
 

 

Roda de Conversa – REALP responde Talanoa 
Centro de Desenvolvimento Sustentável – UnB 

Rede de Estudos Ambientais em Países de Língua Portuguesa-REALP 
Brasília 23 de setembro de 2019, 16h 

Participantes: 
Prof. Henrique dos Santos Pereira – Centro de Ciências do Ambiente da Universidade 
Federal do Amazonas -UFAM e Coordenador brasileiro da REALP 
Profa. Maria Cristina Crispim – Coordenadora da REALP na Universidade Federal da 
Paraíba - UFPB 
Conselheira Maria de Fátima dos Santos, da Embaixada de Cabo Verde  
Dr. Gesmar Rosa dos Santos, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA 
Doutoranda Paula Emília Oliveira Pimentel – CDS-UnB 
 
Às 16h20 do dia 23 de setembro de 2019, no jardim interno do CDS, teve início a Roda de 
conversa REALP responde Talanoa.  

 
Foto 1 – Roda de Conversa 
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Prof. Maurício Amazonas, diretor do CDS: Agradeço a todos a presença, 
e gostaria de inserir que a Semana Universitária é um dos principais 
momentos em que a UnB coloca seu rosto a público de um modo mais 
organizado e estruturado para a comunidade por meio da extensão, 
agradeço a profa. Izabel, que é a Coordenadora de Extensão e está 
organizando as atividades durante todo o ano e também na Semana 
Universitária. Este evento, tanto pela temática Talanoa quanto pela 

REALP, traz a transversalidade de conhecimentos que é fisionomia do CDS de ser um ente de 
articulação em tudo o que produz. Quero chamar a doutoranda Paula para as palavras iniciais e 
composição da mesa. 

 
Foto 2 – Abertura da Roda de Conversa 

 
 

Doutoranda Paula Pimentel - UnB-CDS: Boa tarde a todos! 
Vamos dar início à Roda de Conversa “REALP responde a Talanoa”. 
Gostaria de destacar a presença da Conselheira Maria de Fátima dos Santos da 
Embaixada de Cabo Verde.  
Hoje, 23 de setembro, líderes de todo o mundo se reúnem na ONU para o grande 
evento Cúpula da Ação do Clima. 

O secretário-geral da ONU concebeu o encontro para estimular a ambição e acelerar ação para 
atingir os objetivos do Acordo de Paris. Líderes de governo, do setor privado e da sociedade 
civil apresentarão ações concretas, planos e iniciativas para enfrentar as mudanças climáticas. 
Uma das personagens de destaque dessa reunião da ONU é da ativista sueca de 16 anos, Greta 
Thunberg, que nós temos e apresentamos a seguir uma parte da sua fala: 
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“Os olhos do mundo estarão neles... 
Eles têm a chance de provar que também estão unidos pela ciência, uma chance de assumir a 
liderança, de provar que realmente nos escutam. 
Eles têm a chance de nos escutar... 
Vocês acham que eles nos escutam? 
Nós faremos eles nos escutarem.” 
Em 2017, durante a COP 23, o mundo se reuniu na tradição de Talanoa para compartilhar 
experiências e ajudar a tomar decisões sábias para inspirar uma resposta global à ameaça do 
clima em mudança.  
Talanoa é uma palavra tradicional usada em Fiji e em todo o Pacífico para refletir o processo 
de diálogo inclusivo, participativo e transparente.  
Naquela oportunidade, as pessoas compartilharam histórias de devastação generalizada devido 
ao clima que afligem nossas comunidades e os riscos crescentes para a segurança humana e 
alimentar. Eles também compartilharam histórias ambiciosas de ação já em todo o mundo, em 
resposta a essas ameaças. 
No ano passado, o CDS promoveu sua primeira Roda de Conversa com a participação de várias 
instituições abordando o Tema:  Os OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL DA ONU E A UNIVERSIDADE. Foi um encontro muito produtivo e várias 
sugestões e Temas foram internalizados tanto na UnB quanto nas universidades da REALP-
Rede de Estudos Ambientais em Países de Língua Portuguesa.  
Este ano, o CDS promoveu, durante a Semana do Meio Ambiente, a Roda de Conversa: 
“Talanoa Chama para a Ação”, na qual convidamos várias instituições com vistas a debater 
e trocar experiências sobre as práticas de suas instituições para alcançar os ODS da Agenda 
2030 e das ambições do Acordo de Paris.   
Entretanto, o Diálogo de Talanoa mostrou que, embora as ações para redução das emissões e 
aumento da resiliência tenham se expandido significativamente no mundo, esta expansão será 
insuficiente para conter o aquecimento em 1.5oC. As evidências são de que as emissões de 
Gases de Efeito Estufa estão aumentando acima do desejável. 
Tendo em vista que em dezembro próximo se realiza a COP 25 no Chile, com o tema: “É Hora 
de Agir” e o compromisso da REALP em colaborar para aprofundar o debate sobre as formas 
de implantar uma agenda para alcançar os ODS e avançar nas ações climáticas, o CDS-UnB 
está realizando nesta Semana Universitária o “REALP responde a Talanoa”. 
Para países em desenvolvimento, o Fundo Verde para o Clima tem o compromisso de mobilizar 
100 bilhões de dólares para projetos a partir do próximo ano e 200 bilhões após 2021, segundo 
recente anúncio do Banco Mundial. Já o Fundo de Adaptação ao Clima recebeu perto de 130 
bilhões dólares, com tendência a aumentar significativamente até 2025. Os projetos para acesso 
a estes financiamentos seguem critérios de alta complexidade e o fato da REALP, além de 
contar com excelentes quadros em suas instituições, tem a grande vantagem da facilidade de 
trabalhar em rede, o que pode ser uma enorme mais-valia na elaboração destes projetos. 
Assim, para orientar a discussão, propomos, nesta tarde: 
a) compartilhamento das práticas de cada país para implementar as metas dos ODS e as 
recomendações da ONU para Ações Climáticas; 
b) estratégias para a REALP, por meio de suas universidades, colaborar com as 
instituições locais na elaboração de projetos de ações climáticas para acesso aos recursos do 
Fundo Verde para o Clima e Fundo de Adaptação ao Clima destinados aos países em 
desenvolvimento. 
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Para tanto, convidamos o Prof. Henrique dos Santos Pereira, do Centro de Ciências do 
Ambiente da Universidade Federal do Amazonas, Coordenador brasileiro da REALP e do 
projeto Atlas ODS Amazonas para coordenar a mesa. 
Para compor a mesa, convidamos a Conselheira Maria de Fátima dos Santos da Embaixada 
de Cabo Verde, a Profa. Maria Cristina Crispim, Coordenadora da REALP na Universidade 
Federal da Paraíba e o Dr. Gesmar Rosa dos Santos, do Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (IPEA).  
 

