XV. - DEBATE . - CAMADA DE OZONIO- SITUAÇAO. ATUAL E
PERSP.fCTlVAS PARA. O tUTURO

l. DAT.A : 06 de julho

d~ .

19.88.

It: Auditório Nereu Ramos
Congresso Nacional

Ili. OBJt:TlVOS:
Discutir a situação autal e as consequências da de$
.

truição da

·•

.

.

·-

! -

':

•

·- . ~-.

:.

·;,

--~ •.

-. ; . •

.

-~

:.

;:

• '. ..

. .

-..

: : ,: ..·

de clorofluorcarbono (CfC) em aerossóis.
. · :·r ; ·_. ~-

: .. ·.

.Apre?~ntação de propo~ _ta,~.
-

:..

> ...

-

IV. PARTICIPANTES:
ver l.Js.tagem .eJ":'m ·.::,.a·•_n. .exo
,
.:

'·

-~

...

: . :•

·' :. "r ..

~;

· ·.;)

~::- ~.:_

·:

de ozônio na atmosfera.

cama~a
:. : .

Discutir os Projetos de Lêi que proíbem a

.

•

~-

.• .

.....

..,.

-.

.••

~-~

.:.

~- -~

3;.

utili~açlo
;

;·! ...~.

~:. :; ....~ . .

-;:-.ti·

'---

ANEXO í

~

LISTAGEM DOS PARTICiPANTES DO
D~BATE

SOBRE CAMADA DE

O~ONid

ANEXO II -

PROGRAMAÇAO DO DEBATE

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

DEBATE: CAMADA DE OZONIO SITUAÇAO ATUAL E

PERSPECTIVAS PARA

O FUTURO

PROMOÇAO: FRENTE NACIONAL DE AÇAO ECOLOGICA NA

CONSTITUINTE

COORDENAÇAO: OIKOS - UNIAO DOS DEFENSORES DA TERRA .

PROGRAMAÇAO

DATA: 06 de julho de 1988
HORARIO: 09:00 hs às 18:30 horas
LOCAL: Congresso nacional - Câmara dos Deputados
Auditório Nereu Ramos ·

OBJETtVOS: . Discutir a situaç§o atual e .as consequências da
destruição da camada de ozônio na atmosfera .
. Discutir os Projetos de Lei que proibem a útili
zaç§o de ciorofluorcarbono (CFC) em aerossóis.
Apresentaç§o de propostas.
SEGUNDA: 09:00 - ABERTURA

09:30 - APRESENTAÇAO DO TEMA
Aspectos cientificos e tecnólogicos
Volker Kirchhof - INPE
Aspectos ambientais
Almirante Ibsen de Gusmão Câmara
Consultor da ONU

ASSEMBL~IA NACIONAL CONSTITUINTE

. Efeitos da destruição da camada sobre a saúde
humana.
Maria Leide - Ministério da Saúde

. Alternativas tecnológicas
Werner Zulauf - SEOUMA/SC

. Aspectos do desenvolvimento industrial
Herneto Carrara Júnior - SOl

. Histórico dos Esforços Internacionais para

a

proteção da Camada de Ozônio - a participação
brasileira
Júlio Bi te 11 i - Ministério das Relações Exteriores

. Informe da Conferência Mendial "The

Changing

Atmosphere", realizada em Toronto-Canadá
27 a 30 de junho de 1988;

Deputado: Fábio Feldmann

12:30 Intervalo para almoço ·

14:00 Reunião dos Grupos de trabalho
16:00 Sessão Plenária
18:30 Encerramento

de

a.~ -

O

M ••

•

•

-4 . .. ... _,. '

-

OAo _-o\i•,.o,.O'' •

ANEXO III - DOCUMENTO BASICO - SUBS!DIOS AO DEBATE

"-·• • ,....;;:,. > ~ ·..l-u . . ....., ,·, ......:~ . " '

; •'•

..

...

'

m~$~m~;::~~q~º~~Wii:p~:::~º~º
i~q9W9Ç~q~i;:~~~::t;q~$m~mw~~m~
!l''!'"l.:J
111~ lq 111

·~ III:,.!JIII~ ! J" l JI!IIPH !lllflll)

PII I JIII II!II! 11! PIIIIIIIIHitlllllll

! ! ! ! ! ! !! ! !!!!! ! ! ! ! !! ! ! ! ! !! ! ! ! ! ! j ! !! ! ~ !! !! !! ~ ! ! !! ! ! ! ! J !!!!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! li

I lt ! 11 ! !! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! I i I ! i !I I I! 11 I i !!

1! ! ! ! ! ! !! ! ! ! I I I 111 I 11111 I ! ! ! ! ! !! ! ! !! ! ! !
:::::::::: .......... ::::::::::::::

llt ltllllllllltlti ;q

II~IJ

111! lllfltlllll! I! l i

i!i i!i;;; i!i i!!iiiQ [i~QS ;;;..,; ;;;UJN [;Al!l ;;;wQS iwE!f'•E!rifSO.RES iiil~A iiiif.ERRA iii!ii ;;; ;i;;;;;;;
::::::

:···:::::

:::::::::

.....

:::::::::::::::

...... .... ..

CAMADA DE OZONIO-- SITUAÇAO ATUAL E PERSPEC
TIVAS PARA O FUTURO
- SUBSIDIOS AO DEBATE ·-

PROMOÇAO: Frente Nacional de Ação

Ecológ..!_

ca na Constituinte

COORDENAÇAO: Entidade Ecológica OIKOS - União
dos Defensores da Terra
DATA/LOCAL: 06 de julho de
Congresso

1988

Nacional

Auditório Nereu Ramos

JUNH0/88

- ..1M

.....

.. ~ .• -

•

•

-·

-

,__

-

O presente documento traz elementos básicos
ao debate sobre a destruiç§o

da camada

ozônio. Convém salientar que é de

fundamen

tal importância a sua leitura crítica,
que a Frente

N~cional

de Aç§o Ecológica

Constituinte espera receber sugestões
aprimorá-lo.

de

e
na
para
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OBJETIVO: Debater os aspectos ambientais,

científicos e tecnológicos

rel~

tivos à destruição da camada de
ozônio e seus - efeitos, bem como
os esforços nacionais e
cionais para evitar essa
truição.

intern~
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O QUE E O OZONIO

O ozônio é composto por três átomos
-

e sua molécula é representada pelo símbolo
tem .sua molécula formada por dois átomos

o,.

(02)

de oxigênio,
O

oxigênio

e, quando

sub

metido a um fenômeno de eletrização, tende a condensar

alg~

mas de suas moléculas dando origem à forma O,, com três

áto

mos, altamente oxidante e com relativa instabilidade.
Alguns autores definem o ozônio como sendo

uma

forma alotrópica do oxigênio (oxigênio triatômico).

Outros

se prendem à origem grega OZEIN, que significa ter cheiro

ou

exalar odor. Pode ser gerado através de vários processos,

na

turais ou artificiais.
O ozônio é um gás azulado e, em ·grandes
trações

apresenta~-$e

concen

com cheiro característico e penetrante,

sendo porém suave e refrescante em

pequenas

concentrações

no ar. E instável, mantendo-se, entretanto, sem se

transfor

mar em oxigênio por alguns minutos em temperatura normal, ace
lerando esse processo de retorno à forma original com o
menta da temperatura e especialmente na presença de
e substâncias oxidáveis com as quais reage. Sua
na água é

consid~rada

umidade

solubilidade

fraca, entretanto dissolve-se bem

terebentina, óleo de canela, azeite de oliva, éter anidro
outros compostos químicos. Tem peso molecular 48,
maior que o oxigênio 32; sua densidade é

de

em
e

portanto,

aproximadamente

1,653, e sua capacidade de oxidação é 15 vezes maior
do oxigênio.

au

que

a
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PRINCIPAIS UTILIDADES DO OZONIO

O ozônio é um dos principais responsáveis

pela

existência de vida na terra, protegendo os seres vivos

atra

vés de um processo de constante geração na atmosfera, o
constitui a principal forma de produção desse gás pela
reza. Através das descobertas que possibilitaram ao

que
natu

homem a

sua produção artificial, abriu-se um importante campo

de .

aplicação no tratamento de água para consumo humano.
O emprego do ozônio, entretanto, não tem limites
ainda definidos. Citaremos apenas algumas de suas

aplicaçôes:

Conservação de alimentos;
Odontologia;
. Tratamento de água mineral e

esterilização de

garrafas;
Renovação da água em piscinas;
Esterilização de água do mar para cultura

de

ostras;
Purificação de ar e renovação do ar confinado;
Desinfecção de lixo;
Tratamento de efluentes de esgotos sanitários;
. Eliminação de mofo de papel moeda em

· caixas

fortes;
. Esterilização de ambdentes;
Envelhecimento de bebidas;
Oxidação do nitrogênio nos gases das formas de
coque;
Tratamento de águas residuais

industriais.

..
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As propriedades bactericida, fungicida,

virucida,

e cicatrizante do ozônio, há muito conhecidas, levaram
cientistas a pesquisarem seu emprego na medicina. Sua
ção no tratamento de diversas afecções de pele e em

os
aplic~

fisiote

rapia vêm sendo usada com eficácia desde 1930.
Nos últimos vinte anos, especialmente na Europa,
as pesquisas cientificas demonstram sua eficiência no

uso

interno, por ingestão e injeção das associações do

ozônio

com o oxigênio, azeite de oliva e ácidos graxos não

satura

dos, associações estas que já estão sendo empregadas no
tamento de diversas moléstias, incluindo a
Staphilococus, Candida albicans, e outros
ção de plasma

eliminação

fungos; a

(gangrena), por injeção

de

cons~rva

sanguineo e até mesmo a regeneração de

dos em estado de necrose

tra

teci

direta de

associações de ozônio no local. Os estudos, atualmente,

ie concentrado na aplicação do ozônio para a cura do

têm

câ~cer.
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CAMADA DE OZONIO - CAUSAS E CONSEQUENCIAS DE SUA DESTRUIÇAO.
A idade da Terra é calculada em 4,5 a 5

bilhôes

de anos. Pela teoria mais aceita, a massa despreendida da ne
bulosa solar que deu origem ao nosso planeta,

iniciou

sua

trajetória em estado incandescente em torno do Sol, e passou
por um processo de resfriamento. Ao seu redor, agregou
força da gravidade, uma massa gasosa, despreendida

pela

durante

os milênios de condensação e resfriamento da matéria

sólida

e líquida, à qual denominamos ATMOSFERA. O sol, como princi
pal fonte de energia, envia à Terra diversas radiaçôes
uma fonte calorífica, de temperatura

de

estimada em 5.800°k (graus

absolutos). A atmosfera representa uma proteção contra as ra
diaçôes de alta freqUência dos raios solares que são por ela
filtrados por absorção pela matéria gasosa. Estima-se que

a

estabilização da atmosfera terrestre tenha ocorrido há cerca
. de 2,5 a 3 bilhôes de anos, éP,oca mais provável do

surgime~

to dos primeiros seres vivos unicelulares, coincidindo com a
formação de uma camada atmosférica por um subproduto do

oxi

gênio: o ozônio.
Os raios ultravioleta de alta frequência são
sorvidos pelo ar rarefeito das altas camadas da
onde, na ESTRATOSFERA (camada atmosférica situada
e 50 quilômetros de altura - ver figura
o

1)~

atmosfera,
entre

em contato

oxigênio, formam o ozônio. Abaixo dessa camada são

trados raios de menor intensidade, que atingem a

ab

15
com

encon

superfície

da Terra .como parte da insolação.
Segundo V. Kirchhoff,

a luz ultravioleta do

sol
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tem propriedades parecidas às radiações emitidas pelo
( bastante

conhecido

no

césio

Brasil após o acidente de

nia), apesar de atingir apenas a

pe~e

Goiâ

e ser mais fraca.

Nor

malmente, chega à superfície da Terra uma quantidade pequena
de radiação ultravioleta,

~ois

ela é em grQnde parte absorvi

da pela camada de ozônio. Ao ser atingida pela radiação,
mo 1 é cu 1 a de ozônio "v i bra" ,· transformando em c a 1 ar
energia que absorve. Somente o ozônio tem

inócuo a
para

capacida~e

sorver parcialmente uma perigosa faixa de radiação

a

a~

ultravio

leta.
Existem apenas três moléculas de ozônio para
da 10 milhões de outras na estratosfera. Se todo esse

ca
gás

fosse comprimido até atingir a pressão e temperatura

normal

da superfície da terra, formaria uma película de apenas 3 mi
límetros de espessura.
Ocorre um fenômeno de constante geração e

decom

posição de ozônio, devido à sua instabilidade, que se

trans

forma em oxigênio e vice-versa pela ação dos raios ultraviol!
ta. As reações que se processam na camada de ozônio

liberam

calor, dando origem a mudanças no gradiente térmico da estra
tosfera; aproximadamente na altitude de 25Km, a

temperatura

passa a aumentar proporcionalmente à altitude até em

torno

de 50 Km, voltando a decrescer a partir daí.
A formação do ozônio (O,) é acompanhada, na

prÉ_

pria estratosfera, por vários outros processos (como os
envolvem reação com os compostos nitrogenados) que
sentido contrário, isto é, destroem a molécula
(ver figura

que

atuam em

recém criada

2). Assim, a concentração do ozônio em

estado
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Fig. 1 - A camada

.

~e

Ozônio é uma proteção contra a radiação

ultravioleta que vem do Sol.

estacionári o resulta, em cada camada atmosférica,

do equilí

brio que se estabelece entre processos de produção e de perda,
cuja incidê n cia varia com a altura.

.

As primeiras preocupações com a camada de ozônio,
tiveram ini c io em 1970, quando a· meteologista inglês P. Crut
zen evidenc 2 ou que a introdução artificial de óxidos de
trogênio

(N O )

na estratosfera por aviões supersônicos,

responsável pelo ciclo de destruição catalítica do
fato

consta ~ ado

era

ozônio,

também pelo meteorologista H.S. Johnson,

1971. Com bE se nos estudos de Johnson,

ni

em

o aerônomo Mac Elroy

07
a)

NO

+

N0 2 +

b)

O,
O

o

+

o,

Cl

+

O,

elo
o

+
+

o
o,

202

20_2

Fig. 2 - Destruição do ozônio na estratosfera

por causa da

adição dos compostos nitrogenados. O efeito da

adi

ção de cloro à atmosfera é idêntico.
Kirchhoff,

V.

&

Azambuja,

S . - IN:. Ciência Hoje,

5 (28): 30, 1987.

anunciou uma perda de 16% na camada de ozônio em trinta anos.
Mais tarde, ficou

ev~dente

que os aviões

sup~rsônicos

ram as principais, nem as únicas fontes possíveis de

não

e

polui

ção. Todos os êviôes dd tipo Boeing 747, 704, Airbus, etc

ao

voarem c6m frequência na baixa estratosferd, lançavam

uma

grande quantidade de óxido de nitrogênio.
Em 1974, os químicos norte-americanos R. Stolarsky

e R. Cicerone chamaram atenção para o fato de que os

óxidos

de Cloro-CIO (ver figura 2.) se comportavam de maneira
lhante aos óxidos de nitrogênio-NO, nos ciclos
destru i dores de ozônio. Neste mesmo

ano~

outros

constêtaram que os Clorofluorcarbonetos também

seme

catalíticos
cientistas
destruíam o

ozônic. Quando liberado no ar, o cloro não representa
ameaçê à camada de ozônio, pois se combina facilmente com
água e forma o ácido clorídrico. Assim, as precipitaçôes

uma
a
at

08

mosféricas fazem

~

cloro retornar ao solo, diminuindo a possl

bilidade de atingir a estratosfera.
O cloro constitui uma grande ameaça à

camada

de

ozônio quando incorporado à molécula de uma substância

total

mente inerte quimicamente. Não foi difícil aos químicos

iden

tificarem os clorofluorcarbonetos (CFC), em

geral

dos gás freon, como as substâncias que realizavam

design~

o

trans

porte do cloro à camada de ozônio.
O gás freon começou a ser utilizado em 1928

pela

General Motors em geladeiras e, na época, se acreditava

que

tudo que sobe para a atmosfera acaba se dissolvendo,

sem maio

a

mesma

crença, a indústria química de todo o mundo passou a

prod~

res prezuízos para o planeta. Já nos anos 60, com

zir em grande escala um grupo de substâncias com as mesmas
racterísticas do gás de geladeira: os

c~

clorofluorcarbonetos,

ou CFCs. Devido às suas excelentes propriedades químicas (são
muito estáveis, não-inflamáveis- não-corrosivos e
foram rapidamente adotados para vários

u~os,

não-tóxicos)

tais como a

dução de aerossóis e materiais de limpeza, equipamentos

prQ
médi

cos e eletrônicos. (ver figura 3).
Os CFCs, que são inertes na baixa atmosfera,
uma lenta trajetória que pode

lev~r

após

vários anos, atingem a es

tratosfera. Sob o efeito das radiações ultravioleta, muito ati
vas nesses níveis da atmosfera, estas moléculas se

fotodisso

c iam dando origem a átomos de cloro livres (ver figura 1).
sas condições, o cloro e o ozônio se associam. Em

Ne~

seguida, o

ozônio se reduz em oxigênio molecular, enquanto · o cloro forma o ó
xido de cloro, que por sua vez captura os átomos de oxigênio livres, produ

~-

Fig. 3 - DESTRUIÇAO CAUSADA POR CADA TIPO DE CFC*
SLBSTANCIA

APLICAÇAO

VIDA tv'ÍDIA
(em anos)

EMISSAO GLOOAL
(em 1985,em 10 milton.)

CONTRIBUIÇAO PARA OESTRUIÇAO
DA CAMADA DE OZOtHO (em %)

CFCll

Refrigeração e aerossóis

76,5

238

25,8

CFC12

Refrigeração e aerossóis

138,8

412

44,7

CC14

Solvente ultrafino

67' 1

66

7,6

CFC113

Refrigeração e aerossóis

91 '7

138

11 '7

CH3CC13

Solvente ultrafino

8,3

474

5' 1

CF3BR

Refrigeração e aerossóis

.

100,9

3

3,7

CF2ClBR

Extintores de incêndio especiais

12,5

3

0,9

CFC22

Espumas ( i.sopores)

22,0

72

0,4

FONTE: Unep (United Nations Environment Programme), 1987

o

\()
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zidos em outras reações. Os dois átomos de oxigênio se
ciam a uma molécula de oxigênio e o cloro, de novo
vai se aliar a

asso

isolado,

outra molécula de ozônio. Nesta sequência,

cloro levado à atmosfera como clorofluorcarboneto, vai

destr~

de~

indo o ozônio. Em dois anos, período médio de permanência
te átomo na

estratosfera, cem mil moléculas de ozônio são

liminadas. O Cloro não sofre nenhuma alteração,

o

e

permanecendo

como um elemento catalizador e destruidor de ozOnio, tais rea
ções são rápidas e eficientes. (ver figura 4).

;: .-r'

-- ---

~á:mrvidls

JE1.o azfnio
. , e t:rcrsfcnuaJ::t:; en ,

Fig. 4
IN: ISTO

~

de 25 de novembro de 1987.

Na década de 70, quando o problema foi levantado,
cálculos preliminares indicaram que a camada de ozônio

deve

ria sofrer, nos próximos cem anos, uma perda estimada

entre

7 e 13% de sua massa total. Estes números sofreram

acrésci

11

mos sucessivos. Mesmo que se possa admitir uma

discussão so

bre a precisão das estimativas, parece haver consenso

nos

meios científicos a respeito do essencial: o problema é real
e tende a agravar-se se não forem tomadas medidas

específi

cas para contê-lo.
A partir de 1977, várias equipes começaram a

dete~

tar, através de técnicas dijerentes, pequenas diminuições da
camada de ozônio existente sobre a Antártida. De início,

o

assunto mereceu pouca atenção. Em fins de 1982, o mesmo fenô
meno foi observado na Suíça, Alemanha e Canadá, sendo

que,

nos dois primeiros casos, os decréscimos em relação à

média

dos anos anteriores foram, respectivamente, de 7 e 8%

No

ano seguinte, alerta mais dramático veio novamente da

Antár

tida, com o aparecimento de enorme "buraco" que, em

outubro

de 1983, reduziu à metade"o valor normal da concentração

da

camada. O mesmo fato se repetiu em 1985, movimentando, desta
vez, sensores

e demais equipamentos instalados em

satélites.

A localização do buraco na camada de ozônio
a Antártida é explicada pelas

sobre

peculiaridades da região: ven

tos que circulam do Equador para os palas, e vice-versa, car
regam os poluentes químicos que acabam se concentrando no po
lo sul. Durante o inverno, a poluição não dispersa, fica
rando na alta atmosfera, em círculos com ventos de até

100

Km por hora, o que é chamado de VORTEX POLAR. Partículas
luidor~s,

especialmente do CFC, acabam presas nesse

e, com os primeiros raios do sol da primavera austral
agosto a Outubro), passam a reagir com a camada de

gi

PQ

vórtex
( de
ozônio,

destruindo-a. O feMômeno se torna mais intenso a cada mês de

12

outubro, para diminuir a partir de novembro, devido às mudan
ças dos gases próximos à superfície terrestre, que

deslocam

novas massas de ar para a região, provocando a

disseminação .

do monóxido de cloro formado por toda a crosta

terrestre e,

consequentemente, "tapando" o buraco.
Segundo dados dos Relatórios Anuais do

Programa

das Nações Unidas para o Meio Ambiente-UNEP, a

recuperação

do buraco na camada de ozônio vem se tornando mais difícil a
cada ano. em 1977, os CFCs eram encontrados em 150 PPTV (par
tes por tonelada de volume) na atmosfera. em 1986, ·essa

con

centração passou para 230 PPTV e, através de projeções,

a

UNEP afirma que no ano 2030, mantendo-se o mesmo ritmo
rá 1.100

have

PPTV de CFCs. Meuidas recentes realizadas por cien
camada

tistas norte-americanos mostram que a degradação da

de ozônio já chega a 40%. A partir deste trabalho, • tiraram
qualquer

d~vida

sobre as causas do buraco (que muitos

cien

tistas, inclusive a maior parte dos soviéticos, não atribuíam
ao CFC), e mediram radiação ultravioleta até 400%

maior que

os níveis normais . (ver figura 5).
Existem vários grupos de cientistas em vários países
estudando o assunto, incluindo os americanos (NASA, etc),

a

lemães, ingleses, soviéticos e outros. No Brasil, o Programa
de Monitoramento da camada de ozônio vem sendo

desenvolvido

sob a coordenação do INPE - Instituto de Pesquisas Espaciais,
do Ministério da Ciência e Tecnologia.
A importância da camada de ozônio é medida

pelos

prejuízos que a exposição aos raios ultravioleta pode causar
nos seres vivos. Esses raios afetam a estrutura celular

dos
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Fig. S - A evolução do buraco na camada de Ozônio sobre
a Antártida.
FONTE. : UNEP e INPE
IN: BE3rbanti, O. - Fblha de São Paulo

de= 5 de junho de 1988.
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seres vivos, causando principalmente:
. maior incidência de câncer de pele, cada diminui
ção de 1% da camada de ozônio leva a um aumento de 2% nos ca
sos de câncer de pele. Nos Estados Unidos, onde esses

dados

são minuciosamente coletados, isto significa uma cota adicio
nal de mais de 10 mil casos de câncer de pele,
que aumenta

incidência

implacavelmente 3% a cada ano. (ver figura 6)
maior incidência de queimaduras

d~

pele;

. incidência de melanose e ceratose solares
pos de

(ti

pré~câncer);

. extinção de espécies, principalmente as do

plân~

ton, com consequências em toda a cadeia alimentar;
• influência na agricultura (as plantas não se

de

senvolvem sob a ação dos raios ultravioleta);
incidência de catarata;
redução das defesas imunológicas; entre outras.

Fig. 6 - O aumento de raios ultravioleta pela redução de
ozônio.
Diminuição da
Camada de
Ozônio
(%)

Aumento da
Intensidade
da radiação Ultravioleta
(%)

1

2,5

2

5,2

·5

13,6

10

29,0

3G

1 15 ' 2

FONTE: INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais)

•
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camada

Paralelamente ao fenômeno de redução da

de Ozônio, um outro fenômeno vem despertando a atenção e preo
cupação aos cientistas: a - transformação do planeta em

uma

g r a nde· e s t u f a .
A concentração de produtos químicos na

atmosfera,

como o dióxido de carbono, emitido pela queima de

cumbustí

veis fósseis e pelas queimadas de florestas, faz com que

a

radiação infra-vermelha do sol, que se reflete na superfície
terrestre, volte para o espaço. Assim, a camada de poluentes
químicos reflete novamente os raios infra-vermelho de

volta

à Terra, aumentando a temperatura do planeta. Os raios infra

vermelhos trazem calor. Cientistas calculam que, a persistir
a atual situação, o clima da Terra terá aumentado

4°C em me

nos de 100 anos, o equivalente a cinco a dez vezes o aumento
de temperatura que marcou o fim da Era Glacial. Esse

aqueci

menta da atmosfera terrestre provocaria mudanças radicais no
atual clima. As calotas de gelo dos dois palas, por exemplo,
comecaram a se derreter,

a~mentando

nos, o que inundaria as regiões

o nível de água dos ocea

costeira~

dos

continentes.

Além disso, a evaporaçãti da água dos oceanos aumentaria,
sando violentas tempestades tropicais, e as planícies
ladas do ártico poderiam se tornar terras

cong~

agricultávei~,

quanto campos férteis poderiam ser inundados ou

ca~

en

tornarem-se

desertos.
Infelizmente, as consequências dos dois

fenôme

nos: A DIMINUIÇAO DA CAMADA DE OZONIO E O EFEITO ESTUFA,
tão longe ·de ser considerados mera especulação teórica,
mismo ou

cenários de ficção científica. Os cientistas

es
ala~

gara~

16
tem que, se nada for feito a partir de agora, as catástrofes
descritas podem começar a acontecer com grnade
daqui a cerca de 50 anos. Mesmo que hoje se

intensidade

parasse . totalme~

te a emissão de clorofluorcarbonetos para a atmosfera, o
raco na camada de ozônio sobre a Antártida levaria 100
para desaparecer totalmente. O impedimento do efeito

bu
anos

estufa

ainda é mais complicado, pois envolve a interrupção da

emis

são de um sem número de substâncias químicas, principalmente
o dióxido de carbono.
Dados levantados pelo INPE através do

satélite

NOAA-9 mostram que no período de maio a outubro de 1987,
estados do Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Mato

os

Grosso, goiás

e Maranhão queimaram 205 mil quilômetros quadrados de

flore~

ta, ou praticamente o dobro do que foi devastado em 85 ( ver
figura 7 ) .
Fig. 7. -O que se queimou da floresta Amazônica em 87.
ESTADO

AREA QUEIMADA*
Km 2

~

..·

% DA . AREA

DO ESTADO

Rondônia

45 452

18,7

Mato Grosso

78 718

8,9

Goiás

38 940

6, 1

Acre

7 274

4,8

Maranhão

13 766

4,2

Pará

19 365

1, 6

093

o' 1

Amazonas

TOTAL
204 608
* Este valor representa 4% do total da floresta amazônica sobre territó
rio brasileiro
IN: Espacial, -68: 9' 1988.
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A área devastada na Amazônia pelas

queimadas no

ano de 1987 corresponde a 10 vezes o Estado de Israel, 2

ve

zes a Ilha de Cuba ou ainda, maior que a soma dos _territórios
da Suiça, Escócia, Dinamarca e Bélgica. (ver figura

8)

AREA . (Km2)

PA!S
ISRAEL

20.700

CUBA

114.524

SUIÇA

41.288

ESCOC!A

78.774

DINAMARCA

43.069

BELGICA

.30.513

Fig. 8
A estimativas dos especialistas é de que

essas

queimadas, que precedem o cultivo na Regi§o amazônica no
ríodo de estiagem, tenham

l~nçado

em 1987, cerca de 500 milhões

de toneladas de gás carbônico na atmosfera. Outras
não menos significativas, como as de fumaça,
nuvens de milhões de
in~meras
I

k~

2

P!

emissões
densas

ca~saram

que fecharam aeroportos da _ região

vezes e aumentaram sensivelmente,

o~

registros

problemas respiratórios da população. Segundo Paul

de

Crutzens,

diretor do Instituto Max Planck e um dos principais

especi!

listas alemães na questão do ozônio, acredita que as

queim!

das são tão destruidoras da camada de ozônio quanto a emissão
de substâncias industrializadas, como o CFC.

c:t

a.
a::
::l
w

o
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ESFORÇOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS PARA EVITAR A DESTRUIÇAO
DA CAMADA DE OZONIO

A recente
do

Rio

~rande

do

decisão

Legislativa

da · Assemblé·ia

Sul de proibir a venda e

ção de produtos com CFC, e sua divulgação pela

comercializa
grande

impre~

sa, desencadeou uma preocupação nacional por um tema que

já

vinha sendo amplamente discutido nos meios cientificas e · por
politicos de todo o pais, inclusive no Congresso Nacional.
Foram apresentados na Câmara dos Deputados os

se

guintes Projetos de Lei (ver anexos) proibindo o uso de

CFC

em aerossóis, em todo o Território Nacional:

--

Projeto de Lei nº 682/88 - do Deputado CESAR CALS NETO.
Projeto de Lei nº 739/88 - do Deputado FABIO FELDMANN;
Projeto

~e

Lei nQ

/88 - ·do Deputado GONZAGA PATRIOTA.

A nivel estadual, a exemplo do Projeto

do

Dep8t~

do gaúcho José Antônio Daudt, foram apresentados projetos nos
Estados de São Paulo, Espirito Santo, Rio de Janeiro e

Santa

Catarina.
Segundo a Associação Brasileira de Aerossóis, são
produzidas atualmente no Brasil 11 mil toneladas/ano de

CFC,

das quais 70%-são destinados à indústria de refrigeração, 17%
para solventes industriais e 8% para aerossóis. Além disso, o
Brasil consome anualmente 150 milhôes de latas de . aerossóis,
numa média de 1 lata por habitante/ano.
A contribuição do Brasil na redução da destruição
da camada de ozônio é extremamente importante, através da
mitação do uso do CFC e eliminação de queimadas, porém
destino está

condicion~do

a um esforço conjunto de todos

li
seu
os

20
país~s,

em especial, os desenvolvidos do hemisfério

norte,

responsáveis por 95% da produção mundial de CFC. Além
40%

disso,

dos clorofluorcarbonetos que estes países produzem são

empregados em aerossóis, o que vem determinando fortes
nhas contra a utilização do produto nessa forma. Os
tas argumentam que não há grande dificuldade na

comp~

cientis

substituição

do CFC em refrigeração, enquanto que nos aerossóis podem
utilizados o butano ou o propano (ou uma mistura de

ser

ambos)

que são gases naturais.
Considera-se, a princípio, o aerossol um •produto
supérfluo, enquanto os sistemas de refrigeração, ao contrário,
(

são impre·scindíveis e responsáveis em escala mui to menor,
gundo os produtores, pela propagação do gás CFC na

se

atmosfera,

pois são sistemas fechados.
Nos Estados Unidos; a utilização de CFCs em aeros
sóis que não sejam imprescindíveis é proibida desde

1978. Na

Europa o uso de CFCs tem sido cada vez mais restrito.
A Convenção de Viena, decorrente da

Conferência

de Viana, realizada na Austria, no período . de 18 a 22

de mar

ço de 1985, da qual participaram 45 países, incluindo o
~I

Bra

sil, constitui um importante para a proteção da camada de Oz6
nio de modificaçôes

decorrent~s

de atividade humana. Esta Con

venção estabelece a obrigação de adotar medidas apropriadas à
proteção da

sa~de

humana e o meio ambiente

(in~luindo

ção comum ou medidas administrativas destinadas ao

legisl~

controle,

à limitação, à redução ou à prevenção das atividades que

po~

sam colo2ar em risco a integridade da camada de ozônio ) ,

pr~

vê o estabelecimento de Protocolos bem como cooperação cientí

21
fica e tecnológica

e~tre

os países signatários.

O Protocolo de Montreal relativo às

substâncias

destruidoras da Camada .de Ozônio, foi decorrente da

Conferên

ela realizada em Montreal em setembro de 1987, da qual

parti

ciparam 54 países, inclusive o Brasil. Este Protocolo
assinado por quase todos os países industrializados,
do os Estados Unidos, e na América

foi
·inclui~

Latina, pelo México, Peru,

Chile e Argentina;
Para efeito de limitação de produção, seu
divide em dois

grupo~

os países consumidores de CFC e

texto
estabe

lece as seguintes metas:
·1. Países de alto consumo (acima de· 300g por habitante):
congelar a produção a partir de 1986, por periodo

de 4

anos;
. reduzir a partir de julho de 1994 a quantidade produzida
em 20%;
reduzir mais 30% da produção a partir de julho de 1998.
2. Países de baixo consumo (abaixo de 300g por habitante).
possuem liberdade para aumentar a produção desde
não ultrapassem 300g por habitante ern :. um períbdo de

que
10

anos (até 19,7);
a partir de 1998, devem congelar a produção ou nível
tal

de 1997.

to
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CÂMARA DOS DEPUTADOS
PROJETO DE LEI
N9 682, de 1988

<Do Sr. César Cals Neto>
Proibe a utilização de · clorofluorcarbonetos como propelentes em aerosol
do tipo "spray" e dá outras providências.
<As Comissões de Constituição e Justiça, de Ciência e Tecnologia e de Economia, Indústria e Comércio.)
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1.0 Fica proibida, em todo o Território Nacional, a utilização de clorofluorca:-bonetos, comercialmente conhecidos como CFC 11, CFC 12 e CFC 114, como gás
pz:o:pelente de produtos apresentados em
aerosol.
Parágrafo único. Somente será permitido o uso de clorofluorcarbonetos, . quando
em produtos de uso imprescindível, e desde
que não exista substituto, após aprovação
feita pelo órgão federal competente quanto a sua real utilidade.
Art. 2. 0 Esta lei entra em vigor a partir
da data de sua publicação.

Art. 3. 0 Revogam-se as disposições em
contrário.
Justificação
Já está devidamente comprovado que a
utilização indiscriminada de clorofluorcarbonetos como propelentes vem destruindo
a camada de ozônio da atmosfera, criando
um buraco que, segundo se informa, aumenta cerca de 7,0% <sete por cento) ao
ano.
Dentre as conseqüências nefastas, provenientes de tal procedimento, podemos citar
o câncer de pele e outros grandes danos
ao próprio equilíbrio do meio ambiente.
Urge que se proceda a uma ação enérgica, no sentido de controlar esta situação
gravíssima, de · efeitos irreversíveis.
Sala das Sessões,
César Cals Neto.

Centro Gráfiro do Senado Federal -

Brasília -

de

DF

de 1988. -

·~ ·
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PROJETO DE LEI N2________/88

.. ' .
_

Proíbe a utilização de CFC-Clorofuor
carbonetos como propelente em ·

prod~

tos do tipo aerosol.

Autor: Deputado FABiti FELDMANN

'
O CONGRESSO NACICNAL DECRETA:

Art. 12 - Fica proibido, em todo o Terri~drio
cional, o uso de CFC - Clorofluorcarbonetos como
e~

produ~os

Na

propelente

-

do t i po aerosol.

