o sistema de incentivo e a articu lação com os 

recursos internaciona is. 

❖ O "Programa Nacional de Gestão Integrada dos 

Recursos Hídricos" - A d imensão dos problemas que a escassez 

da água susc ita no Brasi l, atingindo fortemente a parcela ma is 

pobre das popu lações urbanas, levou o Pres idente da Repúbl ica a 

un ificar a gestão de recursos híd ricos, que até então ocorria de 

modo d isperso e fragmentado. A criação da Secretaria dos 

Recursos Hídricos (SRH /MMA) representou, ma is que um marco 

insti tuciona l, uma incorporação dos aspectos socia is à política de 

recursos hídri cos e, a um só tempo, o envolvimento dos usuários nas 

d iversas fases do processo decisório. 

❖ O "Compromisso pela Vida do Rio São Francisco" - Atra

vés da gestão compartilhada, o proieto de integ ração do rio São 

Francisco, busca uma base consensua l entre os estados do Nordeste, 

tendo por meta a preservação do rio. Nesta linha , foi firmado pelo 

Pres idente e governadores do Nordeste, Minas, Goiás e Distrito 

Federal o "Compromisso pela Vida do São Francisco". Algumas 

ações concretas, rea lizadas com o apoio do Dncos e Codevasf, 

podem ser elencadas: elaboração de planos diretores de gestão de 

recursos hídricos para a bacia do alto São Francisco; peixamento 

do rio; implantação de viveiros para recuperar matas ci liares; 

melhoria da infra-estrutu ra receptora das águas do rio etc. 

❖ O "Programa Nacional do Meio Ambiente" (PNMA) - Apóia 

estados e municípios em pro jetos de proteção de ecossistemas 

(Pantanal , Mata Atlântica e Zona Costeira) e em Projetos de Exe

cução Descentra lizada (PED), vol tados à viabi li zação de modelos 

de desenvolvimento sustentável. Paralelamente, tem realizado 

invest imentos objetivando a estru turação de Unidades de 

Conservação Floresta l e o forta lec imento institucional dos órgãos 

ambienta is. 

❖ O "Fundo Nacional do Meio Ambiente" (FNMA) - Tem 

por objetivo apoiar projetos que visem a conservação, a recuperação 

e o uso sustentável dos recursos naturais, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida da população bras ileira ; e promo-
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ver a participação da sociedade civil na solução dos problemas envolvimento ativo de organizações não-governamentais, da 

ambientais do Brasil. Em função das suas linhas prioritárias - uni- comunidade científica nacional e do setor privado. Neste sentido, 

dade de conservação, educação ambiental, extensão e manejo o MMA vem promovendo um processo dinâmico e participativo 

sustentável dos recursos naturais renováveis, controle ambiental, para definir linhas prioritárias a níveis nacional e local. 

pesquisas e desenvolvimento tecnológico, fortalecimento e desen- ❖ "Programa Nacional de Desenvolvimento Florestal Sus-

volvimento institucional -, tem apoiado, principalmente, orga- tentável" - Em fase final de elaboração, objetiva a redução da 

nizações não-governamentais e pequenas prefeituras. pressão sobre as florestas nativas, a ampliação da base florestal 

❖ O "Programa Nacional de Diversidade Biológica" (Pronabio) plantada - como forma de suprir o déficit de madeira previsto-, a 

- Tem por finalidade implementar ações em favor da conservação concretização do manejo sustentável das florestas nativas, a 

e utilização sustentável da biodiversidade, de forma participativa, recuperação de áreas degradadas e a reforma de plantios 

envolvendo Governo, entidades privadas e sociedade organizada. improdutivos. Do ponto de vista social, prevê a ampliação do 

❖ O "Programa Nacional de Levantamento e Avaliação do 

Potencial Sustentável dos Recursos Vivos da Zona Econômica 

Exclusiva" (Revizee) - Visa identificar e definir o potencial de 

captura de espécies marinhas nas 200 milhas da Zona Econômica 

Exclusiva Brasileira . O Revizee envolve a participação de diversos 

órgãos governamentais - Ministérios da Marinha, Ciência e 

Tecnologia, Relações Exteriores e Educação- e todas as entidades 

de ensino e pesquisa que atuam na área de ciências do mar. 

