
grande terremoto seguido de tsunami que 
atingiu a costa nordeste do Japão no dia 11 
de março, deixando 26 mil mortos e desa-
parecidos, foi mesmo um desastre natural? 
As dúvidas sobre a causa da brutal catástro-

fe espalharam-se pelo mundo junto com as imagens 
das ondas gigantescas engolindo cidades inteiras, dos 
tremores secundários transmitidos ao vivo, das buscas 
por sobreviventes e das tentativas frustradas de conter 
o vazamento radioativo na usina de Fukushima, até 
hoje fora de controle.

Novas armas geofísicas e climáticas já estariam 
sendo usadas pelas potências militares? Ou teria sido 
mais uma resposta do planeta ao processo de aqueci-
mento global? Estes questionamentos pipocaram nas 
redes sociais, nos sites e blogs que costumam abordar 
estas questões. Assim como aconteceu após o terremo-
to que devastou a capital do Haiti em janeiro do ano 
passado, suspeitas recaíram sobre o Haarp, o Programa 
de Investigação de Aurora Ativa de Alta Frequência 
do Departamento de Defesa dos Estados Unidos.

Na estação de pesquisa do Alaska, concluída em 
2007 pela BAE Systems, im-
portante fornecedora mundial 
de equipamentos de inteligên-
cia militar, um transmissor de 
alta frequência ligado a 180 
antenas é utilizado para estu-
dar as propriedades do plasma 
da ionesfera. Participam dos 
experimentos, cujo objeti-
vo é, segundo o site oficial 
www.haarp.alaska.edu, de-
senvolver sistemas de co-
municação e vigilância civis 
e militares, cientistas de uni-
versidades, de empresas e do 
governo dos Estados Unidos.

AMBIENTE
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Catástrofe no Japão gera enxurrada 
de especulações sobre a utilização 
de novas armas geofísicas e as 
mudanças climáticas

 Existem alguns estudos apontando impactos da variação dos mantos de 
gelo (Antártica e Groelândia) em movimentos da crosta terrestre, mas em uma 
longa escala de tempo, entre 10 mil a 100 mil anos. Na Antártica são 25 milhões 
de km3 de gelo, equivale ao Brasil coberto por 3 quilômetros de gelo. Se tirar esta 
carga e colocar no mar, a crosta embaixo da Antártica vai se mover. Na verdade, 
ela se elevaria em 1 quilômetro. Isto causaria tensões entre as placas tectônicas. 
No entanto, não temos evidência de que isso esteja ocorrendo em escala pequena 
de tempo (até centenas de anos).

Utilizando a técnica dos testemunhos de gelo, aplicada pelos pesquisadores 
do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências da Ufrgs liderados por 
Jefferson Simões, os cientistas que estudam a história do clima no planeta já têm 
dados sobre a concentração de dióxido de carbono e metano dos últimos 800 mil 
anos. “Podemos afirmar que nunca antes tivemos neste período uma concentração 
tão alta como agora”, informa Simões, que por seu trabalho pioneiro é um dos 
mais novos integrantes da Academia Brasileira de Ciências (a cerimônia de posse 
ocorreu no dia 3 de maio).

“A mudança do clima tem que ser vista como um dos tantos estresses em 
um mundo bastante complexo. Não podemos vê-la de maneira isolada e nem 
negá-la, como ainda fazem alguns aproveitadores e espertalhões”, pondera Je-
fferson Simões, um dos autores do 1º Relatório de Avaliação Nacional do Painel 
Brasileiro de Mudanças Climáticas que deverá ser divulgado durante a Confe-
rência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (Rio+20) que aconte-
ce no Rio de Janeiro de 3 a 6 de junho de 2012.

