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Melhorias

Com o objetivo de evitar o crescimento desor-
denado, o PAC Santa Cruz foi planejado para re-
tirar moradores de regiões ribeirinhas e encos-
tas de morros, que oferecem riscos. Um exemplo 
do despreparo para acompanhar o ritmo da ur-
banização é a região do Arroio das Pedras, nos 
fundos do Bairro Santa Vitória, que hoje tem as 
margens ocupadas. “Estamos fazendo habita-
ções para retirar aquelas famílias de lá, vamos 
tirar os esgotos de dentro do córrego e limpar 
as margens. Isso acaba sendo uma intervenção 
ambiental muito forte e temos essa preocupa-
ção. Assim também é com as famílias que estão 
instaladas na beira dos morros. Se não realocar-
mos, cada vez mais teremos árvores derrubadas, 
o solo destruído, e sabemos que a conta é cara 
de se pagar”, avalia Machado.

Além da questão de realocação e recuperação 

ambiental das áreas ocupadas indevidamente, 
para o próximo ano, lembra o secretário, está 
previsto investimento na questão de educação 
ambiental, que buscará a conscientização cole-
tiva. “Queremos que os moradores tratem o li-
xo como lixo, não como produto comum e o jo-
guem em qualquer lugar.” De acordo com Ger-
ri Machado, projetos na área já são desenvol-
vidos e serão levados ao envolvimento da co-
munidade. Ele atribui ao desejo dos morado-
res a possibilidade de êxito no processo. “Eles 
querem os bairros limpos, com árvores, fl ores. 
É uma mudança que eles precisam sentir pa-
ra que depois as outras pessoas percebam que 
aquele bairro de fato mudou. Em termos de fu-
turo, a preservação e recuperação ambiental é 
um dos pilares mais fortes e sólidos que temos 
no PAC”, garante.

 DESENVOLVIMENTO SOCIAL
“Temos o foco e tentamos nos adaptar da 

maneira possível dentro do programa, para 
que se proporcione também uma mudan-
ça de cultura e social”, avalia Gerri Macha-
do. Nesse sentido, em Santa Cruz são ofe-
recidos diversos cursos de qualifi cação aos 
moradores. “Isso proporciona que o bairro 
oferte mão de obra qualifi cada e eles têm 
a garantia que sairão do curso contrata-
dos, pois são áreas carentes de profi ssio-
nais”, argumenta. De acordo com o secre-
tário, os cursos propostos são identifi cados 
dentro das necessidades das comunidades 
e desejo dos benefi ciados.

Outro ponto observado pelo PAC é a 
qualidade de vida que será oferecida aos mora-
dores. Segundo Machado, os bairros terão ruas 
asfaltadas, praças que viabilizarão locais para 
crianças brincarem, pista de caminhada e qua-
dras de esporte. “Os bairros também precisam 
desses locais e não só o Centro. Estamos me-
lhorando e dando qualidade de vida para mais 

pessoas”, avalia o secretário. No programa, tam-
bém está incluída a ampliação de creches, es-
colas e ações de conscientização. “A ideia de ter 
mais qualidade de vida exige também ações que 
evitem a entrada de crianças e adolescentes no 
mundo das drogas, por exemplo. Por isso, ofe-
recemos palestras e ofi cinas com parceiros que 
trabalham essa questão”, observa.

O fortalecimento econômico da população be-
nefi ciada é outro fator preponderante no PAC San-
ta Cruz. Conforme Machado, todas as construtoras 
que vencem as licitações são orientadas a priorizar 
a mão de obra existente no bairro que receberá o 
empreendimento. “Isso faz com que a comunidade 
melhore, as pessoas tenham mais renda e consu-
mam no bairro e na própria cidade. Assim começa 

a gerar riqueza”, entende. Com as obras de habita-
ção que estão em fase de concretização, ele esti-
ma que cerca de 2,5 mil pessoas devem ser con-
tratadas para os trabalhos. “Isso aquece todo o se-
tor da economia, pois muito dinheiro é investido 
no local, seja com arquitetos, engenheiros ou for-
necedores. Com a execução da obra em si, o di-
nheiro entra direto no bairro”, diz.