❖ O "Programa de Gestão Ambiental Urbana" - Busca a 

melhoria da qualidade de vida através do aprimoramento dos 

padrões de qualidade ambiental (água , ar e resíduos) , do de

senvolvimento de tecnologias apropriadas e de baixo custo, do 

planejamento integrado do uso do espaço (ampliação de áreas 

verdes) em áreas urbanas. As ações de saneamento e saúde 

ambiental vêm sendo desenvolvidas de forma articulada com os 

Ministérios da Saúde e do Planejamento e Orçamento através da 

(Secretaria de Política Urbana) e da Saúde. 

❖ O "Protocolo Verde" - Visa a incorporação da variável 

ambiental na gestão e na concessão de crédito oficial e benefícios 

fiscais , buscando mecanismos que evitem a sua utilização em 

atividades prejudiciais ao meio ambiente. O Protocolo conta com 

ampla participação do sistema financeiro e bancário oficial e 

privado. 

❖ A "Agenda 21" - Constitui um compromisso político 

internacional firmado durante a Rio-92, no que diz respeito ao 

desenvolvimento sustentável, dentro de uma abordagem integrada 

das questões relativas a meio ambiente e desenvolvimento. Para 

concretizá-la, torna-se necessário estabelecer estratégias nacionais 

que contam com a participação do governo e da sociedade, e o 

número de empregos diretos e indiretos do setor florestal, a 

expansão da infra-estrutura e a incorporação de milhares de 

pequenos agricultores ao processo de produção florestal. 

No processo de tomada de decisões, o MMA tem buscado a 

integração entre meio ambiente e desenvolvimento, a partir de uma 

concepção sistêmica da questão ambiental , objetivando não ape

nas a sua inserção nas etapas de planejamento e implementação 

das diversas políticas públicas, como também a análise das im

plicações decorrentes das políticas adotadas em diversas áreas -

econômica , social, fiscal , tributária, energética, agrícola etc. -

para o meio ambiente. 
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TE C[IlNOLOGIA 

Ouro sem 
poluição 
Novo processo permite obter 

o metal sem dano ao ambiente 

e à saúde dos garimpeiros 

A poluição causada pelo uso 

de mercúrio nos garimpas 

pode estar com os dias con-

tados. O Centro de Tecnolo

gia Mineral ( Cetem), situado 

no Rio de Janeiro, desenvol

veu novo processo de extra

ção do ouro e projetou os 

equipamentos necessários 

garimpeiros e moradores das 

proximidades. 

Único metal líquido à tem

peratura ambiente, o mercúrio 

é usado há décadas em ga

rimpos para a purificação do 

ouro, por unir-se facilmente 

ao metal precioso, separando

º de minérios e outras impu-

para fazer isso sem danos ao rezas aos quais está associado 

meio ambiente e à saúde de na natureza. Após a formação 

. 
1 

do amálgama dos dois 
' YYY) YYY).1)-1>1)'~ metais, os garimpeiros 

o aquecem a altas tempe

raturas, para que o mercú-

Figura 2. Unidade de amalgamação 
e queima de mercúrio, idealizada por pesquisadores 
do Centro de Tecnologia Mineral (Cetem). 
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Figura 1. 
A maior ~ 
dosgarimpeitos 
não toma 
cuidado algum 
para manipular 
o amálgama, 
apesar da alta 
toxicidade 
do mercúrio. 

rio se volatize e reste apenas 

o ouro. O processo, no en

tanto, é realizado em equipa

mentos toscos (bateias, baldes 

ou latas para a amalgamação 

e frigideiras ou cuias metálicas 

para a queima do amálgama) 

e a céu aberto (figura 1), 

com grandes per

das de mercúrio 

para o meio am

biente. 

Essas perdas ocor

rem em três momen

tos: na amalgamação, 

na queima do amálgama 

e, posteriormente, no aque

cimento do concentrado de 

ouro (denominado 'esponja') 

que os garimpeiros vendem 

nas casas de comercializa

ção. Ao ser aquecido, o mer

cúrio se volatiza e, por ser 

facilmente oxidável na atmos

fera , é trazido de volta à su

perfície da Terra pelas chu

vas e incorpora-se ao ecos

sistema, afetando homens, 

animais e p lantas. 

