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TAL PAI, TAL FILHO
Um filhote de cisne-de-pescoço-preto navega nas
costas do pai em um lago do zoológico da Wildlife
Conservation Society no Bronx, em Nova York. A espécie
é nativa da América do Sul, inclusive do Brasil.
JULIE LARSEN MAHER/AP

Meta ambiental deve incluir área privada
Mudança visa a facilitar cumprimento de compromisso internacional pela biodiversidade, diminuindo a pressão por criar unidades de conservação
BETO BARATA/AE
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valor que essas áreas possuem
paraaconservaçãodabiodiversidade brasileira”, diz o documento assinado por 11 entidades que
representamoagronegócio eentregue à ministra Gleisi Hoffmann.
O documento afirma que as
APPs mantidas em propriedades privadas no País somam 570
mil km².
Cálculos do governo estimam
que 330 mil km² de áreas de proteção nas propriedades privadas
teriam de ser recuperadas em
consequênciadaversãodo Código Florestal aprovada pelo Sena-

Setor produtivo. “Não excluo
essahipótese,oBrasilsecomprometeu em atingir a meta e discute como fazer isso”, adiantou o
secretário de Biodiversidade e
Floresta do Ministério do Meio
Ambiente, Roberto Cavalcanti,
que coordena o debate sobre detalhamento das metas.
Na semana que vem, uma reunião da Comissão Nacional de
Biodiversidade deve fechar o detalhamento das metas brasilei-

ras. “As metas são perfeitamente alcançáveis e nada obriga que
isso aconteça apenas por meio
dasUnidadesdeConservaçãofederais”, completou.
OpresidentedoInstituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Roberto Vizentin, defende que as
APPs entrem na contabilidade,
masinsisteemqueissonãosignifica um freio à criação de Unidades de Conservação. “O que importa é a conservação da biodiversidade, precisamos ver isso
como uma oportunidade e é importante que o setor produtivo

Governo estuda
ampliar Parque
de Abrolhos
● A menos de um mês do Dia

s

A campanha
para a presidente Dilma Rousseff vetar o Código Florestal
na íntegra chegou a Brasília.
Ontem, o Greenpeace iluminou,
com laser, o
Congresso com
“Veta Tudo
Dilma”.

A

Aomesmotempoem queanalisa vetos ao Código Florestal
para reestabelecer a exigência de recomposição da vegetaçãoàsmargens derios– derrubada parcialmente pela Câmara no mês passado –, a presidenteDilmaRousseffautorizou incluir as Áreas de Preservação Permanente (APPs)
daspropriedadesnacontabilidade das metas de biodiversidade, que o Brasil se comprometeu atingir até 2020.
A decisão valoriza as áreas
de proteção nas propriedades
privadas. E dá um sinal aos
produtoresruraisdequeaexigência de proteger e recuperar a vegetação em seus imóveis poderá reduzir a necessidade de criar mais parques e
reservas no País.
Atualmente, há 310 Unidades de Conservação (UCs),
que reúnem 758 mil km² de
áreas protegidas.
A proposta de incluir as
áreasdeproteçãonaspropriedades privadas nas metas de
biodiversidade foi levada ao
Planaltoformalmente por entidades que representam o
agronegócio. Na conferência
de biodiversidade de Nagoya,
no Japão, em 2010, o Brasil se
comprometeu a conservar a
vegetação nativa de pelo menos 17% de cada bioma por
meio de parques e reservas.
Em princípio, somente as
UCs e as terras indígenas contariam para o alcance das chamadas Metas de Aichi de Biodiversidade,acertadas nareuniãode2010daConvençãosobre Diversidade Biológica.
“Excluiráreasextremamenterelevantesparaabiodiversidade somente porque são
áreas privadas é desprezar o

is.

Marta Salomon / BRASÍLIA

secoloquecomoagentedeproteção”, disse.
A principal polêmica se concentra nas áreas protegidas na
Amazônia. Uma das metas propostas pelo governo prevê que
as Unidades de Conservação na
Amazônia alcancem 55% do bioma. “Isso significa que, em 2020,
225 milhões de hectares da Amazônia serão protegidos por unidades de conservação”, critica
documento do agronegócio.
Atualmente, as Unidades de
Conservação e as terras indígenas na Amazônia somam 155 milhões de hectares.

Mundial do Meio Ambiente, o
governo discute a ampliação
do Parque de Abrolhos, uma
região de mais de 90 mil quilômetros quadrados no litoral
da Bahia e do Espírito Santo. A
região, que abriga blocos de
exploração de petróleo e gás,
é conhecido por reunir milhares de baleias jubarte.
As unidades de conservação marinhas no Brasil cobrem 1,52% das águas sob
jurisdição do País. Esse porcentual quase dobraria, para
3%, com a ampliação do parque. A decisão limitará a exploração de petróleo e gás na região, que está para ser classificada “em moratória” para a
atividade, conforme o Estado
Matéria
revelou no
mês passado.
A criação de novas áreas
protegidas é estudada, em parte, para compensar a redução
recente de 1.020 quilômetros
quadrados de cinco unidades
de conservação na Amazônia.
A área vai abrigar os lagos
das futuras usinas hidrelétricas de São Luiz do Tapajós e
de Jatobá, no Pará.
O governo analisa também
a criação da Estação Ecológica de Alto Maués (AM), com
mais de quatro vezes o tamanho da cidade de São Paulo. E
o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversidade prepara um pacote de criação de novas reservas extrativistas, que abrigam comunidades tradicionais. / M.S.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A18.
VINCENT KESSLER/REUTERS–13/3/2012

Custo de hotel inviabiliza vinda de
delegação europeia para Rio+20

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

OParlamentoEuropeucancelou o envio de uma delegação
de deputados para a Rio+20
porcausa doaltocustodehospedagem. Dois dos parlamentares escalados inicialmente
paraintegraracomitiva,o alemão Matthias Groote, presidente da Comissão de Meio
Ambiente do Parlamento, e o
holandês Gerben-Jan Gerbrandy, confirmaram ontem,
pelo microblog Twitter,a suspensão da viagem.
O cálculo feito pelo Parlamento Europeu era de que a
viagem da comitiva, de 11 deputados, sairia por cerca de
100 mil euros, com um quarto
de hotel custando 600 euros
por pessoa por noite. “Os custos básicos são exorbitantes.

