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Leia. Barco de Jacques
Cousteau é restaurado

Cancún não
resolverá todas
as questões, diz
embaixador

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Grau de ameaça
O soldadinho-do-araripe
(Antilophia bokermanni) é o
tangará mais ameaçado de
extinção do planeta. Como
ocorre apenas na Chapada
do Araripe, no Ceará (mu-
nicípios de Barbalha, Cra-
to e Missão Velha), deve
seguir na condição de “criti-
camente em perigo”.

Situação atual
Segundo a primeira estimati-
va populacional, feita pela
BirdLife International,
havia entre 50 e 250
indivíduos. Recente-
mente, o número

foi atualizado para menos de
50 aves.

Como Salvar
Aplicar as leis referentes
às áreas de proteção per-

manente de encostas, nas-
centes e matas ciliares.

Recompor as matas,
principalmente as ci-
liares.

Hábitos
Alimentam-

se de frutos
e os ninhos são

construídos ex-
clusivamente pela

fêmea. Os filhotes
saem do ninho no
período chuvoso,
possivelmente pa-

ra aproveitar a
maior oferta de frutos.

PLANETA
Família de elefantes caminha pelo Parque Nacional
dos Elefantes, na cidade de Port Elizabeth, na África
do Sul. A cidade é uma das nove que sediarão
jogos da Copa do Mundo de 2010.

Afra Balazina
ENVIADA ESPECIAL / BONN

Luis Alfonso de Alba, embai-
xador do México e principal
negociador de clima do país,
afirmou ontem que a reunião
em Cancún no fim do ano não
resolverá todas as questões
pendentes para um tratado cli-
mático. “A negociação não vai
terminar em Cancún, não vai
terminar na África do Sul (on-
de será a COP-17, em 2011)”,
disse, em Bonn, na Alemanha.
O encontro é preparatório pa-
ra a Conferência do Clima da
ONU no México, a COP-16.

Segundo Alba, faltou “realis-
mo” em Copenhague, quando ha-
via expectativa alta, frustrada
com a falta de acordo entre os
países. “Não havia maturidade
para o consenso e tentamos com-
pensar com a presença de minis-
tros e chefes de Estado. Em Can-

cún, não vamos buscar um acor-
do de última hora, mas queremos
limpar o caminho”, disse ele, res-
saltando que o encontro não de-
ve ter a participação de chefes de
Estado. Em Copenhague, cerca
de 120 líderes apareceram.

O embaixador criticou comen-

tários de Yvo de Boer, secretário
executivo da Convenção do Cli-
ma da ONU, e de Connie Hede-
gaard, da Comissão Europeia,
que baixavam as expectativas pa-
ra Cancún. Apesar de admitir
que dificilmente será firmado
um tratado legalmente vinculan-
te, Alba disse que mensagens pes-
simistas “não ajudam”. “Precisa-
mos ser ambiciosos, porém rea-
listas. Não vai acontecer um mi-
lagre, mas podemos ter decisões
importantes.”

Segundo o mexicano, há diver-
sas possibilidades para o encon-
tro de Cancún: firmar mais de
um protocolo; ter um acordo pa-
ra substituir o Protocolo de Kyo-
to ou estabelecer decisões pon-
tuais.

Indústria do
plástico luta
para limpar
imagem
Vilão do ambiente, setor aposta mais em
marketing do que em tecnologias sustentáveis

PROTEGIDOS

● Impactos

400 anos
é o tempo estimado para a degra-
dação do plástico na natureza

33 milhões
de sacolas são distribuídas
todos os dias no Brasil

68%
do refrigerante
produzido no País é embalado
em garrafas PET

20 vezes
mais plástico é usado hoje pela
população mundial do que há 50
anos

estadão.com.br
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CIRO ALBANO

Soldadinho-do-
araripe
(Antilophia bokermanni)

Andrea Vialli

Guardadas as proporções, a
indústria do plástico vive hoje
dilema semelhante ao da in-
dústria do tabaco. De sacolas
de supermercado a embala-
gens, o excesso de plástico
passou a fazer parte da vida
das pessoas e a acumular em
lugares indesejados – entupin-
do bueiros e causando polui-
ção em rios e mares. De útil,
passou a vilão ambiental.

Agora, a indústria do plásti-
co prepara uma ofensiva pu-
blicitária e vai mirar a chama-
da “geração Y”, os jovens de 14
a 28 anos, usuários assíduos
da internet e presença massi-
va em redes sociais, como
Twitter, Facebook e Orkut.

