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O bebê de macaco Miwa brinca com o porco
selvagem Uribo em zoo de Kyoto (Japão); os dois
animais perderam as mães e estão no local
desde junho deste ano.

Blog. Embalagens ainda são
gargalo de produtos orgânicos
blogs.estadao.com.br/organicos
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Nações negociam metas para reverter
crise global de biodiversidade até 2020
Representantes de 193 países estão reunidos em Nagoya, no Japão, para a reunião mais importante da Convenção sobre Diversidade Biológica
Herton Escobar

Amaisimportantereuniãosobre o futuro das espécies e dos
recursos naturais do planeta
está em curso no Japão. A
COP-10 da Convenção sobre
DiversidadeBiológica,quecomeçou anteontem em Nagoya, representa para a conservação da biodiversidade o
que a COP-15 da Convenção
sobre Mudança do Clima significou para o combate ao
aquecimento global no ano
passado, em Copenhague.
Com um destaque ainda
maior para o Brasil.
Representantes de 193 nações signatárias da convenção(aschamadas“partes”)terão até a noite do dia 29 (ou
madrugada do dia 30, dependendo do andamento das negociações) para superar suas
diferenças e chegar ao fim do
evento com uma lista de compromissos capazes de garantir a conservação e o uso sustentáveldabiodiversidadepelos próximos dez anos. Algo
que a convenção não conseguiu fazer até agora, em seus
16 anos de operação.
Nenhumadas21metasestabelecidas para este ano foram
cumpridas (mais informações
nesta página). O número de
espécies ameaçadas só aumentou. A cobertura global
de áreas protegidas continua
muito abaixo do mínimo necessário. O tráfico de animais
silvestres ainda é um problema sério. Hábitats essenciais
continuam a ser destruídos
emritmoalarmante. Eamaioriada populaçãomundialcontinua alheia aos efeitos disso

sobre sua qualidade de vida e sobre a economia de seus países.
“A hora de agir é agora, e o lugar para agir é aqui, em Nagoya”,
disse o secretário executivo da
convenção, Ahmed Djoghlaf, no
discurso de abertura do evento.
Uma frase que se ouvia bastante,
também, em Copenhague.
Assim como no caso das mudanças climáticas, há divergências profundas entre países desenvolvidos e em desenvolvimentosobreaestipulaçãodemetas e as responsabilidades de cadaparteparaqueelassejamcumpridas. A expectativa, porém, é
que os resultados de Nagoya sejam mais animadores para a biodiversidade do que foram os de
Copenhague para o clima.
A agenda de negociações inclui uma lista de 20 metas globais propostas para os próximos
dez anos, no chamado Plano Estratégico 2011-2020. Entre elas,
a eliminação de subsídios para
atividades que degradam o meio
ambiente,areduçãododesmatamento,asustentabilidadedapesca, oresgate deespéciesameaçadas, a criação de áreas protegidaseoauxíliofinanceiroparaatividades de conservação nos países em desenvolvimento.
Todosconcordamcomosconceitos das metas. Mas os pontos
maiscríticosdotextodenegociação continuam em aberto. Que
subsídios serão cortados? Quantododesmatamentoseráreduzido – tudo ou só metade? Quanto
dasuperfícieterrestreedosoceanos terá de ser protegida? Quanto dinheiro os países ricos terão
de dar aos pobres? São algumas
dasperguntasquefarãodiplomatas e ambientalistas perderem o
sono nos próximos dez dias.

GLOSSÁRIO
● Convenção

sobre
Diversidade Biológica

A CDB é um tratado internacional, lançado na conferência Rio 92. Tem três objetivos: garantir a conservação
da biodiversidade, o uso sustentável dela e a repartição
de benefícios do uso comercial dos recursos genéticos.
● COP

Significa Conferência das Partes, que são os países signatários da convenção. É a reunião na qual são negociadas
e votadas as decisões. Realizada a cada dois anos. Esta
será a 10ª da CDB (COP-10).