No organismo humano, o 

excesso de mercúrio, decor

rente da inalação ou da inges

tão de animais contaminados, . 

especialmente peixes, causa 

uma série de distúrbios. O 

próprio garimpeiro, ao inalar 

o gás produzido no aqueci-

mento do amálgama, pode 

sofrer desde náusea e diar

réia até problemas cardíacos 

e neurológicos . Dependendo 

do nível de contaminação, o 

envenenamento por mercú

rio pode levar à morte . 

Para evitar que a poluição 

por mercúrio continue amea

çando as populações das re

giões de garimpo, além da 

fauna e da flora, o Cetem e o 

Departamento Nacional de 

Produção Mineral (DNPM), do 

Ministério das Minas e Ener

gia, desenvolvem há anos 

pesquisas sobre a tecnologia 

da extração do ouro. A uni

dade de amalgamação e quei

ma idealizada por Luis Gon-

1 Conc:~trad~ aurífero, + mercuno e agua 

Figura 3. A realização do 
amálgama em um tambor 

fechado e giratório 
aumenta a eficiência e 

evita perdas de mercúrio. 

zaga Santos Sobral e Ronaldo 

Luiz Correa dos Santos é o 

resultado final desses estu

dos: custa US$ 4,25 mil, impe

de as perdas de mercúrio para 

o meio ambiente e aumenta a 

eficiência na obtenção de ou

ro (figura 2). 

O processo começa em 

tambor amalgamador, girató

rio e fechado (figura 3), no 

qual adiciona-se água e mer

cúrio ao concentrado aurífe

ro obtido no garimpo. Para 

cada 30 kg de concentrado, 

devem ser acrescentados 30 
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litros de água, um quilo de 

mercúrio e um pouco de de

tergente (para limpeza do 

concentrado). O tambor é gi

rado durante duas horas, por 

motor elétrico, para realizar a 

amalgamação. Em seguida, a 

mistura de amálgama e rejei

to é descarregada devagar em 

calha vibratória 'sanfonada' 

(figura 4), que separa o amál

gama (retido nas 'dobras') do 

rejeito (que passa pe las 'do

bras' e é recolhido em uma 

caixa dágua comum). 

O amálgama passa ainda 

por bateamento (para retirar 

partículas minerais grossei

ras) e filtragem (para retirar o 

excesso de mercúrio), antes 

de ir para a retorra, com ca

pacidade para até um quilo 

em cada queima (figura 5). 

Como essa retorra também é 

fechada, o mercúrio volatiza

se com o aquecimento mas 

não escapa para o meio am

biente, como nos métodos tra

dicionais, sendo resfriado e 

coletado. A intensidade da 

TE C]NOLOGIA 

Figura 5. 
A queima 
do amálgama 
em uma 
retorta 
hermética 
impede o 
lançamento 
de gases 
tóxicos no 
ambiente. 

chama também é controlada, 

aumentando gradativamen

te .durante o processo, para 

maior eficiência . Com os mé

todos atuais, os garimpeiros 

retiram em média 40% do ou

ro contido no concentrado 

primário, enquanto a unida

de projetada pelo Cetem, em 

testes realizados em Poconé, 

no Mato Grosso, obteve uma 

Figura 6. Corte 
transversal de piscina de 
eletrolixiviação do rejeito, 
última fase da unidade de 
amalgamação e queima. 

recuperação de até 90% do 

metal. Além disso, a retorta 

desenvolvida para a unidade 

permite a coleta - e reutili

zação - de até 97% do mercú

rio presente no amálgama. "Só 

a recuperação desses dois me

tais já paga o investimento", 

afirma Sobral. 

Os rejeitos do tambor 

amalgamador e do bateamen

to do amálgama, contamina

dos por mercúrio, inicialmen

te depositados em uma caixa 

Figura 4. Processo 
de descarga do tambor 
amalgamador, quando 
o amálgama, retido nas 
'dobras' da calha, é 
separado do rejeito. 

dágua, são depois acumula

dos em um tanque com capa

cidade para 40 mil litros e co

bertos com água, para evitar 

que o mercúrio ainda presen

te na mistura escape para o 

meio ambiente. Mesmo esse 

mercúrio pode ser recupera

do, através de um tratamento 

químico denominado eletro

lixiviação (figura 6). 