 MEIO AMBIENTE

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Oceanógrafos e cientistas 
que estudam o mar se res-
sentem do pouco espa-

ço dado aos oceanos na agenda 
ambiental global. Muito se deba-
te sobre a preservação das fl ores-
tas, com a Amazônia no topo das 
discussões, enquanto os oceanos 
fi cam em segundo plano.

A crise ambiental dos oceanos, 
porém, é tão ou mais urgente do 
que a das fl orestas tropicais. De-
zenas de pesquisas recentes mos-
tram que os ecossistemas mari-
nhos correm o risco de entrar em 
uma fase de extinção de espé-
cies sem precedentes. Os impac-
tos dessa crise já estão na nos-
sa porta: segundo o Instituto de 
Pesca de São Paulo, o volume de 
pescado desembarcado no Esta-
do em 2011 foi o menor dos úl-
timos 45 anos.

O Programa Internacional so-
bre o Estado dos Oceanos (IPSO, 
na sigla em inglês) aponta que a 
pesca excessiva, poluição e mu-
danças climáticas estão agindo 
em conjunto e acelerando a des-
truição. A camada de gelo no Ár-
tico, na Groenlândia e na Antár-

Preservação 
dos oceanos na 
agenda global

Saiba mais
 Os especialistas ressaltam que é preciso obter mui-

to mais informações para acompanhar e gerenciar os 
problemas relacionados às mudanças climáticas glo-
bais e os oceanos. É necessário obter mais dados me-
teorológicos de séries temporais longas e estudar 
mais o centro dos oceanos.

 Independentemente da necessidade de mais 
estudos, algumas medidas para amenizar os pro-
blemas já são conhecidas: o fi m da pesca preda-
tória, especialmente em alto-mar, onde atualmen-
te há pouca regulamentação; mapeamento e redução 
da quantidade de poluentes, como plásticos, fertilizantes agríco-
las e detritos humanos; e redução das emissões de forma acentu-
ada dos gases do efeito estufa.

 Ao menos a comunidade internacional começa a se dar conta 
do tamanho do desafi o de preservar os oceanos: no fi nal do mês 
passado, o Banco Mundial anunciou a criação da Global Partner-
ship for Oceans (Parceria Global pelos Oceanos), que terá fundos 
de US$ 1,5 bilhão. A ideia é coordenar ações dos institutos de pes-
quisa, grupos ambientalistas e empresas para melhorar a conser-
vação dos ecossistemas marinhos.

Meio ambiente

Pesquisas recentes 
mostram que 
ecossistemas 
marítimos correm 
risco de entrar em 
extinção

tida está derretendo; o nível dos 
oceanos, aumentando; e a libera-
ção de metano está acontecendo 
no leito do mar.

As questões mais preocupan-
tes são relacionadas aos distúr-
bios no ciclo de carbono, acidi-
fi cação e baixa concentração de 
oxigênio na água. Os estudos do 
IPSO mostram que os níveis de 
CO2 absorvidos atualmente pelos 
oceanos já são bem mais altos do 
que os registrados durante a gran-
de extinção de espécies marinhas, 
de 55 milhões de anos atrás.

Um desses problemas  – a aci-
dificação – traz consequências 
inesperadas. Observado a partir 
da década de 1990, o fenôme-
no caracteriza-se pelo aumento 
na acidez da água do mar devi-
do ao aumento de gás carbôni-
co nos oceanos. O CO2 acelera a 
dissolução do carbonato de cál-
cio e da aragonita presentes na 
composição do esqueleto e exo-
esqueleto de organismos que vi-
vem nos oceanos, como mariscos, 
mexilhões e ostras. Eles podem 
perder suas capacidades de for-
mar carapaças. O fenômeno po-
derá causar o desaparecimento 
dessas espécies, além de outras, 
como corais e plânctons, que são 
fontes de alimentos de peixes e 
baleias e realizam fotossíntese. 
Além de provocar a diminuição da 
biodiversidade marinha, a acidifi -
cação dos oceanos poderá afetar 
as propriedades óticas e na tem-
peratura dos mares. (AE)
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