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Uma drástica mudança no rumo do desenvolvimento econômico é essencial para evitar o 
desaparecimento dos ecossistemas do planeta, que são a base da vida, afirma um estudo 
publicado ontem na revista científica norte-americana Science. A mudança climática, a 
contaminação, o desmatamento e as transformações no uso da terra empurram as espécies à 
extinção, reduzindo sua abundância e os lugares que habitam. 
 
“As sociedades e as infraestruturas humanas evoluíram e dependem de espécies e 
ecossistemas particulares”, disse Paul Leadley, da Universidade de Paris-Sud, que encabeçou o 
estudo. “Mesmo os cenários mais otimistas para este século sistematicamente preveem a 
extinção e a redução das populações de muitas espécies”, declarou Paul, da França, à IPS em 
conversa telefônica. A meta de frear a perda de biodiversidade até 2020 está sendo discutida 
esta semana nesta cidade japonesa, onde acontece a 10ª Conferência das Partes do Convênio 
sobre Diversidade Biológica. Porém, o objetivo de 2020 é, tristemente, algo “irreal”, admitiu 
Paul, baseando-se em cinco recentes estudos ambientais mundiais. 
 
Paul e seu colega Henrique Miguel Pereira, da Universidade de Lisboa, lideraram uma equipe 
de 23 cientistas de nove países que compararam os resultados dos últimos estudos e uma 
ampla gama de literatura para avaliar as possíveis mudanças futuras na biodiversidade. A 
análise traça uma inevitável e contínua perda de biodiversidade no Século 21, mas oferece 
esperanças de que possa diminuir essa deterioração se forem adotadas as medidas políticas 
adequadas. 
 
O termo biodiversidade é usado para descrever a ampla gama de variedades de seres viventes 
– árvores, insetos, plantas, animais – que formam a infraestrutura biológica e nos fornecem 
saúde, riqueza, alimento, água, combustível e outros serviços úteis. Muitos não entendem o 
quanto a humanidade é dependente de numerosos serviços proporcionados pela natureza e a 
rapidez com que isto está mudando, afirmou Paul. 
 
Embora a atenção pública se concentre na extinção de espécies, é a mudança em sua 
distribuição e no tamanho de suas populações, o ponto mais grave para o bem-estar humano, 
bem como os melhores indicadores da pressão que é exercida pelas pessoas sobre os 
ecossistemas, diz o estudo. Nos oceanos, a combinação de pesca em excesso e mudança 
climática – causada pelas emissões de dióxido de carbono das atividades humanas – está 
transformando rapidamente a vida marinha a ponto de no futuro haver menos peixes grandes.  
 
Além disso, o desmatamento e o aquecimento global estão transformando as paisagens 
terrestres. Uma pesquisa na selva amazônica concluiu que, se as temperaturas mundiais 
aumentarem dois graus centígrados, como parece provável, a mescla de incêndios com 
desmatamento acabará com a capacidade única dessa região para gerar a metade de sua 



própria chuva. Sem estas, a selva se converterá em região de pradarias, causando maciça 
liberação de dióxido de carbono e a perda de muitas espécies. 
 
Mesmo se o desmatamento terminasse, a maior parte da selva amazônica poderia desaparecer 
em 50 ou 60 anos devido ao aquecimento do planeta, disse o biólogo Thomas Lovejoy, 
principal conselheiro sobre biodiversidade do presidente do Banco Mundial e membro do painel 
científico assessor do Fundo para o Meio Ambiente Mundial. “Dois graus de aquecimento será 
algo duradouro para muitos ecossistemas. As florestas tropicais estarão em dificuldades. 
Haverá poucos arrecifes de coral, a temperatura das florestas será muito diferente da atual”, 
afirmou Lovejoy à IPS em Nagoya. 
 
Uma solução para esfriar o planeta e salvar a selva amazônica é restaurar florestas e áreas 
verdes, com a finalidade de remover dióxido de carbono da atmosfera, acrescentou o cientista. 
O crescimento econômico deve deixar de focar os lucros que proporciona a conversão de terras 
e procurá-los por meio da restauração da biodiversidade. Combater a mudança climática é 
uma forma de frear a perda de diversidade biológica, disse Paul. Colocar preço nas emissões 
de carbono em todas suas formas, desde a gerada pelo desmatamento até a agricultura seria 
uma maneira de enfrentar o problema, prosseguiu. 
 
O desmatamento e a agricultura contribuem com 35% a 50% de todas as emissões de gás 
carbono na atmosfera. Também são os principais causadores da conversão de ecossistemas 
naturais. É necessário um forte peso de impostos sobre as emissões, incentivo aos esforços 
para capturar carbono e criação de áreas protegidas efetivas. Proteger apenas 20% da terra e 
15% do mar, segundo proposto originalmente como meta para 2020 no Convênio, não é 
suficiente para deter a perda de biodiversidade.  
 
As ações devem ser adotadas com urgência, disseram os cientistas, já que a janela de 
oportunidades se fecha rapidamente. Medidas imediatas poderiam garantir até 2030 uma 
ampliação de 15% das áreas florestais do planeta, mas a falta de ações pode gerar uma perda 
superior a 10% destas até esse ano. O maior desafio continua sendo convencer os políticos. 
 
Os cientistas acreditam que a criação da Plataforma sobre Biodiversidade e Serviços de 
Ecossistemas (IPBES, um mecanismo do grupo Intergovernamental de Especialistas sobre a 
Mudança Climática - IPCC) poderia fazer uma diferença. “Os temas são tão urgentes e o que 
está em jogo para a humanidade é tão importante que os cientistas devem unir-se e, por meio 
do IPBES, e informar os governantes com voz única e autorizada”, disse Henrique Miguel. 
Delegações governamentais expressaram em Nagoya seu apoio à criação do IPBES, mas 
alguns negociam seu apoio para conseguir a aprovação de um acordo sobre o acesso 
equitativo aos recursos biológicos.  
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