Art. 22 - O usb de CFt'

~

Clotofluorcarbonetos somen

te será permitido para fins medicinais, apó5 ap:ovação

pelo

Orgão Federal competente.
Patágrp f o único - O Poder Público fiscalizará a uti
lização industrial e comercialização · de Cloroflúorcarbonetos
CFC. ·
Art. 32 - A fabricação e comercialização de
tos do tipo aerosol contendo CFC-Clorofuorcarbonetos,

prod~

sujei

.ta o responsável às seguintes sanç3es:
I

- multa, nos valores de dez a mil OTN

(Obrig~

~I

.· r

ASSEMBL~IA
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NACIONAL CONSTITUINTE

ç~o
: .

·~

"

II -

.

casos

do Tesouro Nacional), dobrada em

de ·r e in c ldênc ia;
perda

o~

fiscais

restrição de incentivos e benefícios
concedidos pelo Poder Público;

III - perda ou suspensão de participação em

linhas

de financiamento em estabelecimentos oficiais.
de créditos;
.IV

suspens~o

de sua atividade.
de sua

Art. 4º -Esta lei entra.em vigor na data
publi~ação,

devendo ser regulamentada no prazo dos

oitenta dias-subsequentes.

cento

e

·.

J U S.T I F I CATIVA

:A êamada de ozônio que -envolve nosso

planeta é fun

damental na proteção dos seres· vi vos à radiação cósmica, · em
especial a ultra violeta (u.v.), que é nociva
mas de vida. Conforme demonstram

3

todos as for

pesquisas científicas

re

centes, esta camada de ozônio vem sendo destruída a uma taxa
'·

de aproximadamente 7% ao ano, especialmente pelo uso

.

criminado de Clorofi'uorcarbo.netos; conhecidos

indis

comercialmente

como CFC ou gás freon.
A proibição deste produto em aerosóis

será um

so na defesa dos processos vitais na terra, sendo

pa~

inclusiv~

possível a utilização de outras substâncias, (butanos, hidrJ
carbonetos, etc) ou outras alternativas tecnológicas.

:)

ASSEMBL~IA

NACIONAL CONSTITUINTE

29

Com esta lei o Brasil contribuirá para que o

"bura

co de ozônio" hoje existente, não aumente de.tamanho, e aten
derá ao Protocolo de Mqntreal, da

Organização das Nações Uni

das - ONU, pelo: qual cs países signatários se obrigam a red.!::!_
zir o uso de CFC em pelo menos

50% nos próximos dez anos.
.
.
Convém ressaltar que a elaboração deste projeto de

Lei contou com a colaboraçao
~a ,

Már~io

dos juristas Humberto

Castro de Farias e Luiza Nagib

El~f.

Ressalto ainda que este Projeto conta com o

.·

EspínQ

apoio

dos parlamentares integrantes da Frente Verde a seguir

cita

dos: ·Deputadas Beth Azize, Moema Santiago, Cristina Tavares,
Abigail Feitosa, Rita Camata, Rose de Freitas; Ana Maria Ra!
te~,

Sandra Cavalcanti, Dirce Tatu :·Quadros, Maria de Lourdes · ·Aba di a

e Lídice da Mata; Deputados Paulo Silva, César Cals Neto;Rai
mundo .Bezerra, Anton-io Câmara, Cássio Cunha Lima, Gonzaga

P~

trio{a, Domingos Leonelli, José Carlos Sabóia, Uldurico Pin
.... •.• .....
to, Vasco Alves,· Victor Buaiz, Edmilson Valentin, Aécio Neves
Aloísio Vasconcelos, BOnifácio·de Andrada, Carlos Mosconi,JQ
sé

Ulys~es

de Oliveira, Octávio Elísio,

Rai~undn ·

Rezende;

A~

tonio Carlos · Mendes Thame, Cunha Bueno, Eduardo Jorge, Gasto
ne Righi, Geraldo Alckmin, Hélio Rosas, Michel Temer, Plínio
.

,.

Arruda Sampaio,· Solon .Borges dos Reis, Maguito Vilela, Mauro
Mitanda, Augusto Carvalho, Joaquim Sucena,
. ,._

ci~al

...

. J~lio

Campos,

Pe~

Muniz, Valter Pereira, Alceni Guerra, Nelson Friedich,

Eduardo Moreira, Walmor de Lucca, Floriceno Paixão, Ivo Lech,
Ruy Nedel e Victor Faccioni, Senadores Pompeu de
s o n Ma r t i n s , Te o t ô n.l o V11 e 1 a F i 1 h o ,

t.: i

d Sa b6 r' a de

Souza, Wil
Ca r v a 1 h o ,

J6ão Calmon, Nelson Carneiro e Fernando Henrique Cardtiso.
· Sala das Sessêlet..::!~ 1988

Deputado FABIO fELDMANN

[
l

'
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

PROJETO DE LEI Nº

.

, DE 1988.

{Do Deputado GONZAGA PATRIOTA)

EMENTA - Proibe a comercialização e a utilização,
que

no território nacional, de sprays
e

contenham clorofluorcarbono (CFC)

dá

outras providências.

O CONGRESSO NACIONAL, decreta:

Artigo 12

Fica proibida, no território

nal, a tomercialização e à

utili~ação

clorofluorcarbono (CFC), a partir de

de sprays que
120

nacio-

contenham

(cento e vinte)

dias

a contar da publicação desta lei .
..:·

Artigo 2º - Revogam-se as disposições em

centrá-

Artigo 32 - Esta Lei entrará em vigor na

data de

rio.

sua publicação. ·

O Brasil passará a ser uma Nação com uma legisla-

GER20.01.0050.5 -IDEZ/85)
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·. ção de vanguarda · ~o que\; e refere à preservação do Meio Ambiente, a partir da promulgação da nova Carta Magna, ora em

fase

de aprovação pela Assembléia Nacional Constituinte.
Um dos artigos do capítulo específico,

prevê que

as agressões ao meio ambiente sejam consideradas crime, e como
tal, os trangressores da legislação serão punidos pela. justiça.
Enquanto a nova Constituição nãci entra

em vigor,

a imprensa nacional vem divulgando uma série de atentados contra a natureza, seja com devastação da floresta

amazônica

com degradação do pantanal; e com a poluição atmosférica,

ou
dos

rios, lagos e·barragens, exigindo-se uma ação legal que impeça
tais atos.
A poluição industrial e gerada por produtos indus
triais, assume aspectos

calamitoso~

para a vida humana.

Assim ocorre com a emanação de gases e
como o

~lorofluorcarbono (C~C)

poluentes

que atua sobre a camada

de

ozônio, que protege a atmosfera das radiações ultravioletas, é
extremamente danosa. O CFC, atingido pelos raios

ultravioleta~

quebra-se liberando moléculas de cloro, que entram em · reação
catalítica com o oxigênio das moléculas de ozônio, destruindo-as. Embora cada átomo de cloro tenha a capacidade de destruir
100.000 (cem mil) moléculas de ozônio, 700.000

(-setecentas

mil) toneladas de CFC têm chegado a estratosfera· - onde concen
tra-se a camada de ozônio - a cada ano que passa. Levando-se em
conta que a molécula de CFC tem uma vida estável de

aproxima-

damente 120 anos, pode-se ter uma idéia de seu potencial devas
tador sobre a camada de ozônio.
Tamanho risco levou a que diversas haçõe
GER. 20.01.0050.5 -(OEZ/851
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· neta reunissem-se para regulamentar a utilização do CFC, resul
tando no Tratado de Montreal ; infelizmente ainda não

assina-

do pelo Brasil. Nos Estados Unidos, a utilização de CFC
sprays está proibida desde 1979. Sabendo-se que a
do CFC liberado na atmosfera advém de sprays, e
que a preservação de nossa camada de ozônio é

em

maior parte
entendendo
prioritária,

propomos este Projeto de Lei.
Espero contar com o apoio dos meus nobres

pares

para a aprovação deste Projeto de lei nas tomissões e no
nário.

...
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SJ

feitos. Portan-:-

to, vejo com muita preocupaçao esse papel de remendão, de chegar aqui,
agora, emendar mais um

ar~igo

, mais um parigrafo, fazer alguma sugestio

em cima de algo que nasceu precipitadamente. Todos os projetos de lei
que tramitam no Congresso Nacional foram elaborados precipitadamente. Se
dentro do meu raciocínio cartesiano, que talvez nao seja o racio~Ínio
polÍtico da cultura do Congresso N.acional, eu puder fazer alguma sugestão, essa sugestão ê a de suspender-se tudo que se fez até agora e reiniciar-se um processo a partir desta reunião de hoje, que mbstrou que o
assunto ê complexo. Eu mesmo me proponho a continuar a trabalhar não mais
isoladamente, mas como membro de uma equipe, para levantar todas as questões envolvidas e, a partir daÍ;
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de um processo democrático• de debates, de seminários sucessivos, se che-

gar,consensualmente, a uma proposta que atenda às necessidades do Pais.Co

remos o sério risco de encaminhar

a partir de

~g~66ioa

que se torne irreversivel

um certo momento -- e pior do que nada ter. Quero, com toda

honestidade, clareza, franqueza e humildade, deixar esta colocação. Não v

jo como consertar o que foi

iniciado~

,

precipitadamente. Esta e a

!;

H'liRFHõl:

.

contribuição~ que deixo para o julgamento do )'l\lenário.
1

O SR.DEPUTADO FÁBIO FELDMANN- Sr. Presidente,gostaria

de fazer apenas uma intervenção. Concordo com o Dr. Werner,apesar de ser

um dos autores do projeto. Mas queria

esclarecer que apresentamos o pro-

jeto para detonar o processo de discussão, isto é, não tinhamos como deto

nar o processo de discussões• se não apresentássemos um projeto. Mais

que isso,

aproveita~

do

a Constituinte, porque uma vez que\.::.ej dá um regi
--"k.

me de urgência ao projeto$

~ t~çÕes

· ~

tura, pois sabemos~aqctf no Congresso Nacional

de aprová-lo nesta Legisla-

q~e alguns projetos le-

ck~'~ \~~~

v a i l 1a ~anos para tramitar normalmente. Ti vemos mui to problema com o

•proje ~ o

das

baleias~&.

Todo

mundo~abe

que o projeto ficou no Senado Fede-

ra)~n~o sei q~to tempoP-t;por alguns interesses.
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atual Lei de Gerenciamento Costeiro, se nao me engano, foi

la primeira veZJ em 1979. Foi encaminhado em regime de

tirado~

12 •2

Quarto N.•

apresentado~pe-

urgênc~depois

re

e ficamos alguns anes. Acho que esses projetos devem ser mistos.Po

isso quero dar um esclarecimento. Acho que esse projeto deve ser encarado

apenas como uma proposta

inicia~tonar

o processo de discussão.

~

seminários futuros que surgirão

nã~e

&9

~

prend~ssariamente~a

es

n_._~

se projeto ou ao seu

conteÚdo.Ele~partir

apenas do tema,na verda

de-r- para ver qual ~ a possibilidade que o Legislativo tem de equacionar o

problema do ozÔnio e, mais tarde, num segundo seminario, a questão do efei

to estufa. Então,queria dizer isso1 porque senti--inclusive nas observa '-..,../

-

çoes do Dr. Werner-que

parece que estamos presos

~projeto.

Não est

.
\p/
mos presos a el~ nmite -pelo contrário, acho que se pudéssemos ampliar

a

discussão e realffiente avanÇar do clorofluorcarbono para outras áreas e en-

contrarMeS,..di,game>s aliiieim, mecanismos efetivos de movimento de

~

,

tecnologia~

s,

,

sera muito positivo. O Joca~êrran estava comentando comigo ha pouco

que um dos projetos aprovados,no caso do Rio de Janeiro,prevê alguns incen

tivos para a pesquisa cientifica e tecnolÓgica. Realmente acho que

é

um

A

ponto de partida. e\ás pessoas que aqui estão já se devem considerar pratl
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Rev,

camente incluidas numa grande comissao que vai, daqui

6J

em diante, encami-

nhar o problema até que possamos chegar a um denominador comum que ~~~,~
,

te atenda ao nosso objetivo fundamentalr que e o de efetivamente encontrar
-

"--

uma soluçao

qttC"

~c.._ I

OJ\.~

-

faça cem que nao continubmoã..., na verdaàe..,. a utilizar mal
,

01:

,

recursos, a exemplo da atmosfera terrestre, com prejuízos. Este e o ponto

'--~~

básico. Gostaria apenas de esclarecer

versado com o Dr.

Werner~

cú""'h...

~I

.

isso)(dizer~e inelusi~ tenho con-

e até discutimos a possibilidade de

{\r'.'-

,

'd ~/a-

-

~i.nhal" um projeto~ CNPq, ou 1- alguns àE*lso.s orgaos do Governo'""

~

/

-. ·

~ ~t·~ J..~ ~~'v\o....hu-c-1~

~ ~udesse ter um ~rojo~inanciado pelas autoridades governamentais/

àe

pesquisa eientifiea, das alternativas, otó, que gerasse nio apenas um pro-

jeto de lei, mas talvez um programa de Governo, juntamente com as indÚs '--/

trias em relação a esse

p

assunto.~orque

Nacional do Meio Ambiente. ele
,

,

,

~a

-

nao basta encaminhá-lo ao Conselho

verdade

Poder Publico,de políticas publicas,como a

~

no~ uma

.

,j passa
"~

'

por outras instâncias do
\.Â./

~olitica~ndustrial

do Gover-

\...._~

série de'Yaspectos.

O SR. PRESIDENTE(Mauro Vitor)- Esse esclarecimento

foi

~~/

muito oportuno,porque ~al~ªnte a Mesa~ estava sentindo~ muito à
'rl"\cv') ~· ~-uo
_ __

vontade,~
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peça definitiva, acabada, polida, o que é 1 realmente, uma tarefa ciclÓpica.
Acho que o Dr. Orsini levantou uma questão pertinente; a seguir, o Dr.Wer-

~-+u

cLWOA-

ner

conseg~ entendimento e ~~ ~goPa

para um paradeiro

satisfatór~ ~s

parecêjque se encaminha

algumas · coisas ainda devem ser esclare

cidas pelo Deputado.

).iA/I

De um lado~ a ponderação do Dr. Werner, que disse

~

que

demoraria meses1 se se fosse fazer um projeto com um embasàmento cien

tifico e bastante prÓprio. Por outro lado, o Deputado Fábio Feldmann adver

te que 1 se forem

~~~scrSi~~~ultrapassados

alguns prazos regimentais, o pro-

jeto poderti
.__ cair nas calendas. Parece que deveremos

aproveitar o regime

de urgência. Então, entre o Ótimo e o factivel~ seria interessante discu-

tirmos os prazos reais em que deveriamos ter uma peça elaborada, concisa,

_/10.;

J

objetiva~~caminhamento
ual seria o

a consolidação e a pesquisa de todo o material

pr~

zo factivel em que deverià ser elaborada essa peça, Beputa~ para que
,

-

a

./

coisa fosse propria e nao ca1sse nas calendas?
O SR.DEPUTADO FÁBIO FELDMANN- Creio que teriamos~pelo

J~~~

.

dias, porque o regime de urgência foi
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lOT

6

,

so ira funcionar a partir de agosto.

.

~e temos~

pelo

legal1

vo~~ttec:::sEPl&~FeS@"ft tu~

substi tu ti

"'-

que seu eu- para

t'

12.

Rev.

"Iapresentayt

par~

pelo Relator- nej; caso partícula!)

jç í~ lê I

que~~ivMlÊ:I~ possa ser colocado em votação

na

Câmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor)- E s-re..

G~ia~~~iÁaP a

zoável.

\

t:h ~ui!c

1

q~

, l__h

cumprimento

palavr=l Neste

é un<{ de

a~ i ne

r a-

moment~a:r:~~~3!5i~~!'§EEBI~E&f

,:~~

~ o~i;ia

ao Dr. JÚlio Bitelli,ao jorna-

lista Randau f>íarques, ao companheiro Luis Roberto Massa e, mais uma vez, ao

Dr. Werner que se ativessem ao tempo.

Com a palavra o Dr. JÚlio Bitelli. 11e: seqtlência.

O SR. JÚLIO BITELLI-

tentando juntar

Uf!I

V.S~Sr.

pou~ as duas dimensÕes do problema,

Deputado Fábio Feldmann, com referência
(J_l.....·c-..-

tocolo e

Obrigado a

à

ratificação,

cP.-t,

...,

r~

CA

Presidente,

como apresentou o

à

assinatura do pro

~-k.,

/

à questão da legislação

a

que~

tão do protocolo. Como eu tinha dito, existe a Convenção de Viena~destina
J

'

precisaP±-e. aderir

da a proteçao da camada de

f

Q<: e~~e

Oeli

~N~ 1 ~1\%'i,

para poder assinar e ratificar o~rotocolo, que trata das substânDTR 20 .67 0009 . 1
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c ias que destrcfem a camada de ozÔnio. É o 'Protocolo de P4ontreal, de 1987.

Com relaçio ~ legislaçio interna, o prbprio Protocolo de Mon

treal, em um de seus artigos, diz especificamente:

" Nada no Protocolo impedirá as partes

contratantes de adotarem legislaçio

interna mais restritiva do que a es-

tabelecida pelo Protocolo."
a--

Logo, nio haveria ncnhuffi

problema~incompatibilida~"'~

de de legislaçio~ se o Brasil,até previamente, tives~legislaçio interna

mais restritiva. Agora, . efetivarnentey- '-Jol tando

UFR

pouco ao que disse o Dr.

Werner, a nivel internacional passaram-se dez anos para se chegar ao Pro-

""'~/

· tocolo de Montreal, ~e é um documento de razoável sofisticação e~'prevê

. Ídiferentes\ tratamentos\ para( diferentes.l cOisah

j>~ possi,b ilidade ~ qye - •
v-. c./

aventada de se utilizar alguns aspectos do Protocolo para se incluir

~~de..

legislaçao internap teria de

necessário__ uma legislaçio

~~·;
t~m hoje~

.

s~astante

~ai·o~ mais

~~

cuidado,porque seria .

detalhada do que os projetos

~ i~

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE(" Mauro Vitor)- Muito obrigado a V.Sa.
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJU L/86 1
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Com a palavra o jornalista Randau Marques. na oeqUên

~.

O SR. RANDAU MARQUES- Sr. Presidente, parte da pondera

-

çao que

tinha a fazer já foi feita pelo representante do Itamara~ A mi-

nha preocupação era com relação

tria e do ·

a um

o Minist~rio da Ind~s-

Com~rcio e o proprio Itamara~ j8: fiPF..ad~ sobre a oportunidade

do Protocolo de Montreal. Esse

DTR 20 .67 .0009 . 1 · (JU L/86 1
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d·

~
o Bras1'1
ficado e

l"lta N.•

~/(e'r

dos países do Terceiro

~ de

entrar

e~~~~a

rati-

-

.
ano. A
a partir de janeiro do prox1mo
~

,

"~0/

r

ratificação dever't/ ser providenciada o mais cedo possível. ~utr~~

Ef. uma

questão que envolve todos . os Ministefrios

mas envolve fundamentalmente ciência, pesquisa e desenvolvimento.

~~tia uma~o
, S. Se..... (
gia. ~ não

representante do Ministério da Ciência e Tecnolo-

y.vu<..."I)C...Lc.~ pLt ~~,~v

'sei

se

/

'\_

~/

poderá respo~deiõ agora .....--ma:5 acr edit:e que poderá

fazê-lo oportunamente. Acredito que a SEMA e o Ministério da Ciência

""-.k

Tecnologia poderiam nroito bem

três

mes~ definir

)J- \ov\.

v

bancar a formação e os trabalhos~

comissão. Seria uma eomissãa que

m~imo

e

teria um prazo

fini~~~igo

todos os aspectos pertinentes'a

de no

~

le-

gislação em pauta. A comissão seria &implesr composta pelos membros da
Mesa, pelas

autoridades cientÍficas aqui presentes que se manifestaram,
,

e no me.nor espaço de tempo poss1vel
~·e-

ximo.

0·

claro que
.

---,

poder~ia
.....__

alcançar um objetivo má-

.

tam~icipaÇ~o
\. ~ }JJVVJJ-__-/

Óbvio q~divisão de custos

~.,.._..../

~;_

1falve2Ycuste um pouco menos do que a campanha que\IBDF pretender lançar

5

~~

sobre as queimadas !~ no Norte. ~~geririaYque o IBDF pudesse desviar
um pouco do

. DTR 20 .67 .0009. 1 · IJUL/861
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(,__~,.~+~
para essa comissão 1 já que lá no Norte a

~I

.

~

~unca

viu televisão 1

devasta~ais
·-

simplesmente

por quem nao tem

aimplesffisnts é migrante ~

'

j.J-~

agricultura de rapina incentivada por madeireiros

e

pela posse brutal de terra.ào que por qua.Jquer outra. coi3éh Talvez
IBDF~

so · amigof Presidente do

. ,_&.~
ceda generosamente uma parte ~8 s~a verba

para o Ministério da Ciência e Tecnologia e para n SEMA,
a fim de que ~ealffi9R~e

tenha prosse~

possa fa.zsr com que essa Ct•missão

guimento. Faço uma proposta no sentido de que essa comissao tenha como

'(AA.,CA_~~/

~básico

.

as pesso?.s

presente~rdevidament;Lrepresentando}os

aqui

seus Lespectivos Ministérios e 6rgãos.

"-.~/

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Está anotada a proposta,~

~ual

truc.. _§---

.

kho bastante

'-

~·d--o

ximos passos

dos

ÔJ

trabalhos~

.

tlc....

gestação

Tem a palavra a9sra o

~ ' I<.os_ .

. ~ê'U""'

relevante~ncaminhamento

...Q._/

do

que se pretende.
/

.

companheiro Lu1s Roberto Massa, do Gru-

___,

po~

/

O SR. LUIS ROBERTO MASSA - Quero inicialmente

~a.A__
tre:zer

apsn

""

..:+......_ 0."'~ /

J

/

mais um esclarecimentõ;no sentido dQ dizer quela Oif(os $Z}lquando se propos

a organizar

espaço como o

e~e

encontro tinha

enataJ;~n.:lõ.o

Congresso~cional o deb~

em mente trazer para um

f-~

tema qu~sua pr6pria na-

~~

>-- o c..o..Q..D_
tureza gera)polêmica, como e ·. n questaó" da camada de ozônio~ e 1 com isso~
1

. OTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/86 I
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13/3

propuse~rn

ou

venha~

propor

urna vez que isso vinha sendo feito

de

sentido) incornpletQu Evidentemente qu

~ ~ ~rn

/
o movimento arnbientalista So, tem a ganhar com encontro')~ei

que a comunidade cientÍfica, membros de diversos Ninist4rios1 do Parlarnento e da prÓpria sociedade civil

"~I

~ condições de promover a convergên

cia de id~ias e de teses a respeito do terna. Peço, e gostaria de encarec .e r, inelusive 7
.

guirnent~o

~~

.

àJ

~~
ilem.(rio.....'yúma

.

rnoçã~ que

sentido de que o Brasil realHtente venha a

çao de Vlena e
~

o'
que \aia

.

a Mesa dê prosse- .
aderir à Conven-

,u..th (!,.·IA""-~..........._}o
. .~

ll

-"'//

J,

A'

SSJ.nar o r>rotocolo de Montreal) e- \:lélna . a Ut11Hsar - l:nc u
.(

pr~

de criar urna legislação mais restritiva do que a

dessa abertura

pria Convenção de Viena. Muito obrigado.
~t,L.)~~·f

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) -Tem a palavra o~~

w ['l.tJ[fL 2 ti Ul v íj
O SR>.RAPJD.hU HARQUES -

~ra q~ique a má
As~ustei-rne
_.(_s:,

Gostaria apenas de

impressão, para que não haja mal-entendidos.

...

.

quando ouvi falar em regime de urgenc1a e que determinado
a
~~

assunto ou legislaçao teria que ser votada rapidamente sob pena de
perder •

ce.~ ~~·C-0
\tJ/
~iH~..c-- ~nos escaninhos regimentais~ do CongesscN \fias; esclélreci1

do

.

/A~

,,_. 1 /

~/lO~

pelo Deputado F~bio FeldrnaV ce ;· tifiquei~Yqueypode ser incorporado.

DTR 20.67 0009.1 · IJUL/861
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-

o prÓprio depoimento 1 existe

u~r~

em q * trabalha

apref~ent.ar element~ aí! sim! ~ob

intensamente; sere( possível

13/4

Quarto N.•

a forma de

uma emenda substitutiva 1 ou seja lá qual for o nome dado nessa complicada

~·r~C.. ~~

terminologia do Congresso

Nacion~possa

nao apenas

raalffiCHte

fazer

adendos a uma proposta, mas até uma nova ~osta completa que incorpore

to~l'.w'ltenr-ão

k

da proposta inicial. Portanto agora estou
1

convenci~e

estamos no caminho correto.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Alguém mais quer fézer uso
da palavra?
- Eu êi<J3Cnes- gostar ia de manifestar uma impressão que
alantent,.e

l

te~ será

7

.r.

@ot1

esse frojeto

t:embqm

de

\ Vu.;.-u /
estou verificando. Eslon

simplesmente atropelado pelo Protocolo de Montreal, ~que

projeto, ele proÍbe os

-=<.6v-éH.-t

,·

oje pela manhã'.esiiiBS

tes. Então, se

~~{:

,

"~ v-.u.

pois
Jt -~.....

::-:::._~ r e~- tr ição

~-

6-€>

.e_

-~

/..

propelentes de aerosq1s, nao estou seguro~ porque

+D~ ~~C..:~ix; ~
·

se

~

.N2

~

que

lei for revisto e ampliado significativamen-

fretecele ~ser mais amplo e

/rlf

acl~o

'::ç::L

~ ~

el9 · Hla~ce

ceHt

C....

/

respeitLao~;

outros poluen-

n~ar.-·:6 :;,!:a/mais ampl~~ aprofundadtf,"""'""-,

j

entra da do fr otoco l'?tem vigor) no momento em que o Br a
\.C\..~!\..<· n;...l..:~- I
à.:t-r:e:PaJ:ahar completamente a lei. É nesse sentido que

si~ sina r,
.iif8

pergunto

a

in(
se esse

projeto já não deveria realmente conter o problema do C0 2 )que já €1...-- um
outro problema.
. OTR 20.67 0009 1 !JUL/861
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A

100

N.•

S~t~

DR~S ~nação

de l"leio Ambiente e Secretaria

de Heio Ambiente do Distrito :rederal. Fazemos
Dr. Paulo Nogueira Neto. O
tas aqui, inclusive

nes~e

,

pensameHt:e e

as do Dr. Paulo Nogueira Neto têm o nosso respaldo

f~{u..tC"A"" \-o

I

~/

1

em genero, número e grau~~ eontuàe deixa~ ~ realçar que
A

esse grupo

a possibilidade de gerar um documento mais

de

\. \".~ ~
.
consistente é necessário.~dei~também de
"-~d-o/

.

çado 1-qHe por ser

~agraJlnte

para o problema

isso nao impede que
~

da

to~o~sforços

camada de oz~n1io na atmosfera, ~

~lH:t~~

envidad~ncretiz~

sejam

um documento qtle seja enfático no sentido de prevenir ~ essa açao
\.._ J:,.o ~........:u

~léfica ~riunda

do problema

~

atmosfera.

O SR.PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Com a palavra o Deputado Fábio
N''

FeldmaV
O SR. DEPUTADO FÁBIO FELDMANN- Gostaria de fazer uma consulta
ao P1engcr io . Bu estava conversando

~

~ ~ ~~!).

lJ}

com o

c::J: -

Sr~erner ~~~~---t',.........!"'Jt''~otea'll
-1<..

do ozônio de maneira
CFC)que tem vários usos.

aerosc(is~~ntão
-:ttc.. v-...;._v:>

Q

~

desses usos é o

'i!}l:ie eu gostaria de

~obleme

pergun~

aos

dos

ger~o

pro~lentes

presentes~seJdo

com
pon-

t..
·
\.._um~ .../
·
to de vista t•tetereo1Ógico1 ~~o se poderia fazer{cÚstinção) "Se trab!]\lhar_o\<.

DTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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.
do aerosol separadamente, o que
mais ampla com

relaç~o

nao

excluiria

~

aos outros usos,
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como solventes, espumantes e re-

frigerantes, que exigem maior complexidade.
c___

........-

-e.J..'-

~ iudo o que foi discutido aqui hoje, didaticamente)l]?o

deria dividir em três aspectos.
sol.

Um deles e o

O outro e o CFC para outros usos

CFC como propelente de aero

industriais~

etc. E o terceiro

,

e

ck ""aj~
do

a questão do efeito estufa que exige uma
1

.A.

Brasi~do

mundo,

~os

combustíveis fósseis.

Gostaria de perguntar

a

todos os presentes se estou certo do ponto de vista didático-conceitual.
Por que e ~Ye est~perguntando isto ? Porque podemos chegar a conclusão,

depois de instalar
os

".":r ' ' /

es~a~omissão 1 que

me parece consenso)

€---t'r~/ que-

~~a-o~/
" - -~
.
A. v-:~/ ~~ ~ "'~c_ .•
relaçãG ..a is:6Ô podem exigir mais tempo ~ do que~T-1~

estudo~ftl

~~ ~

\1-><>~v.~/

~ ~~ el...A..

pCUL..

~/

t:iria, eventualmente,. trabalhar num curt~médio prazo na questão do pii?~O=::.
lú1rte CFC como

propelente, num outro prazo na questão dos outros usos e

o efeito estufa;que acho,

relame~ts,

J..t(

que

tem~é

ser tratado de uma manei~~~~~-

./

ra absolutamente distinta, até porque não

--.,_ v I

temo~· conhecimento

o.&

perguntar, sobretudo,... ao Orsini -;T"Pessoa!l da indústria; que e mais técnico
'SL/

-

e conhece melhor o assunto, t-andsém ao Werneryao pessoal
Brasileira de Aerosóis, se realmente essa
(,

d~bnto de vista operacional. -POr~ue tenho
DTR 20.67 .0009 . 1
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D
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o~xto~nstitucional

na area de

~~~~~
\~(~~
daqui a~ anoSVéstariamos discutin o, porque

qu~";,'t;;;e~ nao é

~ergunt,g;..

ideal, na o foi isto ou aquilo.,. etc. Q"eda

~~~

aos presentes~ se nao seria melhor dividirmo~peracional e metodológicamente ?
O SR EIDE PAULO DE OLIVEIRA -

~~

Paulo de Oliveir:> da Hoe..cHsr do Brasil.

eeloeação.,. porque iniciamos

foi bastante oportuna/ 9ssa

be~a,~ae"";it~~os :::b::.;:o!f~~

\,r!)

I

mos misturando coisas

_

meu nome é Eide

)

.

.. esta

I

i .isso\_~bviament!:J vai

prejudicar aquele inicio mar a-

~~
vilhoso que tivemos. OY6bjetivo hoje era discutir sobre o assente aerosol.
-..'\eho

q~\1õs! brasileiros/ temos

~a

iniciativa

I? ,.
,~~/r
~

que nos preocupar sim, e mui ~ouve-se

maravilhos~democrática'

do nobre Deputado Fábio Feldman(

entre nos preocuparmos e sermos a palmatória do mundo vai uma dis-

tância muito grande.

"o._
(
~ se

Qual foi o primeiro pais no mundo

com a camada de ozônio, a ponto de proibir o uso de
nado em

aeroso~ onde

preocu~
oJ\.

CFC~, totalrnente~loge-

o CFC tem um substi tu tive? Ora, foram os Estados

~~~t-.._~/

.

f·~;~-~ -

Unidos. Hoje, já estamos -discutindo ou~discutir colsas

o rnun-

do industrializado, os países desenvolvidos ainda nao encontraram alternativas. Estamos falando em agente de espurnaçao, já estamos querendo inclui
também os refrigerantes(

~

~~rarnenteJisso

me preocupa sobremaneira, porque

simples fato de &e haver sido aprovada urna le i no Rio

DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861
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AI jl
, A 1 H;{'U!-/

~ --

r

eeríssi~rqtte~ está 1aqu~ hoje)> representada

problema

por

!

\.'cv--~

\Ü/

seu Presidente.

Quarto ·N.·

me perdoe o nobre Deputado que a

.•\ D 'h! ,IA .L ~·
~~~;yY'~Â/

~0\~

10 K

Existem alternativas par~aerosol,~ C,qui não estão

representadas as grandes indústrias que nao conseguem usar , por exemplo,
•

I

~~'fvvO/

propeno-butano corno agente propelente. Isso tem causado
blema. Somos o pára-choque.

~

pro-

~um

apelo

Esse pessoal nao sabe o que fazer.

que faço: ~evernos legislar, mas e necessário que essa indústria) que,...hoje'r
.

~substituir

de uma hora para a outra o CFC, tenha 1 tempo suficiente

para se adaptar, como foi feito, por exemplo, na América do Norte. E

que

Obrigado"~'*~

nos restrinjamos, hoje,

O SR PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Está anotada a sugestão.
Antes do Prof. Orsini está inscrito o Dr.

n~,

eom a

palavr~ po~
O

fa.§r.

SR

~ cu·h·r( G...(..:~
WERNER"."':;: ~que

ser discutidas de forma tão compartimentada. Aeho

c~nhecimento

do problema devem ser

sim. A proposta do colega da
O. que acho

qn~ão

da questão.

que~discussão

e

o

forma ampla. A decisão

J

Hoechst tem muita chance de ser acertada.

se pode tratar

~preciso

Ji~~ de

as coisas nao podem

setorial~~

e especificamente so

FI

conhecer o problema como um

nhecern, uma vez que sao da indústria. Mas é preciso que

"'6

tod~V.Sa~oa~sessoria

próprios legisladores conheçam o problema em sua inteireza, ~I
_f todQ?
DTR 20.67 .0009 1 · IJUL/861
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~CA.'IA~ I

UJ.;I.aJ~>e.e.rdificuldades e facilidades. A partir daí~ e possível premover a convergência para soluções#

.o~a

legislação mais abrangente 1 que

~

envolva todos os

~v--i J..,....·~ c._

aspecto~o~ma legislaçã~m

distintos._!......:::
los, com varies enfoquesf aqrangênci~

vários capítu-

e graus de profundidade que

cada

~\~c..~

caso requer. O ~Hel)ef~ue não se tom~decisões

precipitadas, que

profundidade J_./
se estude em [
c· 7 S que se dê um tempo e que se crie uma comissão

~&.~

em tempo integral,

~ -

cL.:\r\·J~ ~

que todas

~estões

~

.

.

estudar e fundamentar essa

~

{r;\J-A..J

quest~~

o~~ I

que sejam col6cadas tenham resposta. A maior parte

das pessoas que participaram da reunião de hoje ai;_Ie!:,. tinham desconhecfloro<'\

~~/

~Lo até da~uestõe~,que para os que sao da indústria e que lidam todos
.

'

.

