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MAIORES DESASTRES
A revista Foreign Policy listou os principais derramamentos
de óleo da história. Ao contrário do que muitos pensam, o Exxon
Valdez, de 1989, não está entre os primeiros. Veja os top cinco:
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● KUWAIT (1991) – entre 5 e 13 milhões de toneladas
● MÉXICO (1980) – 4,3 milhões de toneladas
● TRINIDAD E TOBAGO (1979) – 2,8 milhões de toneladas
● GOLFO PÉRSICO (1983) – 2,5 milhões de toneladas
● ANGOLA (1991) – 2,5 milhões de toneladas

Nas garras da
oleodependência

MARCOS DE PAULA/AE

Não adianta culpar pelo desastre do golfo só a BP ou a sede de
energia: a culpa é de toda a cadeia produtiva, viciada em petróleo

E

encanador 24 horas. Ele chegou duas horas
depois que eu (muito esperto!) substituí
meu dedo por um cabo de escova de dentes
enrolado num pano de chão imundo.
mumamanhãensolaAgora imaginem um vazamento enorme e
rada de domingo, descontrolado de óleo cru de um buraco no
acordei de bem com a fundo do Golfo do México, com temperatuvida, com o coleste- ras congelantes e uma pressão capaz de esrol abaixo dos níveis magar um botijão de gás em milésimos de
de referência, as con- segundos. Multiplique por 100 o mesmo clitas pagas e tentando maemocionalgeradopelo episódiodoméstifazer o primeiro fi- co do meu banheiro. É mais ou menos assim
lho. Daí decidi dar o clima na diretoria da BP. Não é a virilha
uma de maridão es- nem o tapete do corredor, é todo o mar do
perto e, sob o olhar carinhoso e agradecido Golfo de México (por enquanto); não é a
dajovemesposaorgulhosa,inventeideinsta- bronca da mulher ou a censura do síndico, é
lar aquela prateleirinha branca na parede do todaacomunidadeinternacional. Ambientabanheiro. Foi mais pra inaugurar o kit fura- listas, políticos, empresários e milhares de
deiraBosch.Assimquemireicuidadosamen- comerciantes ao longo da costa sul dos EUA
te a broca 8 mm entre o
cobrando soluçõeserereboco de dois azulejos
parações pessoais e coO ambiente ainda
direto num ponto qualetivas. No caso da BP, a
se que mentalmente
preocupação com o vaconvalesce de
georeferenciado…pimzamentofoiinicialmenvazamentos como os
ba! Jorrou um jato de
tefinanceira –comoem
água fria que, se não titoda empresa privada
do Alasca e Espanha
vesse parado no meu
que se preza. O impacolho, teria invariavelto ambiental ficava por
mente batido na parede oposta. Acertei em conta da solução rápida do problema antes
cheio o cano d’água do edifício.
que fugisse ao controle. Só que, agora, no
No desespero de evitar a molhadeira na mundo globalizado e transparente, com a
virilha e no tapete do corredor, a bronca da divulgação em massa de informações via inmulher e a censura do síndico, minha reação ternet, governos e empresas foram forçados
foi imediata e involuntária. Em questão de a ter responsabilidade socioambiental e, pasegundos meti heroicamente o mata-piolho ra a infelicidade da BP, a censura internaciono buraco pra estancar a hemorragia aquáti- nal cresce a cada dia com a demora na soluca descontrolada. Ali fiquei p. da vida em pé, ção.Cedo outarde ela aparece, maso problecom cara de bocó e escravo da própria burra- ma só está começando.
da, enquanto minha cúmplice no episódio
As consequências ambientais ao redor do
buscava na lista amarela o socorro de um golfo são irreparáveis a curto e médio praFREDERICO BRANDINI

