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A biodiversidade e a conserva-
ção dos ecossistemas começa a
ganhar visibilidade econômica.
Um novo capítulo do relatório
sobre Economia de Ecossiste-
mas e Biodiversidade (TEEB em
inglês), voltado para políticas
regionais, foi apresentado on-
tem em Curitiba e, simultanea-
mente, em Nova Délhi, Cidade
do Cabo e Ghent, na Bélgica.
Elaborado pelo Programa das
Nações Unidas para o Meio
Ambiente (Pnuma), ele tem o
objetivo de convidar os deciso-
res políticos locais a compreen-
der os benefícios da natureza
em áreas de política local como
o gerenciamento urbano, orde-
namento territorial e gestão de
áreas protegidas e, consequen-

temente, seu impacto sobre a
economia e os negócios.

Segundo o estudo, a inclusão
de serviços normalmente não
considerados, como água, qua-
lidade do ar, solo e vegetação
em decisões políticas pode aju-
dar cidades e autoridades regio-
nais a economizar dinheiro e, ao
mesmo tempo, impulsionar a
economia, melhorar a qualidade
de vida, garantir meios de sub-
sistência e gerar empregos.

Experiências
“Os valores múltiplos e com-
plexos da natureza exercem im-
pactos econômicos diretos no
bem-estar humano e nas des-
pesas públicas a nível local e na-
cional”, afirma o responsável
pelo estudo TEEB, o economista
indiano Pavan Sukdhev. O rela-
tório aponta experiências reali-

zadas em várias cidades, como a
própria Curitiba, que conseguiu
aumentar a área verde ao ofere-
cer incentivos fiscais para a
criação de projetos de plantio de
árvores e assim conseguiu redu-
zir o número de enchentes.

O TEEB para Políticas Locais
e Regionais é um de uma série
de cinco relatórios interligados,
que incluem o Relatório sobre
Fundamentos Ecológicos e Eco-
nômicos, o TEEB para Tomado-
res de Decisão e o TEEB para o
Setor de Negócios. O relatório
final será apresentado durante a
10ª Conferência das Partes da
Convenção Sobre Diversidade
Biológica (COP 10) , em Nagoia,
no Japão. Seu objetivo é traduzir
em termos econômicos a perda
da biodiversidade, da mesma
forma que o chamado Relatório
Stern fez com o clima.

O estudo mostra que a perda
anual com a degradação dos
ecossistemas é de US$ 2,5 tri-
lhões a US$ 4,5 trilhões. O cál-
culo foi feito com base no valor
atual dos serviços que esses re-
cursos naturais prestam ao ho-
mem, como ar puro, água lim-
pa, produtos florestais, turismo
ecológico, potencial biológico
das espécies, prevenção de
inundações e controle de secas.

Empresas engajadas
Outro objetivo é integrar as em-
presas ao debate sobre a destrui-
ção dos ecossistemas e o impacto
que deve causar aos negócios. No
Brasil, Alcoa, CPFL, Natura, Phi-
lips, Vale e Walmart lançaram o
Movimento Empresarial pela
Conservação e Uso Sustentável da
Biodiversidade, sob a liderança do
Instituto Ethos. Também o Con-
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SUSTENTABILIDADE

MCT e CNPq investem R$ 5,5 milhões
em projetos na inclusão digital e social
O Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT), por meio da Secretaria
de Ciência e Tecnologia para Inclusão Social (Secis) e o Conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq/MCT)
lançam edital conjunto para selecionar projetos inovadores que contribuam
com a inclusão digital e social para o desenvolvimento sustentável local.
A iniciativa investirá R$ 5.5 milhões nas propostas aprovadas.

PESQUISA

Instituto Agronômico de Campinas terá
novo laboratório e variedades de cana
O Instituto Agronômico de Campinas, órgão ligado à Secretaria de
Agricultura e Abastecimento de São Paulo, vai inaugurará, no dia 14 de
setembro, em Ribeirão Preto (SP), o Laboratório de Biotecnologia e a
primeira câmara de fotoperíodo do Brasil. Além disso, serão apresentadas
três novas variedades de cana-de-açúcar. A câmara permitirá reproduzir
as condições ideais de temperatura e luz para floração da cana-de-açúcar.