~~~~

os dias com isso ,são absolutamente elementares, ate . . qYest~ termin~

~n-4~, ~

logia~STO nuw/ássunto dessa envergadura, com tamanhas implicaçõesJdeve,
necessariamente, passar por um conhecimento mais amplo. Esta é a minha

pr~

J-0

posta e acho que ela não diverge

~e n~a

que foi dito

aqui.

O SR PRESIDENTE (r1auro Vitor) - Obrigado

r e4?cv.ll
~~aefl-E~·t-a-..1

Dr. Werner.

c_

o Prof. Orsini • por
O SR

economizou~-

c E L<) C

minhas palavras,

"----~~

favo~-.

ORSINl

- O Dr. Werner

porque~~ªmenre,~

mais . brilhant~ que eu ia dizer

falou de
!

~ . \
·I~
~penas~ salientar

já

~forma

que concordo
(\

com o procedimento proposto pelo nobre Deputado Fábio Feldman~ f*)rqtle,sellproblema específico dos propelenOTR 20.67 .0009 . 1 · (JUL/86 1
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,J..u.

tes~aerosóis;

10 k

em

segui~1ema

mais genérico dos outros

adian~lema do cof,
2..

sobretudo~

porque mantém a

do efeito

compostos,

estufa~

pete~escu1pem

isso

a expressao
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e

momentos/~

Acho da maior importância não perder

regime de urg~ncia que ja est~

~~n

15/1

a~rovado. Então,

sobretudo

r~

no ar.

~

um

realmente, acho que ~ bom

manter o problema em andamento.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Dr. Carlos Alber-

,

\ r_ srz-~ ·/

to Xavier, do Ministerio da

Àg:çicultur~

O SR. DR. CARLOS ALBERTO XAVIER - Não ti~me ins:-u.. \..• { /

(!..

~porque

.
realmente acredito que tudo

j~

foi dito. Trazendo, talvez,

\

um aspecto c~ltural ~a questão, duvido muito que se possa ser lfder ~

Fegie~ão~~~t~de uma legislação ambiental evoluida,se a

prática não( i, Mui to

mel~~islação evoluid~~:a prática diá\

ria evoluida .. e habemos qu;\rem anos de .

~,;xistissem\ maisJ
\
-.'l

escravos, e isso não

~

aboliÇã~emorado

como se não

verdade. Acredito na pratica

di~-

ria. Não tenho nada mais a acrescentar.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Muito obrigado
'\

f::' _L. _'

.

~ registrado

•

.

o seu parecer. Algu~m mais gostaria de fazer uso da

paJEvr&? Entã o , na questão de procediment~, temos aqui t odas as . propos-

tas alinhadas e anotadas .
. DTR 20.67 .0009 . 1 · (JUL/86 1
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Marques quer fazer um aparte. Po r favor.

O S:R. RAT-!DAU

li> pessoal elo CNP!fto que achaot da

JV'.ARQUE~

discuss~• ·iarticularmente,

acho

que, embora acredite que a questão dos ãerolsÓis
possa ser eliminada lo...._,
go de cabeça e de

.

~ .?- r-:~Jv

; ,/

t:ntrada GJ~num tod·~->- secundáric\....'~~·~ser

solvida paulatina e

1

-

gradativamente,~nho

re-

medo dos paulatinos e grada-

tivos no nosso vernáculo. Por isso, tenho medo que o propelente do in-

teresse por esse projeto de lei se perca e se torne desinteressante a'

medid~~e

a solução deixe de interessar 'a iniciativa privada. É . uma pon-

como velho observador das práticruprotela-

· 4'~"vVl ·.:.N -:.-:-c)
tÓrias deste Pai0·· conhecedor desta Casa de Lei,

11

'* fJ ;

là8~

atrevo-me a

formular. Acredito que a questão deveria ser estudada em seu conjunto)

~: ja que a iniciativa privada aqui presente sabe perfeitamente que há um
.J7...i.-.,;.:.:J)

consenso já expresso sobre quais as prioridadêS,~ nos interessam. Mas,
;#

mesmo por haver esse interesse, não fejo t necessidade de Rnv't-r

par~ &~roilsÓis
"'---'

etma

se-

do restante da questão.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Conclusi v amente,
\ I

-..

~"

:

en~ão, haveria dois momentos, Sr. Randau ? A sua proposta ~ global, então,
OTR 20 .67 .0009 . 1 · IJUL/86 )
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Aev.

daqui a três meses~ Pede a palavra o representante da Secretaria da SaÚ-

de e Meio Ambiente do Estado do Espirito Santo. Tenha a bondade.
,Q/

O SR. FERNANDO JAQUES

só queria informar

6"

,(Jle.:

-

0<.---t~.._ LC l "í.C'LC"ky .
uma legislação ~

1

nario que no E}Stado do Espiri to Santo já

~~.

a

san~o

inclusive pela Assembléia,e está 1no moment~ esperando

do Governador. Essa

~· ~ Í~k)~

aprec ia,çao e

à Mesa para

será entregue

SÓ isso.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Vitor) - Muito obrigado.
l_llL'-

Agradecem~~aboração .~.

Então,

da palavra, decidiremos _.óGbre o encaminhamento da questão e procedtment~

d~sta

reuniao. Tenho aqui uma moção a ser votada. Aliás, o companheiro
\~ \\<Cfo

y/

Ant®Ônio,
da ~ quer~ fazer uso da palavra. O seu nome estava cons.......,.

.

de·;
tandc:i

\t

-'

I:>.: it-~

.
Nao se refere a moção apresentada. É distinto.

ts?:;gão-.

Então,

-

ha duas coisas em andamento a curto prazo: a leitura da moçao, a leitura

~;

da sintese do que foi aqui colocado e dos procedimentos a

serem adotados com

'
•a
vista~ormalização

.'"--/

-

\ .i.-l.-/

.

desta liomissaol/ que H=>-iá traba-

lhar nos prÓximos meses. São três assuntos que considero relevantes. Pe-

la ordem, gostaria de col o car então, em votação esta moção que foi apre1

DTR 20 .67 .0009 . 1 · IJUL/861
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redi~da:

sentada pelo companheiro AntÔnioJda

Olkos, que está assim

"NÓs, cidadãos brasileiros, ligados

à área do meio ambiente, reunidos

no de•bate "Camada de OzÔnio, Situação Atual e Perspectivas para o Futu-

ro", promovido em 6 de julho de 1988, na câmara Federal pela Frente Nacio1

.

-

,

.

.

.

nal de Açao Ecologica na Constituinte e coordenada

c l~O;Í -

-

pel~niao

dos Defensores da Terra - vimos manifestar todo o nosso apoio ao esta-

belecimento do curso de Ciências Ambientais a nivel de pÓs-graduação
./

que esta~ send.o organizado pela Universidade de São Paulo - USP. Enca-

s---5recemos, assim, qu;l organismos federais e estaduais de - ensino e pesqui-

"

L--.

.

sa~~apoio
votação a

.

a esta i niciati,;a pioneira em nosso

moção.~ ~s

contrários, que se levantem.

Pais~'está

em

que estiverem a favor 1fiquem como estão. Os
·.

C"-

.

~

~~\

:&1-.~~~~provada

por. unani-

"-"-'-~"~y

mi~~favor,
fizesse

registre. ·Em segundo lugart pedi riamos ao Relator que

u~

)

todos os assuntos aqui

levan~s.
\ :z"·' /

balfhoso. Gostaria de ouvir o parecer do

v

~
a es t a
n h ar1amos

~/.

-

~om1ssao.f

É exaustivo e tra-

c

Plenário~ simpl~sment~~ncami

d e coor d enar os t ra b a lh os d e
que t em a f unçao

-~

do documento e consolidação das propostas. Encaminhamos dire-

tamente e

poupamos~rabalho ~Relator.

DTR 20.67 .0009. 1 · tJUL/861
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da

sugestÕes que ele , já colocou verbalmente e que agora encaminhamos. En-

tão, poupamos o trabalho do

~latol

e vamos nos deter um pouco mais no

encaminhamento da questão da composiçao da Bomissão.que deverá consoli-

dar as propostas. Gostaria de ouvir sugestões. O Sr . Randau e varios co-

-~

,

-

legas tinham feito uma propos~ sentido de que orgaos oficiais .!VAf~-

-se me permite- a colega

\
..Z..

c.V-- ~--

~~

eomissão

.J.

favor.
~~~
- SÓ uma questãol Acho

A SRA. CELESTE

.,.

.., .

\ C'--

Cele~te

_1_

~\L\. ('lll\..;.:_•

~

~
I -..

interessante,

a.uW-c> I

·\-f~
~-~.,.·
S~

Se)~rovada,
.

,

-

- ·a

uma

........_ ...

C"- 'o,_L •....C_:

./

.

sugestão ~fõrffi~- de funcionamento.~~. Como a Frente Nacional é ~

~ pobre,

teriamos pouquissimos recursos para trazer essas pessoas

"'-\O t k.c.i./

e fazer reunioes ~ '1J,essa êomissão. Então, a Organização ~)
junto com a ffente 1 organizar~-

esse material

e~ncaminharia~or-

respondência e receberia sugestÕes por escri tJ~fe~s-

1

. DT.R 20.67 .0009.1
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acho que seria dificil.
O SR.tPRESlDENTE

{M~uro

N~

Vitor) :

~~

,Qt~/

"'{:arece'Y razoável.~~ que

(_ w ~~-ctA.~ ~ '\.~'-".. /
deve riamos acolher ..~.....,I\1-arece~método de trabalho já consagrado, que tem
provado que dá ~erto. Acolhemos,entio?

-

O SR.

Acho que sao coisas distintas

De qualquer maneira, assumimos o compromisso de mandar a transcriçio integral do dia
que
,~

f-

...

~e

hoje para todas as pessoas, com os projetos de lei. Acho

~·
I &t_/
uma coisa independe~ da outra. ~ ~sta Comissio tem~~
~ ~;~:_:_

-

~·

pensar num plenario, que na verdade todos que estao aqui fazem parte;
Nleom:e-~ ãqueles segmentos que nio foram

~te

~~~ c .C L_- -t~Y
ouvidos,~~ da

Hoechst, que seriam prejudicados; que na verdade nos fosse dada a oportuni1
dade de contactar esses segmentos, porque queremos ouvir todos.~

j~nha

idéia seriatt

...,.,..-~oMas.

até pensar numa segunda reuniao

uouo

de~

continuar este trabalho aqui e

mais tarde, mas nesse interim é fundamen-

"\ ~&.p-- /
tal que ~ dado um respaldo técnico,~ cientifico é de viabilidade etc.,
para o encaminhamento da

~.

questio.~

~~que

se form~ uma

comissao e• que todos os segmentos que estio aqui indicassem representantes
1

\~y

~

que essa comissao tivesse o suporte de um

Governo~

~

~"- \_c ~ ':!]_ .~J__.J

que na minha
J

OTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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que
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Rev.
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do Meio Ambiente. Acho

. 03if

~ . '--6l!é ~ cyvi~~; ·,noll.,C-AÃ_~_TC..-J.>_~_Ia...-n
__
,~_c:t.o_~

~esses-~inisterios ~-------

1

IBDF\ dss

~Li-lfa:u·.,..é ._ ~._ (:;:
é tudo conversado. O importante é que se mantenha o nÚcleo das pessoa ~ ·
i~5~.)

~ hoje, ~ interessadas no assunto, para~ encam~

() ~) .
\ .4.~t~ I
~ão morrer, '~ até

I

~ ·
.
eventualmente pode levar dois anos, com ~rocracia
Proponho o

seguint~

do ~inistério

receber uma resposta oficial

chl

estatal~~

Pais.

Mesa que está aqui composta, e eu acrescentaria

o nome do Prof .. Orsini, de alguém da saÚde pÚblica\?pode ser do Ministério

k N·r~1.~-tc/

~~

os vár1os segmentos ~ aqui~ -pessoal da indÚstria, ~ fosse

/1)

. -

formada uma comissao.e ~ nomes nao precisariam sair hoje, mas que os segmentos interessados fizessem parte dessa comissao. Não penso em hipÓtese

-

alguma numa comissao . em que nao

indÚstria, a

~

ciencial~

a tecnolo-

Ex t eriores; uma comissao pequena e operacional,

coordenar e disciplinar os trabalhos, de reunir os segmentos interessados.

\ ,JL_;.,(Ã

.ti/~

.

r~~ L_

~~omissão

seis ou sete p e ssoas. Do pessoal da

indÚstria temos~ a Hoechst, a Dupont}que são a s duas principais produto
•

L ::

~""-~-j

AerosÓis.
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os outros segmentos. De cientistas, temos 6 Prof.
temos o pessoal da sa~de p~~lica e do Minist~rio. Entio,

."'-.'F~

~ uma comissio-'e

êÇU

I

J.t. L~--LÁ~ C. -,..-vv....._,..__._
I (\-~/
I:JiQ.~ uma representatividade

ao mesmo tempo sua operacionalidade.

~-: · ·L-Jicx-~

G)

~

..

~~

4

-. melhor maneira de

~_/

.fe começarmos a f~- ti'ma comis

,.,;;;.,/';_;;-;,-.,tece~ é

grupo de trabalho numa comissio. ~~ ~ssa ~ a minha proposta.~ e. ME$a-·

~ ~~~

a~ ~u recomendaria~ ~Jo
já

~ ~~ ~"~ L~-~.
~:t4;ã9~~

w•e rner

porque ele

~~~~cv/

esta fazendo um trabalho e):aust~_ vo de pesquisa ~e tem at~

uma prop.o sta por esc ri to.
regada de contatar

a

&a

Mesa qne.o

éSPi~~

fic~ncar-

composta

·~le-f
outras pessoas

para operacionalizar

~"~-~~

. ro . '
/ -J-aluma reuniao -- em Brasilia, as Sio Paulo ou no Rio de Janel
~~é

vez o custo não seja tão

grand~

de uma primeira reuniao
\

pequen~/~

. ' .

' •{')

v'L. c.. -'0.---l-·'-- ~--- u...=.....v.:-~

diçÕes eventualmente nio de um grande apoio governamental)mas

., como o

~~4édP/

-

CNPq fez nesse caso~quatro passagensj o IBDF deu duas, a SEMA deu nao

e
A

_

tem problema àe recursos. Nao sei se

-

_r~
~

as ind~strias não

-

--

compreensivel. E verdade, so nao

-

-

vamos pedir às ind~strias para nao ser invocada a suspensao dos membros da
comissao depois. Estou brincando,

--·4t~)
coi·sa0nformal que dê agilidade

,

mas a verdade e esta. Estou propondo um

~aranÓ~.

O

pe~soal ~ ~o1

J) ~-ic~Qi, ..o-. ~"-'0='L fi'~r d~ \.~"-~"'Ç_

----~--------~~

tem problema para arrumar
DTR 20 .67 .0009 . 1 · IJUL/86 1
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,

,

Na verdade, e isto o que estou propondo. E a Mesa, que e um nÚcleo central

~ -'Z.L-U-~\ ../

~Para daqui a quinze ou vinte dias.

falaria com as pessoas e combinar

~· O que vocês acham dessa idéia? É mais prática.

O SR.

~

- Essa idéia contraponteia

manda~ correio.

a da Celeste, que seria fazer um digesto de tudo e
,

O SR.

- Acho que e uma coisa indepen-

\_-'1-L~~ ....~

· ~~Jo~ _)

dente, uma obrigação que assumimos. Mand~-s-/âs notas taquigráficmdesta
sei qual o prazo que

temos,~~~-

_Jt-~(l_~

Constituinte o

volum~o

porque

muito grande, ma&

-.........Q/ '

com~

(u

me encar-

.e

rego~sumo

o compromisso, em nome da Frente, de mandar para todos os pre

-~
sentes uma

\~7

da discussão de hoje.

~ gste~

primeiro passo, porque está tudo registrado. ~~emos condiçÕes de as-

.e4L

~~·_syo,
não tem problema.
O SR.

assunto pertinente,

~u'• 5 a:z:ue't:ll

O SR. RANDAU

diverge disso

Livlt4 ~ ~

U

Seria interessante.

ES

ponderou e realmente o que eu teria dito.
pequeno, cinco a seis pessoas..,

~Fábio

um grupo

falou no Werner, eu também posso

falar no Orsini, no Volker, no Dr. Paulo, nOL

~t~~

aqui como está,

~'
grupo operativo e executivo. qtire.c ..e~.e..<:..n:e<R~as::- Mas }à questão

.

1/

.

~~/

das notas taquigráficas É:~swnão tenho certez~ se~ fican/ ~rontas anDTR 20.67 0 009 1 · IJU Li86l
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,

tes da proxima reuniao.
O SR.
Acredito que em quinze dias, pelo que o Sr. Deputado está falando, as

nota~

,
.
ja estejam prontas. Isso significa que em quinze ou vinte dias, na proxima

reuniã~ ~essas notas j~à disposição desta comissão e

~
sicamente

distribuidas a todos os participantes do seminario. É ba-

isso~

questão da viabilização econÔmico-financeira,

o representante do Ministério da Ciência e TecnologiaA~~"~

"-"'{

~..s:-~

_)

vai levar~ao-conhecimento do Ministro Interino e do titular da Pasta.

•~credito

que no decorrer dá proxima reuniao ja se tenha uma resposta po-

si tiva ou negativar,acredi to que mais positiva.\ a

~sse respe~

,
,o/
- E issoyque

O SR.

do ouvir, porque o assunto estava sendo tratado

~~;~tificado ~

momento de

n~s

~

iUUM

estava queren-

bastidores,

trazê~

Jt

~

a baila. Feliz-

mente~ há uma pe rspec ti v a positiva do suporte.
- Sou do Ministério da SaÚde.

~Ley

Tendo em vista, como~ demonstrada aqui, a importância de todo o trabalho
que tem sido feito com relaçio ~ prevençio d'saÚde pÚblica, tenho certeza
de que o Ministério da SaÚde tem toda a condiçio de colabora~. na medida

da necessidade, seja trazendo especialistas da

ár~agem,

o que for

necessario, como ~tem feito para outras atividades e outros programas de
OTR 20.67.0009.1 - (FEV/87)
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feito, e não vai ser por esse mot i vo

qu~i

deixar de

fazer. Então, tenho certeza de que o Ministério da SaÚde também

Y(;aiSl.

fa2oe:rv

vai colaborar a nivel técnico e financeiro. Tenho a impressão de que a que tão do clorofluorcarbono está muito bem encaminhada. O que não ficou ainda

bem

claro~ e

justamente a questão do efeito

estufa~ tempo

-

nao

foi suficiente.

OTR 20.67.0009.1 · (FEV/87)
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~

~ questão d~ Amazônia
nao sei se está presente

17/1

9

ao assunto que foi tocado
pelo companheiro do IBDF,.

aind~fui

i}-·

informado\ que no dia 19 de julho vai
0...

haver, aqui em Brasília, um debate sobre a ~tãaxda queimada ~ua~9
da Amazônia.

Creio que isto é importantejtarnbém, para todos e se algum:,.

\ companheir_9-'
~HRK~H tiver mais informações i
interessante.

a respeito que nos diga, porque é muito

Era isto o que tinha que

dizer~ - ~ito

obrigado.

~ _/

eu-~

O SR. PRESIDENTE ( Sapeeaà6 Mauro Vitor) -/Ãiguém

\~)

~~

alguma informação sobre este encontro do dia 19?V.1nteressa ajtodos os pre-

7
'
D SR. VrToe <kAflJr A~t (?)

sentes.

- Para o dia 19
de julho estão sendo convocados os representantes dd

ta~

fi;

seto~grícola, flores

ligados ao problema da Amazônia legal, para discutirVrdar um

mento aos, rnesul tados do estudo apresentado

encaminha -~

Assim, - ill&l~

,.,

~· aquelas sugestões e recomendações

encaminha-

~IÃ_c&_ __ ~
mento.

~eunião de t r abalho, mas na medida em que haja ~. interesse

na participação será

I

-

>,_~~c~~

Nao há~1mpe-

o

dimento para a participação; muito pelo contrário, poderão os que particip~
rem contribuir para o encaminhamento destas soluções.
O

registrado ..

SR.

PRESIDEN~E

~~ntendimento

OTR 20.67 0009 . 1 · I JU L/861
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(!I)

mosfera. Inclusive) ~projetos de lei• que estão sendo propostos pelos

l-

lustres Deputado:= referem-se aos propelentes de aero,lsÔis 1 que, alegam

as

pessoas l~gadas ~ produção desses produtos, ~ uma parte muito pequena

no

\::../

confronto mundial e até mesmo no nacional. Se não me engano, o Dr. Werner
disse que os propelentes de aerotsôis participam com cerca de 8% dos

po-

'-"

luentes do tipo CFC, poluentes

agressiv~amada

de ozônio, que são lan-

k
çados anualmente na atmosfera brasileira, num total ~ze milhÕes de to,e.JV..c.o...

neladas.

Aparentemente; ~rovidência que se vai tomar é desprezivel ou...,p~

lo menos,não é substancial no contexto brasileiro, queJ por sua vez 1 não
substancial no contexto internacional. Lembrou muito bem o Dr. Paulo

-

e

que

isso · não é argumento para não tomarmos a providência, ainda mais que somos
detentores de uma população que vai ser das maiores
Não teria~os força

~ofredoras

do efeito .

moral para solicitar providências dos outros paises ua
~

ra proteger a

nossa

população~~~

nôs mesmos nao tomamos providên-

cias para proteg~~lla.
H~ ~uitos argumentos v~lidos dos dois lados.

A parte técni

ca dos gases de refrigerantes é muito dificil de ser resolvida. Ninguém abrirá mão das suas geladeiras ~ em beneficio da camada de ozônio1 obvia '--'

mente. Então, estamos com esse impasse. Politicamente, entendo que para

-

-.

o

~

Brasil e muito importante caminhar a frente no contexto dos pa1ses subde -..,.../

DTR 20.67 .0009 1 · IJUL/861
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Rev.

senvolvidos, não somente pelas raz.Õ es Çtpontadas p elo Deputado Fá.bio Feld -

-·

..,..
mann e pelo Dr. Paulo, mas porque o Brasil e um pa1s
do Terceiro Mundo pri

vilegiado no contexto ambiental. A natureza e a Histó'ria delegaram ao Bra~ltimas reservas naturais q u e existem no mundo.

como protetores de um patrim5nio
não estamos

da~umanidad~

Isso
....

nos

e

conseguindo manter a segurança desse patrim3nio. Como foi di-

to agora há pouco, quem que1ma vinte milhÕes de h ectares do patrim3nio

da

...Ji'vumanidade não está absolutamente promovendo a segurança. Como seguranças,
estamos sendo p~ssimos. Se f3ssemos, no caso, seguranças de um banco, este

-

já teria sido assaltado diversas vezes. Assim, acho que politicamente

e

muito importante levar a efeito essas leis e prosseguir lutando por elas.
No contexto t~cnico-cientifico o·J. acadêmico-cientifico nós
1

na USP, por exemplo, estamos fazendo um grande esforço numa providênciaque
agora me parece a melhor contribuição que poderi~wos realmente dar ao programa ambiental brasileiro. Trata-se de promover a formação de pessoal.

A

USP está desenvolvendo um enorme esforço para co~seguir implantarJainda es
te ano,um curso de pó's-graduação em ciências amb ~entais. Esperamos que ele
saia . e que a USP continue no seu papel-- como mu itos dizem e sem querer
ser pretensioso- de universidade-mãeJgeradora d e outros cursos.
Nesse sentido)~ preciso que haj~ realmente o crescimento

DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/86 1.
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3

politico do problema ambientalJ nos termos em que est~ sendo promovido ag~
ra pela Cãmara dos Deputados e pela Assembi~ia Nacional Constituinte;em g~
ral, no sentido de dar força para que entidades como a USP consigam

ve~cer

~~

as barreiras que se antepõem

_k

criação

de~aduação

como essa. As

barreiras são fanti:l.sticamente incríveis. SÓ quefestá lá no dia-a-dia

~

~ V"\o.p-

ima~a

dificuldade assim.

Para encerrar, digo que ainda que as provid~ncias de ordem
nacional que possamos tomar sejam pouco significativas quantitativamente
no contexto global -

e nós estamos falando de poluições globais

ainda assim~~~ temos de caminhar ã frente nesse problema.
O SR. PRESIDENTE
fessor

.

~emos

(~.

Mauro Vitor) - Muito obrigado, Pro -

agora uma questão de ordem. Antes de conceder a palavra

. ao nosso companheiro Ant5nio

, que deseja fazer algumas considerações, .da

remos o encaminhamento aos grupos de trabalho e respectivos coordenadores.
De uma forma pouco democrática, a Comissão resolveu eleger cinco grupos de

,,

trabalho voluntários, cujos coordenadores são as s im nomeados: Almirante Ib
Dr. We rner Zulauf,~, Dr. Celso Orsini, Dr. JÚlio Bitelll
-

e Dr. · Paulo Nogueira Neto. Esses grupos reunir-se-ão com os demais co-

legas e farão emenda s .--,wwmw e sugestões aos projetos de lei

de autoria

dos Deputadrn Fábi o Feldmann e C~ s ar Cals Neto, apensados ã contracapa do es

DTR 20 .67 .0009. 1 · IJU L/861
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tudo que foi oferecido. Cada um dos Srs. €oordenadores de grupo tem

3'

7I 5

ampla

liberdade para escolher seus pares. Apenas pediriamos que levassem em conta

~aspectoJinterativo,

participativo, interdisciplinar e interinstitucio

nal.~r
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- Gostaria de fazer uma proposta.
s,e.·

As pessoas que quisessem participar dos grupos poderiam a. inscreve~e-

~esa faria a distribuição entre os grupos, porque para nós é ~
escolher os membros dos grupos. Fica uma posição muito antipática. Seria melhor que a Mesa fizesse essa distribuição .
..... ~~~
O SR. PRESIDENTE (~ Mauro Vitor) -Da outra vez'X'"o compa-

costeir~ deixamo~

nheiro se recorda, no aspecto do gerenciamento

~sasse

informalmenteJe os
~

~

grupos~ acomodara~or
~

\

mos aproveitar essa experiencia e1 tete.a-tete,

~
....--/

~uma

si. Poderia-

conversa informal,

poderia haver essa acomodação, sem a interferênc1a da Mesa, o que, a meu
ver, complicaria um pouco o processo. Acho que em cinco minutos, sé todos

.

.

---~

se unirem informalmente,

~

~

~.~

't'" ·~· ~

~~~ ~~

uma

~

contra-proposta.

Fica no ar, para discussão. Não sei se acolhem. Vamos experimentar.

-

-

(Aparteante nao identificado) - Podemos experimentar, mas N&E
._ -~?
,
~
,~~-(
SR~a o chefe do grup~uem vai escolher~~
O SR. ÇJG.fS\l>tJJTE (MCUliv.J\r\toR).Não, ele é o pÓ~o indutor, em ,
torno do qual se agregam os demais, digamos assim.~'\~ ~
--r~ o... p~O-- o ~~~A

O SR.

' ,--,_

..Çt f'Jf0 }.J tU

- Na verdade, o que quero fazer

é um agradecimento e uma homenagem ao Professor Lupiscinio, queJcreioJnao

~
~o

mais

~ ~)
i~

r-->~

~lvez

seja o que tenha recolhi-

~""

do mais experiencias durante a vida ~m jovialidade, com muita disposi~

d~

~

J-~

VJLAJ.o

jL

<.::»

~

~~

ção, ~auxiliado

Consti-

tuinte e ao proprio movi!e'nto ambientalista em são Paulo/' no enfrentamento

~

-~

de problemas teÓricos\(práticos, com muita disposiçao;vfom todo o grupo de
DTR 20.67.0009.1 - (JAN;86)
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que ~em Jll

8/2

no Instituto de FÍsica da USP.

(\J~ucLJ

Fica ~adecimento

~

emocionado de minha parte,

de ex-aluno, ao Professor Lupiscinio.
O SR. PRESIDENTE (~ Mauro Vitor) - O companheiro Randal
quer manifestar-se.

<("'""'-"

»··,

5. s~.

<A.

nJ.C)\1'\o-.
~

O SR. RANDAL -

Íssa .questão da distribui

ção dos grupos realmente vai ter que ser feita da maneira mais espontânea
~.

possivel, como

~auro

já colocou, sem constrangimento, ou seja, as pessoa

vão-se aglutinando informalmente. Parece-me que ai atrás está havendo alg~
ma dificuldade de as pessoas se situarem em relação aos cinco grupos. Não

IY\Ô..O

são ·necessariamente cinco grupos. Se quiserem apenas três, ou

k

do~

,

e soberana.
Quanto

à observação do Dr. Paulo, ela realmente é verdadei-

ra. A comunidade cientÍfica, que foi acusada de ser sensacionalista ao divulgar coisas como o efeito estufa, como

,~/

o~

.

,

da temperatura media do

~~ \)J'tY)o.._ ~~().~

oceanos e tudo o mais, e/ na verdade, lftii!A~II!tlllJ'd~ como sempreYextremame
te conservadora, que jamais, realmente,

eXtrapolo~

seus dados, jamais fu-

giu a um compromisso de isençao, de conservadorismo em relação aos seus da
dos. Talvez seja por esse ' motivo que temos aqui hoje uma ocasiao ímpar,

~ 1\l~~~~::::::.;~
em que estao

~~

.

.

_

Etl~oResJJ;::>

,

de Relaçoes~inisterio de IndÚstria e

~d

lcomércio,Ja assessoria pessoal da Presidência da RepÚblica,~~~~~~~~
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Conselho de segurança Nacional,Ja iniciativa civil,Ja iniciativa privada e
empresarial, juntamente com a sociedade cientÍfica.
,

Creio que tudo isso e um sintoma dos tempos que estamos atr
vessando. Pela manhãfficou bastante claro que essas mudanças todas estão
surgindo com uma celeridade muito grande. A palestra doj)iretor do Instit~
~~
to Nacional de Metereologia constitui-se numa advertência e ~m dadoYmúito

_·

inquietantet ~Esse aumento de temperatura faz com que nós,. brasi-

leiro~

tenhamos que nos preocupar hoje, a nivel de

Conselho de SEgurança

Itamara~

a nivel de

Nacional, com as implicaçÕes na floresta, n·a destru ·

. ção, ~a queima do carbono embutido na Floresta AmazÔnica, na destruição da
~

camada de ozÔnio. Ou

~.. l!m:t~ essa

.

destruição da Floresta

AmazÔnica~ ou

iremos pedir ajuda a' Holanda_,..e talvez nos transformar num dos maiores cons
trutores de diques planetários do mundo.
Outro aspecto que me pareceu realmente pouco aprofundado
aqui foi a questão da destruição do fi topl~nct6'~ \fma vez

que as florestas

são mais retentoras do diÓxido de carbono do que produtoras de oxigêni~•
~

,

que essas diatomaceas, essas algas que renovam o suprimento de oxi

gênio planetário, estão situadas em zonas costeiras,
sil

do

Bra-

·
·
do
- e isso nao é privativo\/Brasil, porque o Mar do Norte esta ai, par

que ninguem tenha dÚvidas - e ~ que essas águas costeiras estão inte
samente

poluidas,e com as cadeias naturais quebr~das, talvez pela turvação,
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talvez pela introdução de poluentes e mesmo pela incidência do ultravioleta, fica realmente muito dificil precisar qual a catástrofe pior que nos

-

espera: morrermos por falta de oxigênMio, morrermos

ou assa-

dos, uma vez que aquele confortável lençol, aque~e confortável cobertor
térmico que nos protegia do gelo glacial,

~~~·~~·) I
d~_:---~•kií
--a:
~
::> ~ ;: 42::::
G!

aos poucos,

com a introdução da poluição e da queima desenfreada das florestasJestá se
transformando numa mortalha. Acho que para evitar que esse manto protetor,
que era o efeito estufa/ até pouco tempo
,
~' e

imperativo

atrás~onvertaCR2

numa

mortalh~

que, neste momento, f-ormemos esses grupos e, mais
.

~

do que isso, ~ na continuidade dos trabalhos da Constituint~~essionemo
para que esses projetos aqui englobados por todos os presentes sejam realmente levados adiante.
O SR. PRESIDENTE
de passarmos

à

(~

Mauro Vitor) - Mui to

obrigado.~ntes

seleção dos grupos de trabalho, devo fazer aqui uma aclara-

-

çao.

...,
A SRA.

C E<-E ~TE

- Sr. Presidente, peço

a palavra para uma questão de ordem. É só uma proposta para ser votada.

JG\-)so~/

~

São~. Como praticamente todas as pessoas se pronunciaramJe ~b

-

,

jetivo e exatamente discutir o assunto, proponho que nao passemos para

gr~

pos de trabalho. Discutiriamos o assunto e 1 como o projeto de lei que deve

•

ser votado é o do Deputado César Cals Ne to, as sugest~es seriam passadas
DTR 20 .67 .0009 1
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para o grupo da frente, por

escrito~m

8I 5

bilhete, um

-

rascunho~
d-0 ~~

,

aqui no debate. Abrir-se-ia o debate agora, ja sem grupos,

porqu~

seriamos

.1)({~·

altamente prejudicados pelo

t~ia

uma reunião muito

O SR. PRESIDENTE (~Mauro Vitor) - Está em discussão a
proposta. (Pausa) Aprovada.
Passamos a adotar então esse procedimento. ~

~·
A SRA.

7

C

çL~sTE

SÓ mais uma questão de or-

dem. Acho que , aprovada essa proposta, as pessoas devem

inscrever~se

junt

ao Presidente da Mesa.
,

Quero pedir so mais uma coisa. Quando as pessoas se pronunciarem, apresentem-se ao microfone, porque a reuniao está sendo gravad~e

{-,j-o._- ~

~um

vLe.-

documento extremamente valioso. A contribuição das pessoas

é muito im

portante.
O SR. PRESIDENTE (~ Mauro Vitor) - Uma coisa não ficou

-

,

,

clara. A apresentação da moçao e por escrito e o debate e de viva voz? Co-

P".\.0~~~

mo~ Acho que ai ficou um pouco

d~bio. -

INTERVENÇÃO FORA DO MICROFONE. INAUDÍVEL.
O SR. PRESIDENTE (~Mauro Vitor) - OK. Então o debate
viva voz e

é de

a proposta concreta por escrito.
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Y'J

Com a palavra o Sr. Lucimar.
,

O SR. LUCIMAR LUCIANO DE OLIVERIA - Meu nome e Lucimar Luci
no de Oliveira, da Secretaria da Comissio Interministerial Para Recursos d
Mar.
Gostaria de sugerir ao grupo que redigir o projeto de lei
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tância dos oceanos. Isso foi mencionado ligeiramente pelo

~~

jornalist~: ~.n/
""'

i1arques• quando lembrou a questão do fitopÍànctrr~ e, de manhã, também
~

pelo Almirante Ibsen. Na verdade, o oceano e um grande depositário d0

carbono existente no planeta.· Uma publicação de 1983 da UNESCO dizia que
nos oceanos existem cerca de 19 gigatoneladas de
cerca de 1,8 gigatoneladas
ra e

~

c~rbono

e na atmosfera

A troca de carbono entre o oceano e a atmosfe-

um dos grandes problemas científicos que ocorre• hoje.

.
'11_{X_
.
~elaboração
em mente a importância
cerca de oito mil

~c[o Brasil~

quilômetros

desse . projeto de

como um

~ais

lei~.

deve-se ter

marítimo Jque dispõe de

de costa,e que terá, com sua zona econômica

exclusiva atingindo até as 200 milhas, cerca de três milhões de quilômetros
quadrados, total este equivalente aoiterritórioida Argentina mais o ~i~

-

~do

Chile, como area de

jurisdição.~

devem ser motivo de preocupaçao para o legislador

De sorte que os oceanos

~
que ~e

proje-

to de lei.
O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor ) - Muito bem. · Haveria alguma

St-c /

proposta concreta em termos de redação final ? V.~ ' gostaria de apresentar algo

_/~:ckY~
nesse~
O SR. LUCIMAR LUCIANO DE OLIVEIRA fílt)- Estou apenas apresentando

o assunto a debate. Muito obrigado.
DTR 20.67 0009 . 1 · (JU L/86 1
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O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor ) -

Muito bem. Há urna questão

de estruturação da Mesa. À medida sa que a sistemática foi mudada, a Mesa
-~/

I

_-y,

.

precisa ,g o..ssessoY'à. r- de:. urna secretar1a., e dt> um Relator.
Para a função de Relator, gostaria de convidar o Almirante Ibser
Cãrnara, que pode prestar 6i!l contribuição relevante. Peço, portanto' · que

~/ torne

· s.~

/

assento~

assim corno a secretaria.

O assunto levantado pelo Comandante está em debate.
Antes de passar a palavra ao Dr. Divino Moura, concedo-a ao
Dr. Paulo Nogueira , que a solicitou.

\t1!0f )
O SR. PAULO NOGUEIRAY- Pelo _A· que ouvimos

~~

durante~

ficou be~

claro que a Convenção de Toronto estabelece

e outros

detalhes amplamente debatidos com urna assessoria

rnanhã41

prazos, condições
mundial da mais

alta competência. Então, nesse projeto 1 que no momento fala apenas de propelentes, sugiro que .se

incl~

, basicamente,

disposiçÕes da Convenção de Toronto.

a estrutura dos dados e

~0.t"..qu.e~..s.ç. ~eria

uma base técnica

de
insubstituivel para um trabalho dessa envergadura, porque temosVtrata:Y·
~

de produtos que ainda estão sendo objeto de experimentação e que aindê
.

--

~~

nao foram plenamente aprovados. A ~á prevê tudo isso.

c.~~Dv

;(~~

Acho q~facilitaria ~~~ a
se

f

basicamente, como disse, as disposições

~onvenção. 4
'

f

naturalmente com outra re-

dação, fossem incbrporadas ao texto do projeto de lei. Assim, nao haveria
OTR 20.67 .0009 . 1 .IJUL/861
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o risco de contradição entre a Convenção e a lei interna brasileira.
O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor ) - Muito obrigado. O assunto foi
anotado.
Na seqfiência , ternos inscrito o companheiro Antônio, para quem
passo a palavra.
O SR. ANTONIO

t!!t)

-

A partir da visão dos projetos

~~~Jvvcl.sv

apresentados,preparamos um substitutivo~.