 
Foto 3 – Composição da Mesa  

 
 Prof. Henrique dos Santos Pereira- UFAM- REALP: Boa tarde a todas e a 
todos, sou Henrique Pereira, professor da UFAM e atualmente presido a 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Ambiente e Sociedade 
– ANPPAS, que neste ano realiza o encontro aqui no CDS, pela segunda vez. 
Tenho a grande honra de facilitar os trabalhos da REALP como seu 
coordenador nacional. A REALP é uma das organizadoras deste nosso evento 
A convite do prof. João Nildo serei o moderador do evento desta tarde quente 

e seca neste Brasil Central. 
O que nos traz aqui nesta tarde é fato de a nossa rede, formada por universidades de países de 
língua portuguesa o compromisso de aprofundar o debate sobre as formas de implementarmos 
e alcançarmos as metas da Agenda 2030 e as ações da Conferência-Quadro. Esse nosso 
encontro se dá às vésperas de mais uma Conferência das Partes, cujo tema é Hora de Agir, então 
o CDS e a UnB como membro fundador dessa rede de estudos ambientais nos dão a 
oportunidade na semana universitária de consolidar mais esse encontro, com o tema REALP 
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responde a Talanoa. Com a representante de mais uma universidade, a UFPB, temos aqui 3 
universidades da Rede representadas. Quero saudar nossos organizadores e em nome da 
REALP agradeço a todos e a todas pelo empenho em realizar este evento e aos convidados pela 
generosa contribuição.  
 
Nosso intuito dessa tarde é atender ao apelo Talanoa Chama para Ação. Importante ressaltar 
que o diálogo Talanoa foi criado na COP 23 da UNFCCC em 2017. Como orientação inicial 
para nossa discussão, temos duas abordagens para esta tarde. Vamos propor que num primeiro 
momento os convidados compartilhem o conhecimento sobre as práticas de cada país para 
atingir as metas dos ODS e as recomendações da ONU para ações climáticas. Em um segundo 
momento, pedimos que apontem exemplos e façam indicações para as universidades da REALP 
podem para colaborar com as instituições locais para atingimento das metas e propostas de 
projetos e ações para a mudança climática e, quando couber, o Fundo Verde para o Clima e o 
fundo de adaptação ao clima. As propostas de hoje serão registradas e apresentadas ao conselho 
da REALP que vai se reunir em 2021 em Cabo Verde, então temos dois anos para perseguir os 
objetivos que aqui traçarmos coletivamente  
 
Estou no papel de moderador, mas também vou falar sobre as ações da UFAM, a que estou 
filiado. Quero falar primeiro sobre o projeto ATLAS ODS Amazonas, que coordeno, e num 
segundo momento acho oportuno falar das pesquisas que desenvolvemos sobre adaptação 
humana às mudanças climáticas, e como esses estudos são importantes para definição das ações 
para adaptação, que são urgentes. Sobre as ações de mitigação, acho importante falar sobre os 
resultados das pesquisas que estamos desenvolvendo sobre mecanismos de financiamento para 
ações climáticas.  
 
O Projeto Atlas ODS é um projeto transversal de ensino, pesquisa e extensão para popularização 
da ciência para construção de indicadores para os 62 municípios do Amazonas. Tais indicadores 
servem para acompanhar o status das metas dos 17 ODS definidos com prazo para 2030. O 
ponto de partida tem sido o programa nacional capitaneado pelo IPEA – ODS Metas Nacionais.  
 