Em tempos de crise, proibitivos”,declarouGrootepelo Twitter. Gerbrandy se declarou decepcionado e criticou o País. “O
Brasil deveria controlar os custos para evitar um grande fracasso.” Em um texto que publicou
em seu site, chegou a mencionar
que uma ação dogoverno éainda
mais urgente tendo em vista a
realização iminente da Copa e
da Olimpíada no País.
A comitiva inicial do Parlamento Europeu já havia passado
de 11 deputados para apenas 1,
até que ontem foi cancelada. O
orçamento inicial previsto pelos
europeus também era 10 vezes
menor: apenas 10 mil euros.
Os deputados europeus não
são os primeiros a reavaliar sua
participação na Rio +20. Diver● Sacudida

CARLOS MINC
SECRETÁRIO DO AMBIENTE DO RIO

“A decisão deveria servir para
fazer com o setor hoteleiro o que
a presidente Dilma fez com o
setor bancário em relação aos
juros: precisa dar uma sacudida.”

sos países diminuíram o tamanho das suas delegações para reduzir custos. Uma das reclamações mais frequentes é o fato de
as reservas serem feitas apenas
por pacotes completos de uma
semana, quando muitos grupos
vão ficar menos tempo.
Sistema. As reservas são feitas
por meio de uma empresa contratada pelo governo brasileiro e
as Nações Unidas para gerenciar
a alocação de vagas. Dos cerca de
25 mil quartos de hotéis existentes no Rio, 5 mil foram bloqueados para a conferência e estão
sendoadministradosdiretamente pela empresa contratada, todos de três a cinco estrelas. Até
agora são esperadas 50 mil pessoas no evento principal, sem
contar os paralelos.
O comitê organizador garante
que é possível encontrar vagas
fora do sistema oficial. Pessoas
estariam se hospedando em Niterói e outros municípios.
O Brasil e as Nações Unidas
são responsáveis pelo pagamento da hospedagem dos chefes de
Estado e de governo convidados
para a conferência. Além disso,
os países são obrigados a pagar

Parlamento. Viagem para a Rio+20 custaria 100 mil euros
pelas suas delegações.
A falta de quartos em hotéis
costuma ser comum em eventos
internacionais de grande porte.
OmaiorexemplofoiaConferência das Partes sobre Meio Ambiente, em Copenhague, em
2009. A cidade, de pouco mais
de meio milhão de habitantes,
não tinha estrutura para receber
os 45 mil credenciados. Parte ficou em uma cidade sueca, a uma
hora de trem da capital.

Cúpula dos Povos recebe
mais de mil inscrições
Heloisa Aruth Sturm / RIO

A organização da Cúpula dos
Povos, evento que ocorre de
forma paralela à Conferência
das Nações Unidas sobre De-

senvolvimento Sustentável (Rio
+ 20), divulgou ontem o número
de entidades inscritas para as
principaisatividadesqueocorrerão no Aterro do Flamengo, no
Rio de Janeiro, entre os dias 15 e

Repercussão. Para o secretário

estadual do Ambiente, Carlos
Minc, a decisão dos europeus é
“justificável”e “nãofaz sentido o
Rio estar mais caro do que capitais europeias, onde a mão de
obra é muito mais cara”.
Emmarço,oMinistériodaJustiça anunciou uma investigação
para apurar as denúncias de que
hotéis estariam cobrando preços abusivos em reservas para a
conferência.

23 de junho. Foram 1. 230 inscrições,sendo 1. 011paraasAtividadesAutogestionadasdeArticulação e 219 para apresentações nos
Territórios do Futuro.
O número de inscritos superouaexpectativainicialdosorganizadores do evento que terá como protagonistas as ONGs e os
movimentos sociais de todo o
mundo. As atividades autogestionadas envolvem a realização

O economista Sérgio Besserman, que coordena o Grupo de Trabalho da prefeitura
para a Rio+20, disse que comentaria a notícia como cidadão carioca.
“Há um entrave, mas nem
tanto. Se eles precisavam de
um pretexto para fugir da
raia na Rio+20, seria preferível arranjar um melhor”, declarou Besserman.
Procurada pela reportagem, a Associação Brasileira
de Hotéis do Rio informou,
por nota, que “não há informações que confirmem a desistência de uma delegação
europeia em participar da
Rio+20 em função do preço
das diárias dos hotéis”.
“Até o momento, nada foi
informado nesse sentido”,
afirma a nota.
Procurado pela reportagem, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de
Hotéis (Abih) no Rio, Alfredo
Lopes, não foi localizado, assimcomoosecretáriomunicipal de Turismo, Antonio Pedro Figueira de Mello. /
COLABOROU FELIPE WERNECK

estadão.com.br
Portal. Acompanhe a
cobertura da Rio+20
topicos.estadao.com.br/rio-20

de seminários, debates, Nos
Territórios do Futuro, onde
serão mostradas as práticas
de sucesso na área do desenvolvimento sustentável.
Como não haverá processo
de seleção, algumas propostas com abordagens semelhantes poderão ser fundidas
para garantir que todos tenham espaço para se apresentar no evento.