~

~

.

esses projetos e

abrindo alguns novos caminhos.
Passo a ler a redação por nos proposta :

~art.

19 -'Fica proibido em todo o J;rritório nacional o uso de
CFC corno propelente de produtos do tipo

aero~sol.
\../'

~rt.

29 - O uso de CFC somente sera permitido nos seguintes
casos :
a) - para fins medicinais, após a aprovação do Órgão
federal competente e do Ministério da Saúde;

b) -

para

fins industriais, nos casos expressos em

resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente."
Nesse sentido, pensamos que existe toda urna proposta de substituiçao que deverá ser pesada com mais calma, pois devemos regular os usos do
CFC. O art. 39 é o que punirá quem sair dos trilhos e diz
1

r:

/ ~rt.

39 - ' A fabricação, o armazenamento, a comercialização e
a manipulação do CFC, não licenciada nos termos desta
lei, está sujeita ás seguintes sanções : •, , • ' '

Nesse ponto seguiriam as sançoes contidas no texto apresentado
pelo Deputado Fábio
DTR 20.67 0009 .1 · IJUL/861
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fi Item V - ' O servidor público que, por ação r o~ por omissão,faci~_g-rvl. ~

lite ou
\

transgrida o disposto

>u- ~[Cl~e"'-to

nesta le , r1ca

SUJ~lto

a multa de dez .a mil OTNs e pena de reclusão de três meses a três anos, sem prejuizo de outras sanções

previs-

tas em lei."

o art. 49 trata da
Jl

fiscalização e diz

art. 49 - 'A Uriião, os Estados e os MunicÍpios fiscalizarão, · atr~
vês dé seus orgãos competentes, o disposto no art.39
desta lei."
Incluindo-se ai a fiscalização pelos Municípios, porque poderemos

ter a questão do armazenamento e outros casos a nivel de

fiscaliza~ão

muni-

cipal.
O art. 59 seria o tradicional , ou seja
.r;

art. 59 - I

Revogam-se as disposiçÕes em contrário ; "

-~ -

0 SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor ) - Poderia

V.~

entregar esse

texto por escrito a Mesa ?
Concedo a palavra ao Dr. João Assunção, da Faculdade de Saúde Públicat da USP.
O SR. JOÃO ASSUNÇÃO

- Gostaria de fazer uma colocação em função

do problema ocasionado pelo freon.
Vejam V.Exas. que em 1828 o gas freon foi descoberto para o uso
em geladeiras , pela General Motors, como algo fantástico. Em

1974~

começamoE

a perceber o problema por ele causado. Isso e importante para que tenhamos
cuidado na utilização de novos compostos.
OTR 20.67 .0009. 1
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l(

~ / ~·

~te

controlar a introdução de novas substâncias no

mercado. Dessa forma, os substitutos do {reon deveriam, também, ser verificados em função de seus possíveis efeitos.

Considero também importante que

nao fiquemos sempre na rabeira dos países desenvolvidos, que façamos as nos
sas pesquisas e 4!1111' vejamos os problemas que podem ser ocasionados pela introdução de novas substâncias. Nesse sentido, proporia que a produção e a
comercialização

••
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O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor )--Convido o prÓximo

.i! t-jQk1zT
i

orador inscrito, Sr. Ronildo Bonfim Machado, da Q. e , J .
O SR. RONILDO BOHFIM MACHADO

Gostaria de fazer al-

..
WvvvS'
'
gumas sugestões ~créscimo o._os projetos e •as outras

. Ov~·

emend~sta

,

~/Lt, ~i~

Em primeiro lugar, é

importan~~

es::larecimento para todos.

Existe a família de produ t os chamada fluorcarbonos e, dentro dela, h~ os
clorofluorcabornos, os

CFC~', totalmente1alogenados~

a família dos hidro-

fluorcarbonos, que sao os clorofluorcarbonos 1 que possuem uma molécula

a

mais de hodroginio;e os hidrofluorcarbonos. Essa explicaçio faz-se necess ria para evitar que haja r iscos de legislar-se com um termo genériro que
nao caracteriza os tipos de fato.
sa

qu~á

t

important~

scnjo feita l!a:W no mundo,

.

voltada para

oG

produtos da famÍlia dos

~~~-e'e)V~

salientar que toda pesqui-

para a busca d~ alternativos, est~
J./l..t& -t.' , ~ ./

fluorcarbono~~

-como disse o Dr. Werner- e hidrofluorcarbonos. Gostaria,
que se caracterizasse os produtos que sao
neira como estio

~~s

ent~o,

de sugeri

objetos de preocupaçaoti da ma-

no protocolo de Montreal, que sao os CFC

...;

11, CFC 12, 113, 114 . e 115, ~sso, para se evitar o risco de uma legisla- .
çao mal

interpretade : ~

impedir, inclusive, o uso das soluções, dos produto

alternativos que virio e que também tim sido chamados de CFC, apesar de

DTR 20 .67 .0009 1
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ser-~C totalrnente~~_alog~nado

10/2

Quarto N.•

. Gostaria de propor urna segunda adi-

.
'\.& ~~
çao. No projet~á caracterizado ~ para que as empresas e as ind s-

trias se ajustem • ...Áugi ro, então, que se acrescente um prazo para esse

""'

.

. 1

-~~J.~QJ/

'·

.

,

.

aJustamento, espeaa mente~~~ ~q~. aero~so1s, po1s~ so ass1rn~ ela
poderão introduzir produtos alternativos-- ~ e isso está alinhado
lidade. Corno possi velrnente o texto ".·· sera
· '
acredito ser a expectativa de

todo~

o

mais

com a re -

arnpl~lo

menos

mundo está trabalhando no desen

cGJ:tv"vv.;~c:W

volvirnento de produtos alternativos, que ainda não existem

p~

.' ·

u-

sos, mas que um dia vao existir, proponho que elas sejam isentadas de Irnposto de Importação no início? quando esses produtos estiverem disponívei
lá fora. Mesmo assim, rea l isticamente falando, sabemos que nao Q~.

.

\.

'-consegu 1 remo~v
.. · 1
· . no mesmo dia que eles.

' ,o.../

tação

Para que

.

~jê"Ot

.

facilite a ad~p~P./.
. f}

das indústrias brasileira ~ esses produtos alterna ti vos t"
/ • /
. ;Y..
.
..:•.-~~

. ~ de-

{ ..Vv

ve conter algum tipo de isenção por um prazo finito,evidente, nã~eterrni
nado.

Gostaria de propor~ também~ que fizesse parte do texto• algum tipo

de incentivo ~s pesquisas para permitir que as indústrias-- talvez, até
via universidade-- tenham uma forma de écelerar e de agilizar a introduçao dess.is alterna ti vo's no Brasil. Era basicamente o que tinha a dizer.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor )-- Para facilitar os

DTR 20 .67 0009 . 1 : (JU L/861
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trabalhos da Mesa, gostaria que V. Sª, Jille encaminhasse por esc ri to
suas sugestões. Na seqUência, chamamos

10/3

1lil3

para depor o fir. João Ricardo, da

Secretaria do Meio Ambiente' do Rio de Janeiro.
O SR . JOÃO RICARDO -- Como Subsecretário da Secretar·a
do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, gostaria, antes de mais nada, de apro
veitar

es~ oportunidade

para agradecer o convite que

me fizeram) cumpr1

mentar os organizadores pela importância desJ: reunião e dizer que o nos........

so Estado já está em vias de contar com uma legislação específi~ dessa
natureza. O prazo para que o Gov~rnador a sancionasse seria até hoje: entretanto, nao sei se S.Exª
ria do Deputado Carlos

Esse projeto é de

Ving~-t~

~

do PT e fCV\#U.. -me

interessantes. Portanto, gostaria de

.
fo~~ elas
~~~ ''-Y\.X""vV\.tv ~ip.A,

já

perfeitamente

.

O : tipo de

auto-

d.

gue~ribuições
sugestõe

encamin~;,~ · Mesa

.
podemos c i ta r o art. 15! 1 que a·efine

~

elem~t

\\ .itratando, dando " a ferina e a d -

nominação. O art. 25! p ropoe que 1 a partir de 1990 não
1

s~-rao

concedidas

o.M.- renovadas as li c:enças previstas na legislação de proteção ambiental e
outras coisas mais que nao citarei
reunião 1 já que serao encaminhadas

~

à Mesa

para nao tomar muito tempo
p~que,

da

amanhã, essa proposta

possa fica~ mais enriquecida com o que for possível aproveitar daqui.
O SR. PRESIDENTE ( Mauro Vitor )-- Muito obrigado,
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Dr. João Ricardo. Convido o próximo orador inscrito, Dr. Orsini.

\Cf'-jJ.)
O

S~ORSINI--

Antes de iniciar, gostaria de pedir

1~-'VV'v

senhores que me sanassem urna dÚvida.

aos

'l.tf .

~apresenta~ trê~
lJLQ9_.J

projetos de lei com algumas semelhanças. Foi dito que um deies,lDeputado

,

.

César

Cals ' t o , se nao me engano,

.

.

,--...;

entr~dirnos

dias em re-~

girne de ut9ência. Perguntaria, então, à Mesa se o nosso trabalho

·vVyQVU,~~
:~~rnendar esse primeiro projeto e se ele,

a~

...

sendo aprovado, prejudi-

I

· C~

outros dois que vêm em seguida; ou que tipo de contribuição nos es-

tá sendo pedidaV-é)l se é urna nova lei ou simplesmente emendas para o proje& do Deputado César Cals Neto.

t

difícil responder ~ minha indagação?

O SR. PRESIDENTE ( Mauro

Vitor )-- Não.

e suscitou um assunto relevante. Pessoalmente, penso que

pedida uma análise crítica dos t
~~

rê~mulação
)

t·. ~;.

t

w n6ç;

pertinent
4Ü>.

L'::~,1AI! r

de um .texto básico fi

..

~~ ·
'- f1<'-t/
_/2f'-:?~?«~ /
nal, mas agora que ~:. questionou J não es~ou seguro.~ alguém"~~
1

.

~

l_,~.t;

e selare

ce~Plenário

.~

ou na

Mesa~ Ysolici to

a presença do prÓprio

Deputado Fábio Feldmann.

c F c~ o)

O

s0/~~INI--

Acho que seria relevante ...

O SR . PRESIDENTE ( Mauro Vitor ) -- Não apen~ releva
te, mas fundamental.
-- Pare ce-rne
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que J se aprovado o primeiro, os outros dois esterão prejudicados. Se for
o caso de emendar o primeiro que vai entrar em discussão,

lembraria, corno

~~vUAL
interessante fi~a previsão
\..~--

outros já mencionaram, que seria realmente
dos

Í

_u~

outros1y~

.J

~

projeto refere-se somente ao CFC 11, ao "'freon 11 e ao freon

12, nao é?

'!J[; N í!]

JJ

O

SR~I~

O

~cEtS'oJ
SR~fDRsiNI

o

F 1/~g,

c

FH Dtvlf! / _

( r1t47FG Vito4

--- Exato.
--- ~

O Depu-

tado r.ao entendeu a minha dÚvida. Não sei se estamos trabalhando so em
cima do projeto do Deputado César Cals Neto.

~stamos?

_pt; t/) i) í fi ]) D.)

O

~ELDMANN

--- Na verdade,

o projeto César Cals foi apresentado
~

~ ~ntão
te

qa@

~Li:.

J

o que fizemos? Como existem três

tratam do mesmo assunto,

projet~~ti ca

ronseguirnos regime de urgência

jeto do Deputado César Cals Neto e isso permiti~, talvez, que ele seja
~

aprovado nos

próximos meses. Serei

~~

~tor

na Câmara dos Deputados, o que me perrnirá apresentar um

substitutivo totalmente diferente da proposta inicial do Deputado César
Cals

IÍeto.

O

que que.A.O · dizer é que o objetivo deste seminário é efetiv2.
I.

mente este: que nos possamos
do,

m
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de razoabilidade, para efetivamente termos urna legislação brasileira que
\

atenda as necessidades ,

""'c f~)

o sRYoRSINI

~s~informação

realmente

sat~sfaz

a minha dÚvida. Então, nesse sentido,

~

v
endosaria
a proposta anterior
produtos, nao apenas dos
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Agora, corno elemento fornecedor de subsídios para esse tipo de coisa ,
eu amarraria o procedimento aqui aes W%altad&s ciO=: 'F=tAaâe de !sfonttefri;...
.L-~<" L

).

::Õé"1iiie:.lhe~ ao frotocolo de Montreal. Então, diria que, à rnedi~Jque os
derna1s
·

~o 1

uentes

'"i:lt.fie~'...tif'l&l~:XI\l~~~~~dê-~:on"!-11:e-al'. ~~ /aprova. .

~

~

~ 9-wt~ GtL ~~--'

do~ ~ítalilbérn
veria incorporar

JO

automaticamente a legislação brasileira de-

seu resultado. Assim, colocaria o Protocolo de Mon-

treal corno uma espécie de referê'ncia para a tornada de providências.
Finalmente, a respeito do efeito estufa , também
~NV\;

tenho

se ele pode entrar neste mesmo projeto de lei ou ia-~
projeto de lei em separado.
(Intervenção fo·ra do microfone. Inaudível.)
O

SR.

- g específico.

O

SR.

- g o Protocolo de

Toronto ou Montreal?
O SR. DEPUTADO FÁBIO
'-

Bi telli possa fa

./J~Y'IL~~
p

q

FELD~L~N
. '

- Talvez o Sr. JÚlio
.

V ~ia:\ a

os duas coisas

Convenção de

Viena e o Protocolo de Montreal. Queria
distintas. Independentemente do fato de o Brasil ratificar o Protocolo

..

de Montreal, nos, no Congresso Nacional, podemos legislar acerca desse
assunto. O Sr. JÚlio Bitelli pode falar com mais propriedade do que eu
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sobre isso, o que signifi ca que, uma vez ratificado, o protocolo passa
a ter a validade de uma l ei. Ele realmente se equipara a uma lei. Acon""-tt~)

tece queVo Protocolo de Montreal,-~o 1 14 tw~ ê algo muito amplo,

I muito genérico- talvez o Sr. JÚlio Bitelli possa explicar
~

isso-~

caberia uma legislação brasileira que avançasse

~e- P~ ctL ·rnMr~o.t_.

porqu~ traz

têm

11111&

uma série de recomendações que nao

auto-aplicabilidade, possuindo mui to mais um carâ ter programa-

tico de recomendação • Então, a minha idêia é de que o projeto de . lei
teria como objetivo fundamental avançar no que for necessário com relaçao ao Protocolo de Montreal.
Gostaria também de colocar algumas questões aqui.

~ ,~sta

discussão de hoje nao deve restringir-se necessaria-

mente à questão do projeto de lei. Poderia haver a recomen·dação, por
exemplo, da formação

eventualaa~
...

de uma comissão interministerial que

envolvesse o Minist~rio da IndGstria e do Comércio, o Ministério da Habi tação, Urbanismo e Meio Ambiente, através da Sema#' etc•, para que efe-

Va;gi, .

tivamente fossem estudados esses aspectos que estão sendo colocados

.Sou advogado e tenho uma enorme dificuldade de . cornpreender,no nível de

r/

--..._z.•,}tu'-

detalhamento necessário, pelo menos a exposição do Dr.

Werner~.

\

Quer dizer, entendb o genérico, rnas _a medida que se vai caminhando no

DTR 20 .67 .0009 . 1 · IJ UL/86 1

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CAMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÃO E REDAÇlO

AeuniA.o N.•

Taq. -

X 12 6 / 8 8

Fita N.•

Maércia

Quarto N.•

10 N

Rev.

Conf. -

especÍfico, na questão dos espumantes, ~as outras matérias, é necessário
um conhecimento técnico prévio. Então, além do projeto de lei, há de
se pensar na formação de uma comissão, na minha opinião, multidisciplinar, com :. os segmentos que estão envolvidos, inclusive o Ministério da

.

P.~~{!_

I.

Ciência e Tecnologia, para que reàlmente~àesse haver um acompanhamento
da questão dentro do nível técnico que é exigível. Por exemplo, tenho

J.c

')-~~

certez~

o Professor ~de ria colaborar muitíssimo com relação
Digo isso porque,
--.........=.
/
a isso. y---no Congresso Nacional, não temos condições de formar uma comissão

desse nível. Caberia ao Executivo uma recomendação daqui no sentido de
que fosse formada essa éomissão para que efetivamente. se trabalhasse na
questão da

substituiçã~as

alternativas tecnolÓgicas, até

amigo da Faculdade de Saúde PÚblica colocou muito bem
· ~/

.

porque~osso

a questão:#' antes
-~

.

~r{__o ingresso _..,mercado) eventualmente ,de produtos, t~ia de -.
·''..

ver quais são os efeitos de impacto amb ·i ental que ele~ poderiaí'.,.causar também. Então, gostaria que a discussão nao ficasse restrita apenas ao projeto de lei.
Há ainda outra coisa: poderíamos sair daqui com uma
proposta a ser encaminhada ao Ministério das Relações Exteriores. Penso
~vl,l )
.
\--que há_~
quase tBlll unanimidad~atificação do Protocolo de Montreal. Mas, mais
do que isso,

OTR 20.67 .0009 1
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o Brasil deve, no nosso modo de entender, liderar os países do Terceiro
~fundo

no sentido de exigir dos países do Primeiro Mundo --outra políti-

ca com relação ã questão do efeito da camada de ozônio e

~a

questão do

efeito estufa, já que está constatado cientificamente que ~grande-~ contribuintehpara a ~ destruição e para as alterações climáticas sao os países do Primeiro Mundo. Então, gostaria de colocar isso aqui, porque, ascUNu/Wv~~

sim,

~brangência

maior ã nossa discussão, inclusive porque

sabemos, por exemplo- e isso é muito importante para o grupo de trabalho
que o Dr. Di vi no

~1oura

provavelmente vai para

Hamburgo .

em setembro

e talvez participe de outras reuniões. Dessa forma, é importante que tenhamos uma
•

\e~o .
R

~-

roãrl entre

nõs que permita que, quando S. Sa. vier, traga

subsídio~dminículos~a
C"-~

que possamos também fazer com que S. Sa.

.

leve~ ~sas

conferências, que seria a da sociedade brasilei-

ra corno um todo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro VÍtor) - Está feita a proposta. O Dr. Júlio Bitelli pediu a palavra, mas, seguindo
, . a ordem dos ins~y)tu.v\-

cri tos, devo cedê-la primeiramente ao Dr.

Werne~

e, em segundo

lugar, ao Dr. Júlio Bitelli.
O SR.

WERNE~-

Quero mencionar duas coisas.

~

A primeira consiste em endossar em genero, numero e grau a proposta do
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5~

Deputado Constituinte Fáb i o Feldmann com relação a essa liderança que o
País, através do Itamarati, deve, no

nos~o

entender, tomar em relação

aos países do Terceiro Mundo, particularmente~os países do Hemisfério
Sul, que são vítimas inocentes , totalmente sem culpa, desse processo, p

~1as

a minha intervenção principal é com relação ao

processo legislativo. Fomos convi dados pela Frente Verde da Cons ti tuinte para debater essa questão aqui em Brasília e constatamos a existência de alguns projetos de lei. Por depoimentos feitos pelos próprios autores, verificamos a forma com que esses projetos foram redigidos. Naturalmente, com uma informação inicial e muito superficial, foram redigi-

~
dos e tramitam no Congresso Nacional. Evidentemente, n~o viemos
só para
elogiar. O processo democrático é um processo aberto em que as coisas
devem ser ditas com toda a clareza. Inclusive eu pessoalmente também
fui consulta do por um dos Deputados da Frente Verde, o Deputado Cunha
Buen~~

que me pediu os estudos para preparar um projeto de lei. Só que

estou estudando há dois meses intensamente e me considero hoje pelo menos
'

quatro meses ainda distante dos elementos de convicção necessários para
formular tta minuta 5&? -urqá::Jt~ de um projeto de lei. O assunto é

extremamente complexo. Isso ficou evidenciado hoje aqui a partir das
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de disciplina do uso.

de refrigeração, isso já é muito mais

dificilv~/fácil

entender,pela

de refrigeradores espalhados em todo

pulverização de milhares

-

~

.

o mundo, que 1 na ocasiao em que ele) sofre manutençao ou

descartados, o gas que está ali confinadoY que, na verdade,

l'l@ .

sao

.

"-/

exterio~s

-

quando~

~~ """;/

nã~ao

des;.porte ou na

importante. Portanto, na

refrigeração~

também só

25%~s-

s:f.vell~de se evitar. ~'iij..e•••'t\o à.r condicionado de imÓveis, de automóveis,
S o'

tamb~.

r"'~__./
uso é mais restrito

80%,~ o
\..

Os solventes podem chegar a

dentro de indÚstrias, ondera disciplinaqé

poss:f.vellimplantar-~1

usos também têm reduçÕes pequenas. No caso dos
I- J
~CV-'.-

sicamente Ç<§!9 113, esta curva mostra

I

solvente~ ba-

~ a partir
deste ponto as de- ·
.
/
os varios degraus de

terminações do Acordo de Montreal,

redução

Outros

da produção e a expectativa da curva de decréscimo. Portanto ~
o~

ela deve acompanhar

as•..I•J.,; basicamente >)neste quadro

de~~ assi-

naladol, ai)45% a 35%, justamente o uso da lavagem das placas dos cir-

cuitos

impressos~

DTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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vidro e metal na indÚstria de precisao. Então, realmenteothá um fato poS4-

'+'~/
~~=--~~;=--~..•h~c

,

-

.

9

ai, na medida em que esses usos sao mais confinados e restri-

tos a um número menor de fontes de

emissão.~grande problema são os

automóveis,i aqui entro na questão da legislação. As reflexões que deve-

mos faze?(e" hoje

~~lVO
1

~omento

para

~~:

fi"Ss:;s~o;-:-~.-iílíii.l1tproble~azendo

uma legislação brasileira, mas será que o problema está no Brasil? . . . . .,....
• • • 'V\ão. ~ A nossa legislação deve s~--~

-

,r-/

lev~em consideração os dados da realidade. Observem~ em 1985, nos

E,&tados Unidos, havia 170 milhÕes de veículos circulando, 64% com apare-

lhos de ar condicionado.,

'?ortant~,

109 milhÕes de veiculos ..

gé

sabido que

o ar condicionado de veiculas tem ~altas taxas de

J_,_

~ :1

y--é-u_m_a--~,.e

u

importante fonte de emissao

de~

\ ·(D (V>-Jro~á ./e.-:.- r~- ~s~ ~ c~c
veiculos brasi l eiros~

í.7,)

\5._/

1

4if••••·•ç• <Ylão

são os

rv--o..,../

americanos. Isso me leva a um ou-

os

o.A.Á ~..A.NLcb

, ~Cjo /

~~@;---

tro nÚmero~as emissões

~os Es-

tados Unidos.

($7 .e~dJ

O SR.

~~A~~-~

JMv (

PRESIDENT~á:laiESJ=F~
~

- Dr. Werner,
.

lament~ V.Sa. tem dois minutos para concluir o seu pensamento.
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~o Terceiro Mundo e

da Europa Central, 20% do

5% ~~o mundo socialista.

'sses dados são fundamentais.