É um projeto em construção, está à disposição no nosso portal na Internet com um a plataforma 
de visualização dos indicadores, o nosso objetivo é ambicioso e queremos até 2021 ter 
publicado pelo menos um indicador para uma das 175 metas definidas pelo IPEA, no que 
couber, para todos os municípios e para o Estado do Amazonas. Daqui a dois dias, na quarta-
feira faremos um debate na UFAM com registro e transmissão ao vivo dos especialistas que 
colaboram com os boletins 3 e 4, e vamos inaugurar mais um formato de comunicação do nosso 
projeto. Será num ambiente descontraído chamado Casarão de Ideias. O projeto está nos 
primeiros meses, mas já produziu impactos que a nosso ver são relevantes – a Secretaria de 
Planejamento do Estado se interessou e adotou a possibilidade de trabalhar o plano plurianual 
do Amazonas de acordo com os ODS, com o apoio do PNUD. A Prefeitura de Coari, nosso 
município produtor de petróleo, tornou a iniciativa do Atlas um projeto municipal por meio de 
lei. A Secretaria de Educação da Prefeitura de Manaus chamou para fazer a demonstração do 
projeto realização de ações de educação para geografia para formação continuada de 
professores.  
 
Sobre o segundo tema, posso falar de nossa agenda para os temas das mudanças do clima, 
nossos grupos de pesquisa elegeram, como prioridade as medidas de adaptação. São estudos 
em áreas inundáveis dos rios Amazonas e Madeira, e mais recentemente iniciamos estudos em 
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áreas de terra firme, em áreas não inundáveis, na bacia do Rio Negro. Nossa estratégia parte da 
percepção do aumento de eventos hidrológicos extremos, cheias e vazantes anormais dos rios. 
Reconhecemos que as populações mais afetadas por esses eventos extremos são populações 
tradicionais – as que denominamos de caboclos e ribeirinhos, que têm seu modo de vida 
adaptados ao ambiente inundado, por isso, são afetados pelos eventos extremos. 
 
Em terra firme incluímos também os impactos dos incêndios, que têm se tornado públicos e, 
escassez de precipitação e aumento das temperaturas máximas e médias. Como resumo breve, 
podemos destacar que a as mudanças climáticas têm causado alterações ecossistêmicas que 
afetam a resiliência dessas comunidades. Isso afeta famílias que não conseguem se adaptar 
porque não conseguem modificar seus modos de vida, e estão sendo obrigadas a migrar para 
outras áreas. Sobre a implementação de instrumentos, apenas um programa de pagamento sobre 
serviços ambientais – o Programa Bolsa Floresta, que foi concebido como um programa de 
pagamento por serviços ambientais. Nesse estudo empírico, avaliamos a eficiência econômica 
e ecológica de PSA, que foi implementado em 2008 e é considerado um dos maiores do mundo 
na atualidade. Surgido como grande inovação e promessa de revolucionar as políticas 
ambientais, o PSA agora é visto com menos entusiasmo. Como outros modismos, suas 
promessas iniciais não se revelaram tão eficazes. Para além do debate conceitual e jurídico que 
temos travado ao longo dos últimos anos, nossos levantamentos de geoprocessamento apontam 
para externalidades negativas do modelo a longo prazo. De modo contra intuitivo, nossos dados 
obtidos por projeções mostram que, em vez de garantir o desmatamento líquido zero, prometido 
como sendo adicionalidade no esquema, a mudança imposta no esquema de agricultura de corte 
e queima, ao contrário do esperado por seus idealizadores, acaba por  aumentar pressões sobre 
áreas de floresta secundárias, e por provocar a diminuição das florestas primárias no longo 
prazo. Esses resultados e conclusões precisam ser vistos com máxima cautela, pois não 
pretendemos dar munição aos que nesse momento direcionam ataques, por exemplo, ao Fundo 
Amazônia, um dos instrumentos financeiros que vêm financiando o Programa Bolsa Floresta. 
Queremos aperfeiçoar os esquemas de pagamento, de recompensas, como agora a Fundação 
Amazonas Sustentável, responsável pelo Programa, prefere se referir ao Bolsa Floresta. É 
urgente que se considere que todos os demais serviços ambientais que os agricultores 
extrativistas vêm prestando, geração após geração, e muito antes deles, até nos tempos 
presentes, os povos indígenas. Reconhecendo-se a multidimensionalidade dos serviços 
ecossistêmicos, é preciso fazer lembrar que as florestas nativas são muito mais do que a coleção 
de árvores e estoques de carbono, é igualmente importante reconhecer que os agricultores 
extrativistas tradicionais a moldaram e a mantêm como paisagens culturais, e por isso, fazem 
jus ao pagamento ou recompensa pelo serviço ambiental que prestam. Porém não se pode 
propor alterações nos sistemas de produção agrícola e de manejo florestal tradicionais sem que 
antes sejam avaliadas de modo profundo as consequências dessas alterações inseridas nas 
condicionalidades dos esquemas de pagamento. Sobre essa segunda agenda de pesquisa, 
proponho que as universidades do REALP devam ampliar a cooperação acadêmica entre seus 
membros, a exemplo do que já estamos trabalhando em cooperação com a UnB e a 
Universidade de Aveiro, e ao fundo, tenhamos mais a oferecer aos nossos países e aos governos, 
conhecimento científico de qualidade sobre mitigação e adaptação à mudança do clima. 
 