“Não adianta ter metas ambiciosas se não tivermos mecanismos claros para alcançá-las e recursos financeiros suficientes
para colocá-las em prática”, diz
o diretor executivo da organização Conservação Internacional
no Brasil, Fábio Scarano.
A proposta para evitar um novo fiasco em 2020 é que as metas, desta vez, sejam do tipo
“Smart”, sigla que forma a palavra “inteligente” em inglês e traz
embutidosos adjetivos “estratégicas, mensuráveis, ambiciosas,
realísticas e temporais (com data para terminar)”.
O secretário de Biodiversidade do Ministério do Meio Ambiente, Bráulio Dias, diz que as
metas precisam ser compatíveis
com a situação econômica dos
países em desenvolvimento – levando em conta que seu cresci-

mento econômico, inevitavelmente, trará impactos sobre o
meio ambiente.“Será justo colocar uma meta de zerar a perda de
biodiversidadeaté 2020?”, questiona Dias, que é um dos principais representantes da delegaçãobrasileira emNagoya.“Não é
uma meta factível.”
Entrave. O tema mais compli-

cado da convenção é a negociação de um protocolo internacional que regulamente o acesso e a
repartição de benefícios (ABS,
em inglês) oriundos da exploraçãocomercialderecursosgenéticosdabiodiversidade. Porexemplo, genes de bichos e plantas
usados para o desenvolvimento
de fármacos ou cosméticos.
“É absolutamente imperativo
que o Protocolo de ABSseja finalizado e adotado em Nagoya”,
disse Djoghlaf ao Estado, reconhecendo que a negociação é
complexa, por envolver questões políticas e comerciais. “O
protocolo vai estabelecer uma
nova relação Norte-Sul, por
meio de uma parceria genuína
entre os detentores e os usuários de recursos genéticos.”
Para o Brasil, o protocolo é a
“peça central” das negociações.
Segundo o chefe da Divisão de
Meio Ambiente do Itamaraty,
PaulinoFranco de Carvalho, não
faz sentido negociar metas e recursos se a questão do ABS não
for solucionada. “Essas questões estão intrinsecamente conectadas e são motivo de grande
preocupação para todas as partes, mas especialmente para os
países em desenvolvimento”,
disse Carvalho, em Nagoya, discursando em nome das chamadas “nações megadiversas”.

MISSÃO NÃO CUMPRIDA
l Nenhuma das 21 metas estabelecidas pela Convenção sobre
Diversidade Biológica para 2010 foi totalmente cumprida
PARTE NÃO ALCANÇADA

PARTE ALCANÇADA

METAS

NÍVEL DE CUMPRIMENTO

Pelo menos 10% de cada região ecológica do mundo
efetivamente conservados
Áreas de importância especial para a biodiversidade
protegidas
Restaurar, manter ou reduzir o declínio das populações
de espécies selecionadas
Melhoria no estado de conservação das espécies
ameaçadas
Diversidade genética de cultivos, animais de criação e
de espécies exploradas conservada
Produtos baseados na biodiversidade originados de
fontes manejadas de forma sustentável
Redução do consumo não sustentável de recursos
da biodiversidade
Nenhuma espécie da fauna ou flora silvestres ameaçada
pelo tráfico internacional
Taxa de perda e degradação de hábitats naturais
reduzida
Rotas das principais espécies exóticas invasoras em
potencial controladas
Planos de manejo estabelecidos para as principais
espécies exóticas
Manter e melhorar a proteção da biodiversidade aos
efeitos das mudanças climáticas
Reduzir a poluição e seus impactos sobre
a biodiversidade
Capacidade dos ecossistemas de fornecer
bens e serviços mantida
Manutenção dos recursos biológicos que sustentam
modos de vida sustentáveis
Proteger os conhecimentos, inovações e práticas
tradicionais
Proteger os direitos de comunidades indígenas e locais
sobre seus conhecimentos
Garantir que todo o acesso a recursos genéticos seja
feito dentro das regras da CDB
Benefícios do uso comercial dos recursos genéticos
repartidos de forma justa e equitativa
Transferência de recursos financeiros para países em
desenvolvimento
Transferência de tecnologia para países em
desenvolvimento
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Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 20 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A24.