~~

lstou ansio-

~~~~

so para ver a _posiçao do Itam~ra~tuar no sentido da valorização

do acordo de Montreal)que me parece um fato extremamente importante. Es-

ses dados aqui mostram

Me

0~ ~---

clarame~~~lema
C\_

está lá_

éls

font@ esté

não aqui. Acabamos recebendo as conseqüências do problema. Apenas

para mostrar a importância dos vazamentos dos aparelhos de ar condicio~

.

nado

y~~·Q

.

d~ ll~toneladas métricas por ano,

ou seja, 34% de to-

das as emissoes de ar condicionado de veicules são por vazamento,simples
~azamento.

a.

Gutros, são recarga e outros seviços, acidentes e dispo-

siçõef finaif do veiculo. Aqui, apenas uma comparação entre o 134 A e o
,~~~

22, que ja m~~~ue são as duas alternativas para refrigera-

ção e ar condicionado. No caso de veicules, estão aqui as vantagens,

,.?ar exemplo: o 134

DTR 20.67 .0009.1 · (JUL/861
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Com relação 'a mudança na pressao por trabalha
e.A<>v\.

'

<Zpress~diferent~~ que significa mudar toda a mecânica do ar con-

dicionado 1o 13+ a trabalha com a mesma pressão dos atuais

Cf~!i ·

,

22 trabalha• com pressao maior; portanto, precisa mudar.

lubrifican~J/ar

é o

contrá~io~.o

22 leva vantagem

• ~dança na ferrament~ também no 134

. d_;_ -r
~
~e
!\)/) ,

_._ não há

A redução da curva de

~

,rlY

134 At/ .
oxigênio no'~....~~~ que nao tem

r

clor~ é\100%, e ~~e 95%. Finalmente,

para concluir gostaria de fazer quatro afirmações. )para ~reflex~~- pri~
1

••r.,•

cipalmente ~Jos grupos ,4J~R&•s..

que vao trabalhar à tarde:

o cen-

tro do problema da depressão da camada de ozônio está nos Estados Unidos,
na Europa e no Japão;

portanto,no~emisfério ~orte, ~ós
• co

seqtlências.

Isso .leva

&'

?'(; J ; -

recebemos as con

0..

E

Brasil

daqueles palses
cobrança de açoes efetiv~o i\emisfério

'iJ

liderar o movimento de

'~orte/ ~.-.e

mobilizando

~ Montreal,

os demais ,,...... para a assinatura do ~rotocolo a

s

perque

êste é o grande instrumento das modificações tecnolÓgicas que deverão ocorrer. Combater

prop~entes

alternativas para •

4e aerosóis é

fácil~

difícil é estabelecer

refrigerantes, solventes e espumantes. Portanto,

_e..t ~JZ.. -o -pw U/l)yO J }
...S..._~S--D~&-..............~t~ríProponbo

~

\ f W-Q; ~

que a

partir deste seminário se desenvolva um trabalho técnico-científico mais
preciso para
DTR 20.67 .0009 . 1 · (JUL/86 1
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I

~

...

'{{,:! periférico~,~-••••••••lllllillll._. eliminação

esta~ihuições e agradeço a~l~

são

Muito obrigado,

para mais tarde participar dos debates.
Sr. Presidente.
O SR PRESIDENTE

) (MO/
. .
.i

Sa. /
•J.__.---

c\.f~:.: ~làotaftft)

\V.

Dr. Werner.

Mesa só conseguvYco l etar
Agradecemos ao Dr. \'lerner
~

.

Goular~fala~

~

havia citado quatro recomendações expressas
(.-;J~Q-)

três.~oderia explicitar~'

agora pedimos

qu~

.

Mesa o Dr. Newton

.

sobre os aspectos do desenvolvimento

o
industri~~-

:1

Goulart está substituindo o Dr. Ernesto Cerrara JÚnior I da Secretaria do
Desenvolvimento Industrial.
O

SR

Por favor Dr. Newton.

NEWTON GOULART

to.referente aos aspectos

- Havíamos preparado um documen

industriais para subsÍdio no presente debate,

.

:

\

mas devido a exiguidade do tempo.pretendo ler alguns tópicos deste doeu-

/h

ment~~Ópiafdo

mesmo se

encontra~já

nas mãos do pessoal da Câmara K

para servirem de subsÍd io aos grupos de trabalho.

Lcomo

se sabe;a destruição da camada de

oz~nio

é

~

assunto polêmico e

"·

está relacionada a agressao ao meio ambiente por poluição industrial. As

'--fr'--'
c:iiscussões em torno do assunto foram~irradas porque "' PNUMA

- Pro-

grama das Nações Unidas para o Meio Ambiente - com o apoio técnico-científico de

lt

resp~sentantes

OTR 20.67 .0009. 1 · !JU L/86 I
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no sentido de que as naçoes se conscientizem do problema,

~esforços

para dar continuidade às pesquisas e troca de informações, tornando medidas
concretas para proteção da camada de ozônio.

Em conseqdência a tonvenção
1

de Viena foi assinada no dia 22 de março de 1985 e o }?rotocolo de Montreàl
em 16 de setembro de 1987.

o1{rotocolo

obrig~a

gradual redução 1 até

50% )ao longo de dez anos, basead1fJ na produção e consumo em 1986 · de espe~ifico

-

clorofluorcarbono6

de~lons,

mo

"

e o congelamento da produção e consu-

referente a este mesmo ano.

t

9artigo quarto do ·; ?otocolo

~ ·r/Lo~.-/

-··Ide

qae estabelece . . controle comercial com os paises nao

membros , '4!!5envol ve

do a proibição de importação de substâncias controladas dos mesmos e deseft
corajando o fornecimento de tecnologias, subsÍdios, ajudas, créditos, ga.

~1\./<yU>~r
~

'

.

de segur~ara produção dessas substâncias.

rantias ou

brasileiro~dessas

concerne ao mercado

T

- h

No que

substâncias controladas oretendernos
;·

·Z~

.

mostrar que o mesmo é insignificante em relação ~a produção~ consumo rnundiaY:
e

especificarnente~s

Japão.~ . aliás;

paises industrializados da Europa, Estados Unidos

já foi comen-tado pelo palestrante anterior.

mercado brasileiro

consurne~atualrnente,

·-

CF~o

de 11 a 12 mil toneladas de cloro

que representa, aqui no Pais, um consumo

de 70 gramas, No Brasil estes produtos são fabricados pela
e a Dupont.

-

"\....~

/

Os dados internacionais ainda nao sao precisos, mas . . u as §

diversas informações-que podemos

OTR 20.67 .0009. 1 . (JUL/861
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,-

dos CPCs

n
-"- r
e.IJalons\ ]I superior

Nestas

a um milhão de toneladas/ano.
de

condições o mercado brasileiro representa

I

dessas substâncias.

menos~%

da produção mundial

Tenho anexof.~J. . . .~l~·~, ao trabalho~

fazem estas comparações.

as tabelas que

No Brasil as empresas já citadas,qe. eao a

"-...H-o~/

ponte a~fabricam o CPC 11, 12 e 22.

A

~ passou

nu-

a operar

no ano passado para a produção do 113, 114 e 115. O CPC,conforrne já foi
por ambas as empresaslnão é uma subs

dito anteriormente,

)

,J

tância controlada pelo frotocolo de Montreal.

Ela se

decompo~

com

mais facilidade no meio ambiente)' antes de atingir a estratosfera e·, na ve!:_
dade 1 uma

~&~~quantidade

-maU restrita do CPC 22 atinge a estratosfera,

~~

contribuindo para
seria de 0,4.

~de

~ -

ozônio.

A capacidad~nstalada i

~ice

potencial de degradação

no Pais>em 1986Jpara produção do

Glo~

~

CPC 11, 12 e 22)é de 24.200, compreendendo 12.70~ Dupont e 11.500 da

~-W
!'tã't''~-1t@r.

Em 1937 a capacidade da Dupont foi elevada para 15.086 toneladas
i/!

anuais e 1 em

conseqüênci~

Pais/para 26.500.

Dados da produção nacional

do CPC 11, 12 e 22 em 1986 indicam 13.200)das quais 10.200 toneladasfanu-

d~ producão
ais se referem ao CFC 11 e 12.

está situado em 95% da produção.

(v.,v..

x o...

Q,.O

i:clo

Temos uma tabela que mostra o que acabo

t

restrita a importação ou exportação _

desses produtos.

DTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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H

~as

S iB:S:Sü

r>ad€lP,

16/1

_ p E@

I I

;

p

§

-"(ine=--e~ro€it::t~ãe ::l'la~~=al~er ~

J ;:l: 2:;

,;irrte:f

e?f"::f:;=--;

ffiioat&se re$ereffi

a~~~l~e~l~2~(·-~~~.-~~~e~•m••~~~~~~i~umn~:a~~~~a~b~c~l~a~~~N~e~~m~e~s~-l
_n

.tuaàe efR 95% ê:d p1 oduç.ãH

~ desse~ ~Fedab~

.•

Quei =à::i=Eer,

é

restdJ a a 111IpOJ:tsçÕo ou elEJ?eFta-

O consumo nacional de

~-113,

114 e 115 está situado

'-k

CT'-

está situado em torno de

~entas toneladas anuais e até este ano tem si-

do suprido por importação.
Por sua vez, a capacidade instalada da unidade industrial
da Hoechst~ para ess:t produção, já citada anteriormente, está operando
desde maio deste ano, é de mil toneladas anuais e
0...0 mercado nacional. O mercado de

D~r.

.M -t

dev~tender,

portanto,

Q

t-~

é mui to restri toV é todo cober

to por importações. Esses produtos, conforme já dito, têm sido usados em
extintores de incêndios para CPDs, nos centros de processamento de dados,
não são tÓxicos, extinguem prontamente o fogo por açao quÍmica e não danificam os equipamentos.
Acredito que a Dupont tenha importado quarenta toneladas

do_R;lon(~

1301.

Não tenho dados sobre a importação nacional, mas acredl

to que não se j a superior a cinqüenta toneladas anuais. As matérias-primas
empregadas na fabricação

do~11,i2~~

são o ácido cloridrico, o

tetracl~

reto de carbo n o, que são nacionais, enquanto que o clorofÓrmio é todo impo

OT R 20.6 7.0009 . 1 · tJU L/86 1
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tado.
A distribuição dos consumos dos CFCs 11, 12 e 22 no Pais
indica que 70% se destinam

à refrigeração, aproximadamente/ 22% para a ex-

pansão de espuma e outras aplicações e 8% para aerotsÓis. Temos informaçÕes
.\.../

de que na Europa, devido ao maior poder aquisitivo da população, a distribuição do consumo desses produtos mostra que aproximadamente 40% seriam
distribuidos para .a refrigeração,

2~ra

a espumação de cloroetanos e 401o

em aerojsÓis. Então, no caso, o consumo de aero~sÓis nos paises mais adian'-......-

\../

à sua produção e consu-

tados é muito maior querp nosso, proporcionalmente
mo.
Temos uma tabela que mostra que a
ses da Europa

Ocidental)/~onsumi~

só em 1986 J 280 mil toneladas anuais

c:r e.,

~Mesmo

~omunidade furopéia~ai

do~

c-:re~

com alimentação do uso dos

~em

aeroisÓis nos Estados Unidos,
'\.........-

0~

que

vinha ocorrendoJ desde 1978, apenas

cos permitidos por falta de

alternati~as,

~plicação nos casos especifi
,

o consumo e da ordem de dezes-

seis mil toneladas anuais, maior que o consumo total dessas substâncias no
Brasil. Os paises industrializados contribuem com mais de 90% da produção
mundial dessesclor~luorcarbonos. Então, são realmente os respons~veis pela poluição da atmosfera esm. esses produtos.
,

Entendemos ser de interesse que todos os paises indistinta
mente ratifiquem o
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861
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vimento, já que estes têm intenção de aumentar seus respectivos parques
industriais. A redução da camada de ozÔnio é um problema que afeta

a

to-

,

dos indistintamente e a localização de grupos empresariais em areas onde
,

fosse livre o comercio de CFC poderia prejudicar os resultados esperados
yo

com a implementação das diretrizes p~ostas no Protocolo de Montreal. ToQ:.
nando-se parte do

~rotocolo,

o Brasil deverá assumir a longo prazo o com-

promisso de reduzir seu consumo de substâncias quimicas destruidoras da
~

camada de ozonio. Nesse sentido, o Brasil se enquadra no art. 5º, situação especial dos paises em desenvolvimento, já que seu nivel de consumo
das substâncias controláveis é menor que trezentos gramas per capita. O
acesso e uso de tecnologia e substâncias alternativas para os membros con
siderados paises em desenvolvimento, prevendo facilidades, subsidies, aj~
da, crédito etc., é mencionado nesse artigo.
,

Assim, para os países de baixo consumo, como o Brasil, o
frotocolo estabelece no citado artigo que os indices de consumo de CFCs
poderão atingir, até 1997, niveis anuais de até trezentos gramas por habi
tante. A partir de 1998, o consumo total de CFC nesses paises deverá ser
congelado pela média dos niveis anuais de consumo registrado entre 1995
e 1997, inclusive, ou no limite dos trezentos gramas por habitante)o~ menor valor com base para adoção das medidas de controle estabelecid(\S pelo
Protocolo 6om os paises de alto consumo.
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/86)
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Esta exceção estabelecida para os paises de baixo consumo,
I

es b-e:belt:cids. pelo Protocolo de Montreal, tem como objetivo permiti r o crescimento industrial dessas nações, dando-lhes o tempo necessário ao desenvolvimento de novas tecnologias com seus recursos financeiros disponiveis
para investimento. Além disso, sabe-se que para os paises de baixo consumo
qualquer ação,alem

daquela proposta pelo Protocolo de Montreal ) é total-

mente desnecessária, frente ao peso quase insignificante que •os seus vo-

V'YJ /dias~_;

-

lumes represent~~s naçoes de grande consumo. O Brasil, por exemplo, que hoje apresenta um consumo anual da ordem de setenta a oitenta
gramas, pode ser comparado aos Estados Unidos, onde o indice está em torno de um quilo e meio

por habitante. O Brasil pode tomar medidas mais res

tritivas que aquelas previstas nos referidos instrumentos. Nesse sentido,
consideraçÕes de natureza ambiental e econÔmica deveriam ser ponderadas
,.../ J~
' f)
IJ-

r.,v:..j

cuidadosamente, antes dft realiza0TIVestimentos na produção de substâncias controladas ou que dependam do fornecimento de tais substâncias.
~~eLe.<'-~~

As estimativas

atu~população
c--..-e

crescer dentro da

c~~~ --....-

"----------:-----.,

---

,

,

expectativa prevista até 1998, com aumento correspondente íde CFC, e prova
vel que até ~quela data não tenhamos atingido a metade do limite de bai,

xo consumo previsto, isto e, cento e cinqüenta gramas.Na verdade, aderindo ou não aos referidos instrumentos, a politica industrial daqui em dian
. te tem que considerar que o Protocolo de Montreal vem estimular um avanço

DTR 20.67.0009.1 · IJUL/861
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significativo no desenvolvimento de processos e produtos alternativos. A
tendência atual seria a substituição dos clorofluorcarbonos empregados nos

~

,

-

de espumaçao e ·os agenaero~sÓis, como ja vinha ocorrendo·, depois\agentes
)
\._....

tes empregados em refrigeração, por Último.As pesquisas estão - caminhando

-

I.

na direçao dos hidroclorofluorcarbonos - ....._ parece,, ja foi comentado - e
dos hidrofluorcarbonos. Os hidroclorofluorcarbonos, chamados HCFCs também~
1

e'\.

possuem um indice de degradação muito baixo em relação ao cloroflu~arbono e os hidrofluorcarbonos não têm cloro em sua molécula, sendo, portanto,
inofensivos.
Temos cÓpia de uma carta aberta da direção da Dupont ameri
,

cana aos usuarios de propelentes que indica a possibilidade de
ção do CFCfl2

pel~A-Dimel

22, Dimel

152~A

e CFC 134t'A

0cre~

\c;

o/f>.

su~st}~ui-

/~jd,./út-íj

}ara'"((; CFC 11,

,o;

113 e 114, estariam desenvolvendo o~ 14l•B~HCFC 123•B eYHCFC.l42~B,
puros ou em mistura. Informações adicionais indicam que as pesquisas referentes às substâncias acima relacionadas já estão em escala piloto, exceção dos Dimelv.1à, que estariam sendo comercializados. Os testes
de toxicidade seriam os mais demorados a ser realizados com esses produ-
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consumidor. Nesse sentido, temos um documento;que me foi envia-

do pela Embaixada dos Estados Unidos, que indica que os produtores de CFCs
'

I

estão verificando as informações sobre a toxidade de substâncias

,

quimicas

alternativas que substituam 01clorofluorcarbono' Em janeiro de 1988, a maio
.I

,

ria das companhias produtoras de CFC - nos temos, no nosso trabalho, o nome dest.as empresas, que são em torno de lO a c, 12 -

~m

consórcio

i 'nternacional com programa, peças e alternativas de fluorcarbonos para a
troca de informaçõe·s sobre três substitutos .· : o

te

134;A, o HCFC -123 e o

HCFC o 141J·B. Este documento informa também que o I oC. I. Ame ricas anunciou
um projeto de muitos milhÕes de dÓlares para construir uma planta comercial
para a produção de HFC 1344A e está programado para ser a primeira empresà
dos Estados Unidos a fazer com que o HFC

134~A

se torne comercialmente

dis~

ponivel. O documento informa, inclusive, que está sendo independentemente

t
desenvolvido , pela Petroferm Incorporated

e pela A.ToA.T.

to quÍmico para o CFC 113, para uso na limpeza de

•
Jt111?1A.~CC:
r
v

, um substitu. Este novo

'

solvente pode limpar tão bem quanto o CFC 113 e tera o seu preço comercializado competitivamente com o substituto dos CFCs. Sabe-se que o Governo

, ro-,.

!,-~ /

Federal dos Estados Unidos, desde l978,~uase toda a produção, processamento e distribuição no comércio dos clorofluorcarbonos totalmente ha
logenados para uso como propelente em aerotsÓis. Outras naçÕes também agi"'--'
~

ram

'

ness~obal

dos CFCs. A Suécia, a Noruega e o Canadá proibi-
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ram a utilização dos CFCs como propelente em produtos de spray. A

Comunida

de EconÔmica Européia exigiu de cada uma das suas nove nações-membros um~

-

,

~

reduçao de 30% sobre os niveis de 1976 no uso dos CFCs em aero.sois . -isto

v

aconteceria em dezembro de 1981.

A Comunidade EconÔmica Européia, inclusi-

ve, reduziu também as facilidades · de novos investimentos para a produção de
CFCs. A despeito da eliminação dos CFCs da maioria dos produtos em aero•sol
\.../

-

nos Estados Unidos e em outras naçoes;o uso universal dos produtos para ou-

-

tras finalidades tem aumentado. Dessa maneira , muitas das compensaçoes resultantes do decréscimo no uso do aero~sol têm sido eliminadas. As pers-

pectivas~mercado sugere~ue

o uso no

aero~sol
v

de CFC continuará a expan-

dir-se , principalmente em certas áreas de produtos. É nec~ssári~ portanto,

~h·~UA~nvolvl'mento

0

~esforço conjunto das nações para ~dese

de produtos

alternativos , regular o comercio internacional e, principalmente, efetuar
medidas constantes na camada de ozÔnio
No que concerne 'a indÚstria

~ércio,

ou pesquisas de caráter cientifico.
entendemos que , no Brasil, uma me-

dida que se poderia tomar a curto prazo 1 seria a restrição ao uso dos CFCs
em aerojsÓis, concedendo um prazo coerente para que as empresas procedam

à

'-../

substitutição dessa matéria-prima

e

proced~

Segundo a ABA, Associação Brasileira de

adaptação dos equipamentos.

Aero~s~~
'-"

que está incluisve prese

te, o Brasil consome~ anualmente, 150 milhÕes de unidades de vasilhame de
aerotsÓis, apresentando uma média de uma unidade fU/'-' 10-pÃ .lo'-./

· DTR 20.67 .0009.1 · (JUL/861

. TodaL:L
TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISAO E REDAçAO

RauniAo N.•

Fita N.•

Taq. -

Conf. -

l:t /3

Quarto N.•

3

Rev.

e:;~;~J-E>~k/
América Latina teria

em 1987, 450 milhÕes de unidades, frente a

um total mundial de cerca de 7

~ilhÕes, .~e senta,

de participação. No Brasil, e em

~----

gera~dos

os paises da América Latina,

'?"~t/

-

na o existe~ restrição ao uso de CFCs. são
pelentes básicos

usados~

dois pro

os .CFCs e os gases liquefeitos do petrÓleo. Os propelenCl

tes

modestamente, 6%

~~c...

p.cl~~'-L

concorrem livremente entre

.~/

utano-propanoVusad~ em

-~~/

~proporção. Aind~segundo a ABA,

em 1988' esta previsto que 17% dos

produtos fabricados no Pais deverão usar o CFC e o restante,83%, o propele
te hidrocarboneto.

Contudo, no caso de uma legislação especifica para o
,

,

setor, este numero poderia cair para 2 ou 2,5%,no maximo, de produtos de
uso imprescindivel. É também previstÜb segundo o exposto, inclusive nas
_k/Wl-

exposiçÕes {dos nossos colegaS)_anterioresJ a substituição dos CFCs ~
outras aplicações

industriaisf~ue

é mais dificil a curto ou médio

praz~

- apenas o nosso
Incluem-se nisto todos os paises em desenvolvimento e nao
;J;_ .

Pais.

Depend~lusive

do interesse dos paises em aderir ao Protocolo de

Montreal. Este instrumento começará a mostrar resultados práticos a partir
-

~"'- '2.k/

quando a ratificação d~naçÕes, representando pelo menos
dois terços do consumo mundial das substâncias controladas, tenha sido efe
tuada. Pode-se antecipar que1 a partir daquela data ,

...a

deverá ir criando mais força , na

gressivamente
DT R 20.67 . 0009 . 1 · (JU L/86 l
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Unidos e o México foram os paises que ratificaram este instrumento até agora. Fui informado , no Plenário, que a Austrália · teria ratificado também.
Recebi uma informação do

~ / ' {30'1 d.L( (~ 0
Iuge~· --.,.v"t:v,...•""':r,_
_, ~

da Embaixada da Alema-

nha, de que a RepÚblica Federal da Alemanha aceita as propostas de Montreal
e de Viena, com a redução dos clorofluorcarbonos em 50% até 1995, mas adiciona uma redução maior, de 80 a 8~%, até o ano 2.000. Trata-se de uma informação adicional. Conclusão

a análise dos documentos

~formaçÕes

nosso poder, inclusive da situação internacional, referenteh

à

em

proteção do

meio ambiente 1 indica ser conveniente o Brasil aderir aos citados instru'

~/

mentos. Esta adesão é, inclusive, a tendência natural dos paises~se
J

trata~

,

de um problema que envolve a todos indistintamente. Em principio,

do ponto de vista técnico, acredito que o Brasil, aderindo ou não ao Proto
colo , não ocasionara alterações significativas a curto ou médio prazo nas
condiçÕes existentes do mercado nacional, ja que pouco contribui para a
destruição da camada de ozÔnio. Entendemos que a adesão pode representar,
a longo

prazo,~nto

Pais 1 relativ~

à

de vista técnico e econoÔmico, do nosso

troca de informações sobre o mercado internacional, ques-

tões cientificas, técnicas e ambientais e, principalmente, facilidades,
subsÍdios, ajuda, créditos~ etc., visando ao uso de tecnologia e substâncias alternativas para os membros considerados paises em desenvolvimento.
Pelo contrário, a não adesão poderia representar restriçÕes comerciais ft~
. OT
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para o Brasil a longo prazo. Dependendo do desenvolvimento econÔmico do
Pais, a longo prazo

es~

adesão poderia acarretar a programação do setor

industrial, correspondente a substâncias controladas, atendendo
litica industrial para a expansao das unidades existentes ou

à

à

nova po-

implantação

de novas unidades para a produção de susbstâncias alternativas. Como está
previst~

na Ata de Viena e no Protocolo de Montreal intensa troca de infor-

-

-

-

maçoes e promoçoes para a execuçao isolada ou conjunta de pesquisas e desen
volvimento, entendemos que isto acarretaria a necessidade de se centralizar
no Pais 1 as informações recebidas ou transmitida~ no caso de se concretiza
esta adesão. Finalizando, devemos lembrar que o Protocolo de Montreal es-

o~'

tabelece o controle apenas dos CFCs ekalons, já comentados. Mas a Convenção de Viena refere-se a várias outras substâncias. Como a Ata da Convençã
de Viena prevê a assinatura de outros protocolos , na mesma estão inclui~

dos os referidos gases de efeito estufa, cujos efeitos sobre o ozonio , a

-

atmosfera, os climas e os impactos sobre as grandes florestas, que sao nes
se caso de especial interesse, ~ possivel que este assunto seja debatido

O/
~
num futuro proximo pelt'g signatários ~referidos instrumentos.

\..51 .tfkw é,;/iz f

1ftw~j

deço ao Dr.

~a

O SR. PRESIDENTE ( ~-ie Fel&waAH) exposição e pelo depoimento e

pedirl~

Agr~

a todos

,

que o precederam que entregassem uma copia de todos os relatos para a nossa Secretaria, para que, posteriormente,

~'~/
possam;s~os Rnais deste

· DTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/86 1
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6

à Mesa , para depor, o Sr. JÚlio

Bitelli, do Ministério das Relações Exteriores, que falará sobre a histÓri
dos esforços internacionais para a proteção da camada de ozÔnio e a participaçao brasileira. Com a palavra o Dr. JÚlio Bitelli.
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~

e um pouco pomposo,~ realidade, acho que
~a

pomposo que os demais e , em grande parte,

e muito

mais

palestra anteriorJdo Dr.

~I

Goulart, me pouparã de ~QRSi~~ detalhes do protocolo que ele jã meneionou. De qualquer forma, gostaria de começar por uma rãpida cronologia dos
esforços internacionais para/;roteção da camada de ozônio.[õesde 1976, o
Conselho

de Admin1stração do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambie

te preocupa-se com a questão do ozônio e convoca reuniões para coordenar
as a t i v i da de s 1 v i s a ndo
Isso progride

fru tu r os

aceleradamente~

acordos par a pro te ç ã o da c amada de o z ô n i o .

po de trabalho convocado especialmente
çao para a proteção da camada

1985V~ã

de 1982 a

d~

para elaborar um projeto de conven

ozônio e, em 1985, reuniu-se, em Viena,

uma conferência de plenipotenciãrios
a proteção da camada de ozônio,

sete reuniões de um gru-

qu~

que adota a tonvenção de Viena para
vai ser o nosso primeiro documento im-

pOr ta n te . Pa r a a prO te Ç ã O e X i S tem dO i S : · Um

ea

eOn e n ã O de

na r e a 1 i d a d e , c o mo o p r õ p r i o nome d i z , o ,?r o to c o 1o)

'\

__e. t~

Ç

V

e a pe na s

-: : / e o 6f.otocolo

convençao, estã vinculado~a ~~

Vi e na ', O OU t r O
.I
um a d e nd o ' a

de Montreal. Em 1985,

então, temos a assinatura da ~onvenção de Viena. Essa convençao poder i a
ser chamada de uma

convenção-qu~dro:

ela apenas estimula a cooperaçao, de-

termina algumas questf.s genéricas, mas nao impõe restrições especificas
aos pa1ses signatãrios. A ideia, em 1985,

era

que)~

imediatamente, apos
,.--..

a assinatura da convençao, se assinasse um protocolo sobre cloro fluorcar·..........-
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bonetos, o que nao foi poss1vel na

ratificaçõe~alta

de que o Japão dcverã,

apenas

~poca

um~para

0e~;_J

e que s

poss1vel dois anos

tem~turas

que entre em vig4hã informação

prt~ximam~e.assillat
, -~);;u:-a--t."·tA1tt.i1zT_J

assinouj_ deverã ratifica.,._

<r>

Rev.

depois/ em Montreal. A €onvenção de Viena atualmente jã
e

18/ 2

e ratifit:iiLCJIU 111\tlheF:>; jã

ii~>g;c 1çio(~ntão,

ct_

ela entraria em vigor ainda

este ano, num espaço de tempo bastante curto. Esse documento, como falei,
e muito genérico, apenas determina, entre as obrigações gerais,
a •

~est1mulo

a ' a cooperaçao tecnica e cient1fica entre os pa1ses-membros, estimula

a adoção de medidas de proteção e incita a cooperaçao entre as partes. Na
realidade, e um instrumento que em si

SQ

e quase inÔCUO, por nao determi-

"'-~oztf~;~/

nar~tipo

de restrição mais clara, mas espec1fica. Da1 a necessida-

de dos protocolos, do qual o frotocolo de Montreal foi o p.rimeiro.

~Pro-

tocolo de Montreal, então, foi assinado/ em 1987, depois de uma serie bassim ·
tante extensa de reuniões em n1vel tecnico e jur'ídico e,a1 ~' pode-se
dizer

que se tomou um passo bastante importante para a proteção da cama-

da de ozônio, porque o protocolo determina restrições bastante claras para
a produçãoi o

~

ideia

consumo~

i~ial er~~

~

nao sõ do que se chama de substâncias controladas.
que o protocolo se chamasse áe

~otocolo

tlorofluorcarbonetos, mas depois decidiu-se que

d e n omi na Ção d o p r o to c o 1 o s e r i a {?.o t o c o 1 o s o b r e .fu bs t â n c i a s q ue
a ~mada de

DTR 20.67 0009. 1 · IJUL/86 1
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~ porque dá ~a espécie de resumo de tudo o que foi aqui mencionado rapi-

O aumento das concentrações de monÓxido d~ carbono, de metano, de
_..: .LL""' ~0 nk.-kc.Q;b:. J.c c:U cl~v~ lrt'~c~~1 ~ •
~
Óxid9ni troso e dos clorados .....-ão é. uT!la inte'rpretaçã6j' --t ~m fato ,Yrestlltado

damente.

de observação-

te dedução 7

"Modelos prevêm redução do item anterior".

~e4~~ie a partir de um fato.

Aqui, sim, exis

O que isso vai causar?

os modelos, sem exceção, produzem a idéia de que há uma diminuição.

Todos
Evi-

dentemente,existem observações~em muitos lugares do globo\ qu; ~ostram es~
(..Q ~""'-':)
~'\ U.. ~~o-. k '- (-.__ 1 [ )
tar a camada de ozÔnio dir.linuindo emMv~e~ lugares, principalmente e . . fo, 'd"'-..'(
11
..... ......
ra d e d uv1
a~
na nnca:rc1ca.

" ·~o~·e..-J~

.

Para mostrar ~val1dade do nosso conhecimen-

to~ é preciso dizer que os modelos nao previram o aparecimento

~~ Ç:t~t~

de---ozõniO)
• ~

() """ o-.·

Não somos "bidus", não temos todas as respostas.

.::1

i

burac~fei e ffiaier

já

registrad~

o que mostra que o fenômeno está se dan-

do de forma acelerada. As mudanças, hoje, ocorrem em ritmo extremamente
\..;._. i:' .Q,v.,,.._ C<. <...-<.·
e4_ ( • :é.<'_.: \) k Lt..,..,'- ~· ..-.t <:
rapido~essa tendência. é ~egu~;:, pele buraco ·de ozÔnio. As evidências sugerem, com bastante clareza, que as substâncias adicionais~ contendo cloro~
são responsáveis pelo acentuado decréscimo do ozÔnio polar.
rvc,~<V) ~ ~~L-,{)"')

-k· c...~u..::J

Existem, tam-

bém, inÚmeras exper1encias que demonstram, com uma probabilidade de 99,9%
)

de acerto, que

os

responsáveis por essa destrulção são os clorofluorcar

No ano passado, 1987, realizou-se uma expedição giryp~tA~~a ~ An-

bonetos.

~ J~.._cJ.v.__ 'P"~, ~,~'<,c:l( . J . lC ~"-4- ~~k:· 't'LQ.. Ú,~; '-

,

tartica, na qual ~ ·~ essa teoria'(em. profund1da.de. -~fe-iH:rtr--&€~3:-tffi'~Y""'c-, ~:ut~\ w ....... ;r ~..-t..._
.L'~"-'\..'Ú~~
consenso cientif~-a qu~,.,..- -«.,á um ou dois anos~1• a situação era bem

ry_ \. _·/

diferente.

Havia inÚmeras teorias propositoras de uma explicação para

o

)\..e:_

buraco de ozÔnio Súbre~ Antártica, mas a maioria delas caiu por terra a,

I>

~~c~~s~s:.J~'d
~ _/.
~oe.di~ã.o,

pos essas verificaçÕes recente~ente) reeli!õad!iiS....,. quando

na

~ diversas variáveis relacionadas com os clorofluorcarbonetos-:foraJ.J 111e-

Todas as evidências indicam que a hipÓtese quimica é, realmente,

OTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL /86 •
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Se alguém tiver mais alguma pergunta a faze~ estou

à

dispos~

-

çao para responder.

(Intervençio fbra do microfone- inaudivel.)

\IV OLI<ER/

IB3~

O SR.

\__ N--.cM

CÂMARÁ - Há uma

~·

explica~~ra

o pÚblico

lei-

gol segundo a qual em qualquer lugar do mundo existem dois processos

birílu~hne~men'\~~

atuam ~EmanenteffieRt

~ d_y_
.
sobre a produçio ou~ ~determinado

produçio e

,

,

e para o ozÔnio também.

Um desses e puramente quimico.

constituinte

sio processos

de

perdas quimicas.
J_

outro,~~o
" ' C..uo

O

-

\:"-'-

foi dada muita importância

,

nao havia necessidade, e o processo de transporte.
.concentração interna de um constituinte,
plesmente

que

~'-n~«.l.~. . J.o

porque

Pode-se modificar

a

onde está um constituinte,

sim-

essa substância de um outro lugar ou então usando

tros componentes quimicos que estejam lá
micas produzam aquele constituinte.
Na

aqui~

Antártica~~-=~::4::

dentr~e

ou-

através de reaçÕes

qu~

Esta é a idéia.

isto~J~P 1"i~

exatamente

.

.·

condiçÕes sio favoráveis a que isto aconteça.

~

~~.

! J·emosl irünej_r.9

rorque lá as

(um

.

periodo e~

~ -

tremamente grande'\!:) inverno, onde nio há luz solar.
~~~. "~~~~quimicas não reagem,

Entio as substâncias

nio existem fÓtons para causar aquele

riozinho inicial para as reações quimicas e, portanto, existe um
acÚmuloJdurante o invernoide substâncias
OTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/86 I
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\~~r~

o sol come~a a enviar fÓtons ~ ~~quela atmosfera, aquela enorme quantidade de substâncias quimicas que se acumularam reagem e imediatamente de$

t

trÓem o ozÔnio.

~

por isto

que

se vê aquele buraco de ozÔnio com
. ">---

~~:f.(~~e/

i\nió'"t;

Isto é favorecido pela circulação especial~ nQ~~

ta nitidez.
,

tan-

JJ-N'M.

-

cQ, que e ~ circulaçao em volta do p~lo.

Muito prÓximo ao p~lo existe

o

~~

.

chamado vórtice polar, onde a circulação praticamente faZYum pião em
daquilo, seguindo~praticamente~a rotação terrestre.

volta

E isto faz com

substâncias possam entrar naquela regiao mas não sair.

que

É como se fosse

redemoinhoJque conhecemos muito bem dos filmes de Tarzan, por exemplo,

Ht>:_;

que as coisas são "chupadas" para dentro
tamente igual.

.ffm; situação

~ ~ <)i

,.

Isto so existe na_

Mesmo

-no

~

um
em

-

semelhante, nao exa

~~r, tico~
1
~::rav~

que

•

o polo oposto, não existe essa circulação tão pronunciada_ como existe

no

. ~~,_,};. ~.,tM~~"
~
s
');temisfério 'i'ul, por causa ~~~~massatterra sÓlida e água. É uma
)

-

peculiaridade da regiao.
Existe também

uma segunda explicação em continuação a

es-

t~que é muito mais técnica e que ~ acho que não vale a pena levantar,

a

não ser que alguém queira tocar nisto.
(Intervenção fora do microfone- inaudivel.)
W" L k..f.IZ.

O
~

SR.~S'EN

.
sÂM:AHA -

,

Existe também. O Ártico também tem

um

-

buraco de ozonio, mas ele e bem menor, nao chega a ser um buraco. A expressão ~'buraco*' f0i criada para dar ~ei-k: impacto.
DTR 20 .67 .0009 1 · (JUL/86 I
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uma variaçao grande em comparaçao com outros locais, por exemplo, de baixas
Mas ela é muito menos acentuada do que na região do P~lo

latitudes.

~

reconheciment~

Sul.

a NASA já está organizando também

uma

supe~xpedição cientifica, semelhante àquela que foi levada a efeitov

no

virtude desse

ano passado~ na Antártica, e vai ser realizada agora em janeiro1 na

regi ao

do Ártico.

PA'F$1.l>G'IV/.Ç~
SR.

taria\~j V.Sa.

)

Mlf\ui:g) v~')

- Muito obrigado, Prof. Wolker. Gos-

passasse a compor a Mesa novamente.
Apresento-me a todos. Fui escolhido para coordenar este

~·

fo-

cheguei atrasado devido a um acidente de percurso, mas sou Mauro

Vi-

fJ~k.iY.J -jc4;; ritJ..i av.J,·~~~.