 Prof. Henrique dos Santos Pereira: Passarei então a palavra à Conselheira Maria de 
Fátima dos Santos, que aqui representa a Embaixada de Cabo Verde. 
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Conselheira Maria de Fátima Santos – Embaixada de Cabo Verde: 
 Boa tarde. Venho para falar o que Cabo Verde tem feito a respeito dos 
ODS. Cabo Verde pela sua localização tem um compromisso muito grande 
com as mudanças climáticas. Por se ilhas, portanto, isolamento em relação 
ao continente africano, pelas características de ser um país junto ao Sahel, 
por ter secas cíclicas, por estar sujeito a pragas. Estamos no terceiro ano 
com um período de seca. Este ano começou a chover em Cabo Verde, mas 

estamos lidando com uma praga de gafanhotos em quatro ilhas que está a acabar com o ano 
agrícola de CV que, mal começou. CV tem uma experiência de lutar e de sobreviver e fazer 
tudo ao seu alcance conseguir um desenvolvimento sustentável. Primeiramente, todos os 
documentos de percepção do desenvolvimento, tanto o programa do governo de Cabo Verde 
quanto o Documento de Desenvolvimento Estratégico de Cabo Verde, que é um documento de 
longo prazo, cinco anos estão completamente alinhados com os ODS.  
Na percepção de atingir os objetivos, CV começou a levar esses objetivos para todos os setores 
de desenvolvimento. Fazer seminários com os municípios, os setores da sociedade civil, a 
população caboverdiana para que todos estejam empenhados em atingir os objetivos de 
desenvolvimento. CV está alinhado com a Agenda 2063 da África, e com os objetivos de 
desenvolvimento dos Pequenos Estados Insulares. E a Universidade de Cabo Verde que é 
membro da REALP desde 2008, e que organizou uma reunião em 2015 e em 2021 vai organizar 
outra reunião, também tem estado em consonância com o governo e com a população nesse 
alinhamento em relação aos ODS. A universidade tem produzido seminários, tem produzido 
trabalhos, e os trabalhos são não só para formar técnicos e dirigentes que vão formular os planos 
que o governo vai implementar, mas também formular conhecimentos sobre os quais os 
decisores poderão se debruçar para formar os planos que serão realizados.  
 
Cabo Verde tem três documentos estratégicos para isso. O Plano do Governo, que foi aprovado 
em 2017 até 2021, tem o Pleno Estratégico, também até 2021 e os seminários que tem sido 
feitos para discutir as medidas a serem tomadas. O relatório da ONU, que fez agora uma 
atualização de como os países tem estado a cumprir os objetivos dos que mede diz que Cabo 
Verde já cumpriu pelo menos 65% dos objetivos que têm que ser alcançados até 2030. Então 
podemos dizer que Cabo Verde está num bom caminho para atingir os indicadores. Mas há seis 
indicadores que Cabo Verde tem tido um pouco mais de dificuldade. A erradicação da pobreza 
é um objetivo muito global, mas há relatórios que dizem que Cabo Verde tem apenas 35% da 
população está na pobreza e apenas 10% na extrema pobreza. Mas entendemos que a 
erradicação da pobreza tem muitos problemas associados, como o atingimento da saúde. As 
mudanças afetam muito CV, pois tem origem vulcânica, é um país muito pequeno, a segurança 
da população está muito ligada a atividades externas, então fatores externos vão condicionar 
muito o atingimento desse ODS 1. Outros objetivos, a saúde, a integração, mas por outro lado 
diz claramente que Cabo Verde conseguiu atingir o ODS de produção e consumo sustentável. 
Eles elogiam sobretudo os indicadores de emissão de Carbono e a Produção do lixo. Temos 
muitos projetos sustentáveis, estamos à procura de financiamento para esses projetos, conta 
com a Universidade de Cabo Verde para produzir conhecimento e projetos para o governo possa 
levar a financiadores para conseguir levar a bom termo os objetivos.  
 