País só cumpriu 2 das
51 metas nacionais
de 2010, mas, ainda
assim, foi quem mais
fez pela biodiversidade
O Brasil tem um papel central
nas negociações da ConvençãosobreDiversidadeBiológica (CDB). Detentor da maior
biodiversidadeeuma daseconomias mais fortes do

mundo, posiciona-se como um
interlocutor estratégico entre
os países em desenvolvimento e
os desenvolvidos. “Esperamos
umademonstração fortede liderança do Brasil em Nagoya”, disse ao Estado o superintendente
de Conservação da WWF-Brasil,
Cláudio Maretti.
Segundo ele, o País chega
“commoral”àconferência.“Claro que ainda há muita coisa por
fazer. Mas, se você comparar
com o resto do mundo, o Brasil
foi quem fez melhor a lição de
casa”, avalia Maretti.
Isso, apesar de o País
ter cumprido

nos últimos anos, mas não foram suficientes para atingir os
compromissos nacionais nessas
áreas.Ametaerater30%daAmazônia e 10% dos outros biomas
protegidos por unidades de conservação(semcontarterrasindígenas) em 2010. Segundo o relatório do ministério, chegou-se a
27% na Amazônia, 7,3% na Caatinga, 8,4% no Cerrado, 8,9% na
Mata Atlântica, 3,5% no Pampa,
4,8% no Pantanal e 3,1% na Zona Costeira e Marinha.
“O Brasil foi bem na
Amazônia, mas varreu
para baixo do tapete
os problemas
dos ou-

tros biomas”, avalia Maretti.
“Tivemos algumas conquistas,
mas mesmo assim nos saímos
muito mal, a exemplo do resto
domundo”,dizodiretorexecutivo da Conservação Internacional no Brasil, Fábio Scarano.
Recursos escassos. Uma das
questõesmaisestratégicasdanegociação em Nagoya é o apoio
financeirodospaísesdesenvolvidos a programas de conservação
da biodiversidade nos países em
desenvolvimento. O Brasil defende um repasse global mínimo
de US$ 1 bilhão ao ano.
Cercade20%doterritóriobrasileiro é coberto por unidades de

conservação. Mas menos de
1% do orçamento federal é investido em gestão ambiental
de uma forma geral, segundo
o relatório nacional submetido à convenção.
“Acho até incoerente um
país como o Brasil esperar
que a solução de seus problemasambientaisvenhadecapital externo”, diz o secretário
de Biodiversidade e Florestas
do MMA, Bráulio Dias. “O investimento externo tem de
ser complementar a esforços
internos,masoPaísnãoinveste o suficiente para fazer o
que é necessário.”
Segundo o diretor de Áreas
Protegidas do ministério, Fábio França de Araújo, a área
total de unidades de conservação do Brasil aumentou 80% desde 2000.
Mas o orçamento para a
gestão dessas áreas permaneceu praticamente
igual. / H.E.

A ESPÉCIE AMEAÇADA

Duellmanohyla
soralia
Grau de ameaça
A espécie está criticamente
ameaçada de extinção, de
acordo com a lista vermelha
da União Internacional
para a Conservação na
Natureza (IUCN).

Situação atual
ROBIN MOORE/ILCP/CI

Brasil tem papel
fundamental nas
negociações

apenas 2 das 51 metas nacionais
sobre biodiversidade estabelecidas para 2010, segundo um relatório submetido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA) à
CDB no início deste mês. Elas
foram a publicação de listas de
espécies ameaçadas e a redução de 25% do número de focos
de calor por bioma.
A criação de áreas protegidas e
areduçãododesmatamentorenderam elogios
ao Brasil

A área que ocupa é provavelmente menor que 10 quilômetros quadrados. O sapo,
que vive em florestas da
Guatemala e de Honduras,
sofre com ocupação do solo
pela agricultura. A exploração de madeira e a
poluição das águas.