Nesse tratamento, os rejei

tos, misturados em solução 

composta de água e cloreto 

de sódio (NaCl), são subme

tidos a uma corrente elétrica . 

Com isso, os íons cloreto são 

oxidados, liberando átomos 

de cloro, os quais, em contato 

com a água, produzem íons 

hipoclorito (água sanitária). 

Tais íons, por sua vez, oxidam 

Figura 7. Nas casas compra
doras de ouro, o metal aque
cido libera o mercúrio ainda 
associado a ele. 

to atender a um grupo de ga

rimpeiros. 

A eletrolixiviação é a eta

pa que faltava para comple

tar o ciclo não-poluente de 

extração do ouro, meta que 

os pesquisadores do Cetem 

buscavam desde 1989, junto 

com o Departamento Nacio-

nal da Produção Mineral, em 

Brasília. Esse ciclo vai da puri

Medidoreficação do metal nos garim
de fluxo pos até a comercialização nas 

o mercúrio, que imediatamen

te se deposita no catodo (ele

trodo negativo) e pode ser 

extraído . O custo do tratamen

to do resíduo, no processo 

desenvolvido pelo Cetem, é 

de cerca de US$ 15 por to

nelada - na Alemanha, por 

exemplo, os gastos chegam a 

US$ 465 por tonelada. O in

vestimento inicial , porém, não 

é tão acessível: cerca de US$ 

50 mil, incluindo o reagente 

(cloreto de sódio), indefini

damente reciclável. O proble

ma do custo de instalação po

de ser resolvido , segundo Ju

liano Barbosa, diretor-adjun

to do Cetem, se o equipamen-

casas compradoras de ouro, 

quando ocorre outra fase pe

rigosa (figura 7). Os compra

dores aquecem o ouro para 

moldá-lo e prepará-lo para ser 

comercializado, o que pode 

volatizar o mercúrio ainda 

presente no metal trazido pe

los garimpeiros, se não fo

rem tomadas as devidas pre

cauções. 

"O problema do mercúrio 

nos garimpos já está equacio

nado: só falta agora dissemi

nar a tecnologia do Cetem 

pelos garimpeiros e produto

res de ouro", garante Barbosa. 

Divulgar as informações so

bre o equipamento e conven

cer os garimpeiros a usá-lo 

são, agora, os maiores desa

fios do Cetem e do DNPM. 

Luísa Massarani 
Ciência Hoje/ Rio de Janeiro. 
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TE C]NOLOGIA 

Novos materiais: 
salto para o futuro 

"THE ADVANCED MATERIALS REVOLUTION AND THE 

JAPANESE SYSTEM OF INFORMATION", de Helena M. M. 

Lastres (St. Martin Press, Nova Iorque, 1994) 

Este livro, embora 

trate de terna espe

cífico, é leitura obri

gatória para os que 

se interessam pelo 

desenvo lvimento 

tecnológico e pelas 

estratégias nacio

The 
Advanced taca o uso da infor

mação . 
Materiais 
Revolution 

ondthe 
Japonese A liderança mun

dial em novos ma

teriais é japonesa. 

Lastres, portanto, 

fez cuidadosa pes

quisa de campo na

System 
o! . 

lnnovabon 

nais e empresariais para al

cançá-lo. Helena Lastres ex-

plica, com abundância de de

talhes, a Revolução dos No

vos Materiais: o conteúdo 

científico e tecnológico de 

tais materiais (cerâmicos, po

límeros, metais e compostos), 

suas características econô

rnicas e sua crescente mu lti

plicidade de usos - que res

ponde à transição paradig

mática de urna sociedade ba

seada no uso intenso da ener

gia para outra, em que sedes-

quele país, entrevistando em-

presas produtoras e consu

midoras de novos materiais, 

universidades, institutos de 

pesquisa e a principal agên

cia governamental responsá

vel pela área - o MITI (Minis

try of International Trade and 

Industry) . 