Impacto na crosta terrestre

Jefferson Cardia Simões, glaciologista

Em busca de uma 

explicação

Fotos: photoxone/divulgação

Foto: M
arco C

outo  A
g/A

L 

Foto Igor Sperotto

Internet e eventos extremos
Desastres naturais sempre ocorreram. O que 

mudou nos últimos anos foi o acesso às informações, 
facilitado pela Internet, e a ocorrência de eventos cli-
máticos extremos, e possivelmente mais frequentes 
devido às mudanças climáticas (incluindo um aque-
cimento global). “Hoje sabemos que a maior erupção 
vulcânica dos últimos 5 mil anos ocorreu em 1815 na 
Indonésia matando mais de 200 mil pessoas e dei-

xando todo planeta sem verão por 
dois anos”, informa o glaciologista 
Jefferson Cardia Simões, 52 anos, 
coordenador do recém-criado Ins-
tituto Nacional de Ciência e Tec-
nologia da Criosfera (leia box).

Jefferson Cardia Simões não 
acredita no uso de novas armas 
climáticas e trata isso como ficção-
científica: “O custo e a energia 
envolvidos seriam absolutamente 
grandes. A grande questão é que 
estamos com um sistema climático 
sendo alterado rapidamente, com 
mudança da composição química 
da atmosfera, e isso afeta o balan-

ço de energia da atmosfera e o equilíbrio do clima. 
Junto com isso estamos mais sensíveis a variações 
naturais do sistema climático pelo uso mais intenso 
da terra, mais gente no planeta, e estamos sabendo de 
coisas rapidamente”.

Não há evidências científicas de que os terre-
motos que atingiram o Japão tenham sido causados 
pelo aquecimento global ou outras mudanças do 
clima. No entanto, explica o glaciologista Jeffer-
son Cardia Simões, dados incipientes sugerem que 
grandes derretimentos dos mantos de gelo, como 
o da Groelândia, poderiam causar no futuro movi-
mentos no manto terrestre. Já o rápido derretimen-
to do Ártico não teria efeito semelhante. “O gelo 
que está derretendo no Ártico é mar congelado. Isso 
não afeta a carga de gelo sobre a crosta terrestre”, 
ressalta Simões.

O prédio do Centro Polar e Climático do Instituto de Geociências 
da Ufrgs, sede do recém-criado Instituto Nacional de Ciência e Tecnolo-
gia da Criosfera, começa a ser construído no final do ano ou no início de 
2012 no Campus do Vale. “Parte dos recursos necessários já está dispo-
nível, mas infelizmente temos um processo burocrático longo”, explica o 
glaciologista Jefferson Cardia Simões.

 Dentro de dois ou três anos teremos um laboratório completo para 
análise dos testemunhos de gelo. Não só a manutenção no estado sólido, 
mas derretimento e uma série de técnicas de análises químicas, como cro-
matografia iônica, espectrometria de massa e outras técnicas que permi-
tem que a gente reconstrua a história ambiental a partir dos testemunhos 
de gelo. Será o primeiro laboratório completo na América Latina.

Atualmente os testemunhos de gelo são armazenados em um frigorí-
fico da Conab alugado em Porto Alegre e analisados nos Estados Unidos, 
nos laboratórios da Universidade do Maine, onde Simões é professor as-
sociado do Instituto de Mudanças do Clima. Além da parte científica de 
pesquisa, o Centro Polar e Climático tem também a parte de ensino em 
todos os níveis, Básico, Médio e Superior. 

A função dos pesquisadores liderados por Jefferson Cardia Simões é 
diagnosticar, monitorar e avaliar o estado da criosfera, a massa de gelo do 
planeta Terra, fazer cenários, investigações científicas e também aconse-
lhar o governo brasileiro na questão do impacto das mudanças do clima 
na criosfera, que ocupa 10% do planeta Terra. Mais informações disponí-
veis no site www.ufrgs.br/antartica

Laboratório inédito na América Latina

CIÊNCIA CÓDIGO FLORESTAL

Árvores exóticas 
esquentam debates  
Ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, 
apresenta em Porto Alegre a proposta de 
consenso do governo para a nova legislação 
ambiental

proposta do governo 
federal de permitir a 
utilização de árvores 
exóticas para recom-
por até 50% das áreas 

de Reserva Legal surpreendeu os 
ambientalistas gaúchos presentes 
ao debate sobre o Código Flores-
tal do Programa Destinos e Ações 
para o Rio Grande promovido 
pela Assembleia Legislativa no 
dia 19 de abril. Vaias e xingamen-
tos tomaram conta do auditório 
Dante Barone após a apresentação 
da ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, e quase impedi-
ram a manifestação da secretária do Meio Ambiente, Jussara Cony. A 
ministra reagiu com vigor à falta de respeito.