tor, integrande

d~·

Como disse, fui escolhido para coordenar, duran-

~~

te este dia, Os debates e as conclusões finais

~

+-+0

levad~

~e está

sendo

auspicios da Frente Nacional de Ação EcolÓgica na Constituin-

C'i l!c

te e promovidq_ também

i

p~~;·

1
em companhia da Fundação SOS Mata Atlânti-

ca~ e Fundação Brasileira para a Conservação da Natureza.

~~~-· /
~~enas alguns avisos tentando disciplinar o presente debate .
i

Passaremos a adotar a seguinte pauta: daremos
cada apresentador conclua seu pensamento.

A~ bM.
as~ntão

.. ~~;,0>/
"
.

~ .. \

mai~-~e minutos para
0
line
- > ~""'0"'\At'-' > r.

um almoço marcado

par

pedimos a compreensão de todos para que espremam um

quinho o seu speach e deixaremos todos os debates para o final das
Çoes, porque senão

recei~ue

que

não se cumpra o programa conforme

pou

exposi

determina

mos.
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/86)
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Assim, concedo a palavra ao Almirante Ibsen câmara para

que

,

tenha a bondade de dar a proxima palestra.
Pediriamos que cada expositor compusesse a Mesa ao nosso lado.
Procurarei
breve, atendendo

à

ser

solicitaç~o feita.

Na verdade, o tema que me coube~ acerca das conseqüências am
coberto

bientais geradas pelo problema do ozÔnio• em grande parte já foi
pelas interessantíssima

exposiçao

do Prof. Wolker.

alguns aspectos particulares e procurarei

Apenas me deterei

em

esmiuçar mais alguns pontos.

Diria4 inicialmente/ que> através da HistÓria da humanidade)
certos fatos ocorreram que mudaram o

-

seu curso, sem que as geraçoes que os

\ c:P,.rz-RM - J

presenciaram sentissem a importância 4esses

f'atG5-

Estamos vivendo agora, exatamentet um desses fatos da
,

química

importância, que é a possibilidade de a humanidade interferir na
e fisica globais do Planeta.

maior

Pela primeira vez o homem está podendo mudar,

em escala global, uma série de fenômenos naturais,~~e oeorr~

E isto po-

derá ter conseqüências, sem dÚvida nenhuma, extremamente graves.
O problema do ozÔnio, como aqui ja foi mencionado,

ocorre

pela destruição da camada de o , e'zônio, existente em torno de 25 quilÔme3
tros de altura, na sua maior densidade.
OTR 20 .67 .0009 . 1 · IJUL/861

E eu gos t aria de acentuar que

a

TRADUCÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E AEDAçi.O

ReunU~o N .•

X .125/88

Fita N .•

Victor

Taq. -

9N

8/ 5

Quarto N.•

Rev.

Conf. -

t{J

à

superficie

'\. ~· ~ <--~ ) (
.
da Terra a camada de ozÔnio~ue exjste ela seria reduzida, nas

condiçÕes

densidade desta camada é extremamente baixa.

-

normais de temperatura e pressao, a uma
,

ca~ada

Se trouxéssemos

em torno de 3mm.

Portanto,

,

ela e extremamente rarefeita, mas e extremamente importante, como foi muito
bem acentuado.
Gostaria de lembrar que a afirmação feita de que a nossa atmo{::fera com
de se

~se

r~fere

formou há cerca

de 360 milhÕes de anos, na verda-

'a

~ de oxigenio existente . ho
proporçao

-

a... ;uanti9a.de de ox1ge1Jj FtJ,

je, porque o fenômeno em si começou a ocorrer

-

Mi

,à.nle~./

muito•~-

As

evidên-

cias existentes indicam que a vida na Terra começou com organismos que

-

nao

.......

usavam o oxigênio em seu metabolismo, oü seja, organismos anaerÓbitos.
E se
...._..

~~

a Terra temY4,5 ~ilhÕes de anos de existência, a vida começou, ao que se sa
be, pela indicação de fÓsseis, a qualquer coisa perto de
anos.

E duran t e muito tempo

~~
·
L
71

•

de

persistiu apenas com organismos pequenos, mi-

~"tf.1bo e~/

croscÓpicos, a t é que há cerca de ~de anos começaram a

aparecer
. ~\.\

os primeiros organismos capazes de utilizar o fenômeno da fotossintese~CQ
l'

meça~a gerar oxigênio,

enriquecendo a atmosfera.

Então o começo da atmos=

·~

fera oxigenada , na verdade, deve ter-se dado em torno de
anos.

1.80~~

de

E esse axigênio veio lentamente se acumulando e, evidentemente, per-

m1tindo que se formasse a camada de ozÔnio.

OTR 20 .67 .0009 . 1 · IJUL/86 1
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quinhentos milhÕes de anos essa camada já

era

\. ~~D__.__ /

suficientemente densa para quo permiti~ uma verdadeira explosão de
da sobre ~ superficie da Terra.

Cito

es~

vi-

fatos para mostrar que a

vida

evoluiu protegida pelo oz~nio; toda a diversidade de vida que temos hoje,
que começou com essa explosão de vida, com essa diversificação
de vida, há cerca de quinhentos milhÕes de anos, t.oeh
reu sob a proteção do escudo de oz~nio.

J}Sse

acentuada

pr oeccso-

,

l...\/IVCJS\
~aRik>

Por isto e que os seres

'"~4~/
são tão sensíveis as
~ul travioletas da faixa "B", porque

ocor-

a vida to

da se adaptou a uma situação em que não sofria as conseqüências dessa

fai

C;

xa "B".'i5... ~onseqüentemen t e, se afetarmos de ~maneira substancial a pro-

-

"
porçao de ozonio
existente na atmosfera, estaremos fazendo com que

todo

~ Cei\M.'~~.;..J.•

esse processo de evoluçao~~uinhentos milhÕes de anos sofra

um

.
~~,~~
impacto violento, com conseqüências bastante séri~~ podemos deter

-

minar com precisao.
Na verdade, os varies trabalhos publicados sobre as
seqüências de uma redução acentuada de ozÔnio
ficiais.

-

dão indicações muito super-

Eu, pelo menos, · nao conheço trabalhos feitos com

profundidadE

"
que digam com alguma clareza o que realmente se pode esperar. O cancer

pel~,

con-

dE

varias vezes mencionado aqui, e evidente, e há, inclusive, trabalho~

-

indicando em que proporçao podemos esperar que
DTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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Fala-se, por exemplo, em pro-

há outras conseqüências.

~c../
cesses que afetam a visao dos seres vivos, aumentando a incidência )!e' cata
ratae.
vos.

Há mençÕes a prejuízos para os sistemas imunolÓgicos dos seres viHá previsoes de que o prÓprio processo de fotossintese, essencial p~

ra toda a produçio de mat~ria orginica no mundo, seja afetado pela
,.

nuiçao da camada de ozonio.

dimi-

-

E isto poderia ter repercussoes de varias na-

- so reduzindo a biomassa produzida pelas plantas e, como eonse
turezas, nao
qüência direta, podendo reduzir a produção de alimentos, mas também
que taivez fosse ate mais grave nega ti v a sobre o

podendo agir de uma forma

fi toplâncton marinho.

extremamente

Dizem, mesmo, alguns desses traba
-

lhos# que uma redução de 25% da camada de ozÔnio poderia extinguir o

"'
plancton

marinho.

o

fito

E a sua extinçio significaria a derrocada de toda a ca

-

deia alimentar dos oceanos, porque

Entio qualquer coisa que ocorra~ em termos de destruição de
ozÔnio\ e que de fato afete de

1i!!M.

maneira profunda

A

-

~possibilidade

de

~ ck~"' ~,_._o~~·

existência do r;toplancton~ poderá ter conseqüencias desastrosaslpara a vida marinh~

eu diFia,

~ ~tro

ffiCSffiO,

eatastFéfis?s-

aspecto mencionado em alguns dos trabalhos e a in-

terferência com os fenômenos biolÓgicos da vida dos insetos.
~:;>.~

mui tos insetos são s e nsiveis
. DTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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ultravioleta,~disa

que

não~

(~0...."'··~-1/
:· .
~e se ~ilizam , inclusive, da luz ultravioleta polarizada para

é

po~
sua

orientação.

-

Ora, se considerarmos que os insetos, na verdade, sao
reis da natureza, porque as espécies de insetos ocupam

ok

'~J

possi~elmen~os

de 80%,

mente a biologia desses animais,

•

talvez

mais

.at\

~ afetarmos profundap~sivel111ent~ estaremos ~~~ém

os seres vivos, se

-

todos os ecossistemas, porque os insetos sao uma parte fundamental de
dos os ecossistemas terrestres.

os

Não convém esquecer que os insetos

toatuam

também de ~maneira extremamente importante na polinização dos vegetais,
\"\. o..

-..... Y'l" 0-h 'fvOI.. I

e qualquer coisa que· interfira não só ~ biologia dos insetos..._,._,.,.,.......

I~

~

~possibilidade de orientação~ poderá ter repercussões sensiveis na cap~
cidade de os insetos polinizarem os vegetais e, conseqüentemente,

altera-

rem os ecossistemas.
Isto tudo nos leva a concluir que há muita coisa a se pes-~
quisar e

3

W@

descobrir em termos de conseqüências ambientais de uma poss~

vel destruição da camada de ozÔnio.
Eu me

refer~~mbem

ao fato · de que se a destruição do ozÔ-

"'
nio na alta atmosfera produz um aumento de ozonio
na baixa atmosfera, come

o Prof. Wolker indicou., Ysse ozÔnio na baixa at mo sfera podera também
efeitos bastantes sensiveis sobre os seres vivos.
. DTR 20.67 .0009. 1

(JUL/861

E hoje em dia a

ter

destru~

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E REDAçAo

Aaunl6o N.•
Taq. -

-

X • 12 5 / 8 8

~N.•

Victor

Cont. -

\(..;)~

9/4

Quarto N.•

Rev.

~~

,

,

,

wçao de florestas~~esta ocorrendo na Europa~e atribuída a chuvas acidas
E~~a de~truição atinge n:iveis surpreendentes.

Na Alemanha, por

exemplo,

~"'~'U:.'--~

as estat:istic~e .que de cada três árvores das florestas alemãs, pelo

~

menos uma esteja em condiçÕes insatisfatÓrias
'
E esse dano as
florestas europeias e

de~~~

.
~~q.õ__~.
devido a ~

-

de outras regioes do mundo tem

sido atribu:ido~ basicamente às chuvas ácidas.

Mas há quem diga também que

o ozÔnio ~ um dos fa t ores importantes para essa degradação das florestas
do

~emisfério

Norte.
Tudo isto nos leva a concluir que realménte estamos vivendo

um momento em que co i sas muito sérias poderão ocorre~ se não pudermos prever o que possa ocorrer e, principalmente, prover medidas que impeçam ess
degradação

~ no nosso caso especifico,

ambienta l

reduzindo os efeitos d

destruição da camada de ozÔnio.
,

Creio que isto e suficiente para levantar o assunto. Se ho
. d

t

.

..

ver perguntas do a~ÚÍÓrio que eu possa responder, terei prazer

em tenta

~~-~-~
Ie~ponde
- Almirante Ibsen Câmara, V.Sa. in
formou que uma redução de 25% da camada de ozÔnio possivelmente
,..
a morte de todo o elenco de fitoplanctonsexistente nos oceanos. Eu

causari
inter

pretaria a informação como um limite extremamente drástico, porque a mort

DTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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dos fitoplânctons causaria, naturalmente; a morte do mar, porque toda a ca
deia alimentar estaria prejudicada.
Gostaria que V.Sa. aprofundasse um pouco essa informação em

- sobre os continentes,
e as suas repercussoes

termos da relação desse fato
j

é,

'isto

não ficaria restrito ao mar, evidentemente, e teria graves conse-~

qüências no~continent&j,
O SR. IBSEN CÂ-MARA - Sem dÚvida.
,

demais, e

citado

na

literatura~

Este dado, como todos

os

-

e sua autenticidade nao posso compro--

a.-J~-k,. .:d "~ .

Mas;~ sem dÚvida nenhumat foi citado que a redução de 25% da

1-o..Ow?) 'ncS

~~

/

da de ozÔnio signi 1caria a eliminação~do
.elimiHas;·âis -t;gtal _, porque a água do mar

~lt..~"'-

para as ~saç.@e::("ul travioletas.

.

fitopl~ncton

)

é um bom protetor, um bom

Mas como o

cama-

fi topl~ncton

depende

luz e precisa estar na camada superior do oceano, ele seria

filtro
d

profundamente

afetado, quase que exterminado pela diminuição da camada de ozÔnio.n

,

-e a base __de prati cpmente

OTR 20.67 .0009 . 1 · (JUL/861
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~uns pouquissimos organismo~que recentemente foram descobertos em gra~

des profundidades - o r ganismos marinhos - e que independem da fotoss(ntese • ~~ ~les têm um sistema totalmente diferente de obtenção de ener~

~M/l'J~

gia através do prÓprio calor emanado das

'e: 1~

'\\as

,_

nas grandes profundidades.

R~6~a~~~~-~d~a~ss=~·~,c~e~â~IIQi~c~aass~J

Excetuando esfes

organi~

mos,praticamente, todos os demais organismos marinhos, todos os metazoário

todos~~ animais, até os prÓprios mamiferos marinhosJseriam afetados

de

~ a abudância de vida no oceano seria profundamente afetada ~om ~as

~~ repercussões sobr~erra
·

,porque

~J,

as cadeias ali

(~~

.

mentares iniciadas no ace~êm ~ profunda repercussão sobre uma série
de organismos que vivem sobre a terra: ~ves, principalmente. Então, teria-

mos uma redução drástica d~vida no oceano e certamente também em terra,

porque

~

~a

redução de

~~e ~r~ente

da camada de ozÔnio teria

~-

repercussoes
em terra sobre insetos, etc. ' Entao, vimos a possibilida-

de de uma brutal redução de diversidade
OTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/86 1
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'L

) - Muito obrigado ,

~~~__1)

Almirante Ibsen. Renovo o pedido

as~

as perguntas ao final

-

~r q~estao de orientaçio , faremos

, quando todos os expositores tiverem feito

os seus respectivos relatos. Gostaria de anunciar aqui a presença , no au-

L~it~Yr- J

,
,.R../
ditorio, do Dr. Dean Ch amb\trlain (?)

, da Embaixada dos Estados Unidos~

no Brasil, responsável pela área de ciência e tecnologia e que muito tem

colaborado com esta câmara 'fornencendo literatura a respeito deste tema

~~~
~~~es~. Pas~emos,

'

entio, a palavra a Dra. Maria Lerdi , do Ministério

da SaÚde, que também terá vinte minutos para fazer e - sua apresentaçio , ~

~~~

~ baseada em transparências

. Assim, deveremos ~ acomodar~ plenario

para podermos desfrutar melhor

4a

te pela

~

exposiçao. Muito obrigado ao Sr. Almiran-

brilhante exposiçao

A SRª MARIA LERDI -

do M).nistério da SaÚde.

4P~olocar

lNacional de Demarto~ogia ~
Sou da 4\n. J!lFFetit Di vi sãoT Sanitária, .

que, realmente

~a nossa partic.!_

paçio vem em um momento bastante conveniente , pois,no Ministério da SaÚde,
1'•,('i
três divisÕes começam a se articular para 1 junt~s>definirYa área de estraté-

gia de açio no que tange aos efeitos da radiação na saÚde humana. Est: aqui
. OTR 20.67 .0009 1 · (JUL/861

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E REDAç.(O

AauniA.o N.•

Taq. -

já vem

X 125 /88

pr1ta N.•

91

Quarto

50

Rev.

Conf. -

MÔnica x.

trabalhan~.;;tido. da prevcnçÕo:::::deul al

• \Jós,

N.•l0/3

juntos com a Cam-

panha Nacional do câncer , estamos procurando se~ ~

iiaei~~ oo-=- cân~ ç-;-~rgãos
gistro de câncer para

parências. Fala-se

obtençã~~ dados.

mui~ câncer

responsáveis pelo re-

Vou mostrar depois algumas trans-

de pele , mas a radiação ultravioleta
,

inumeras outras manifes
J

tações cutâneas , como vou mostrar rapidamente. O câncer é uma manifestação

tardial• talvez a mais grave. Ocorre que em umfais onde se tem tantas en-

demias para controlar e se trabalha com magnitude,

cendência, às vezes fica

sar de ser

~·prioridade

dif!c~ sensibilizar,~ o

~mais~~~,~

e trans-

câncer de pele, ape-

o segundo mais freqüente no Brasil, pelos

dados que temos , ~ t ambém é o de menor letalidade. Com exceção do me~~~~

causam a morte.

~ ~percutem

no sistema de saÚde

porqu~rande

demanda ao serviço de saÚde, seja com relação às lesões

~~. a....~-+.e._ cli~ -

·'

~~~lil~
· ·
~·

porque são lesões.J-nclusive~

pré-cancerosa~o
\.~)

e leva~)

às vezes até mutilantes. Vamos mostrar depois uma
OTR 20.67 .0009. 1 · IJUL/861
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pele que não causa a

morte,~~ mutila~ grave~ciente.

-

çao

foi

a absorção

dito~ultravioleta

~atravessa

é o mais

dos raios ultravioletaf, como já

importante.~

profundamente · a pele

Com rela

assim como o

ddi na camada de ozÔnio

Jttravés do

o

VA~e

superficie e

/

@I

forJ absorvi-

~

dc6 pela pele ,

~ ~esÕes

crose~células.
danos~

tão graves quanto o VB, pois provoc/ne-

A: radiação_ultravioleta 1 além de causar

à saÚde humana , através da absorção pela
.- ~- ~(

0

-:;-!':/

-

,

4.

.~radiação

-"

ó..s...l...
~C:~

'

como já foi dito pelo Almirante. ~

solar no desencad1amento de inumeras doenças

lÓgicas

problemas

pele. ~olhos;

~ '\.1....-L- ~ L~L

interfere~ no sistema

gr.

\

ultravioleta

~ctd "85

doeugas di tas imuno-

~~~

~~ilizada

na fototerapia ,

pri~

-

cipalmente para potencializar a açao de algumas drogas. Tanto o VC, como o

VA - o VA, hoje~ é muito utilizado em lâmpadas
por exemplo - têm ~ efeito~ benéfico~~ saÚde

~/
atu~~

no metabolismo da vitamina

p. ~

vinte minutos diários para se ter a vitamina D em

Basta uma exposiçao de
·
~~

suficientes.

O que ocorre hoje, também, é que a cultura brasileira valoriza muito~
. OTR 20.67 .0009 .1 · IJUL/861
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s

~J

pele bronzeada.~ da exposiçao natural que temos por viver~ em um

Pais como o nosso

~uma

exposição

excessiv~e

muitas vezes por

de conhecimento sobre os danos que causam a longo prazo.

·~u..~ @i _. efei tos
Basta

observamos a pele coberta e a pele

~k·

colo ,J.a face

tação e

~~ ~

.~os braços~

}f Q

~diação

descobert~

pernas com

textura da pele. O Dr.

~ prote~s

.da

raios ultravioletas. Acho

proteção mui to pequena , mas

o envelhecimento àB

~- alter~es

Vo~~

~ I~ ~~CVL-

solar

d_'-

de pimen-

falou que nao temos

q~envolvemos

ca_bQ_o ~

que às vezes funciona.

~~-i&

da:

uma
"-"-o

eaee~

~ -CA-~-<--(/0 ~ ca.-&ac:.adaptação

~'a

luz

qu~flete

aqu.i .. A

;;a~e:ç:tdik±:;:m

)~1;'-~b_~

ra~recas•. ~w pêlo
substâncias que

que temos no corpo, o sebo, o s u o r W

_-Lw::J~~./
~- pa~ difração

dos raios ultravioletas.

(~!/

O pigmento é o elemento mais importante . Tanto mais pigmentada{ffiaior pro-

teção à t.radiação ultravioleta. Dai 1 que as pessoas de éõr clara são ~
mais suscetiveis ao câncer de pele

'
A camada cornea,
este nosso couro ,

dades~ ~

absorve a luz ,

insolação e outras doenças de pele.

~

tem proprie-

difun~ e imp~ltravioleta penetre

profundamente. O VA, por exemplo, penetra mais profundamente do que o VB,
OTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861
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mas o VB ,

tem na camada cornea , depçâs

,

estabelece no limite dE\_ camada cornea ,

J.aJ

que o VB tem

e~~

~-~
este e--am

~,e

~ ·'frovoca, realmente, reações

atuação

se

(

quase composta

de células mortas, com uma camada que é vital , onde temos todas as

çÕes , a vascularização,

el~

I

bastant~letiva

~n~

importantes. Dai,

em alguns processos inflamató-

,

,

rios . O alvo do VB na pele, que e o maior problema, e

fun d amental no processo de sintese celular •

·""'··

.

\

. DTR 20.67 .0009.1 · (JU L/86 1
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celula~muita ação e posteriorme~r

~câncer.

Ela também interfere nos

-

-~

'

que sao as estruturas celulares da ~ele
res onsáveis por uma série de inter
~

mediações em reações

inflamatÓria~

_t.·

'lA--

,

~stamina

-

e uma série de compo '-.../

nentes que vão desencadear um processo inflamatório. Daí que a insolaçãoJ

~ ~~
~ dependendo da quantidade de radiaça0, o indivÍduo 'a hospitaliza

'-'

ção, porque se comporta

como~ grande quei~~~sta transparência~mo~

t~ que ~~~~ quanto mais direto é o recebimento do raioJ

mais

ultraviolet~ce~

mais inclinadas, como o Dr. Wolker falou ,

maior é a possibilidade de absorção pela camada de ozônio.
~

guarda~~ protege,~e~ também a

nem sempre o

alterações~

..

vem da difusão no

como

acn~lguns

cé~itos

pr~ancerosasJ

-

'L-'-~·"-V"
· ~'-a..

trouxe uma

~~~

luz refletida no

a longo prazo,temos desde

processos menos graves, até alterações

depois

;:J-.

I"''

ei\-~rofi~com

c~toses

mento da pele nas áreas expostas ao sol. As
\~

que

-

""~i-~_..;
pigmentos que ~problemas quanto à estética

.

t~mbrar

'

~

solo,~~' que

I

de

o envelheci

actínicas são lesões

mostrarei.~-=~·-

i?ode-se fazer

e prevenção do câncer de pele/

s~uar na ceratose actiníc~rá w. alvo em qualquer trabalho,

em

qualquer programa de prevenção ao câncer de pele. Vamos mostrar os epite........-

y

?
~~~o
&-\ '-U.P-Qc_'Y\(J ~
liomas, bases celulares, êé~ celulares,
.
~~~~~~~~~
~a-L --L ~--j c_c_Q__u.-C_~.s 'irt__-\_, e:,-1' -'\...U...c:u.-~
freqüentes. Co~o eu disse, não se trata apenas do c~~cer. Tenho $ta experiDTR 20 .67 .0009. 1 · tJUL/86 1
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ência de algum tempo em ambulatório especializado em dermatologia,

na

& r d e número de internações na enfermaria de dermatologia dava-

UFRJ,

se pela reação cutânea a Otntsubstâncias

fotossensibilizantes.~ temos

principalmente naquilo que chamamos de reações

fot~unolÓgicas

-

fot~aler

. ,
gia, fototoxidade e, ali na interna, d rogas. Temos 1numeras
drogas,• sulf as,

que reagem com esses radicais formados pela excitação celular provocada pela bTadiação ultravioleta.
tos

\

Brasil, infelizmente, alguns medicamen
-~CU;.-=--J!.<>-~ /

o

~

vidos,

~ ~o

são vendidos sem receitas

porqu~uma
I

médica~

que

não~íses

desenvo1

ação fotossensibilizante muito grande e não se justi-

~--frLQ.L.~>-)

fica a~ess~ medicamen:~-d~ aplicação tÓpica. t um absurdo que ~
~ ~jc<- 1z.ev..,.uc,__;{,<. t:i-0 o vtU-c d~__ /
"ft:ha.m9P no ~ ~ •OfiJIIÍ a pomada de P'energan, que se passa em pie~

~~-tr.

altamente fotossensibilizante e causa

das de
~internações

freqUentes em hospitais com serviços especializados. Mas, o

Fenergari, por exemplo, é Ótimo se ingerido por via oral.
V.~1·~
~"Ít
uma série de doenças~~ io§t~ aí em baixo,

kb)

as

,j

fotõ'estimuladas, ~ não se sabe bem Qual a influência,~~er di~~~ até

'--

')

~ h~/

que }'onto a irradiação agrava ou desencadeia o processo; O ~

fé~/~'- ""--- ~-c{ . ~

0--0

I

e ri te ·"

n_.,Q ·Jb/'

toso é uma:oen<f,a grave~Hr=lBil cutâr~~ bem característica
o-

~~ <i~ J.u.

com a exposição

' ..R.Ai ~ c-t-&~-c> t ~4
~ot:;:,:las o~~erite=toso sistêmico é uma doença
l~.J

.

que leva à morte,~1dtinge mulheres jovens e há um efeito dire~ expo

. ....
siçao solar e o agravamento da doençao Conheço, inclusive, um caso de uma
DTR 20.67 .0009 1 · IJUL/86 1
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5&

médica que tinha lupa e que já não a~entava mais as complicações da doen ·

'-'

~~)

ça. Ela tomou sol um dia inteir~ realmente num processo irreversível; ela queria morrer e essa foi uma forma de suicÍdio.

O nosso programa

vis~ê:ontrole,~k

.p revenção do câncer de pele,mas

certamente que a área de atuação é muito mais ampla. Realmente temos que c~
meçar um programa como este e acho que vamos ter ,.Japoio ~d~ da classe
médica - Sociedade Brasileira de Dermatologia - que tem, inclusive, se preocupado com a matéria e

~, até

nos solicitado algumas iniciativas nesse

sentido. Exemplificando aquilo que falei, as substâncias que potencializam

j /

f( ultravioleta, que vão desde as substâncias tÓpicasYat{ ~{edicamentos
,~I

'--

,-r
.
antihistaminico1, como inseticidas e vários ~ a.té substâncias
alvejantes, que são encontradas no sabão em pÓ

~~~s
""'

vezes, a domésti'-'

ca pode aprese:n,tar reação. O cimento também tem ação fotossenàibilizante. O

"'f.;n/

operário que~ alergia a cimento, \também na área exposta faz uma reação
muito mais violenta pelo efeito sensibilizante do cimento. São inúmeras as
(Fala íe~ ªo mi~a~

dis~~-

Com

é uma pesquisa~~da Campanha Nacional
do Câncer, da Divisão de Doenças Crônicas
SaÚde, que fez uma amostragem no

e~;nerativas

perÍodo~t76 ~.No

do Ministério da
homem, o câncer de

f

la_, '\)..~J

\.

pele é o mais freqüente, com variações
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861
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suscetibilidade ~f16~'~ de pessoas
.

te, pela

11/4

.

·
· ma~or
expos~çao

de pele clara; e no Nordes \.,./

";:,A_,-é/cao so1 • Na mulher, ~/) C~y~

d ~bLt ~
~·

câncer em colo do útero e 23,4% câncer de pele.

(~/

,
O que vemos e o que falei no inÍcio. -

'm várias estatíSticasVo se-

guinte: lreqüência de câncer - excluÍdo o câncer de pele. Como o câncer de

pele não é letal, as pessoas acham que não tem

~

tran~ncia que leve a um

\&~~c~

maior cuidado ;d~istro4 ~.{&a--registros de câncer buscam prin
cipalmente os dados de mortalidade. Às vezes tenho taxa de câncer baseada
~~eu--o_,

b

CQ.J...ul

JL _____.-/

no grau de mortalidade do câncer. Como lrcáncer cutâneo,~e.,~ ·
não leva à morte,

~não

~

é computado. DaÍJa vqlorização do

,
probl:éma sera
""\~- --

TemosYalguns Esta

'--"

dos

desfTI~

registros de câncer, incluindo o de pele. O Rio Grande

do Sul é um deles. Fui procurar dados, e realmente está meio desativado

. ~~'
porque não houve maior

..

<:(~..:::. ~- ...0--i:~
Então~~

,
--

nossa nova articula-

~-~·- --'

ção no L:inistério vaf~rmi tir ~spoeeame;ê valorizar o registro do câncer

~~

~~~~/

de pel~ode~s ~-o~ para medir a repercussão do problema rela-

cânc~de câncer de pele onde o epitelial é uma base
celular; é o mais comum, ~ol:o;.
o mais freq1lent~ ma
cionado com o

.;,

\~dy
felizmente é~menor incidência.
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,
alguns slides so para mostrar

as lesões pr7'alignas e as lesões de câncer.
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(9

-~

- ~~~~._.,.~
\_~/d.1agnos
- t.1co d a f o t....<
_., sens1. b.1 1
~~QiíOAIDlwN""U~o~
\.oU,~
~

ação é muito fácil)porque observa-se que sao poupadas as áreas cobertas. As

ezeo;,quando

sões~anga

G'

pacie~nóstico fica fácil pela topografia das le

o..,-o

de camisaf. Existe uma doença, a pelagra, causada por um distúr-

Yk~

io nutricional do complexo vitamlnico B.

~ ~orre

em

i

crianças,~~~~~~~

sendo muito comum em alcóolatras. O alcÓ0latra com pelagra
enta quase uma queimadura na pele.,llas áreas

-

exposta~um

sive utilizadgrem aulas sobre o sinal cutâneo da

sinal

pelag~
I

qu~~lu

a sandália

Ér

ir inha dgSboo:='l=a:Q::ra:=da saRàál_. é poupa~ parece ni·tidamer. t~.......-s;;;m~w:r..ca d
orracha, mostrando a importând:ia da exposição direta da luz solar no desen
.adeamento daquela

e

queimadura~qui

mostramos só um tipo de lesão

pré-m~

lign~~essoas brancas são ma~ela diminuição de pigmentos,~
aa

melanina
são sinais...._

que

-

- ..

\AI

da proteçao a pele~~ manchas acastanhadas~

caracteristicri~sões ~ apresent~ nas áreas expostas
-L

\

~

_iu;_ •·"'- .

..-

rei.--/

.m colo, ~ face, BCB braços, antebraço~ testa1 ]l~ma infilt

ão~ça

~~,.:-~ci..D

a ficar elevada,

maligno nas várias le

soes. Existem medicamentos tópicos para tentar impedir a trans~ormação mal!
as dessas lesões. Na área do nariz também é

manchas acasta)

. DTR 2/1>009. 1 · :JUL/86 )
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tf~ .{'UR->. ~<-"~ .(_. ot- juddúnit-,W ~:)

~%fs4q-'âkusive

o nar1z e

~.~i's vez;;e~s~-iiiiiiiiiii~-

----r""'"'·D./~._1

~c.u.J'-;y~

.

totalmente as células ~ Entã

extirpar

i11Tí1.120~~cd1Jíti.l cilw ..si-tu~ há

~-

que se lançar rnao d(\_ cirurgia plás-

tica nern sempre acessível as pessoas.

1

Aqui •

rnostr~que

a doença não

que fazer em relação

à estética.

J

~ A cirurgia no nariz é_.. . . .,

''n~
, .

~~ t o...0!.._

------.:___

.

a

ij!!fb

I

z· é frequente, nao

é um dado incomum, nao é urna rari'\M) cL..:o__.- ~ - ~ ~
,

dade, absolutamente. Esses casos sao frequentes

ma clínica

a.

dernartolo.._.,-

Era isso que gostaria de
posição para outras

~~~

dis

'~-~~~~--~--4-~

perguntas.~~~~~~e

me~ncias

~

da potencialização da iriadia~ã~que hoje e absorvi-

.~~)

pequena~ çórno seria se fosse absorvida numa qua~
t.l-o:.. O \) é ~ C· V 'A •
tidade rnaiorf Corno coloquei antes não e só o V G..

da numa quantidade mui to

1

certamente

cGTã

mui to maiores.

,

).R,j/tu, i( f~
O SR. PRESIDENTE
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sua esclarecedora exposição e também por ter-se adstri

to ao tempo previamente acordado. ,:- -Chamaremos o
Santa Catarina,

no e Meio Ambiente de Santa
O

~-

Dr.

~i·/

Verne)L~a

do Desenvolvimento Urb
Catarin~

SR.~~~~~~-

Sfts. participantes deste semi-

nário, tenho andado ultimamente em alguns institutos nacionais e internacio
(dentro d /
nai~$
. . fábricas, colhendo

v(9Uelementos~sentar~

um pouco

ê~~qu·

lo que temos colhido ao longo de_%a c-aminhada · .
Inicialmente, o grande vilão que tem sido apresentado
como o destruidor da camada de ozôni~ sao os CFCs - clorofluorcarbonos.~
... ú)

~aço um aditamento dizendo que 1 na verdade 1 o vilão é a molécula de cloro\{'&
,

-~

. . . grande objetivo de toda açao que deve reverter esse

molécula de cloro, porque os clorofluorcarbonos sao moléculas compostas de
cloroJ~

flúor e._ carbono. Eles têm normalmente um numero

_1'

.

11, 22 ) · 134. O que

~ess~

nu

ele~composto•? E(~composto• de trá~Jara

a frente.

O

t * algumas vezes-, os

mero5? eomo

~ C\=Gs ~
~lm!l!i' sWK~

qu~-

Último .número é o numero de átomos de flúor, o penúltimo e o numero de átomos de hidrogênio + 1 e o primeiro é o número• de carbono + 1. Portanto, só

par,exemplificar,~ c~ 1 que

é muito

usa~efrigerantef.

o 2 signifi-

ca que ele tem dois átomos de flúor e o 1 significa que nao tem nenhum átomo de hidrogênio, porque O + 1= l:C:ntão,ele tem O de hidrogênio e o O ini.ci
DTR 20.67 .0009. 1 · (JUL/861
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O SR. PRESIDENTE ( Deputado F~bic Feldmann )--Declare aberto
debate sobre a camada de czcnrc na atmosfera. Resolvemos começar mas esta-

~cJ/ld~JJ

mcs

'

.

~presença

de algumas pessoas que Ja confirmaram a saTda

de

S~c Paulo, c erne c Dr. Wclker, de Instituto de PesquisaS Espaciat~ que ainda
"

nac chegou. Gostaria de chamar c Dr. Drlscn Sampaio da Fonseca, Secret~r-icGeral Adjunto de Minist~ric da Ci~ncia

para fazer parte da

~

Mesa

~nunciar

()(N\~
de

..9-

C~sar

a presença dcs Deputados Raimundo Bezerra e

~

Cear~~r-ente

~ ~

u~
Cals . . . .

~(") 1-~

Verde:<"óeputadc Nelson

Serxas.~· · i~

uma satisfaç~c cem relaç~c ac evento de hoje .. ~~ Quando ccnvc
,

~

carnes esta reuniac estavamcs supcndc que cs trabalhes parlamentares estaria

1

cO~J

em pleno andamento, mas}ccmc e de conhecimento~ estamos nc recesse, c que fez cem que cs Deputados e Senadores fossem para a s suas bases

~~~/

~~

.

per que praticamente n~c existe~ atividade par' I amentar· ~ ~a

f

Lfsta ~ urna reun r ac de
na e v ames ccmpcr uma Mesa nc senti de forma I •
Ia

manh~

te

remes~ expcs i ç~~

de Dr. Wc I kerJ que fa I

~~ íift;"

ar~

Pe-

scbr·e aspectos

cient;fices e tecncl~gicc s de problema de czcnrc; c A I m i r· ante I bseKsmãc

C~mara

fa I

ar~

.
L.el~
sobre cs aspectos ambienta i s; a Dra. Mar i a
fa I

::t~ tf(

ar~

sobre

cs efeitos da destr·uiç~c da camada de czcnrc sobre a sa~de humana; c Dr.Wer
ner ZJ(Jauf falar~ s obre alt e rnativa s tecnclcgicas ; cOr·. Newton Gculat-lfala
r· a scbr·e e s a s pectos de dese nvL' I v i ment e
OTA 20.6 7.0009. 1 · tJU L/86 1
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internacionais para a prcteçao da camada de ozon1o

~ro.

~ ~~ 8repr~sentante~ da Associaç~o

A palavra sera

JJ>

IBDF,

Dr.

Victo

Dr. Roberto Messias Franco confirmou a presença ontem mas ainda nao chegou .
1

. A id~ia e~

~o ('~-('\~ ~.) ~ 1-CL---.~
..;.""'v:;
exposiç~esJvfranquear a palavraA~ ~ividir~
I,_

fazer algumas

r

.

as pessoas em grupos de trabalho e

projetos de

lei

'Y.J

~,vv-vV

1r~

discutir fundamentalmente os tre
proble~a.

que

Existe um projeto fun-

tramitando em carater

hc( t~
Patrio't-a~ um p-;.ojeto
.9.-

h~ um projeto do Deputado Gonzaga

de urgencra;

~
qu~ ~ de autoria

de minha autoria,

·~ N~~ec i sa~mos .1~
te

t~- I os

que

da Frente Verde,~~.

basear.· em nenhum dos projetosj a

como ponto de parti da para que deste

sJ~~~
uma

1

~ra

i de i a e si mp I esmen-

f.t.~-~ i e

sai a uma pos 1çac

le i que realmente equacione bem c prcblema.[ou

~o

anun-

chama-

dos

levantassem

a mao para que pudessemos

-----M~r i o S~rgio

(:. Dr.

Mendes Cardoso,

de P1·cccn de

Jo~o Vicente Assumpç~ c ,

S~o

OTR 20 .6 7 0009 . 1
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'

1 _3

Robert0

,

Testeslaf'

.jAfonso Barbosa , do C0nselho

1-"t&k

de Segurança Naci0nal~ S~mia Maria ~,

e

e

a

s

~~~

-

representando o Reitor

Maria do Carmo Lopes Severo,

da~~ri0

da

Sa~de,

a quem Ja me referi.
)

~ Eduard0 Garcia , da Eletrobr~s, Departamento d0 Mei0 Ambiente~

k

1

HugoChal~leu,

Dr.

ved0,

da Associação Brasileira

~t Aero~~is~

David da C0sta Az

representante d0 Reitor da Universidade de Brasil ia{ Nest0r da C0sta

Borba, eoordenad0r d0 Programa Nacional de Vigi l~ncia da Qual idade de Agua
para o eonsum0 ~uman0, do Minist~ri0 da Sa~de; Ricardo Vel~tini, que repre-

~J

senta~-~ gerente de market i ng ; o engenhe i r0 RóN i I do Machado, di ret0r
do departament0 de fiGor quTm1co

~~

da-~Presidente da Ass0ciaçã0 Bra-

*

si I eira das I nd~str· i as de Produtos para Refr i ge1·ação
mari

Ewt~

~oec~sf-'

J0ã0 Pau l0 De 1f)

da-~~Edi
\-\oec.."'d-1 J

OI 1ve1ra, diretor d0 departamento

da~

da Secretaria de Estado de Sa~de

tais~~

·

Dr.

E.ls0n Dalton Raposo ,

1

n10r,

1

Paul0 de

Fernand0 Jacques Telpener

J~-

d0 Departamento de Assuntes Ambien

J0rge August0 Peres Mogem, da Eletrosul; t

Assess0r i a T ~cn i c a d0 G0verno do R i o de Jane i r0~

Ricardo Silveira, da

v

~ ~erran,~ que

t0dcs c0

J~

·nhecem,
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ANA STUMPF

Lucimar,

9-J

que representa o Conselho lnterministerial dos Recursos do

e A~t~nio Jos~ Teixeira, do Programa Antartico Brasileiro( Flavia,que

representa o

ÜR~tr-l' I

~

mento de Fisica da

~do

Departa-

USP~ P~ j-~J cl? CN\~{, b~ (?~

~~) ck> CJ'R+t.

Estamos esperando algumas pesssoas que ainda estao no aeroporto~
nao se1

o que acon t eceu.

Ardb

~

·

~ar r~~e

a palavra ao representante do Ministro

'"c--~'.

da Ci~ncia e Tecno l ogi~~-~r

~~o~ 0..0/

~

CNPq 1 que nos ajudou fornecendo

~S.