 
Prof. Henrique dos Santos Pereira: Passarei então a palavra Profa. Maria Cristina Crispim, 
representante da REALP na Universidade Federal d Paraíba 
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 Profa. Maria Cristina Crispim – REALP-UFPB: Boa tarde. Trabalho na 
UFPB e coordeno o laboratório de ecologia aquática, por isso nossa 
preocupação maior é com os Recursos Hídricos e com melhorar a qualidade 
de água da melhor forma possível. No Nordeste e Norte temos um problema 
geral que é a falta de saneamento básico. Principalmente os rios urbanos, 
estão totalmente eutrofizados e cobertos por plantas aquáticas. Mas temos 
projetos que mostram que é possível dar uma solução para isso. Aplicamos 

pesquisa desenvolvida em laboratórios com soluções muito baratas para melhorar a qualidade 
da água dos rios. Quando há coleta de esgoto e tratamento, não é adequado, e os resíduos são 
mandados para os rios com alta carga de nutrientes e cianobactérias. Visando isso, 
apresentamos duas propostas: o biotratamento dentro da própria estação de tratamento de 
esgoto, com a biorremediação, com biofilme, usado como absorvedor de nutrientes, para o qual 
precisa de um substrato para se aderir, e estamos colocando cortinas de plástico. Isso tem trazido 
resultados positivos: aumenta a clarificação, a água passa a ser mais transparente, pois aumenta 
a quantidade de algas, aumenta a oxigenação, infelizmente a gente leva esses projetos ao poder 
público e ele não se interessa. Quem se interessa pela qualidade de água: as pessoas que moram 
no rio. Temos uma OSCIP, Escola Viva Olho do Tempo, fundada para melhorar a qualidade de 
um rio urbano em João Pessoa, nossa parceira para testar o uso do biorremediador. Em um rio 
que recebe os resíduos dos presídios nas nascentes, aumentou nove espécies de peixes, 5 
espécies de plantas, em um processo simples de colocar essas cortinas. Queremos passar para 
a gestão participativa com as comunidades ribeirinhas para que eles se sensibilizem, para 
mostrar como é, como funciona, e os moradores sirvam de guardiões desses módulos porque 
no rio anterior, colocávamos e as pessoas tiravam. Falamos com a empresa que trabalha com o 
esgoto da cidade, mas não houve interesse da secretaria em instalar nada pois disseram que não 
iam comprar nada. Também fizemos experiências com mesocosmos e caixas d’água, que 
aumentou a quantidade de nutrientes e diminuiu a quantidade de cianobactérias, o que é 
extremante importante porque, ao matar cianobactérias elas liberam toxinas, então temos que 
trabalhar na prevenção. Isso mostra que é possível melhorar a qualidade da água 
significativamente. Outra forma de melhorar, além da recolha de sistemas de tratamento, é tratar 
no domicílio, com permacultura. Temos testado fossas ecológicas com filtros de bananeiras que 
tratam a água cinza para colocar em buracos no chão de 1mx1,5m, com pedras ou com madeira 
que serve de substrato para bactérias. Os nutrientes e a água serão absorvidos por essas 
bananeiras, da água cinza, que é a água servida que fica na superfície e acumula ratos, baratas, 
fungos, etc., que causam mau cheiro. Esse sistema retira a água da superfície e evita que a água 
chegue nos rios. O tubo de evapotranspiração é outro tipo de fossa ecológica que trata da água 
negra, ou seja, a água do bojo, recebe uma câmara de fermentação, essa tem que ser 
impermeabilizada para não haver contaminação, que pode ser feita com pneus, geralmente a 
permacultura propõe usar pneus, mas recomendo que seja com alvenaria para 
impermeabilização e para não liberar metais pesados. A primeira decomposição é anaeróbica e 
com isso já mata uma série de patógenos que vêm com as fezes. Essa água como não pode 
descer porque é impermeável, vai subindo. Em cima tem uma camada de brita, de areia, depois 
de terra em que vão ser plantadas as plantas. Essas fossas vão ser centros de produção de 
alimentos porque em cima dessa fossa vai ter produção de alimentos, então vai haver o reuso 
da água. Essa fossa queremos trabalhar no semiárido, e não chegamos lá ainda. Queremos fazer 
em algumas casas para que os vizinhos vejam e façam também. A fossa normal em geral 
contamina porque em geral não tem impermeabilização do fundo, pois não tem fundo ou tem 
os buracos dos tijolos. As fossas existem, mas não funcionam. Vimos presença de amônia, de 
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nitrito, de fosfato na água de consumo de uma senhora, do segundo poço que ela já cavara 
porque o primeiro estava contaminado. Quando construímos a fossa para ela, depois de um ano 
já medimos uma água com menos contaminação. Ela achava que as águas estavam 
contaminadas pelas redes das águas, e não associava isso à fossa. Então isso seria uma forma 
de prevenção.  
 