Nos Estados Unidos, a So-
ciety of Plastics Industry
(SPI), entidade que represen-

ta essa indústria, acaba de lançar
uma campanha publicitária de
US$ 15 milhões para dizer aos jo-
vens que o plástico em si não é
um problema, e sim seu descarte
incorreto no ambiente.

“Queremos mostrar que a in-
dústria do plástico não se resu-
me a seu impacto no ambiente.
O plástico está presente na medi-
cina, nos computadores. Nem
sempre a durabilidade do plásti-
co é ruim”, diz William Car-
teaux, presidente da SPI, que
veio ao Brasil divulgar a campa-
nha. A ação terá foco no mercado
americano, mas o temor com a
reputação preocupa a indústria
do plástico no Brasil, que prevê
investir R$ 19,3 milhões até 2011
em campanhas para melhorar
sua reputação.

Os investimentos, no entanto,
não contemplam pesquisas em
tecnologias para minimizar os

principais problemas relaciona-
dos ao material: sua longa perma-
nência na natureza, estimada
em 400 anos após o descarte, e o
déficit de reciclagem. No caso
brasileiro, parte do dinheiro está
sendo usada em um programa pa-
ra melhorar a qualidade das saco-
las plásticas distribuídas pelos
supermercados e assim, estimu-
lar a redução do consumo – to-
dos os anos, os brasileiros utili-
zam 12 bilhões de sacolinhas.

“Eu não diria que temos uma
crise de imagem, mas temos,
sim, um problema”, reconhece
Carteaux. O foco nos jovens não
é à toa. As imagens de sacolas
plásticas causando enchentes
nas cidades ou sendo engolidas
por animais correm o mundo via
internet, e a indústria quer usar
as mesmas plataformas de infor-
mação que têm colocado o plásti-
co na mira. “Ambientalistas e
ONGs estão usando as redes so-
ciais para promover uma agenda
muito específica, contrária ao
plástico, mas sem muito embasa-
mento científico”, diz.

Bisfenol. Outro desafio que a

indústria enfrenta é a crescente
resistência a certos ti-
pos de plástico que
contêm a

substância bisfenol-A (BPA).
Usado desde a década de 1960 na
produção de mamadeiras, uten-
sílios domésticos e embalagens,
a substância contém componen-
tes suspeitos de interferir no fun-
cionamento do sistema endócri-
no, pois simula a ação do hormô-
nio feminino estrogênio.

No início do ano, a Food and
Drug Administration (FDA),
agência que controla alimentos
e remédios nos EUA, manifes-
tou preocupação em relação aos
prejuízos à saúde causados pela
substância. Alguns países, como
Canadá e Dinamarca, proibiram
o químico, bem como vários Es-
tados americanos. No Brasil, a
substância é permitida, mas há
dois projetos de lei que propõem
o banimento do BPA.

Para a psicóloga Vera Rita de
Mello Ferreira, especializada em
psicologia econômica e consul-
tora de empresas, o investimen-

to em marketing
puro e sim-

ples não é o melhor caminho
para tornar mais positiva a
imagem do setor. “Não dá pa-
ra mudar a imagem sem mu-
dar o comportamento. Para o
consumidor, o plástico é um
inimigo. Para a indústria, o
consumidor é um chato. É pre-
ciso quebrar esse padrão de
confronto.”

Consumo crescente. O con-
sumo per capita de plástico no
Brasil é de 28 quilos por habi-
tante ao ano – número que
cresce anualmente 6%. O con-
sumo brasileiro ainda está dis-
tante do padrão americano,
que consome 100 quilos de
plástico por habitante/ano. “A
verdade é que a indústria do
plástico terá de se reinventar,
buscar novas formas de reci-
clar e novas matérias-primas,
como os plásticos de origem
vegetal”, afirma Luiz de Men-
donça, presidente da Quattor
Petroquímica. Segundo ele,
em dez anos, certos produtos
de plástico deixarão de ser

consumidos,comoa sacoli-
nha de supermerca-

do. “Será preciso
inovação.”

}

INTS KALNINS/REUTERS–19/12/2009

A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE

DA CONVENÇÃO DO CLIMA DA

ONU (UNFCCC)

Expectativa. De Boer, cujo comentário foi criticado por Alba
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