Ciete Silvério
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ONU mostra que
biodiversidade
e negócios
andam juntos
Novo capítulo do TEEB tenta atrair
poderes locais para o debate, mostrando os
benefícios econômicos da preservação
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INOVAÇÃO

Santa Catarina recebe centro de
inovação para incentivar empresas
O estado de Santa Catarina é o segundo a criar um núcleo
de inovação, lançado hoje em Florianópolis. O primeiro a receber
a iniciativa foi o Rio Grande do Sul. Vinculados às federações de
indústrias dos estados, o objetivo é incentivar e ampliar o número
de empresas inovadoras no Brasil. Cada núcleo estadual receberá
entre R$ 1 milhão e R$ 2,5 milhões para atender até 80 empresas.

TECNOLOGIA

Apple irá rever restrições para criação
de aplicativos do iPhone e iPad
A Apple anunciou ontem, em comunicado, que pretende dar mais
liberdade aos desenvolvedores de aplicativos para iPhone e iPad. Pela
primeira vez a companhia irá rever as regras de sua loja online Apple
Store e descartará restrições sobre as ferramentas usadas para criação
de aplicativos que rodam em seu sistema operacional IOS. A decisão deve
beneficiar a Adobe, cujos softwares passarão a rodar nos aparelhos Apple.

Chris Ratcliffe/Bloomberg
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Nagoia

O Brasil deve apoiar a definição de
metas concretas na 10ª Conferência
das Partes da Convenção sobre
Diversidade Biológica (COP-10),
marcada para 18 a 29 de outubro,
em Nagoia, no Japão. O objetivo
é discutir propostas para o uso
sustentável da biodiversidade,
assim como a convenção de
Copenhague (COP-15) discutiu
o aquecimento global, em 2009.
Como no caso do clima, as metas da
biodiversidade, previstas para 2010,
não foram cumpridas de modo
geral. Segundo Paulino de Carvalho
Neto, chefe da divisão de Meio
Ambiente do Ministério das
Relações Exteriores, o Brasil
deverá exigir a regulamentação
da transferência de recursos para
países em desenvolvimento para
investir no cumprimento das metas
e a assinatura de protocolo que
garanta a repartição justa de
benefícios com as comunidades,
além acesso aos recursos
genéticos, o que interessa ao país.

Brasil defende repartição de
royalties e outros benefícios

“Como no caso do clima,
as metas de biodiversidade
previstas para 2010
não foram cumpridas”

Brasil cumpre meta,
mas investe pouco
Levantamento mostra empenho
do país na criação de áreas
de proteção, mas ainda faltam
recursos para mantê-las

O Ministério do Meio Ambiente,
em parceria com o Programa das
Nações Unidas para o Meio Am-
biente (Pnuma) e a Universidade
Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)
prepara um diagnóstico das
oportunidades econômicas que
as áreas de preservação, aliadas
à conservação dos ecossistemas,
oferecem para o país. Em semi-
nário patrocinado pela organi-
zação ambientalista WWF-Bra-
sil, Fábio França, diretor do De-
partamento de Áreas Protegidas
da pasta, lembrou que o Brasil
foi responsável por mais de
70%do esforço mundial de cria-
ção de novas áreas protegidas -
uma das metas da Convenção
sobre Diversidade Biológica. No
entanto, o orçamento para as
unidades de conservação é pra-
ticamente o mesmo desde 2000.
Para ele, é fundamental que haja
um reconhecimento — interno e
externo — sobre a importância
da preservação dessas áreas
para a política nacional de con-
tenção do desmatamento.

França ainda aponta estudo
semelhante realizado nos Esta-
dos Unidos mostrando que o
turismo nos parques nacionais
americanos promove um aporte
de mais de US$ 15 bilhões
anuais à economia e gera mais
de 250 mil empregos. Outro es-

tudo, realizado no Peru, indica
um retorno de US$ 10 bilhões
em dez anos, caso o sistema de
áreas protegidas daquele país
seja adequadamente mantido e
usado em prol do desenvolvi-
mento do setor turístico.

Bráulio Dias, diretor de Bio-
diversidade do Ministério do
Meio Ambiente reforçou, no se-
minário, a necessidade de valo-
ração dos serviços prestados
pelas áreas protegidas. Segundo
explicou, sabe-se muito pouco
sobre as riquezas da fauna e da
flora brasileiras e menos ainda
se faz para conhecê-las e pre-
servá-las. “O tema é muito re-
cente na agenda política e eco-
nômica brasileira e, em certos
círculos, a preservação é vista
como um empecilho ao desen-
volvimento”, afirma.