Coloquei aqui alguns ODS ligados a saneamento: ODS 3, Saúde e Bem-estar; 6, Água Potável 
e Saneamento; 11, Cidades e comunidades sustentáveis, 14: Vida na água e 13: Ação contra a 
mudança global e climática. Esses processos de biorremediação e fossas ecológicas têm um 
efeito muito positivo.   
Isso favorece o múltiplo uso do recurso hídrico: diminuindo a contaminação e diminuindo o 
impacto ambiental, aumentando o uso das águas. Os custos das fossas que propomos são mais 
baixos do que a fossa comum. Com a fitorremediação e biorremediação, testamos nas águas 
servidas, que, nos bairros, se acumulam e vão formando pequenos córregos de esgotos que 
acabam chegando ao rio maior. No nosso experimento com cerca de oito plantas em um trecho 
de 150 metros, a água que saía era significativamente melhor do que a que entrava, com um 
custo baratíssimo, porque as plantas que faziam o serviço: o custo foi a corda para amarrá-las 
para que elas não saiam andando com a correnteza. De uma forma direta, o rio mesmo se 
limpava. Também pensando nesse processo de restauração, quais seriam os ODS: o 3; o 11; o 
14 (quando melhoramos a qualidade da água toda a qualidade de vida melhora; e o 13, com 
menos liberação de CO2 para a atmosfera. A biorremediação pode ser usada em projetos de 
aquicultura sustentável de peixe e camarão. Com um dos projetos, a água foi ficando mais 
transparente à medida que põe a ração, ao contrário do que acontece normalmente. O peixe 
ficou maior e mais pesado, além de estar menos estressado porque a água estava com melhor 
qualidade, possivelmente também porque comia o biofilme. Aumentamos a capacidade de 
autodepuração que o rio tem, com o substrato. A melhoria da qualidade da água teve outros 
benefícios para a população. A gente passou a ver gente pescando nesse rio, que nunca tínhamos 
visto. Também ensinamos a fazer a ração artesanal, mais equilibrada, que diminui a perda de 
qualidade de água e torna a produção mais barata, além disso ensinamos a fazer o 
beneficiamento da produção, vender o filé de peixe, hambúrguer de peixe, linguiça, para dar 
mais valor agregado ao produto. Também ensinamos a fazer produção de plâncton por meio de 
compostagem. Outra forma que vimos é a biomanipulação. Vimos alguns reservatórios com 
água muito verde e outra de água transparente. Vimos que onde entrava o Tucunaré amazônico, 
ele controlava a Tilápia e tornava a água mais transparente. Onde não tinha, a água ficava verde. 
Isso tem que ser controlado porque o Tucunaré come tudo. Porém, no semiárido isso pode ser 
interessante, pois o Tucunaré não sobrevive em açudes secos. A traíra se enterra e sobrevive, 
mas ela não é eficaz para o controle da Tilápia.  Outro projeto é usar plantas aquáticas em 
biodigestores domésticos, para que os ribeirinhos usem essas plantas e retirem da água. Por que 
tem tanta planta aquática? Porque ninguém usa, mas propondo um uso, por meio da gestão 
participativa, os ribeirinhos podem atuar na limpeza dos rios. Muitas dessas biotecnologias são 
muito baratas, simples, já foram utilizadas com sucesso e podem resolver a questão de muitos 
rios urbanos, para isso precisamos de parcerias com OSCIP e prefeituras, já começamos a 
inserir em Pernambuco, em Pau d’Alho, mas infelizmente no estado em que estou, Paraíba, 
ainda não conseguimos, mas temos um pedido do município de Mamanguape também para 
atuarmos lá.  
 
Prof. Henrique dos Santos Pereira: Passarei então a palavra ao Dr. Gesmar Rosas dos 
Santos do Instituto e Pesquisas Econômicas e Aplicadas-IPEA 
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Dr. Gesmar Rosa dos Santos, do IPEA: Vou falar um pouco sobre a questão 
institucional dos ODS e sobre a visão da questão no Brasil, sob a visão de 
pesquisador do IPEA. No IPEA há uma equipe que trabalha com os 17 ODS, 
sendo que cada diretoria trata dos ODS mais afins. No meu caso a Diretoria 
de Estudos Regionais, Urbanos e Ambientais, abrange diversos ODS, sendo 
eu responsável pelo ODS 6 – Água e Saneamento. O Instituto, dentro da 
legislação que trata dos ODS é o órgão assessor da Comissão Nacional para 
os ODS (CNODS), juntamente com o IBGE, responsável por adequação das 

metas e laboração/análise de políticas e indicadores relacionados à Agenda 2030. O Decreto nº 
9.759, de 11 de abril de 2019 extinguiu a CNODS, estando ainda em processo de reorganização 
da nova configuração no governo federal. O ministro que saiu, General Santos Cruz, havia se 
manifestado a favor dessa agenda, embora a agenda de campanha e ações do governo tenham 
se manifestado contrário a essa pauta da ONU. E na semana passada o governo sinalizou que 
recriaria a CNODS, mas não detalhou como isso seria feito, indicando que seria por meio de 
convites direcionados a organizações afins aos ODS, por tema, para ampliar a participação de 
órgãos e sociedade. Em 2018 foi um ano razoável, pois foi instituído o Prêmio ODS, com a 
inscrição de 1049 projetos alinhados aos ODS, alinhando-se aos objetivos da ONU. Os prêmios 
foram separados em quatro grupos: i) por instituições do governo; ii) por sociedade civil/ONGs; 
iii) instituições de pesquisa; iv) e setor privado. O IPEA fez a atualização das metas, também 
fez os Cadernos ODS, disponíveis on line em seu sítio na internet, faltado dois ou três ODS a 
serem publicados – o de Mudanças Climáticas ainda não foi publicado.  
 
