O GLOBO

●

CIÊNCIA

●

AZUL MAGENTA AMARELO PRETO

PÁGINA 30 - Edição: 21/09/2011 - Impresso: 20/09/2011 — 21: 23 h

30

Quarta-feira, 21 de setembro de 2011

O GLOBO

CIÊNCIA
.

O planeta no cheque especial

Homem terá consumido até a próxima terça mais do que a natureza pode produzir
Cláudio Motta
claudio.motta@oglobo.com.br

O

planeta vai entrar no cheque especial do consumo
dos recursos naturais na
próxima terça-feira. O cálculo foi divulgado ontem pela Global
Footprint Network, organização sem
fins lucrativos com sede na Califórnia
e em Genebra. A pesquisa levou em
consideração o impacto ambiental
global do homem e a capacidade de
regeneração do planeta para determinar a chamada pegada ecológica.
No próximo dia 27 a Humanidade vai
exaurir seu orçamento em relação ao
que a natureza pode fornecer no ano.
O déficit que fica para outubro, novembro e dezembro significa redução dos estoques naturais e aumento
do acúmulo de gases do efeito estufa
na atmosfera.
O presidente da Global Footprint
Network, Mathis Wackernagel, explica
que, gastando nosso salário três meses antes do final do ano, é necessário
retirar da poupança valores cada vez
maiores: “Muito em breve, vamos esgotar nossas reservas”, alertou.

TRANSPLANTE DE ECOSSISTEMA

O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma) publicou ontem relatórios regionais sobre o uso
eficiente dos recursos na
América Latina e na Ásia-Pacífico. As conclusões são semelhantes: "a maioria desses
países não integrou o conceito de eficiência dos recursos
em suas estratégias econômicas e produtivas".
Os relatórios REEO (Eficiência na utilização de Recursos:
Perspectivas e Implicações Econômicas, na sigla em inglês)
pretendem incentivar o desenvolvimento sustentável. O estudo sobre a América Latina foi
desenvolvido entre 2009 e 2010
pelo Pnuma e pela Rede Mercosul de Pesquisas Econômicas,
em colaboração com a Universidade Autônoma Metropolitana (México) e a Universidade
de Concepción (Chile).
Basicamente, foram avaliadas três grandes áreas, consumo de energia, aproveitamento
da água e uso do solo, explica
Maria Amélia Henrique, membro do painel internacional de
recursos naturais do Pnuma e
presidente da Sociedade Brasileira de Economia Ecológica:
— Chama a atenção a necessidade de aumentar a eficiência.
O Brasil precisa ver os recursos
naturais como um ativo.
Além de mostrar os problemas, o relatório apontou oportunidades de melhorias. A criação em 1996 do Conselho de Bacia do Rio Paraíba do Sul foi citado com um dos bons exemplos. Ao aplicar taxas de consumo de água a partir de 2003,
houve diminuição de 16% da extração entre 2006 e 2008, e seu
consumo caiu 29% no mesmo
período, além do aumento da
produtividade com a reutilização da água por empresas.
Para Michael Becker, da ONG
WWF-Brasil, o país ainda não
sente tanto o tamanho da sua
pegada ecológica por ter grande capacidade ambiental, mas
não está imune a problemas:
— O Brasil sente a escassez
de recursos naturais quando há
quebra de produção, por causa
das chuvas, por exemplo.
●

Consumo de duas
Terras até 2030
Em 1961, o consumo global requeria apenas 0,63 da capacidade do
planeta de se renovar. Em 1975, o
número chegou a 0,97. Pouco depois,
começou o débito. A pegada ecológica já era de 1,06 planeta em 1980,
chegando a 1,45 em 2005. Agora, os
padrões de consumo exigem uma
área de quase um planeta e meio.
Avaliando a série histórica, os pesquisadores perceberam que a cada
ano o planeta entra no cheque especial cerca de três dias mais cedo. Se
o panorama atual não mudar, serão
necessário dois planetas até 2030.
— Em 2000, exaurimos os recursos naturais cerca de cinco semanas
depois, na comparação com 2011.
Apesar da recessão global, o consumo dos recursos naturais continua crescendo — disse Nicole
Achs Freeling, porta-voz da Global
Footprint Network.
Os efeitos do desperdício de recursos naturais já podem ser sentidos
na economia. Professor de engenharia
ambiental da Escola Politécnica da
UFRJ, Haroldo Mattos de Lemos diz
que é necessário gastar mais para
manter a produção. Em relação à
pesca, é preciso ir cada vez mais longe
para conseguir fisgar a mesma quantidade de peixes, encarecendo os alimentos para o consumidor.
— Estamos usando mais recursos
do que o planeta é capaz de repor.
Isso pode continuar acontecendo

Falta de
eficiência
ambiental
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GIRAFAS, ZEBRAS E VEADOS: Parece a África, mas não é.
Esses animais vivem numa reserva que reproduz a savana

●

africana na Ilha de Calauit, nas Filipinas. O lugar é um
santuário para espécies ameaçadas em seu continente nativo.