.Jt

passagenW ~ Secretaria Especial do
o..~o_cU~ 0~~~.

t~m sido marcadas ~certo
ImprOVISO~

exatamente pelo fato de ~ n~O t~OS uma comiss~o de meio ambi-

mos organizados pela Frente Nacional

de Aç~o Ecol~gica que realmente tem

1

~certa precariedade na organ1zaçao desses eventos.
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~~

~choque ~oderTamos adiantar e substituir ~olker 7 n~o

o o,_ .
caso~'-~~

~~~

("\o--:>

ser se serra o

ou o Almirante Ibsen

])~

do~olker,
.

r

e assrm

adiantarTamos o expediente para nâo ficarmos
~

A

ch ~c;_Oo- ~ <{}~lo '\i. O I 1v-. ·~ ~

rando.LPasso a palavra ao

representante do Ministro
~~I ·· ~().,.~
~ 0~0.. C>-::.
0..--.~
,
are: \)
aimundo Bezerra, Cesar Cal~e Nelson Seixas#

·.

·

I

O SR. D!LSON SAMPAIO DA FONSECA- Exmo. Sr: Deputado F~bio Feldmann,

Exmos. Srs, Deputados

C~sar Cals~Raomundo Bezerr~Nelson

xas, Srs. Parlamentares, Srs·.
res,

~~"""~'minhas.J)enhoras

na impossibi I idade das presenças

e meus~enho-

do Exmo.Sr. Ministro 1 Dr. Luiz Henri

que da Si I ve i r a) e do Secret~r i o-Gera I Dr. Luci ano Coutinho, fui
1

para representar o Minist~rio

Ci~ncia

evento/ )ncumb~ncia
'

Se;

indica do

na abertura des~e
levar a termo

com a maror concrsao possTvel, ate porque nesta hora o discurso oficial

!0~

deve ceder

I ugar e tempo as paI estras de cunho tecn i co e c i e·nt~

~

progo·ama.

c. om~em, ~J'~

ti f i caç~o dos ~-~ s
fina camada · atmosf~rica

OTR 20 .67 .0009 1 · IJUL/86 1
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1
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mas nao resta dúvida de que o homem reina soberano entre eles.

~

a esta

criatura, soi-disant racional, que caberá a urgente tarefa de garantir sua
sobrevivência

futura.~

evidente

que~ conforta .~

a comunidade ci-

entífica debruçar-se sobre os problemas ambientais, seja concluindo pesqu!
sas em

laborat6r~o,

seja tomando posiçio em congressos e simp6sios,

seja

~~~
manifestando-se cornbativamente

de comunicaçio. Igual bem-es -

tar moral há de proporcionar o trabalho dos

legisladore~

...........

estabelecendo

restrições e proscrições relativamente a produtos industriais identificados como perniciosos à conservaçao da vida, tais como os ~xidos de nitrogênio dos jatos1 e o gas freon de geladeiras e refrigeradores, materiais
de limpeza e aeros6is. Mas todo esse esforço, essa luta, há

ta~bém

de

se

voltar para a conscientizaçio do homem comum, tanto da cidade -que certa
mente relutará em abrir mio de alguns bens de consumo que já fazem

parte

do seu cotidiano ou substituí-los por similares ainda nio testados em mas
sa- quanto das zonas rurãis, sobretudo nos países subdesenvolvidos,

a

quem talvez parecerá um conto da carochinha a afirmaç~o de que as bacté ._/

rias de sua plantação aquática de arroz ou as queimadas que promove em
seu campo prejudicam sobremaneira a atmosfera

terrestre.~ventos

como es-

te, onde se ouve a palavra abalizada de quem lida diuturnamente com
roblemas arrbientais
DTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/861
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ecológicas pelo pÚUico leigo possa realizar-se de forma continuada e reves
tida de seriedade 1 ~astaderpela via da divulgação minuciosa e serena
~

1

,.....

emocionalismo n~ão

conclusões

tão raro

quando se trata

abordagem de assuntos atinentes ao futuro da espécie humana.

~'sses eventos~

de..

~-

melhor antídoto contra o sensaCionalismo)de efeito

talvez fortes, mas certamente nao duradouros, e do catastrofismo,no mais
das vezes inibidor de assuntos construtivos.

~·
que se munirem

l~~~ClA

com esses propósit~m a ~1 colaboração do Ministério

da Ciência e da Tecnologia e de Órgãos vinculados, como e o caso do Instit
to de Pesquisas Espaciais, que aqui se faz presente na pessoa do · or.Wolker
~
•:::f)

"ª~

~f\U'\ ht{{

..

t~~

.

.

. Dese]~m nome do Ministro,x~xx~±xax felicidades

.

JL

~um

trabalho

)

o

~

aqui está como clandestino, re-

presen+ Senador Fernando Henrique Cardoso.[-..·--

érn primeiro lugar

o.~)

quero agradecer a

~~incipalmente

pelos subsídios que te

~f@f:~

remos para complementar nosso trabalho legislativo; Uândo o projeto se en_
contr~\~m tramitação;referente a determinadas substincias que causam sério

danos a vida dos habitantes da Terra. Sou médico e faço parte da Frente Ve

ct?

\J.~> .

de, razão maior para que agradeça a participaçã~. porque sabemos.

Ih '

'-

yw'\.

~~0..~

o que pode ocorrer ~diminuição da camada

de
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-~~

ozonio,e os reflexos que já sao. notados

principalmente

......._

~O'

esta ligeira intervenção porque,E~me como esta é uma

de

reunião de trabalho, é muito mais importante que ~ iniciemos

~

esses trabalhos~ ao final, tiremos conclusões que certamente serao mais do

que proveitosas.

~~

O SR PRESIDENTE

(~Fábio

Feldrrian(} - Gostaria de pedir

aD

~!<'(\~~)

Franco, Secretário Especial do

Mei~

,!f:

Deputado César C a 1 s ;v.-LÜ": ·
O SR.DEPUTADO CESAR

CAL~

ria destacar a maturidade

do

País quando realiza um seminário como este. ~ Nós, que fazemos parte do

ta~.

Poder Legislativo e, em especial, da Frente

Verde,~~bem

coordenada pelo

nosso companheiro Fábio Feldman~ sentimos que o Brasil, hoje, já tem matu-

~

óe-

ridade.~ representan}~icamente

todos os segmentos da

dade, interessada'> n o bem-estar do homem f o País,
teza de que,como resultado

~

de~debate, des~discussão,

soei~

ternos ce_:o:

teremos uma linh

de pensamento mais eficaz, recolhendo a contribuição, como disse anteriormente, de cada

segrnento.~ã

três meses, tive oportunidade de apresentar um

projeto de lei que proíbe a utilização do CFC, ressalvadO)os casos indispensáveis. Em primeira instância, apresentamos urna concepção pi~iminar
desse pensamento. AÍ, tivemos contato com o Dr.
dente da Associa ão Brasileira de Aerosóis
OTR 20.67 .0009 1 · IJUL/861

Hugo~
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Presi
'

-"'-~:Q..;M;;;;~d!:;;c::-:~·
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, ;;-c~T·~.- ; L-~.-~~(~
-:; . ,I;~~·~~"-;;:~,.r1
.,.,
' mais al uns
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diretores e técnicos,
fizemos uma discussão

mais aprofundada. A partir dessa discussão, com a

/ttfilti

colaboração fundame n tal da Associação Brasileira de Aerosóis - quero destacara esla participação- tivemos

uma segunda ver

sao do projeto de lei, qu€1 com a colaboração
Partidos com
m assento no

ongresso Nacional,

. - . --~~
de urgencLapv~
-~~a-- pe 1a Camara
gime de urgência.

~

e Feldmanfe de todas as Lide-

dos Deputa

d~f{estaos _ ~

.
tram1tando

~ ~rovavelmente.dentro de~#
~~

.

.

\J.Soo ·

esse projeto de lei aprovado. Daí pofque a contribuição que

rao no dia de hoje :

_ ~-~~~- ~ .
'i~

... sera

f(Wa1s deste

~~a

c~:t\~tl\Letcc~ . ·V-

s,or ,~i:{)~

instrumento fundamental para o Relator do projeto, queJdentro da praxe re-

~-

c

\

gimental,·}receberá --; A~~ juntamente com os dos
à-~

Patriota~eldman~ • ~m
deste . debate

será feito

~ora

~ comp~

'C'

as contribuições que serao registradas
~m

-Jt~~

substitutivo. Esta e a praxe

mos que o substitutivo seja o mais eficaz
.
~o
~ destacfti a op~rtunidade deste seminário, parabeniz~ossa Frente

Verde, que tem tido atuação importante e que hoje, sem dúvida, é responsáf'(\.~

vel, no texto da

do

~oJ.o~
mmndo~o sacrifício de cada

rio.
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o sR 1>WUTA Dv tvELSO}.) 'SttkA-S - ~~gradecre. ~·
,..,...,.
r v ~-""""''rtõ~
~~

~o..

~bio Feldeman~

~ 61\
~-OIC)~

~ 1"1'1\.0. ..,..._.;

~e.,

ferece)Lde estar neste seminário, ~ ~onvidando'on '--'

~

tem.

~umprimentar

a

todos os representantes de entidades voltadas para
~

preservaçao do meio ambiente.~ ~mbora nã~igado especificamente

~ como méd~c~'Mom ..étml·
.'\.. 1-U- .l'tl.~1t. <vC.l \, l\-\L'y
OI

à área,

ozônio~m/~51~

imensa preocupaçao a quebra da camada de

sobre'Vcancerologia cutânea.

Isso deve abrir

perspe~

tivas para outras patologias quet eventualmentefnão conhecemos ainda.Deveremos'· com a experiência amarga do uso do clerofluorcarbono na destruição
ozônio, verificar outras agressores do meio

~

ambiente.~reocupa-me
· 0.

~

ClUI\Or.o.;::;..Q
~

..,

o.t>

do

o fato de

~~

estarmos deixando um futuro muito negro para nossos posteros. Estamos des-

.

"-~/

L) .

truindo nossas matas, principalmente~ ciliares-;JCom isto,destruindo a
~

fauna aquática, poluindo nossos

rio~ares,

.

.

sem renovação do oxigênio

~

-""' ar, com erosão"v'desiquilíbrio de chuvas- ora chuvas torrenciais, ora
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QRio

secas

J

I

e Petrópolis

X

«

foram as grandes vítimas de inundações

.~1

~~

e deslizamentos, com muitas mor-.._./-

'--s:h' ~p ~~v

test~ preciso criar u~ental~ovo brasileir~eservação do
meio ambiente: e preciso, sobretudo, investirmos no reflorestamento, criti
. cando violentamente as

'~~

_,._

moto~serrasYas

queimadasydestruindo a Floresta Am

~,5

ÂE~

zônica provavelment~vão ~ reservar um Saara na América do Sul. xx~x~H

..
e

'

.

um pedaço de um problema muito mais amplo. Parabenizamos a Frente Verde

6eldman~~ César Cals Neto)• Raimundo Bezerra e demais

nas pessoas de Fábio

~~~

ParJtamentare~

que

\~o--~

~ao

~

._limitad~ao Congresso~á

fique

~(Jr't'J;:)

sa~
~0..

à impre

~ ~. ~

mudança da mentalidade

dp

brasileir~

povo

responsabilid~

.

de~manutenção do meio ambiente sadio ~~~~agora e para o futuro da população. Muito obrigado.
O

~«~JJC..0

SR. ((o-et(l(O

M.f

s; (

F1S

~Meu

prezado. amigo Deputado F

bio Feldman~ àrs. Deputados presentes à mesa, inúmeros amigos que vejo pa~

~ i",

· ticipando deste SFP!!énâ'

sao em torno da camada de

parece-me que o principal papel desta «x discus

oz~nio

o..._

~

talvez não seja propriamente
~~

~~~~~~~UM~~, ma~~e, neste caso, verifica-se com mui
ta clareza

a ausência de fronteiras, de limites, quando se trata do unive

so físico. Eu, como professor de

í'

climatol~~ia

1

- -

~:

/

~

muitos

<:::tJ.-:

anos~)t .

~~().__~

visto que o fato de a camada de ozônio estar
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'n~

tudo a necessidade

1

d~lidariedade

~~entre os vários

.M_ fO~!q

·

I

cornponentest Neste caso, qual
çao brasileira_,e corno se pode coloca1 ao mesmo

ternp~ ~

a soberania

\solidariedade_~

de nossas decisões em termos de meio ambiente e urna ~xx~axi~H~~corn todo o
Planeta 1 que ve sua camada atmosférica talvez ameaçada? Digo talvez ameaçada
· . porque, em se tratando de atmosfera, os volumes com os quais se lida,

com

os quais temos a ver 1 são ~ grandes, muito maiores do que esta

~~~

. mos acosturnados de maneira
1

g~l~~baixa

à

atrnosfera · e

camada sólida da

Terra. são milhares de quilômetros cúbicos de ventos que se deslocam
~

~

~olos

.11'

dos

.

para o Equador, do Equador ·para os PolosJconstanternente, formando

oito clássico das teorias climatólogicas,

X~XMHH~~.

o

d~

a circulaçãÓ

~~HK

~~~-

' das baixas e altas pressoes. Em toda){ camada atmosférica o
ozônio tem para a vida

hurna~~~ ecossisternas~H

equilíbrio de todas as

·populações um papel mui to importante~, que tem sido cada vez mais discutido

1

Houve uma, duas, t@s constatações,

~~fr ~onferência

do Canadá, 'a• qual nao estive presente, trouxe novas informações -segundo
o que fiquei sabendo - mostrando que
.•{'\,L'\..{'-

.

'\..~/

~ ""'~)

x~XHRXK~ necessári~

no

~

mínimo 1 ~\"moratória" ;Y"ou um prazo de reflexão, um prazo para que se pense

melh~ t~

certeza científica.

~o

momento em que, mui

to apropriadamente, o Congresso Nacional, os Deputados e Senadores brasilei
ros se veem preocupados e trazem à luz do dia, a baila a discussão dp proiOTR 20.67 .0009 1 · •JUL/861

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CAMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E REDAÇ}.O

Aaunl&o N.•

Taq.

Fita N.•

X-125/88

Quarto N.•

m

9

t:laudia

3/3

Rev.

Conf. -

bição ou das limitações ou medidas a serem tomadas com relação ao cloroflu r

r--\

car~ono na destruição da camada de ozônio, est~Oassumindo um papel legít!
~

mo, que e o fi puJ do Poder Legislativo; com toda propriedade
~

e~

toda eficiência, que se torna maior ainda quando, democraticamente, se

coloca~

públicq, pelos vários círculos científicos, a discussão sobre

o

terna 1 para que possamos ter uma legislaçãoA~ adaptada à modernidade brasileira, a um país que também quer ter - e ~ certamente
~

~~
Q{~\ll.
congr~bio Feldma~1 jos
.

d~'1!(9ndo. ~nho

um capítulo de meio ambiente dos mais avançados

que

o

~

convocaçao

des~

Deputados que compoem a Frente Verde

encontro de hoje 1

.,

~loco

·. -. pos8ibiliàade

J2_

Secretaria Especial do I-leio Ambiente

.o Ministério da Eabi tação, Urba-

,, nismo e Meio Ambiente à disposição para apoiar doravante /J.este e lfl.outros d
bates que

virão~~/~~~~mbém

.c{CLc:Lt-J I

queremos

colh~om

tantos cientistas

que estão aqui, que trabalham e têm conhecimento de causa, 4~ para que
possamos, ~ada vez mais, instruir as posições do ~overno brasileiro Jern r~
lação ao problema da camada de ozônio. Muito obrigado )e ~ par

1

béns aos Deputados eros presentes que se mostram sensíveis a este outro la
6uestão /
do ~ax~Hesxi~ a~m~ atmosfér1c5r/ambiental.

(Palmas.)

l)~c.k>

O SR
do Dr. Wolker\

Pi~Si~éNti IT-áb~FeldmaJ)

~

do INPE,

i:RI~.d~H.s±xe

-

Quer~

anunciar a presença
.....

que

chegou com Antomho Divino Jl.-1ouGostaria que s.Sa
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~-w_.

.

nos desse um depoimento sobre Toronto.& Dr. Paulo Meira também está~
Como é uma reunião de trabalho,

Mesa.

~

Dr. Wolker assumiria os trabalhos e faria a

exposição.~amos

para

al~

moçar em minha casa- estão todos convidados. Vamos discutir a metodologia:
Dr. Wolker faz a exposição e abrimos perguntas durante breve período, ou é7
o.

Dr. Wolker e outros fazem exposições e 1 depois 1 abrimosVdebate? Fica a cargo
~
\
Q
.
àe Dr. í'lol~~r e) a medida que o )lenário sentir necessidade, depois de sua

~,dl1.~

exposição, passamos às

pergunt~s~ Imedi~tamen~s expositores•·~~~~
.:t. ?'f' ~ . . c\.{ ~
manhã~~ para 1 ~ à tarde./

Gostaria que

trabalhos, já que estamos relativamente atrasados.kasso a pa
lavra ao Dr. Wolker. Depende dele abrir a palavra ao pÚblico. Ao final, de
Dr. Divino poderia expor alguma coisa sobre

~

- almoçaToronto, onde estivemos juntos. Se conseguirmos acaba~· pela manha,
remos rapidamente para,à tarde, começarmos #um grupo de trabalho para sair
dma posição com relação aos projetosfe lei eJmais do que

isso,~ ·

YfV'
sobre qual a atitude do Ministério das Relações Exteriores ~

urna

~rotoco l o

de Montreal. Dependendo desse

A

posicionamento, marca

remos urna reunião com o Ministro das Relações Exteriores, Abreu Sodré, a

~

quem levaremos

a~do

Brasil com relação as convenções, tratados

protocolos internacionais firmados no rio\undo

. 0009. 1 · (JU L/86 1

x~xH

e

sobre o assunto. Em setern

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEP UTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E REDAc;AO

X-125/88
claudia

Taq.

-

9 m

Fita N.•

Aeunl&o N .•

Quarto N.•

Conf. -

3/5

I

Rev.

bro deste ano haverá uma reunião na Alemanha sobre o efeito estufa e a cam

1

da de ozônio; ano que

vem~averá

uma reunião em Montreal sobre o mesmo as-

' }~fov )

.

sunto. ~ importante que além do projeto de lei,~uma posição do govern
brasileir~sobre

qual será

E~

nossa atitude enquanto país de Terceiro Mund .

~

/,

Vou desfazer a ~esa 1~quero dar um caráter de absoluta informalidade

~o

Q~

trabalhos .. ~ a palavra ao Dr. Wolker.
Vou apresentar, primeiramen-

O SR WOLKE R

te, alguns slides que darão uma espécie de introdução ao tema.~
.

""'

~)

~urante minha

.

~ - -te . '0~~

,. .J:L.
""--_

todos os que

quisessem~

fizessem ptftguntas. Pa-

ra issottalvez seja necessário que alguém fique na mesa para

.~

coorden~~as.

Logo em seguida'- passarei a mostrar algumas transparências. Fica um pouco
, difÍcil falar nesse

microfon~porque

precisarei deslocar-me. Talvez pudes-

se usar outro mic(ofone &ou começar fazendo uma
os slides.

~7 pequena

introdução

Quero lewbrar aos presentes que a nossa atmosfera, do jeito que
'

está hoje, e relativamente recente, se pensarmos em
po~~~

~ensar

Isso e um pouco

~difícil

para nos, que estamos acostumados

em dezenas de anos, ho máximo centenas de anos 1 mas se

em termos de atmosfera, de te r ra sÕlida, temos
.QJ("''\

~1\~...J'..
~ J -Y' • .
-

qu~pensar

em

pen"~rmo:

'·

milhare~~

"'-

anos . até. A Terra, dizem os livros, se formou há 4,6 bilhÕes de anos.

DTR 20.67 .0009 . 1 . IJUL/86 l
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centen~s

de anos

da atmosfera, da terPa sÓlida, e o identemente

}9ens-ar-~rmo.s--ee milhares de anos,

de anes

é

A nossa atmosfera
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pensar em dezenss de anos, no maxjmo

-~as ·em.- ter n1os

~
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rl±e: uma ese-iift ek t::cnrpo geel sgic!il. Isto
~ados ~

9-G

Mas se

teme~

lllllhÕes ee anos~

s~formou,

como ela e hoje, isto e, com oxi

gênio presente I ~~.há 360 milhÕes de anos. Portanto, a nossa atmos
,

,

fera e uma coisa presente, relat.ivamente falando, e claro .. E
cente>e evidente

que~

~<9'-e..-:

nos ensina uma coisa

1

ela .~endo

....

re-

important~~atmosfe-

-

,

ra e uma coisa especial para nosso planeta. Ela nao foi sempre assim e, po_!:
tanto, no futuro, pode

~

-

,

nao ser assim. Este e um ponto importante

a ser considerado. O que deu inicio a' nossa atmosfera oxigenada foi um mecanismo genial que a natureza inventou que e a fotossintese. Algumas algasj
1

~ pequenos

seres vegetativos, que vivem principalmente na superficie

dos mares, aprenderam a realizar seu metabolismo atraves da fotossintese)
,

que e o

direto da radiaçio

c ar-

bono do
volver ti seu metabolismo e. ~ sua vida. E isto teve como conseqüência o acú-mulo de oxigênio em nossa atmosfera. Ent~o, isto tamb~m e uma coisa muito
importante de se perceber. Foram os seres vivos que introduziram uma mudança radical na atmosferaJque antes era totalmente hidrogenada e que hoje e
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJU L/86 •
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perfeitamente possivel tamb~m que os seres vivos, como temos
possam ter uma grande influência)n~

vamente numa mudança nessa,mesma atmosfera. Então, esse tema que quero abor
1

dar hoje,

aqui~ de

tante para todos nós.

-

porque sao assuntos

ozÔnio1 propriamente

dit~

impor-

Tamb~m vou falar um pouquir~o sobre o efeito estuf~

interligados.

~

Gostaria, entãoi de passar ~ apresentação de slides.
(Apresentação de slides.)

~di,

~~aqui

pretende lembrar o que e a

atmosf~ra

da

Jj-~().7~ · ~

qual estamos falando.

Evidentemente~uma

mistura de gás que se distribui

\

de uma certa maneiraJobedecendo ~leis da fisica com altura , e algumas das
camadas mais importantes estão mostradas neste slide. Para nos vai interessar muito mais a troposferaf~ a camada mais baixa da atmosfera, aproxi-

madamen~e uns 15 quil;metros dos trÓpicos, na reg i ao de baixas latitudes;e
a camada principal de ozonio,que tem aproximadame ~ te 15 quil;metros de lar.Q.

gura~stende-se

entre 20 e 35 quil;metros de altura.

Ai ela está desenha-

-

,

da bonitinha,com começo e fim bem determinados, mas na natureza nao e assim

-

Ela nao tem um começo e um fim bem determinados.

~

uma coisa que varia con-

tinuamente com a altura. Enfim, essa camada da at::-,osfera que contem a camada de oz;nio

~

chamada. de estratosfera. Vamos

usa~'

esKs termos durante o

decorrer desfa pequena. palestra.
DTR 20 .67 0009 1 IJUL/861
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Es{a . é uma figura que nos lembra que a camada de
ozÔnio não tem apenas aquela função primordial de nos proteger . . . da radia-

-

çao ultravioleta, como vamos descrever., com maiores detalhes.ádaqui a pouco,
mas tem uma função muito importante na estratosfera, ou seja, na segunda ca
mada em relação

à

altura da atmosfera propriamente dita. Isto é apropria
1'~-..N{)...Á

formação da estratosfera. Sem ozÔnio não teriamos estratosfera I ~a tenperatura constantemente decrescendo com a altura e isto acarretaria uma serie de mudanças no sistema circulatÓrio da atmosfera como um todo. Eviden~

~

\

temente mais uma vez,estamos dando enfase . . . . a presença da camada de ozo1

nio 1 em torno de aproximadamente 30 quilÔmetros.

Esl~nde

fazer uma visualização muitosimplifi-

cada do que é a função primordial da camada de ozonio. E justamente, como jé
foi mencionado inclusive, a~ atenuação~ da radiação uitravio
leta. Os seres vivos

q~e

hoje habitam a terra não

tê~~Jidefesa

natu-

ral contra a radiação ultravioleta e isto, evidentemente, tem uma razao:
. . . nunca existiu

radiação ultravioleta na superficie terrestre) Justamen-

te porque a produção de

oxigênio\~~ortanto 1 a produção de ozÔnio na atmosfe-

ra1-teve exatamente essa função desde quando o oxigenio foi introduzido na
atmosfera, ha 360 milhÕes de anos. Não houve necessidade, até hoje, de que
os seres vivos tivessem uma proteção natural contra a radiação ultraviole/

j~l

ta. Por isso não temos essa proteção e
DTR 20.67 .0009 1
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l

~
';~y

--

Este;~

~
a conseqtlencia
de um aumento de incidência

de radiação ultravioleta) tuer dizer, o aumento da incidência de câncer de

1t-ct

pele.

l

-~hoje

em dia, inumeras pesquisas e experimentos cientifico~

realizados em laboratÓrio J·ustamente para determinar o que a radiação ultra

•

~\~.v ·~

violeta realmente

~~~seres

vivos. Sabe-se algumas

tecem em prazos curtos. Em alguns anos desenvolve-se o tal
·-(yy),
~
~/'
nao sou especialista em cancer,
nao sou medico,
mas algumas

-

coisas são tão evidentes e importantes que tenho que mencionar aqui e esta
,

e uma das pesquisas recentes feitas nos

Estado~~~orque

embora~do

não temos estat{sticas aqui no Brasil,

infelizmente

estabelecer um

programa neste sentido há muito tempo. Isto mostra uma coisa extremamente
preocupante para nos,que moramos perto do

~quador;~

o aumento da taxa

de incidência,justamente quando saimos de altas ~~e vamos para baixas latitudes. E isto que mostra esta figura. Ela e baseada-- repito -em dados utilizados nos Estados Unidos feitos por médicos do Instituto do

'

Câncer
de

e mostram que existe um grande aumento dessa incidência de câncer

pele~~

região dos trÓpicos.
Isto aqui e apenas a ilustração do que causa a po-

luição. E uma

coisa~1

as pessoas sempre me perguntam.

~.Jvvyvv

Mais uma ilustração muito

simplificada~prob~ema

l
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Qw~,

que, as vezes, também é muito confundid~ o fato de que 1 enquanto se
'

·'

destrÓi a camada de ozÔ n io na estratosfera, na verdade' está-se aumentando
o. ozÔnio na superficie terrestre e ambos os efeitos são de grande desvantagem para os seres vivos, uma vez que o ozÔnio e um gás tÓxico e, portanto,
proximo da superficie.Não queremos que ele aumente

tl

nem ~ que ele d'
-

minua na est$tosfera.

-~JL Ov~

~··(é

o efeito estufa. Por que o efeito estufa tem

essa relação com a camada de ozÔnio? Embora sendo processos totalmente di~

versos, diferentes, é uma coincidência da

natureza~ue

os gases que de-

terminam a concentração de ozÔnio na estratosfera são justamente os que são
injetados na . troposfera e que têm essa caracteristica de ser do efeito estu
fa

V

Vamos daqui a pouco explicar o que isto significa. Por isso
)
.
1

~

o efei

,1 _~1()..../

(

'

to estufa

é tão importante e,de certa form~~cionado com o problema da
~

camada de ozonio.
,

Isto aqui e a coqueluche do momento em termos de
pesquisa de ozonio. É exatamente a ocorrencia, o surgimento do buraco de
~

ozÔnio

~ntártica

e a grande variaçao de conteÚdo total de ozonio, seja

~

Dto,

de · integral, de densidade~ com altura/que se verifica nesta região~atmosfera limitada

à regiã~ntártica. Mostro, então, aqui, o que aconteceu

nos Últimos vinte e poucos anos.

~stq_, aqui
DTR 20.67 .0009 .1 · IJUL/861
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do Brasil, ou seja, as latitudes

fenômeno do buraco de

4/ 6

a esse

ozÔnio~tártica .
. Aqui/ queria mostrar algumas das técnicas que são
~

utilizadas no Brasil para se estudar a camada de ozonio. Estamos mostran~~~
:,

doi também 1 um

~I

mente"

balão~pouquinho
)

maior do que o normal# justa-

._;

a carga é um pouco mais pesada, ~le tem a função de levantar

uma sonda ~ uma carga Útil que mede a concentração de ozÔnio em função

I

,

de altura. Esse e um dos experimentos que realizamos recentente na regiao
de Manaus.

i~

~~

Es~mais

·~

uma visao de todo\'circo que tem

~

~ser

armado . para se fazer um experimento desses.
Aqui o balão está subindo, levantando a carga Útil
)

e o sinal de rádio e recebido por um receptor e registrado durante aproximadamente três horas, tempo que demora para o bal&o sair~
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d

à estratosfera.

Esra é mais uma técnica. Infelizmente, esC foto foi batida com

uma câmara comum, por um amador, que no caso fui eu, e, portanto, não está

perfeita. Mas dá para ver um foguetinho subindo e levando em sua ogiva uma

carga especial para medir a concentração de ozÔnio na Barreira do Inferno,

em Natal.

~Este

mostra uma coisa interessante, que e a produção de diferen..._....-

tes camad~~de . vento na atmosfera. Mas a função, evidentemente, é .. medir o

""
ozonio.

-

porque esses slides sao mais

para fazer uma introdução ao tema do que gerar uma discussão. Agora, quando

começar~rojetar
as pessoas possam

~

as transparências, sera o momento mais adequado para que

S!e

manifes~rgunta?e coloca~eus

pontos de vista.

Estou monstrando,agora com mais detalhe/a variaçao da

concentração do ozÔnio#. de acordo com a altura e, mais uma vez, a localiza-

-

çao aproximada da camada propriamente dita, ou seja, daquela regiao onde a

si~~

cpncentração do ozÔnio é maior, que, répito~f entre 20 e . 25km de altura.
OTR 20 .6 7.0009 . 1 · IJUL/86 1
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É importante notar, além da posiçao da camada principal de ozÔnio, o fato
de que abaixo da camada de ozÔnio, temos uma concentração de ozÔnio muito

menor do que na estratosfera. Então, a prÓpria natureza já se encarrega de

diminuir a concentração de ozÔnio na regiao onde existe vida, ou seja, prÓ-

~ima

à superficie terrestre. Vejam que a diferença de concentração é de fa,

tor dez -- dez vezes menor. Isso e necessario para que os seres vivos pos "'-/

"'
·sam utilizar o oxigenio
da maneira que o metabolismo de animais e plantas

exige

que se faça. Se modificarmos a concentração de ozÔnio na superficie

para mais, isso

,

ser~

prejudicial a esses mesmos seres vivos.

.

~

'----~~

tos lugares, livros e universidades, é chamad~ da atmosfera. Es-

se nome,

evidentement~

-

-

nao deve ser levado muito ao pe da letra, porque nao

estamos apenas fazendo quimica da atmosfera. Isso é matéria tipicamente in,

terdisciplinar, onde utilizamos o conhecimento de varias outras

disciplina~

~

Fisica, Biologia, Meteorologia e Quimica. Então, o nome não deve assustar""-./

quem não é quimico, principalmente. Quero chamar a atenção para o fato de

que a atmosfera é um sistema complexo de constituintes químicos.

Es~ 8

que

é o ponto importante. Esses constituintes químicos estão em equilibrio, tem
DTR 20.67 .0009 .1 · IJUL/861
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poralmente falando, porque a natureza fez com que os dois processos antag~ni

-

cos estivessem em equilibrio, ou seja, o processo de produçio, aquele proce§

-

so que gerou aquele constituinte, aquele átomo e o processo natural também

de perda, que faz com que aquele elemento, aquela molécul~ fique em equili -

brio na atmosfera. Entio, esses processos antag~nicos existem e sio

~ naturais da propria atmosfera. O que acontece no mundo moderno é que nÓ~

~

os homens, estamos atrapalhando esse equilibrio natural da atmosfera. Esta '--'

mos principalmente atuando num desses dois mecanismos fundamentais, que, no
,

caso, e o processo de perda. Estamos aumentando o processo de perda de de '--'

.-~~.

oz~nio n~~rocesso

terminada substância, por exemplo, o

de pro-

duçio que está evidenciado ai é justamente o de produção de ozÔnio. Tenho

-

uma razao importante para mostrar isso, pois muitas vezes as pessoas pergun-

tam:

~

A

-

Se estamos destruindo o ozonio, porque nao se inventa um mecanis '-"

\\
mo para produzi-lo? O processo

,

~0~

,

-

evidenciado ai mostra que isso nao

,
E

~

possivel a preços economicamente viáveis, porque teriamos que competir com

.
a energia solar. O que p roduz o

~~+w.~ .

oz~nio n~~

energia solar. São

fÓtons que vêm do sol que excitam a molécula do oxigenio, como está mostradc

-

na primeira reaçao (0 2 +HNi), que significa exatamente isso. E um processo
OTR 20 .67 .0009. 1 · IJUL/861
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),

produzindo 0 3

•

Então,,esse'

po~1~15-- ~empr

vai existir, desde que haja radiação solar e a matéria orgânica principal,

que é o 0 2

•

No outro lado da moeda, ou seja, no processo de destruição, ai

sim, o homem tem grandes chances de atuar e modificar o equilibrio natural,

porque se trata apenas de introduzir novas substâncias capazes de reagir
e"
- v-:
,
e;. com o ozonio.
Qualquer substancia
que reaja com o ozonio
destroiJ~e~,

porque ele tem --*a caracteristica fisica fundamental de ser muito reativo.

Se se gerasse ozÔnio nesta sala, o simples fato de deixá-lo entrar em conta

to com a parede, com o chão, com as pessoa~ faria com que ele fosse destrui

do. É nesse

proces~mem

no ~ de produçã~

tem sua maior influência,

AJO!~

-

L:tf nao

Recordando algumas propriedades fundamentais do
,

ozÔnio, em que ele estimula o UVB, que e justamente aquela faixa da radia ~

-

-

- que, ~/
"
çao
~ nao fosse a amada de ozonio, passaria direto pela atmosfera.
Aliás, esf: é uma caracteristica praticamente de 99,9% da radiação solar:

~la

passa direto pela atmosfera sem ser absorvida pela mesma. A maior parte

-

,

da energia nao e absorvida

existem exceçÕes. O oz~nio é, então, a unica

molécula, a unica substância natural presente na atmosfera que tem ..aa pr~
OT R 20 .6 7 .0009. 1 · (JU L/861
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-~~

priedade de ser capaz de absorver radiação na ~ada, de 2.800 a 3.20

angstrÓns e que se chama ultravioleta B. Já foi mencionado que o ozÔnio

é

. -'vJlw
um escudo protetor da pele e impediria,

~

Mas esL

violeta

é

portant~rodução

de

cânce~ ~~~

uma visao muito simplista do que o ultravioleta faz. O ultra

é uma coisa muito mais

complexa~uit~~

outras coisas

desejáveis, que não vale a pena citar. Produz a es t ratosfera, que também já
,

foi mencionada e e importante, repito, para efeito de estudos de meteorolo

'-'

gia e circulação da atmosfera e

é precursontde OH. Isso ainda não foi menci

,

,

nado, mas e muito importante sob o ponto de vista de quimica da atmosfera,

porqCle essa molécula de oxidrila

é

também mui to .~; reativa e tem um papel fund

mental na quimica da atmosfera em toda a região tropical. ~

.

t~~ k't·~' . .{t""'" .v'-~D- i~wj-?vJ.clcAL ~

~~nenhuma

outra r e gião do planeta tem

)

-'

densidade de energia solar muito grande , tanto na parte visivel,

a que aquece a atmosfera, como na parte do ultravioleta. Não do ultraviolet

que e atenuado pelo ozÔnio, masdb outro ultravioleta, a parte que sobra. Es

ta parte

é responsável pelo inicio de uma serie de

reaç~es quimicas funda '--"

mentais, numerosas e intensas somente na regiao tro pical. A regiao tropical,

junto com aquele movimento de aqu e cimento de atm o s f era n a célula de Redley ,
DTR 20.67 .0009. 1 · IJU L/8 61
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é

por

( ,~td~~~

~~~

não se distingue
.

c._

que está sobre o pais Y, porque

~

está em cima do pais X da

cJ:~ -~

~~tá

em constante movimento,

em circulação; existe uma mistura constante de

baixa atmosfera.

~~ Esta seria uma representação mais detalhada do que quero

,

dizer quando falo em UVB, que e

1

pequena faixa do espectro, muito pequena
r

mesmo, como se pode ver. A visÍvel vai de 3.000 a 7.000 angstrons. Portan '-....,.