Cabe destacar que nessa trajetória há atores que estão se apropriando da Agenda ou desistindo 
da Agenda. Os servidores públicos abraçaram a Agenda, o setor produtivo anunciou que iria 
aderir a essa questão, por ser uma agenda positiva, mas ainda no campo do discurso. A análise 
geral do IPEA nos mencionados cadernos é que o Brasil tem uma legislação e desenho de 
políticas públicas avançadas no sentido dos ODS, contudo faltando mobilização da sociedade 
em torno do cumprimento dessas políticas e leis para o alcance dos ODS. Entretanto, ao serem 
analisados indicadores, o Brasil a nosso ver, se encontra acima da média, em termos 
institucionais de políticas públicas, convergem acima da média dos 193, o que esperado pelo 
porte do país, de sua economia e riquezas. Entretanto, sabe-se que os indicadores da ONU não 
são ousados o suficiente para detectar as lacunas em “não deixar ninguém para trás”. Por 
exemplo, o Brasil aparece para a ONU como país quase alcançando o cumprimento de metas 
importantes, como as de água e combate à fome, embora 29% das pessoas não têm acesso 
adequado à água tratada. Então, entendo que se trata de falhas nos indicadores e dados para 
medir de fato a qualidade de atingimento dessas metas.  
 
Os estudos do IPEA estão mostrando, por outro lado, que há boas experiências de 
sustentabilidade em ações dos setores público e privado que mantêm convergências com a 
Agenda 2030. Apresentam arranjos, parcerias importantes. O governo federal começou a incluir 
ações de integração entre o PPA e os ODS nas rubricas do orçamento, mas ainda não se 
verificaram diferenças em relação a outros momentos. Considero que atualmente a adoção de 
fato dos ODS está no discurso, não tem grande obrigatoriedade de se fazer, mas nada impede 
que os gestores, ao alocar os recursos em ações do PPA sigam as orientações em favor da 
sustentabilidade em qualquer dos 17 ODS.  
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Falando em Talanoa, as ações só têm tido eficiência quando as comunidades têm respaldo do 
governo, têm a parceria com o conhecimento da universidade, e inserem todas as pessoas no 
âmbito local, da participação comunitária, principalmente as mulheres, na implementação das 
políticas públicas. Foi o que vimos no caso do ODS 6 em várias localidades rurais nas cinco 
regiões do Brasil: o diálogo e construção coletiva têm feito a diferença. 
 
A universidade, nesse momento de crise fiscal, poderia que se aproximar cada vez mais de 
organismos internacionais e nacionais de financiamento, pois depender apenas do Orçamento 
Geral da União não será suficiente. Alguns fundos não são contingenciáveis pelos diversos 
governos, mas acaba acontecendo isso. As ONG também têm abraçado a agenda e antes dela já 
exercem atividades convergentes com a sustentabilidade; a gente viu isso na Amazônia, 
principalmente; elas buscam os ministérios, associações de moradores e parcerias para 
implementar ações relacionadas ao contexto dos ODS. Outra parte que quero destacar é a 
necessidade de interiorização dos ODS pelos municípios, que foi apenas iniciada dentro do 
Plano Nacional da CNODS, com atrasos. Há vários municípios interessados, com parcerias do 
PNUD e Conselho Nacional de Municípios - CNM. Além disso, sem a parceria entre 
universidade e município, a Agenda 2030 tende a sucumbir. É importante o diálogo com 
Brasília, mas são os municípios que sofrem as pressões de baixo para cima, os problemas do 
dia a dia têm uma importância muito maior dos municípios. A visão de futuro que tenho da 
Agenda é que depende do engajamento da sociedade civil para atingir os objetivos. 
 

 
Foto 4 – Encerramento da Roda de Conversa 
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Encerrada a fala, o moderador Prof Henrique franqueou a palavra para a plateia.                       
Prof. Henrique dos Santos Pereira: Passarei então a palavra para perguntas por parte da 
plateia.  
 
Prof. João Nildo Vianna: Como cada um dos senhores imaginam uma estratégia a ser 
implementada pela REALP para que ela possa disponibilizar as possibilidades de operações em 
rede no sentido de colaborar com as instituições de cada país para o acesso aos fundos de 
financiamentos do clima, Fundo Verde para o Clima e Fundo de Adaptação ao Clima, porque 
existe uma disponibilidade enorme de recursos e uma falta de aproveitamento devido à 
complexidade dos projetos e pelas dificuldades técnicas e exigências que o Banco Mundial 
coloca para aprovar os financiamentos? 
 
Doutorando Gabriel Leuzinger: Para a conselheira, como está a cooperação de países da 
própria África ou do Brasil com Cabo Verde? E pro Gesmar: se o Brasil tem cooperado com 
outros países dentro do espírito do ODS 17 de cooperação? 
 
Conselheira Fátima: Vou começar por responder o prof. Nildo. Sinceramente, não sei qual é 
a estratégia, mas é fundamental que as universidades possam ajudar os governos a conseguir 
esses fundos. Ao Gabriel, há sim cooperação de países da África ocidental que tem se deslocado 
a Cabo Verde para compartilhar conhecimentos, sobretudo de energias renováveis. Cabo Verde 
tem muito sol e muito vento, e queremos chegar ao objetivo de 50% de toda a energia. 
Realmente, quem mais ajuda Cabo Verde nesse sentido são Luxemburgo e Dinamarca, mas em 
termos de partilha, são mais seminários que Cabo Verde organiza para que os países possam 
compartilhar suas experiências e a elaborar projetos conjuntos para chegar ao financiamento 
desejado.  
 