– “A política ambiental brasileira tem na sua essência a tradição 
de procurar a convergência e o diálogo democrático. Construir con-
senso e convergência não significa acatar todas as nossas posições. É 
preciso dialogar e compreender as diferenças que guardam este país 
para ter propostas sólidas. (...) Convido todos vocês a fazerem parte 
de uma proposta de convergência, de dialogar antes de ficar acusando 
as pessoas. Quanto mais a gente ficar acusando as pessoas, os conser-
vadores e os oportunistas ganharão espaço no processo de votação do 
Código Florestal. É isso que nós não queremos”.

Surpresa com a falta de respeito de alguns participantes, antes 
de reagir energicamente a ministra perguntou reservadamente à re-
presentante da Assembleia Permanente de Entidades de Defesa do 
Meio Ambiente (Apedema) o motivo das vaias. “Expliquei à ministra 
que as vaias fazem parte da democracia. Ela também me pediu cópia 
da nossa manifestação”, informou ao jornal Extra Classe a bióloga 
Cíntia Barenho, 29 anos, do Centro de Estudos Ambientais, organi-
zação não-governamental de Pelotas (RS) que também participa do 
Conselho Estadual de Meio Ambiente (Consema).

A

Ministra Izabella Teixeira 
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Catástrofe que atingiu o Japão em março deixou 26 mil mortos
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Em sua manifestação, Cíntia 
Barenho repudiou “toda e qualquer 
forma de precarização e flexibilização 
da legislação ambiental”, citando o 
substitutivo do deputado federal Aldo 
Rebello (PC do B/SP), e questionou 
também propostas de alteração da le-
gislação ambiental do Rio Grande do 
Sul, referindo-se ao desarquivamento 
do PL 154/09 que altera o Código 
Estadual do Meio Ambiente proposto 
pelo deputado estadual Edson Brum 
(PMDB). Sobre o mesmo tema tam-
bém tramita na Assembleia Legislati-
va o PL 107/11 de autoria do deputa-
do estadual Daniel Bordignon (PT).

“A proposta de recuperação da 
Reserva Legal com até 50% de ár-
vores exóticas nos pegou de surpresa, 
pois é um percentual muito alto. A 
situação não está clara. Me preocu-
pa um pouco, principalmente no Rio 
Grande do Sul, onde temos o Zone-
amento Ambiental da Silvicultura”, 

disse a porta voz da Apedema Cíntia 
Barenho. No entanto, todos os pre-
sentes concordaram que as alterações 
propostas pelo governo federal para 
viabilizar a aprovação por consenso 
do Código Florestal trouxeram mui-
tos avanços em relação ao polêmico 
substitutivo do relator Aldo Rebello 
(PC do B/SP).

A ministra Izabella Teixeira ex-
plicou que a proposta de consenso 
do governo levou em consideração as 
propostas do Diálogo Florestal, ini-
ciativa que reúne empresas do setor e 
organizações ambientalistas (nenhu-
ma gaúcha), que propôs recentemen-
te para a Reserva Legal: “a recompo-
sição pode ser realizada mediante o 
plantio temporário de espécies exóti-
cas como pioneiras, visando a recupe-
ração do ecossistema, de acordo com 
critérios técnicos gerais estabelecidos 
pelo Conselho Nacional do Meio 
Ambiente (Conama)”.

Código Estadual será alterado

Mais 50 técnicos aprovados no último concurso realizado pela Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente na gestão passada serão chamados. 
O governo do Estado também pretende conceder o “adicional ambiental” 
aos funcionários da Fundação Zoobotânica, complementação salarial de 
25% concedida no ano passado ao quadro funcional da Fundação Estadual 
de Proteção Ambiental. O anúncio foi feito durante seminário interno 
da Sema nos dias 25 e 26 de abril. Após o evento, a Secretária Jussara 
Cony informou ao jornal Extra Classe que os primeiros repasses do Banco 
Mundial devem ser liberados em oito meses para o início da implanta-
ção do Sistema Integrado de Licenciamento Ambiental e do Zoneamento 
Ecológico e Econômico.  Com recursos do Bird, a Sema fará o ZEE de 
cinco regiões: Lago Guaíba, Polo Naval, Litoral Norte, Sinos e Gravataí. 
As demais regiões serão zoneadas em parceria com o Ministério do Meio 
Ambiente. Sobre o Pró-Guaíba, Cony informou que o programa não será 
reativado, pois já cumpriu o seu papel. A prioridade é criar as três Agências 
de Bacia previstas para o Rio Grande do Sul.