O estudo mostra que o 

desenvolvimento da capaci

tação japonesa em novos ma

teriais fez parte do processo 

mais amplo de orientação do 

padrão de desenvolvimento 

daquele país em direção às 

áreas de fronteira tecnológica 

(notadarnente as tecnologias 

de informação), reduzindo a 

dependência da importação 

de energia e de materiais tra

dicionais. Esse processo teve 

características curnulativas, 

com fortes efeitos de retroa

lirnentação, a exemplo da de

manda por novos materiais 

oriunda dos setores de base 

. rnicroeletrônica. 

O sucesso japonês pode 

ser atr ibuído a vários fatores. 

Do lado do Estado, a consis

tência, coordenação e hori

zonte de longo prazo das polí

ticas e a capacidade de mobi

lizar e coordenar recu rsos fi

nanceiros (inclusive de risco) 

e institucionais, promovendo 

acordos cooperativos para o 

desenvolvimento de novos 

materiais. Do lado das em

presas, destacam-se a capa

cidade de integrar atividades 

de pesquisa básica com apli

cações tecnológicas e a ex

ploração de curvas de apren

dizado através do rápido lan

çamento de processos e pro

dutos no mercado. Finalmen

te, deve-se destacar a capaci-

dade do sistema de educação 

japonês . 

Lastres conclui o livro com

parando a experiência japo

nesa com a de outros países 

avançados. Embora tenha si

do responsável pela implan

tação do Núcleo de Novos Ma

teriais do Ministério de Ciên

cia e Tecnologia, antes de ir 

para a Inglaterra (onde escre

veu o livro) , não comenta o 

caso brasileiro. Talvez por pu

dor ou para não deprimir os 

leitores. Entretanto, embora 

a política científica e tecno

lógica brasileira tenha, apa

rentemente, se resignado a 

um horizonte de curto prazo 

e a objetivos restritos, corno 

melhoria de qualidade e pro

dutividade, registra pelo me

nos um resul tado meritório: a 

obra de Lastres, sua tese de 

doutoramento pela Universi

dade de Sussex, foi realizada 

com o apoio finance iro do 

CNPq. Tornara que aqueles 

que a apoiaram leiam o livro 

e nele se inspirem. 

Fabio S. Erber 
Instituto de Economia 

Industrial - UFRJ. 
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' 1 SCRITTA 

Procure os títulos da Editora Scritta 
em sua livraria preferida 

ou entre em contato conosco 

A história do cotidiano das 
grandes navegações na voz 
dos marinheiros portugueses 
totalmente anônimos na li
teratura das viagens. 

O capitão francês Alfred 
Dreyfus foi condenado em 
1894 por alta traição, no mais 
clamoroso erro judiciário da 
história. O caso dividiu a 
França em duas e, ainda hoje, 
após seu centenário, este 
"affaire" continua suscitando 
debates e polêmicas. 

O que acontece quando a realidade virtual invade a vida real? Ou 
quando a realidade entra no espaço cibernético ? E quando os 
cibernautas se ligam a psicopatas? Bem, é preciso um detetive esper
to para desenredar a teia. Jogos Fatais é o primeiro romance policial 
que se passa no mundo das redes interativas. 

O biólogo Marcel Blanc repassa os prin
cipais temas, Jatos e autores que se relaci
onam com a idéia do evolucionismo, Ja
zendo um balanço das atuais discussões 
sobre sua revisão - anunciada como ne
cessária pelos paleontólogos. 

A história da vida deste pesquisador 
taciturno, individualista e impiedoso 
com os adversários -porém, um dos 
primeiros sábios a pensar nas relações 
entre a ciência e o poder. 

Trinta e seis casos de violência e 
delitos empresariais, desde suas 
origens até o veredito final da jus
tiça. Apresenta propostas de refor
mas para prevenir esses crimes. 

Jacques Rittaud-Hutinet, histori
ador das artes do espetáculo, nar
ra o que foi uma verdadeira aven
tura, uma busca apaixonada à 
descoberta mais Jascinante do seu 
tempo: a invenção do cinema. 

A história panorâmica do óleo ne
gro, o maior e mais difundido negó
cio do período contemporâneo - e a 
disputa pelo poder e riqueza que sem
pre o cercou. 

Editora Scritta 
Rua Princesa Isabel, 1503 

São Paulo - SP • 04601-003 
Tel: (011) 5321833 • Fax: (011) 2401301 
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