durante alguns anos, mas quanto
mais fizermos, mais difícil vai ficar
no futuro. O estoque de madeira do
mundo está diminuindo e pode acabar em 30 a 40 anos. O mesmo
ocorre com os peixes: a Humanidade pesca numa quantidade maior
do que eles conseguem se reproduzir — disse Haroldo.
Os pesquisadores reconhecem
ser impossível determinar com total
precisão o exato momento em que o
orçamento dos recursos naturais foi
exaurido. Eles pretendem melhorar
a base de dados e os métodos usados para acompanhar a evolução do
consumo dos recursos naturais.
Constantemente os critérios usados
têm sofrido revisões. Basicamente,
são considerados três fatores: nível
global de consumo, tamanho da po-

pulação mundial e a capacidade de
produção da natureza.
Para calcular a pegada ecológica,
os dados de mais de 200 países são
levados em consideração. Os fatores de ponderação são as áreas de
lavouras, de pastagens, de pesca, as
regiões edificadas e de florestas,
entre outros. Os países são divididos entre os devedores, como os
Estados Unidos, e credores, entre
eles, o Brasil.
— O Brasil é um dos países que
tem as maiores reservas naturais,
que supera a capacidade de consumo de sua população. Porém,
isso não significa que pode liquidar
suas reservas. A riqueza natural do
Brasil está sob pressão por causa
da crescente demandas por habitação e aumento dos padrões de

consumo — disse Nicole.
Para o geógrafo Lucas Pereira,
diretor da ONG Iniciativa Verde, é
preciso considerar os impactos ambientais da energia hidroelétrica, a
principal matriz brasileira, que muitas vezes é tida como 100% limpa.
— Temos que mudar nosso padrão
de consumo e de aproveitamento dos
recursos. Ainda há grande desperdício. Em relação ao Brasil, um dos
grandes problemas da pecuária é a
produtividade, que pode ser aumentada em até quatro vezes, possibilitando a redução de em até 75% de
novas terras para a pastagem.
Não apenas os países têm pegada
ecológica. Quem quiser calcular seu
impacto ambiental pode usar a internet, na página www.footprintnetwork.org/calculator. ■
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Uma conversa com os golfinhos selvagens
Cientista americana se prepara para "traduzir" sons dos cetáceos em experiência no ano que vem
New York Times

New York Times

ção. Estalos para navegar e
encontrar presas (ecolocaliDo New York Times
zação). E os tais pulsos são
● Num remoto pedaço de
como o som de esquilos e
têm as duas funções.
mar turqueza, Denise L. HerAs informações coletadas
zing mergulha na compapelo projeto alimentam um
nhia de 15 golfinhos-pintasistema de tradução para a
dos-do-Atlântico. Por 45 mi“língua dos golfinhos”, em
nutos, ela brinca com eles
desenvolvimento na univernum jogo de pegar, lançansidade Georgia Tech, com o
do pedaços de algas, como
uso de modelos de inteligênalguém joga um galho de árcia artificial. Um computavore para seu cão. Herzing
dor à prova d’água será o innão é uma turista. Ela é uma
térprete. Ele produzirá sons
das maiores, se não a maior,
como os dos golfinhos e inespecialista mundial em gol- DENISE HERZING brinca com um grupo de golfinhos no mar das Bahamas. Ela tem o maior banco de dados do mundo sobre esses animais
terpretará os emitidos por
finhos. Há 25 anos os estuda
no Projeto Golfinhos Selvagens, o lidade e história. E no ano que vem golfinhos poderão procurar se co- Mississippi, diz que será preciso eles. Dois mergulhadores participaHerzing planeja começar uma nova municar com humanos e a recom- motivar os golfinhos. Mas ele está rão da experiência. A ideia é estabemais longo já realizado.
— Sou uma naturalista da velha fase de sua pesquisa, a meta de toda pensa não será comida, mas intera- confiante que Herzing é a pessoa lecer associações entre sons de golguarda, que acredita ser preciso se a sua vida: a comunicação em tem- ção social. A cientista vê a possibi- certa para isso. Por décadas ela reu- finhos e objetos.
Herzing espera conseguir interaintegrar ao ambiental natural dos po real com os golfinhos, na qual lidade de que humanos e golfinhos niu um banco de dados com inforeles tomarão a iniciativa de intera- desenvolvam um vocabulário co- mações sobre padrões de compor- gir com os golfinhos de uma forma
animais — diz.
tamento, como ensinar filhotes e ca- jamais vista. Mas reconhece que os
mum para objetos e ações.
E é isso o que ela faz. Baseada em gir com os seres humanos.
Outros cientistas estão empolga- çar em grupos. Também reuniu resultados serão limitados:
Golfinhos já se mostraram capaJupiter, na Flórida, ela acompanha
— Estou muito animada, mas sei
três gerações de golfinhos da área. zes de responder a propostas huma- dos com o projeto. Stan Kuczaj, do sons. E os golfinhos produzem três
Conhece cada animal pelo nome, e nas, como realizar tarefas em troca Laboratório de Comportamento Ma- tipos: estalos, assobios e pulsos. As- que não é possível esperar muito
sabe distingui-los por suas persona- de comida. Mas se ela estiver certa, rinho da Universidade do Sul do sombios são usados para navega- nesses primeiros momentos.
Erik Olsen