-

I

I

to, sao 4.000 angstrons de largura e aqui temos 400 angstrons -- dez vezes

menor.
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"'-'

muito pequena do espectro eletromagnético nat~l,

\ <y,~;'vvd~/Y
mas que tem · um potencial

extremamente~nocivo 1 sobre

todos

os

oU-~t:Vvvv
isso.
seres vivos, pois há inúmeras experiências que já
~

importante chamar a atenção para o fato de que uma di-

minuição na camada de ozônio não significa uma igual diminuição no aumenIsso- porque a lei de variação é uma

to da radiação ultravioleta.
exponencial e nao uma
exe~plos

minuição

•• variação

~1~.--.

linear de um para um.

lei

Temos alguns

calculados para mostrar essa dependência, entre
da camada de ozônio.

di--

Então, diminuindo-se

cama-

da de ozônio, por exemplo, em 2%, o aumento da intensidade da radiação ul
travio1eta e de 5,2%.

Portanto, mais do que · um fator ê

2.

Se a diminui

çao da camada de ozôn io f o-AO%, o aumento e de 29% na radiação ul travioleta, e assim por diante.

O

aumento da radiação

ultravi~oleta,

por

sua

vez, é diretame0te proporcional à taxa de incidência de cancer de pele.

~Se
~fazer

alguém

tive~

alguma pergunta ou
~J-0

alguma colocação, que o faça agora, porque;

se~

acumul

para o final, temo que algumas questões sejam esquecidas ou nao levantadasf e, por isso, acih6 melhrir que haja maior p~rticipação do audit6rio;
e, se for o

saH

desejo, ofereço mais uma vez a oportunidade para que ca-

da um faça suas perguntas.,. à medida que vou apresentando os fatos.

Esh

O.v·~~t.CGv .

· figura é parecida com uma que já~
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te essa tendência de que a incidência de cancer de pele e maior em baixas
latitudes.

~

Evidentemente, o Brasil tem que se conscientizar d~isamos

tomar conhecimento dessa estatística.

A comunidade médica já entrou

contacto com vários médicos que estão muito preocupados com isso. Há,

em
na

"\~{v',(' _/

~ estatísti~ngeu uma faixa de bons médicos, uma preocupação
real nesse sentido e, evidentemente isso deve ser estudado, porque nao te-

mos absolutamente

nen~ informaç~o

em

O SR
explicar

essa aparente contradição entre a maior incidência

latitudes, quando na verdade, o buraco de ozônio

nas baixas

se dá exatamente

nas

altas latitudes ?
O SR

- Vou repetir a

WOLKER

pergunta. Parece que existe uma aparente contradição num dado que acabei d
apresentar1 que mostra uma maior inc,dência

em baixas latitudes, quando,na

verdade, o buraco de ozônio está localizado em altas latitudes.
~m8:i:~er ~·H~

vida perfeitamente válida. O problema e o seguinte:

çao natural de ~ ultravioleta~ e 95% daquilo

~

uma dGa r adia-

que mostrei, por-

que a variação na camada de ozônio . ainda está nessa faixa de alguns por
I

cento apenas, para nossa sorte, globalmente falando

r}

(~ssa

estatística vale

exatamente para isso: primeiro para latitudes no hemisfério Norte, portanto, longe do buraco de ozônio; e 1 segundo 1 para a radiação ultravioleta natu
DTR 20.67 0009· 1
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I ~implesmente porque a distribui-

çao natural de radiação ultravioleta com latitude é maior nos trópicos.
;o..

.

Por que ?

Porque a camada

.

;9~

de~incipal

na estratosfera, na região

tropical, naturalmente é menor. Enquanto temos 300 unidades

dopson

Brasil, nos Estados Unidos há 400 unidades dopson.

~~=-~a

Então, a

no
taxa de

incidência de radiação ultravioleta já é naturalmente maior no Brasil. Es-

i; é

a principal razao porque

~~

existe essa variação com relação a latitude.

radiação aumenta, diminuindo-se a latitude. Evidentemente,

..

alguém for medir essa taxa de incidência, terá que medir em pinguim
no Artico. Mas se alguém medisse

se

íl

lá, certamente a taxa seria maior. Mas

ainda nao deu tempo do pessoal fazer esse tipo de pesquisa, porque o buraco de ozônio so foi descoberto há três anos.

Foi esclarecida • sua dúvi-

da ?
Vou passar agora para um tópico um pouquinho diferente
e 1 como tenho

mais dez minutos,vou tentar explicar aquilo que acho

mais

importante.
Até agora fiz uma espécie de

~

revisão sobre

as pro-

priedades da camada de ozônio. Na verdade há o outro lado da história, que
é o que o

ozônio

acarretaria, dado esse grande aumento de'poluentes• que

- injetados na atmosfera.
hoje sao

Isso,aliás, e uma história interessante,

J,t; , t'[.·~ i~ /.

porq~~:r~nte
OTR 20.67 0009. 1 · IJU L/8 61
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que a atmosfera e
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tem uma

capa~idade

infinita

Hoje está provado que isso

Aliás, há 50 anos as pessoas pensavam a mesma coisa sobre

que e xis tem no mundo ,_ _.J(Iuv ~ .) ./

os )tios

I que eram infinitos, que se podia jogar neles

~- ·

J.

se~

tudo que se quises-

nunca iria acontecer

~ prob~sabemos

que islcnão é

~.,/crz'tt:-U- ~<>v "Yv\1~ ~.
'-

verdade e, provavelmente, com relação à atmosfera,tambem

A mensagem prin-

cipal é a seguinte: durante os milhares de anos que se sucedeu
realmente, da
~,

atmosfer~

vw.JA_

com a

introduç~olécula

as variações temporais que aconteciam

de

~:à

produção,

oxigênio;~-

numa mudança de constituição

dessa mesma atmosfera eram extremamente lentas. Há 200

anos~inda

hoje

pode-se determinar isso, através de medida que se faz em testemunhas de
gelo, por

exemplo~

variações que aconteciam em séculos eram da ordem de

'-J.L /wJyJ.Jvw.,.j.j. d.o.-

~~-- -~"'-~ cXL

1%. Hoje em dia, algumas variações ._ amplitude.
e outra _e interpretação dos fatos. Se alguém

{k_·\1\AJ Q

~

v<hrv-v

Então, uma coisa é fato

discord.;)~e

hoje a poluição

já é um problema sério para a humanidade, tudo bem, por que isso e

uma

'--

interpretação da pessoa .. Mas 1 certamente ninguém pode discordar hoje de
que a atmosfera está realmente mudando a um ritmo acelerado, a um ritmo
que talvez seja dificil, mais tarde, de controlar, porque a química

e

algo que nao dá para se programar ou projetar ou tentar deduzir-se o que

8 ;se oode acontecer no futuro, porque as condições variam de uma maneira
extremamente complexa.
DTR 20.67 .0009 1 · IJU L/86 1
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interdisciplinar, pois há variações desde os seres vivos, seres microscópicosJsobre a atmosfera, como há variações da temperatura sobre a atmosfera, variações

sobre o regime de chuvas sobre a atmosfera, e tudo isso tem
·~

um potencial de mudanças extraordinário e é
seja o mais complicado,
acordo com aquilo

difícil~lo

mesmo que
de

completo e sofisticado do mundoJprever tudo

que pensamos que está acontecendo.

Uma coisa importante
~ ul..(;vv-v04

r

para fazermos uma discussão séria e adulta é a de seiT.pre ter\em

.

mente~

parar deduções de fato. O fato e que certas substâncias;-parâmetros

na

atmosfera estão realmente mudando a um ritmo extremamente acelerado, comparando com épocas passadas. A dedução:

se isso vai fazer isso ou aquilo

é outra história, porque entra a interpretação e temos que tomar certos
cuidados, talvez pessoas pensem "x 11 e outras pensem

11

Y"· Não tem importân-

cia, mas vamos separar as coisas: fatosd.e deduções.
Estou mostrando nesta transparência o que acontece
termos de

em

reaçoes químicas sobre aquilo que chamamos de poluente. Poluen-

te para nós não é fumaça preta. Poluente para nos sao substâncias
i ·-

tadas na atmosfera)passam a

.te_,

modifica~~

que;inj~

.
ou seja, têm a tendên-

cia de impor uma mudança sobre o equilíbrio natural da atmosfera. Isso e
· que para nós é poluente. Um

desse~poluentes que está mostrado aqui,~

o caso do monóxido de carbono, o CO, na primeira linhaJ

e um

constitui~

te extremamente importante na atmosfera, pois participa de urna série muito
DTR 20 .67 0009 1 · tJU L/861

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPÀRTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÂO E AEDAçAO

Aeunlllo N .•

X 125/88

Fita N.•

Taq.

Terezinha

Conf. -

-

grande de reaçoes químicas.

9 Q

Quarto N.•

6/6

Rev.

·~ssa sétie de reaçoes éatalíticas que estão

mostradas aqui• ~le é considerado um precursor de ozÔnio, porque pode gerar ozônio•

em presença de outras substâncias, principalmente as

nitro-

tVOJ-i/

genadas, como sao mos t radas aqui, o
ozônio. Evidentemente, estou

NO

e~/

falando agora

existe tal produção

de

da baixa · atmosfera, ou seja,

da troposfera, que é o lugar onde esses poluentes sao injetados na atmosfera. AÍ têm um papel imediato, mas os mesmos poluentes ou as mesmas substâncias têm um papel

secundári~ ~

posteiori, quando ingressam na estratos-

'~ #ftp~v

feia, porque

DTR 20.67 0009. 1
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-

poluentes, palavra cujo significado ja expliquei, sao in

.....__>~,.,

Evidentemente ;i

jetados na atmosfera.

,

." "'I' v,... 'C"',

tem~ai~papel

imediato, mas os

I

"+............

poluentes, ou melhor, essas mesmas substâncias têm um papel secundário, a
posteriori, quando ingressam na estratosfera.

ultravioleta.

Acima da camada de

cL:sMv--~ - ~

estratosfer~~~

ozÔnio~~xiste\nadajque

p

a radiação

A

ultravioleta.~~ortanto,

nessa

regiã~

possa barrar

'
as reaçÕes quimicas são

totalmente diferentes daquelas que ocorrem abaixo da camada de ozÔnio, ou
seja, na ~troposfera, que é a regiao que nos interessa.
a situ~ção dos poluentes.
tal,aqui,embaixo, para

_jv-'

~ .......... ~

,

Esáa é,~ortaRt~,

Esses mesmos gases, cuja importância e fundamen-

modificar~potencialment~J

a longo prazo, o clima te:

restre, através do efeito-estufa, sao os gases que ingressam, mesmo que em
pequena porção,~Mão há necessidade de ser em quantidade muito grande, porque as reações geralmente são cataliticas, ou seja, cada um desses poluen-

\ab; ·

tes pode destruirfou aglomerar-se a~tras substânc~rcéntenas de milhares
de vezes sem ser destruido.
mente.

(Pausa.)

de contribuição

\t;~;{;-ão ~

Por isso o processo e tão eficiente, infeliz-

,

Esta e uma tabela interessante, que mostra o potencial
de

cada um dos chamados clorofluarcarbonetos para a des-

camada de ozÔnio.

Trata-se, evidentemente, do resultado de uma
f>c>&c: -~

compilação baseada em numeras globais

médios.~~

pouco menos ou um pouco mais>aqui e ali, mas
DTR 20.67 .0009 . 1 · IJUL/861
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O importante é ter uma idéia sobre o que faz o qu~.

Uma coisa interessan-

te, por exemplo, é a eficiência (de destruição t:_elati vJde cada uma dessas
substânci~ em relação ao ozÔnio.

É evidente que os halÔneos também estão

~-1

na lista

neg~
/

um potencial de destruição muito grande.

Por sorte,

são produzidos em baixas quantidades e, portanto, não rivalizam muito com
&0. ~:L

C.fC l•

o

..

1

~rteeffit:H·eensivel4-

estufa, como

j~

~ueria falar também~ rapidamente, sobre o efeito;

anunciei que faria.

iJ
(?
c:t.L~-d...-( . ?~-'--~-=--=-=-==-·"""...v1~.

O efeitofestufa nada mais e' do que

uma absorção "a,l; • i r •11a:à: de gases da atmosfera, uma absorção de energia no
r

outro lado do espectro.

,J..o .
6
vamos falar d~Fadlaç~o infravermelh~.

,d..o.. /

.

9QE?PP€ naturalmeate~atmosfera.
.

dois efeitosfestufa: um é

DJJ

Antes, falamos Ga~actfáG~O ultravioleta; agora,

É interessante mencionar que existem

~~
ess~a que me

~-~~

refer~extremamente

portante para nós, porque ajuda a aquecer a superfÍcie terrestre.

existiss~

os

"'~~

gase~~ue

~

O efeito#estufa e um efeito

im-

-

Se nao

provocam o efeito9estufa natural 1 a super

fÍcie da Terra teria uma temperatura de 250º K,~ ~ortanto, 50º, no minimo, abaixo da temperatura atualmente existente na superfÍcie terrestre.
~

~gor( o que está acontecendo~ em decorrência da acelerada industrialização~ iniciada por volta dos anos 60?

InÚmeros gases estão sendo intro-

.

duzidos artificialmente na atmosfe~ Um deles e o C0 2

•

Isso ap6ia o que

antes: ~ algumas substâncias, alguns componentes da atmosfera estão tendo sua concentração modificada num ritmo extre~amente acelerado em
DTR 20.67 .0009 1 · IJU L/86 1

TRADUÇÃO EM COMISSÃO

CÂMARA DOS DEPUTADOS
DEPARTAMENTO DE TAQUIGRAFIA. REVISÃO E REOAC-(0
Aeunl&o N.•

X 12 5 I 8 8

Taq.

Vera

-

. Ftta N.•

9 T

Quarto N.•

Conf. -

7I 3

Rev.

.,

comparação com épocas passadas, e o C0 2 e um deles.

3b
de

Como podem ver,

1950 a 1980/ esse aumento foi da ordem de 315 a 340 partes por milhão,

,

o

"'-f--o/

que representa um extraordinario crescimento, superior#. dez vezes ~ ocor( ~..._u.·~o.& .u, -. · o "-~'-'{c:. , I 1J
rido no Último sécuiây~ o C~ás que~ capacidade de absorver
a radiação

infravermelha~

que a Terra,

lançar ao es-

naturalmente~deveria

h;-oú~/

paço.

O~cesso'de transferência de energia entre o Sol e a Terra é o se-

guinte: ~~im.ei~~~xa.xtH1R~g.ta.xNl!llxx:is:br:.exx* todos sabem que a f([!'eqüêncli.a;"dà ·
'"j

/

ct.."é
I
. ~·
,
luz que vem do Sol~ principalmente~arte visível. de - spest;ro, ésse

-

sa luz atravessa a atmosfera como se esta nao existisse.
99% do espectro.

Isso ocorre em

Apenas uma pequena parte dessa energia é transferida pa-

ra as moléculas da atoosfera, sob a forma de radiaçã;bltr~violeta.

A Ter

-

ra,por sua vez, tem de devolver essa energia, caso contrário o sistema nao
. &--'

ficaria em equilÍbrio, eYfaz ~ mudando o espectro dessa radiação eletro
J

.

~Q

magnética, que passa, · então, a ser

e

infravermelho. "-.pr~ta se~ uma lei

da FÍsica. Acontece que alguns gases, como, por exemplo, o
lançados na

atoosfera~

/

C0 2

,

quando

têm a capacidade de absorver a . radiação infraverme-

~/

que deveria ser lançada ao espaço.~, ~r&~~ funcionam, na atmosfe·
~s~b.-l.:u. 4 : /
ra, como uma fonte secundária de calor. \€ uma transferência radioativa
lha~

' /
~~'

tendência é aquecer a superfície terrestre

adicionalJ~~$~e~~~-~~~~~~LeeeD~~~~~v~a~

Parece ser uoa pequena quantidade, mas é suficiente para causar inómeros
\ .fM-'- - .
·.,..--transtornos, daí havervpreocupação.

Há também outro gás que provoca o e-

feitofestufa\( o metano\/ cuja concentração, como podem ver, aumenta conside

ravelmente~de

an~~ç~á

ano para
ú

~/:::

.

outros gases

também~ 9~

CFCs

têm

.

capacidade de absorve~1nfravermelho, bem como o ozônio e o óxido nitroso.
Todos esses gases juntos são responsáveis pelos
E.'

fa total,
·'

o~1tros

50% do efeito,estu-

''"""\n"'i 1 '-·v-.A c '"''-"·~,c: '"'....(~·'-·

junt:D":lente cor.1 o dióxido de carbono.

_

~-é:: itapor-t~n

~
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ANEXO V - ESPELHO DA IMPRENSA

Ecologistas pedem mais proteção
Cientisfas e técnicos da área
do meio ambiente. representantes de entidades ambientais. de
órgãos setoriais. e também de
indústrias que utilizam
clorofluorcarbonetos (CFC).
aprovaram ontem. no final da

discussão sobre a destruição da
camada de ozOnio na atmosfera
terrestre. no auditório Nereu
Ramos. do Congresso Nacional.
uma moção sugerindo a as·s inatura imediata pelo governo brasileiro da "Convenção de Vie-

na .. e do "Protocolo de Montreal.
·
·
A discussão foi organizada pela Frente Nacional de
Ação Ecológica na Constituinte
e coordenada pela Oikos (União
dos Defensores da Terra).

~~~
01·01'-.~8

6 ·Caderno_ .B ESPECIAL
. . .·

"

DIARIO 00 GRANDE ABC

Cientistas preveem.Q ·aumento
.

.

.

---

Sexta-feira, 19 de julho de 1988

do .nível .do mar
. BRASILIA - Se a temperatura guisas, contrastava com o conteúdo
mundial continuar aumentando devi- bombástico de suas revelações. Como
edo .à queima de combustíveis fósseis e . o almirante Ibsen Gusmão Câmara, ·
de;florestas,"entre 2.030 e 2.050 haverá ex-chefe do EMFA, observou: "Por
um aumerito de 1.30 m no nível do muito menos seríamos chamados de
mar. E isso não é sensacionalismo, românticos ou imbecis há alguns
infelizmente, mas catástrofe na certa, anos. quando a ciência ainda não dissobretudo para países como o Brasil, punha de provas como agora, mas já
.situado numa área onde nunca houve havia previsões sobre a má saúde do
furacões, mas hoje altamente propício nosso meio ambiente, hoje, tais dados
· a esse tipo de tragédias - afirmou o ou evidências . são anunciados sem ·
professor Antonio Divino Moura, maiores alardes, e parece que- todo
diretor . do Instituto Nacional de mundo já se acostumou com o fato d1..
'Meteorologia e pesquisador do Insti- que entramos num beco sem saída e o
tuto Nacional de Pesguisas Espaciais, que resta é tentarmos frear a velocida_
em seminário realizado em Brasília, de e evitar um desastre maior".
no decorrer desta semana ..
Palavras como catástrofe ou tragédia ecológica já não devem mais ser
escritas ou interpretadas entre aspas,
afirmou o representante do Conselho
de Segurança Nacional, Afon~o Barbosa, preocupado com a criação de
uma estrutura de vigilância e acompanhamento dos problemas :ambientais
que, por serem muito sérios e graves e
por serem também responsáveis pelas
críticas que o Brasil recebe a nível
internacional, vão ter rigoroso acompanhamento · da presidência da
República . .
·

Segundo Antonio Divino Moura,
que participou juntamente com o
deputado Fabio Feldmann de uma
discussão internacional sobre as
mudanças climáticas em Toronto, no
Canadá, o aumento de 0,7 graus centígrados na temperatura significa para
os países do hemisfério Norte, de clima
temperado, uin aumento maior, de até
três graus. Quando esse aumento che- .
gar a cinco graus, o degelo das calotas
polares começará a inundar os Lito·rais. Antes disso, porém, a temperatura das águas do Atlântico .Sul vai
superar a média de 27 graus, e aí ocorrerão furacões avançando e destruindo tudo em sua .passagem, nos 8.000
km de orla marítima .

nuorcarbonos no, Brasil ainda . não têm
.muito sentido, concordaram os parti~
·cipantes do encontro: enquanto há um
consumo de oito bilhões de unidades
de sprays à base dessa substância quimica que destrói a cama~a de ozônio
(uma espécie de oxigênio que ocupa
uma faixa de 15 'km de largura por 15
a 30 km de espessura. à altura do
Equador), a América Latina é responsável por apenas 500 milhões de- unidades e no Brasil se usam 150 milhões
de unidades ou sprays por ano. Por
esse motivo, autoridades, cientistas e
empresários chegaram a um consenso:
basta vencer as resistências do ministro Prisco Vianna para que o ltamarati ratifique a convenÇão de Viena e
o protocolo de Montreal, assumindo a
· lid.erança dos países do Terceiro Mundo nessa questão que interessa principalmente aos países que mais conso.mem c/orofluorcarbonos e combustíveis
fósseis (os do Primeiro Mundo):
.

.

Mas que vitima, principalmente,
países situados em baixas latitudes,
como o Brasil: sem o escudo protetor
do ozona, que filtra os raios solares
ultravioletas, o aumento de câncer
epidérmico se tornará incontrolável.
Além disso, conforme salientou o professor Wolker Kirchhoff, do Instituto
de Pesquisas J::spaciais, tais raios acabarão destruindo as minúsculas algas
marinhas que absorvem gases à base
de carbono e produzem a totalidade
do oxigênio que forma atmosfera, respirável do planeta.

O pronunciamenlo inesperado do
Conselho de Segurança Nacional
sobre questões co~o o contr9le rl.e
clorofluorcarbonos, devastaçao a
Segundo professor Paulo NogueiAmazônia, mata Atlântica e demais ra Netto, ex-presidente da Sema,
formações vegetais e ecossistemas.bra- empresário, atual secretário do Meio
sileiros ocorreu no final do seminário, Ambiente e Ciência do Distrito Fedelogo depois que o comandante Anto- . ral, acabou-se a Era em que o mais fáEm síntese: se a devastação das
• nio José Tetxeira, subsecretário do cil erã tributar à lmprens<t adjetivos
florestas · tropicais não· for contida
programa antártico da Comissão como sensacionalistas ou catastrofistas.
com a ajuda dos países do Primeiro
lnterministerial para os Recursos do
Mundo - facilitando, na condição de
Mar, comentou - lastreado nas informações dando conta de que já há 1,1m
principais credores da dívida externa
Hoje, paradoxalmente, órgãos que
acréscimo de O, 7 graus centígrados na há poucos anos eram criticados por (que leva os brasileiros a viverem em
temperatura do planeta - que se a ten- dar guarida às estimativas da comuni- crise, delapidando os recursos natu.dência se mantiver, é ·de se esperar dade científica, devem ser chamados
rais para sobreviverem), um desenvoluma elevação de 60 metros no ·nível não mais de instigantes ou desas-· vimento sem tantos sacrificios sociais
dos oceanos. "Por esse motivo, a con- 'sombrados, mas sim , de conservado- e ecológicos - restará a humanidade a
tenção da devastação ambiental se res e extremamente minimizadores da tarefa · de manter os olhos fixos na
transformou hoje na úniCa saída mun- gravidade da situação ambiental.
mais poderosas bombas-relógios
construídas na terra: as florestas a
dial para evitarmos a submersão de
Amazônia e da mata Atlântica, capaáreas litorâneas que abrigam metade
da população do planeta" - disse.
zes de, destruídas, deflagrarem ou o
"Olhem que eu, quando ocupava a
direção da Sema, às vezes achava a fim do oxigênio liberado pelo fitoplâncton marinho (já saturado de carImprensa exagerada sem saber que
Em nenhum momento surgiram chegaria o dia em que teria de dar a
bono e incapaz de receber doses
aplausos ou manifestações do público mão à p_almatória e exclamar: Meu
extras) ou o derretimento das geleiras
que tomava o auditório. O tom sereno Deus, como éramos ignorantes".
milenares do Pólo Sul, uma vez que o
com . que os cientistas expunham seus
carbono liberado p'o r essa destruição
dados e levantamentos, ou apresentaaprisiona o calor ultravioleta junto ao
vam slides e outros frutos de suas pesAs restrições ao consumo de cloro- .solo.
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Çom a perda ~a indústria turfstica do Rio, por exemplo. E o Bra~il está p~parad~ para reagir?

Foto d• Ant,rtlc. tlr•d• pelo aat,llte Nlmb~a-7
no dl• 15 de setembro de 87: •s duas manchaa m•l• claraa do
1 - - - - - - -- - centro rwpreaant•m o bur•co de ozônio.
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. · .
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·
. Mas Feldmann alerta: ·-~
maior responallvel pela destrui- que envolve a Terra e !iltra O! movimentos ambientalistas 'ti~
çAo da camada de ozônio - apre- ralos ultravioleta&) e a ameaça de vem se despir de preconceitoS. ·
sentados no Congresso Nacional efeito-estufa (reuniAo de gases nu maniquefsmos. Enquanto 0 m~\'lli
por Feldmann, Cêaai cata e Gon- atmosfera que podem supera que· mento ecológico for pessoal e ri~
zaga Patriota.
1 cer o planeta) sAo resultado de se fortalecer, suas energias seMi
Do debate participado re- · muitos anos de acúmulo deste ele- canalizadas só setorialmente.:i
presentantes da comunidade . mento qulmlco na atmosfera. Na necessãrio uma aliança_ incl~~
cientlfica, técnicos da A.rea am- verdade, estes fenômenos foramve com a comunidade cientlficà ~
bientalista, entidades ecológicas detectados pelos cientistas hll e rar de criticar entidades; ·~
e de órgAos setoriais, além dos mais de 30 anos. Mas o gr~nde m~ Fundaçlo SOS por pUI"Õ'te>:.
membros da Frente Verde Paria- alarme foi dado na década de 7~, mof de ser ·obscurecido pela 'sw;l
me.ntar. De IA deve sair também com a previsAo de q~e nos próx1- atua Ao. 0 MovimentQ•.ecolóif~
documento a ser encaminha~o. ao mos cem anos havena um perda deveç trabalhar ·no cotidiano ebf/
ministro das Relações Extenores, de 7 a 13% da massa total de global para que saiba esclareêei\
Abreu Sodré
ozônio.
t bé
· iA
úbli
tftt1
Para Feidmann um de bate ·
Em 77 detectou-se o inicio do aJ_n m .a opm 0 P
cai
~~
destes surge no momento oportu- "buraco" na Antârtida. E em 83 o ad~anta ficar atacand,~ prob em""t;!l
no, jã que, ele considera, o Pais mesmo fenômeno foi detectado no umcamente pontuais ·
rã-i
vive uma situação pal'adoxal: "En- CanadA, Sulça e Alemanha. MediCristina R. Du - 1
· quanto a nlvel ambiental avança- L das recentes recolhidas por cienmos na Constituinte, temos, por tistas norte-americanos mostram
outro lado, a queima de vinte mi- que a degradação do ozônio hoje
lhões de hectares da Floresta jâ chega a 40o/o e a radiação ultraAmazônica". "É uma opotunidade violeta atinge 400% a mais do que
histórica para que a comunidade os nlveis considerados normais.
ambientalista brasileira se una e
A situação torna-se especialexija um compromisso do go-, mente preocupante, uma vez que
verno."
·
é a camada de ozônio a responsAPara o deputado é necessãrio vel pela vida no planeta. Deixar
e urgente discutir o assunto com a entrar os raios ultraviol"'t"s diresociedade civil. Prin~ipalme~te tamente na Terra implica a desporque, num esforço mtemac1o- truição dos planctons (microorganal de proteção à camada ~e ozô- nismos responsáveis pelo inicio
nio, o Brasil, em breve, assmarA o da cadeia alimentar) e no desenProtocolo de Montreal. Ele pre~- volvimento das plantas. Para os
supõe que palses pobres necess1- seres humanos provoca probletam das substâncias do fiu~rcar- mas oculares e i-edução das defebono par~ se desenvol!er mdus- sas imunológicas, além de aumentrialmenté. Desta maneira, palses tar a incidência de câncer na
com alto consumo do produ~ (aci- pele.
ma de 300 gramas por habitante)
Não seria exagero, portanto,
congelarão a produção. JA palses afirmar que estes fenômenos mard_e baixo consumo-como o •Bra- cam uma nova era no planeta. O
s1l-terão liberdade para aumen- cientista Derek Irland lembrou,
tar a produçã~. ~esde que ela não durante o Congresso, que "todas
ultrapasse o lumte dos 300 gramas as atividades rurais e urbanas tepor habitante. Por este protocolo, rio muitos setores como o turisa produção brasileira, hoje esti- mo, agricultura, transportes semada em 80 gramas por habit.anté, riamente alterados e em risco".
pode crescer.
.
São preocupações que vêm modi:- Isto d~ve ser mwto bem ficar 0 comportamento do setor
analisado- diZ Feldmann-,:.uma econômico em vários nfveis: desvez. que as empresas podem trans- . de·"a diminuição na produção de
fenr para câ sua produç~o de fluor~arbono até a modificação
CFC~ limitada nos paises mdus- · em aparelhos como televisões e
triahzados. Não é compreenslvel refrigeradores.
que, porque poluímos em men<?r
Durante o Congresso con-.
escala, tenhamos aval para polwr cluiu-se que tudo isso é responsamais.
bilidade dos palses industrializaConvém lembrar que o desa- dos do Primeiro Mundo. Port.Ant ,
~..c;..l;..;o;..;r;..;o;..f;.;;l..;;u;..;o;..;r;..;c;.:a.;.;;r..;;b;.:o;.;;n;;.;o;.....:(.;;;C.;;;F;..;C;;.:)_-_.;.;.o"-.-:,._..:;P~a~~cimento do ozônio (camada .
_ A comunidade anibienlfi~.além da decisão de diminuir em
Para o deputado, diante de lista deve formar uma estra
50o/o a emissão do CFC, decidiu-se todo este quadro - e a .exemplo que poderia envolver quatro seta;-;
investir em projetos para econo- do CanadA .:....., é necessêrio que os res: governamental, não gove~~[f
mia de energia e realizar novos palses do Terceiro Mundo formem mental, opinião pública e de rel~.
,cordos internacionais - em 89, uma aliança, liderada pelo Brasil, ções internacionais.
:·::;r.
Jm Otawa, e em 90 em Genebra. para exigir uma postura dos paiIsso porque, de acordo co .
'1 Serê criado ainda um fundo para ses ind~trializados. ''É muito ci- Feldmann, a nfvel govername!!Pl
desenvolver pesquisas e projetos. nismo quàndo falam em preserva- "vivemos um desastre lnstitucl .·
Além dos programas de gerencie- ção ambiental do planeta manten- nal. Temos a Secretaria Espe~llJ
mento costeiro e transferência de do os pafses subdesenvolvidos do Meio Ambiente, IBDF e Sua~
tecnoloKia.
presos a dividas enernas sufocao- . pe que não funcionam. O Minis~~
Para o deputado Feldmann, tes", diz,· lembrando QUe a miséria rio de Meio estA dentro do de Ufno entanto, as decisões do Con- estA intimamente ligada à devas- banismo, mas como ambiente .nA .
gresso são pouco aplicêveis aos tação. dos recursos naturais:
·existe". Para ele, é necessãrlo re-:
palses terceiro-mundistas. Por
-E não só em relação a des- pensar tais instituições e criar.!!_,_
exemplo, a participação indivi- matamentos. VejA só, por exem: vos mecanismos.
.:- ·
dual dos cidadãos na economia de· plo, o projeto brasileiro de invesA formação e conscientizam\?:
energia e a especüicação nos pro- tir na produção de grãos para pa- da opinião pública, a seu ver, e-.
dutos vendidos que contenham gar a divida. Estão acabando com pende da especialização da :~~
CFC. "O consumidor do Terceiro os cerrados do Pais. É hora de prensa no assunto. E, nas relaçoes
Mundo não tem consciência de começar a exigir do Primt:iro . internacionais, uma ação ~onttt.~..
seus direitos. É necessário se exi- ' Mundo subsfdios para reahzar ta entre o governo e organizações
gir uma postura das multinacio- projetos que permitam pagar a df- não governamentais. Entre *:S~
nais que agem aqui. Da mesma vida com a preservação am- últimasFeldmannapontaaOlltos,
forma, deve-se exigir uma posição biental.
"uma espécie de Green Peace q~~·
do governo. Por exemplo, na me·
ê -:-d
, .
· : funciona para formar as denúnw
lhora da produção 61mo com as
na A onsl e.rando que O':Brasn,. cias", e·' a FundaçAo SOS ~.. ·
mudanças na equipe, não perdeu
_ ta~a a~blental, tem avançàdo' Atlântica - que ..veio ocupar·um ·
I
o seu padrão.
quan':oo pe
COnstituciQfi!t espaço vazio entre a sociedadé.'!"J
O ponta Anilton, apesar de
c·
por e 8 como a do geren•· vil e o governo ao executar P~
'--ter saldo da part1'da, durante o selamento costeiro
criação·~~
- ' jetos" ·
' ··
organizações
comoe aFunatura·'e'
·
gundo tempo, conseqüência das
Fundação SOS Mata Atlântica .:..;:·
seguidas faltas que levou, estA saé necessãrio, na opinião dele ~·
tisfeito azônia, pela emissão de
ç~r uma estratégia de meto' .,._
8
cerca de 500 milhões de toneladas
b1ente no País.
:
de gAs carbônico na atmosfera.

·
·
Em um esforço quase desesperado para manter a indústria
.que move a economia do Rio de
'Janeiro - o turismo - a propa·eanda insiste: "O Rio continua
·undo". Mas as mudanças climêticas decorrentes da diminulçAo da
·camada de ozônio na atmosfera e
do efelto·estuf• podem, literalmente, jogar por égua abaixo todo
este esforço. Exemplo: o _aqueci'i nento da temperatura do planeta,
segundo os cienntistas, pode chegar a 4 graus Celsus até a metade
do próximo século. Como resultado, a previsAo é de que o nlvel do
mar aumente em até 1,5 metro- o
que significa o avanço dos mares
nos continentes. O Brasil estA pre·p arado para reagir? É uma das
questôes que serll debatida na
·próxima quarta-feira, em Bras I1ia, pela Frente Nacional de Ação
Ecológica na Constituinte.
• ·, A perda da indústria turlstica
'Carioca foi citada como exemplo
'pelo cientista Derek Irland durante o Congresso "A Mudança da
'Atmosfera", realizado em Toronto
(Canadll), que reuniu 46 palses (inclusive o Brasil), 15 organizaçõés
internacionais e 50 observadores.
0 lfder da Frente Nacional
Ecológica na Constituinte, deputado FAbio Feldmann, foi um dos
oito representantes brasileiros
convidados a participar, como observador, do Congresso. E ele traz
uma série de questões para o
· 's: "Qual a posição do governo
.
~sileiro, a nl.vel nacional e perante outros palses?". Lembrando
que a Grã-Bretanha e o CanadA jA
iniciaram estudos para prevenir
os efeitos que a alteração climAtica pode trazer, ele pergunta: "Como o Conselho de Segurança Nacional vê este problema no Pais?
Como serA enfrentado?"
'
As respostas podem vir dujrante o debate que a Frente Na•Cfonal, coordenada pelo movimento preservacionista Oikos,
União em Defesa da Terra, promoverA, a partir das 9 horas da
próxima quarta-feira, na Câmara
dos Deputados (Auditório Nereu
Ramos), em Brasllia. Ali também
serão discutidos os três projetos
de lei que proíbem a utilização do
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