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Um dos mais renomados especialistas brasileiros no fenômeno das mudanças climáticas, o pesquisador
Eneas Salati elaborou um decálogo dos principais problemas ambientais a pedido do Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID), do qual foi consultor. Salati diz que o aumento de temperatura
previsto para a Terra – de 0,6°C – parece pouco, mas é dramático e equivale à explosão de dez bombas
de Hiroshima por segundo.
Ex-assessor do Banco Mundial e de seu braço financeiro, o International Financial Corporation (IFC),
Salati atualmente é diretor técnico da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) e
membro do Fórum de Mudanças Climáticas. E defende que quando se trata de meio ambiente, metade da
solução aparece quando se consegue definir em detalhes os problemas que se pretende enfrentar.
Nesta quarta-feira 8, Salati foi convidado para apresentar seu decálogo ambiental num encontro
promovido pela Global Reporting Initiative (GRI), que define as regras para as empresas relatarem suas
práticas e preocupações socioambientais.
Numa atitude inédita no mundo, a GRI, com sede em Amsterdã, na Holanda, escolheu o Brasil como
projeto piloto para elaborar uma série de protocolos específicos para que as organizações brasileiras
possam relatar suas ações sociais e ambientais nos balanços e relatórios de final de ano de forma
condizente com as realidades nacionais. A seguir, o decálogo dos dilemas ambientais segundo Eneas
Salati:
1. Crescimento Populacional
Se tudo continuar como está, teremos um aumento populacional de 26% nos próximos trinta anos.
Passaremos de 6,5 bilhões para 8,2 bilhões de pessoas no planeta. Certa vez discuti com minha mãe
sobre o impacto do crescimento populacional na degradação ambiental. Mas sou o nono filho de uma
família de dez crianças e se tivesse controle populacional, eu não existiria.
2. Aumento do consumo de energia
Com o atual padrão de consumo, esperamos um aumento de 62% no consumo energético nos próximos
trinta anos. Mais importante de tudo, se a China mantiver o mesmo padrão de consumo dos Estados
Unidos, será necessário dobrar a produção de petróleo em vinte anos. Sobretudo, não há espaço para
descartar todos os produtos que produzimos hoje.
3. Pobreza
Eu escolhi a palavra miséria para trata desse tema, mas o pessoal do BID e do Banco Mundial prefere a
palavra pobreza. O que me interessa é traçar o paralelo entre miséria e pobreza e a degradação
ambiental. Historicamente, a população mais pobre sempre ocupou áreas mais pobres em nutrientes, mais
difíceis de se irrigar, menos férteis, mais passíveis de alagamento, desmoronamento, e com menos
possibilidade de construção e de saneamento básico.
4. Aquecimento global
Em 2007, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) confirmou, com 95% de certeza,
que o atual aquecimento da Terra é provocado pelas atividades humanas. Há quem considere pouco o
aumento de 0,6° C na temperatura média da Terra, mas é bom lembrar que isso representa uma explosão
de dez bombas nucleares de Hiroshima por segundo no planeta. Nos mares, a situação é séria. Até 300
metros de profundidade, já começamos a notar um aquecimento de 0,5° C na temperatura da água dos
oceanos.
O mais crítico mesmo é o degelo da calota polar do Ártico, uma estrutura que existe há milênios e que em
poucos anos derreteu em ritmo acelerado, diminuindo em espessura e em tamanho. As projeções para as
próximas décadas são péssimas. Num relatório recente, o IPCC falava que a calota polar do Ártico devia
desaparecer em 50 anos, hoje já se fala que em 15 anos ela pode deixar de existir. O que os modelos

climáticos apontam é que o aumento da temperatura em todos os continentes foi bem além das oscilações
naturais do planeta.
5. Destruição dos ecossistemas
Estima-se que 11 milhões de hectares de florestas tropicais sejam desmatados anualmente no mundo,
uma área equivalente ao território da Guatemala. As florestas tropicais prestam serviços ambientais e isso
tem valor. No Brasil, existe uma excelente legislação ambiental. A implementação dessa legislação é que
é deficiente e falha. O resultado é que perdemos espécies animais e vegetais num ritmo acelerado.
Quando vivi na Amazônia, como diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (INPA) na década
de 70, havia apenas 0,5% de desmatamento. Hoje o desmatamento está em 20% de corte raso, sem
contar a extração de madeira de lei.
6. Matriz energética de transporte
Hoje o petróleo representa 96% da matriz energética mundial para o transporte. O gás natural responde
por 2,4%, a eletricidade por 1,2% e o carvão, 0,4%. Já no Brasil a matriz é diferente. O petróleo representa
83,9%, o gás natural, 3,8%, a eletricidade por 0,2% e as energias renováveis respondem por 12% da
nossa matriz energética. Precisamos investir em energias renováveis.
7. Lixo
A quantidade média produzida por um ser humano é de cinco quilos por semana. A produção diária de lixo
no Brasil é de 240 mil toneladas. Na prática, 88% desse volume de lixo vai para os aterros sanitários ou
lixões. O custo anual entre a coleta e o descarte é de R$ 4,1 bilhões. Uma das tecnologias mais utilizadas
na Europa é a da incineração. Ela é cara, sem dúvida, mas é extremamente eficiente.
8. Impacto sobre a biodiversidade
Os impactos sobre a biodiversidade são de várias naturezas. Hoje há uma exploração excessiva dos
recursos naturais e a introdução de espécies e doenças exóticas.
9. Recursos hídricos
A questão da água tem várias implicações. Primeiro que há uma sobre-utilização dos recursos hídricos por
parte da agricultura. O saneamento básico praticamente não existe, há legislação, existe obrigação, mas
ninguém faz, nem o município, nem o Estado, nem o governo federal. É preciso tratar os resíduos
industriais e resolver a escassez e o manejo dos recursos hídricos no semi-árido brasileiro. Não é falta de
tecnologia o que temos, também não há falta de dinheiro. No caso do saneamento básico, falta vontade.
10. Mudança climática global
O problema é muito mais sério do que parece. As mudanças climáticas não vão ocorrer hoje, nem
amanhã, mas já começam a acontecer. O modelo hídrico para a Amazônia e o Nordeste brasileiro precisa
de um viés diferente. Não apenas para a produção de eletricidade e de comida, mas para a produção de
resultados socioambientais. Os atuais padrões de consumo são incompatíveis com a disponibilidade de
recursos naturais. A velocidade de consumo está além da capacidade de reposição natural do planeta. É
preciso fazer uma revisão e atualização das legislações referentes ao tema. Por isso considero importante
esse Anexo Nacional proposto pela GRI para estimular as empresas a se adequarem a padrões
internacionais de qualidade de gestão ambiental, indo além da própria legislação ambiental nacional.
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