Sema reforçada

AMBIENTE

Nas contribuições para o debate 
recentemente divulgadas pela Aca-
demia Brasileira de Ciências e pela 
Sociedade Brasileira para o Pro-
gresso da Ciência, o uso de espécies 
exóticas é admitido “na condição de 
pioneiras, como contemplado na le-
gislação vigente”. Os cientistas res-
saltam que “a restauração das áreas 
de Reserva Legal deve ser feita pre-
ferencialmente com espécies nativas, 
pois o uso de espécies exóticas com-
promete sua função de conservação 
da biodiversidade e não assegura a 
restauração de suas funções ecoló-
gicas e dos serviços ecossistêmicos”. 

“Queremos ser a 5ª economia 
do mundo e seremos. E mais do que 
isso, seremos um exemplo de um país 
que produz de maneira sustentável 
e conserva o meio ambiente. Futu-
ras exportações também dependem 
dos impactos ambientais. (...) Para 
isso queremos um Código Florestal 
que de fato assegure a sustentabili-
dade da agricultura, da silvicultura, 

da qualidade de vida das cidades e 
da conservação da biodiversidade. É 
disso que nós estamos falando, man-
tendo coerência com as políticas pú-
blicas não só ambientais, como de 
desenvolvimento. Sem isso eu não 
faço a política de agricultura de bai-
xo carbono que é um dos compro-
missos formais da Política Nacional 
de Mudanças Climáticas”, afirma a 
ministra. Para ela, a proposta do go-
verno federal mantém a exigência de 
Áreas de Preservação Permanente e 
de Reserva Legal. “Já a proposta que 
está no Congresso isenta de Reserva 
Legal as propriedades de até qua-
tro  módulos fiscais, o que significa 
52 milhões de hectares que ficariam 
expostos ao desmatamento. Nós 
queremos manter todos os níveis de 
Reserva Legal: 80% na Amazônia, 
35% no Cerrado Amazônico, 20% 
no Cerrado, na Mata Atlântica e no 
Pampa”, ressaltou Izabella Teixeira 
aos 800 participantes presentes no 
debate sobre o Código Florestal.

Cientistas defendem nativas
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Consema prorrogou por um ano o prazo para os produtores

O que diz a legislaçãO – Área de Preservação Permanente é a área, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos 
hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica, a biodiversidade, o fluxo gênico de 
fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 
Já a Reserva Legal é a área localizada no interior de uma propriedade ou posse 
rural, excetuada a de preservação permanente, necessária ao uso sustentável 
dos recursos naturais, à conservação e reabilitação dos processos ecológicos, 
à conservação da biodiversidade e ao abrigo e proteção de fauna e flora nativas.

O Conselho Estadual do Meio 
Ambiente (Consema), através da Re-
solução 257/2011 do dia 8 de abril, 
prorrogou por um ano o prazo para 
cadastramento e regularização dos 
empreendimentos de silvicultura 
de porte médio, pequeno e mínimo 
que venceria no dia 11 de abril. A 
decisão foi tomada em reunião ex-
traordinária.

“A secretária do Meio Ambien-
te, Jussara Cony, nos pediu este prazo 
para resolver o passivo deixado pelo 
governo anterior. Ela nos garantiu 
que em um ano o governo fará uma 
campanha de esclarecimento junto 
aos produtores rurais para regularizar 
a situação. Aceitamos por unanimi-
dade”, informa Cíntia Barenho, do 
Centro de Estudos Ambientais.

Consema amplia prazo de 
regularização dos plantios
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Produtores terão mais um ano