Mais fundo. Perfuração petrolífera na Bacia de Campos, RJ
zo. O ambiente ainda convalesce de vazamentos históricos nas últimas décadas em
todo o mundo, como os do Alasca, sul da
África e Espanha. Vazamentos pequenos
ocorridos há décadas ainda deixam pistas
do óleo derramado no sedimento de marismas e manguezais da costa americana. Sim,

o óleo no mar se dispersa, volatiliza, sedimenta ou é transformado químio e biologicamente (bactéria adora petróleo, pode?).
Mas deixa resquícios de contaminação na
teia alimentar com hidrocarbonetos e metais pesados. Sem falar no impacto das alterações físicas e químicas da água devido à
lambuzeira geral. Esta é visível a olho nu,
seja no pelo e penas dos animais marinhos
que sufocam e (haja fígado!) se intoxicam
até a morte, seja na pele dos comerciantes
que sofrem com a queda do turismo em
suas praias emporcalhadas de piche. Mas de
quem é a culpa, afinal? Apenas da BP? Ou da
demanda mundial por energia? É a velha
hipocrisia da condenação de traficantes.
Eles só existem porque alguém socialmente ou psicologicamente doente consome e
paga caro pela droga.
Não,aculpa éde todaa cadeiaprodutiva. E
nós, coletivamente, somos responsáveis por
tudoissoporquenos acomodamosna conveniência dessa dependência dos combustíveis fósseis como matriz energética. Primeiro o carvão, que abriu os caminhos para a
RevoluçãoIndustrial,atualmente o petróleo
e, se os alertas contra o aquecimento global
decorrente da poluição atmosférica não mudarem os rumos da matriz energética mundial, o gás deve substituir o óleo (sorte da
Bolívia e dos taxistas).
O fato é que, por enquanto, estamos na
era do óleo e dependemos quase totalmente
de sua exploração e do beneficiamento industrial de seus derivados. Olhe ao redor da
sala, do ônibus ou de onde quer que você
esteja agora, aponte qualquer coisa da qual
você dependa direta ou indiretamente pra
“sobreviver” que não tenha o dedo do petróleo e, conscientemente, atire a primeira pedra. Por enquanto, somos todos culpados,
mas podemos e devemos nos redimir por
meioda mudançade comportamentoe hábitos de consumo. Mas isso só vem no longo
prazo, com a educação de várias gerações e a
consciência coletiva sobre a importância de
equilibrar bem-estar social e qualidade ambiental – seja no mar, seja na terra, seja no
quintal da sua casa.
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Em má
hora
QUARTA, 16 DE JUNHO

O presidente Lula se opõe à votação da
reforma do Código Florestal em ano de
eleição, relata a ministra do Meio Ambiente
Izabella Teixeira. O projeto de autoria do
deputado Aldo Rebelo (PCdoB-SP) tem
votação prevista para essa segunda-feira.

Código do desflorestamento
A mensagem do novo CFB, generoso em anistia para desmatadores, parece clara: não é necessário
cumprir a lei, basta aguardar até ela ser mudada e todos os passivos ambientais serem perdoados
ALBERTO CESAR ARAUJO/GREENPEACE /DIVULGAÇÃO
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O

Brasil conquistou
reconhecimento
internacional pela
consolidação de
sua economia e
por seu extraordinário patrimônio
ambiental,podendo se tornar um
exemplodedesenvolvimento aliado à conservação. No discurso, ninguém discordaria que esse é o caminho ideal para o País. As divergências surgem na hora de implementar um efetivo desenvolvimento sustentável. A proposta de
um novo Código Florestal Brasileiro (CFB),
apresentada pelo deputado Aldo Rebelo, optapelo caminho contrário,pois asalterações
propostas sinalizam que o desenvolvimento
só é possível à custa do ambiente.
A nova proposta do CFB descaracteriza as
Áreasde PreservaçãoPermanente (APP),reduzindo a proteção ao longo dos rios e corpos d’água, além de excluir as restingas, topos de morro e várzeas. Isso provocará especulação imobiliária ainda maior nas poucas
restingas que restam no litoral brasileiro; reduzirá a reposição e os estoques de água no
lençolfreáticoe, progressivamente,acapacidade de irrigação das culturas. A ocupação
legalizadade áreasalagadas somenteagravará as tragédias que já ocorrem nesses locais,
pois as enchentes afetarão cada vez mais as
populações que as ocupam.
O novo CFB praticamente extingue as Re-