Mudanças climáticas
O papel das áreas protegidas da
Amazônia na mitigação de mu-
danças climáticas já foi levanta-
do. Segundo estudo que será
apresentado também na Con-
venção sobre Diversidade Bioló-
gica (COP-10), que ocorre em
outubro, em Nagoia, a conser-
vação de florestas na região po-
derá evitar a emissão de oito to-
neladas de carbono por ano até
2050. As unidades de conserva-
ção foram responsáveis por 37%
da redução, entre 2004 e 2006,
do desmatamento e correspon-
dem a 27% do território ocupa-
do pelo bioma. ■ M.F.

Estudo realizado
nos Estados
Unidos mostra
que o turismo nos
parques nacionais
americanos promove
um aporte de mais
de US$ 15 bilhões
anuais à economia
e gera mais de
250 mil empregos

DIAGNÓSTICO

Pesquisa aponta os desafios para a preservação ambiental em todo o mundo

Atualmente, mais de 60% de todos os 
ecossistemas do planeta estão ameaçados

Desse total, 35% são mangues e 40% florestas

A demanda por recursos naturais excede
em 35% a capacidade do planeta Terra

Em 2000 e 2005, a devastação das florestas na 
América do Sul foi de 4,3 milhões de hectares

Do total de hectares devastados, 3,5 milhões 
foram registrados no Brasil

O prejuízo anual com o desmatamento
é de US$ 2,5 trilhões a US$4,5 trilhões de 
dólares à economia global – o equivalente
a jogar no lixo todo o PIB do Japão, o segundo 
maior do mundo

Metade das espécies nativas está esgotada
e outras 25% já foram superexploradas.
O prejuízo para o setor é de US$ 80 bilhões
a US$ 100 bilhões

Fontes: TEEB e Ministério do Meio Ambiente/2009

DADOS LEVANTADOS SOBRE A BIODIVERSIDADE INVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO DE ÁREAS 
PROTEGIDAS EM US$ MILHÕES US$

INVESTIMENTO NA MANUTENÇÃO DAS ÁREAS 
PROTEGIDAS EM US$/HECTARE

0 500 1000 1500 2000 2500 30000 500 1000 1500 2000

ESTADOS UNIDOS

CANADÁ 

MÉXICO

BRASIL

NOVA ZELÂNDIA

ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA

ARGENTINA

COSTA RICA 21,53

38,30 

58,72 

 124,47 

220,78 

301,18 

450,90

600,00 

2.653,96 

4

7

18

20

27

28

34

55

78

10 20 30 40 50 60 70 800 10 20 30 40 50 60 70 80

ESTADOS UNIDOS

NOVA ZELÂNDIA

ÁFRICA DO SUL

AUSTRÁLIA

CANADÁ

MÉXICO

COSTA RICA

ARGENTINA

BRASIL

O Brasil tem um dos maiores índices de área protegida, mas o investimento por hectare é um
dos menores entre os países analisados. O orçamento para unidades de conservação é praticamente 
o mesmo desde 2000

selho Empresarial Brasileiro para
o Desenvolvimento Sustentável
(Cebds) promete levar à COP 10
uma publicação com experiências
das empresas brasileiras. Essa pu-
blicação trará registrado o com-
promisso empresarial em buscar
uma ferramenta para medir seus
impactos na biodiversidade.

“A importância econômica dos
ecossistemas está ganhando visi-
bilidade, o que ajuda as empresas
a perceber que não investir em
cuidados e preservação significa-
rá um prejuízo ainda maior no fu-
turo”, diz a presidente-executiva
do Cebds, Marina Grossi. Ela cita
como exemplo a ação da Alcoa
com a implementação de unida-
des de conservação para conter o
desmatamento e da Companhia
Energética de Minas Gerais (Ce-
mig) para a conservação dos pei-
xes dos rios onde atua. ■

Pavan Sukdhev,
economista do Pnuma,

afirma que bens naturais
têm impacto econômico

direto sobre o bem-estar
humano e sobre as
despesas públicas

Marcela Beltrão

● O estudo Economia dos
Ecossistemas e da Biodiversidade
(Teeb) pretende dar valor aos
benefícios econômicos da
preservação da natureza e aos
prejuízos pela sua má utilização.

● O relatório final será
apresentado na conferência
da ONU sobre biodiversidade,
no Japão, mas foi apresentado
em Curitiba uma versão para
políticas locais e regionais.

● Dados da ONU constatam que
mais da metade da população
mundial está nas cidades e
já é responsável pelo consumo
de 70% de todos os recursos
que o homem retira da natureza.

O VALOR DA NATUREZA

jaime
Text Box
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 set. 2010, Primeiro Caderno, p. 28-29.
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