Prof. Maria Cristina: A REALP tem tudo a ver com os ODS, pois eles têm tudo a ver com 
sociedade e natureza. Nós trabalhamos com a pesquisa, poderíamos ajudar as instituições com 
projetos. Muita coisa já se sabe que é benéfica, mas precisamos juntar quem tem o recurso e 
precisa do projeto com a universidade que tem a capacidade de auxiliar e elaborar. 
 
Dr. Gesmar: Vou começar pela parte mais fácil, as questões do Gabriel. O IPEA não tem 
convênios específicos para os ODS com outros países; há alguns estudos de redes já em 
operação entre países, principalmente na América Latina. Há também algumas parcerias com a 
África, a exemplo de Moçambique; temos uma demanda ainda extra oficial da República 
Democrática do Congo, de plano de agricultura e paz, que eu teria interesse em oficializar, caso 
o governo brasileiro autorize. Temos parceria com organizações da América Latina, como a 
CEPAL e a OPAS, sempre organizações ligadas aos ODS, além das redes do IPEA e de 
pesquisadores em cada tema, embora eu não saiba precisar aqui quais estão mais avançadas 
quanto a ODS. 
 
Sobre a pergunta do Professor, destaco que o IPEA também tem dificuldade para vencer a 
burocracia para captar e fazer parcerias, por exemplo, com ONGs e até mesmo com alguns 
órgãos do governo. Parcerias já foram amis fáceis para captar com (Petrobras, DNIT, Agência 
Nacional de Águas). Agora sabemos da dificuldade de entrar dinheiro porque vai tudo para o 
A conta Única do Tesouro. A universidade tem mais vantagem, algumas facilidades, a meu ver. 
Entendo que, para se alcançar os beneficiários de ações pró Agenda 2030 há níveis de 
organização distintos sobre os quais a universidade deve agir em rede e com muito diálogo: i) 
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organização local; ii) OSCIP e ONG local/regional que fazem o meio campo com o financiador 
internacional ou governo; iii) outras organizações de maior complexidade que fortalecem a 
gestão local (CAI - Complexo de Atenção Institucional ou Integral, no caso de sistemas de 
água), que coordenam ações e operações de um conjunto de associações locais, ganhando 
escala. As universidades que têm uma fundação/área de apoio à pesquisa mais forte conseguem 
vencer a burocracia por meio de projetos junto a parceiros com real interesse. Infelizmente, 
exigências de agências para projetos que tenham de desembolsar algum capital inicial têm mais 
facilidade. Mas, quem “está ficando para trás” muito dificilmente tem esse capital. O caminho 
da REALP pode ser o de se colocar como provedora de conhecimento, elaboração de projetos, 
e atuar como facilitadora de ações e parceria com OSCIP, comunidades e governos, para ganhar 
escala, além de fazer pilotos e arranjos adaptados. Eu gostaria de participar de algum desenho 
para verificar como poderíamos fazer um arranjo melhor. Em projetos menores, específicos de 
mudança climática, as instituições de governo e sociedade civil poderiam utilizar mais do 
conhecimento da universidade e pensar um novo tipo de arranjo que poderia ser feito para 
conjuntos de atores no contexto dos ODS.  
 
Prof. Henrique: quero acrescentar somente mais uma experiência, a rede de soluções proposta 
pelo secretário geral da época, Ban-Ki-Moon, na qual temos o capítulo da Amazônia, a UFAM 
acaba de ingressar nessa rede, onde podemos divulgar as soluções por meio da SDSN para se 
conectar e penso que isso nos colocaria mais próximo das metas de desenvolvimento 
sustentável. Quanto ao financiamento, temos uma experiência mais ampla com o Fundo 
Amazônia, mas temos que verificar como o Governo Federal vai se posicionar com relação a 
isso. Nesse momento temos que nos colocar ombro a ombro com outros atores, como os 
governadores da Amazônia, que estão tentando fazer a ponte direta dos doadores internacionais 
com os governos da Amazônia e deles, para as universidades. Agradeço aos meus colegas de 
mesa e passo a palavra ao prof. João Nildo para encerrar o evento. 
 

Prof. João Nildo Vianna: Quero agradecer a presença de vocês foi 
extremamente produtiva nessa tarde seca e linda, e foi muito importante a 
discussão. Estou muito otimista porque vejo que temos uma mobilização 
importante no mundo, e temos uma criança ali, a Lina, que pode ser 
usuária dos benefícios dessa mobilização. Nosso desafio é entregar 
alguma resposta a essa mobilização. A REALP responde a Talanoa com 
os meios que ela tem, temos muita coisa interessante acontecendo em todo 

o mundo. Muito obrigado.  
 
Às 17h50, o professor João Nildo encerrou a sessão.  
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