Madeeeira! Estimativas iniciais são de que 70 milhões de ha serão desmatados
servas Legais (RL), ao liberar 90% das propriedades rurais de sua conservação. Para as
demais, flexibiliza o uso e oferece muitas
vias para reduzir efetivamente as áreas que
deveriam ser destinadas à proteção ambiental. Se aprovado o novo código, as APP serão
incluídas no cômputo das áreas de RL. Pior
do que isso, as Reservas Legais poderão ser
“recuperadas” com plantações de espécies
exóticas (sem fixar nenhuma proporção mínimade preservação ourecomposição de vegetação nativa), e a exploração econômica
dessas áreas será feita conforme parâmetros
estabelecidos por cada Estado ou município. Dessa forma, as RL deixam de ser reservas de serviços ecossistêmicos e de proteção
ambientalparasetravestiremplantiosvoltados para a exploração madeireira.
O efeito de tais mudanças será a ampla
legalizaçãododesmatamento,após umacurta moratória de 5 anos. As estimativas preliminares são de que 70 milhões de hectares
serão desmatados, e outros 40 milhões de

hectares de RL deixarão de ser recuperados,
o que levará a uma emissão de pelo menos 25
a 31 bilhões de toneladas de gases de efeito
estufa – inviabilizando a meta assumida pelo Brasil em Copenhague de reduzir suas
emissões em 39% até 2020. Ademais, uma
estimativa simples, baseada na relação entre o número de espécies e a área perdida,
projeta a extinção de mais de 100 mil espécies. Não há precedente histórico recente
deautorizaçãolegal para umextermínio biológico nessa escala.
AimplementaçãodessenovoCFB éoperacionalmente inviável ao transferir a Estados
e municípios decisões críticas sobre a redução da área das RL e das APP ao longo dos
rios e a aprovação de planos de exploração
madeireira nas RL, entre outros. Decisões
vitais como essas estarão sujeitas a pressões
econômicas e acertos políticos locais. Além
disso, a maior parte dos municípios não tem
órgão ambiental, e muitos Estados não contam com pessoal capacitado nem com dados

geoambientais organizados para enfrentar a
enxurrada de pedidos de alteração ou adequação a que serão submetidos, caso o CFB
seja sancionado.
É evidente que a proposta do relator Aldo
Rebelopecapela faltadeembasamento científico. O deputado e seus apoiadores tentam
reduzir toda a discussão em torno desse projeto a um caricato embate entre ruralistas e
ambientalistas. A ciência de que se arvoram
provém de poucos cientistas e algumas citações fora de contexto, ambos escolhidos a
dedo. Com isso, exclui-se uma ampla parcela da comunidade científica das discussões.
Nenhuma sociedade científica de ecologia,
zoologia,oubotânicafoi oficialmentecontatada, apesar de serem essas as sociedades
que mais entendem de ecossistemas e biodiversidade, o que obviamente é relevante para a revisão da legislação ambiental brasileira. O Brasil é hoje respeitado internacionalmentenapesquisacientíficadabiodiversidade e conservação, formando anualmente
mais de 150 doutores e 450 mestres em seus
35programas de pós-graduação emecologia.
De que adianta o investimento público na
formação de cientistas especializados e de
uma extensa infraestrutura de pesquisa, se o
conhecimento relevante é marginalizado do
processo decisório?
Porfim, preocupa a proposta detotal anistia para aqueles que ocuparam ou desmataram de forma irregular até 22 julho de 2008 –
ou seja, aqueles que infringiram o Código
Florestaldurante43anos.A mensagem parece clara: não é necessário cumprir a lei, basta
aguardar até ela ser mudada e todos os passivos ambientais serem perdoados. Seguindo
essa conduta, não haverá razão para respeitar esse novo CFB. Outro deputado proporá
umanovamodificação daquia40anos,quando,pelo que hoje sepropõe, não restará mesmo muito mais o que conservar.
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