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Meta ambiental deve incluir área privada
Mudança visa a facilitar cumprimento de compromisso internacional pela biodiversidade, diminuindo a pressão por criar unidades de conservação

PLANETA } 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.

Cúpula dos Povos recebe
mais de mil inscrições

Lisandra Paraguassu
BRASÍLIA

O Parlamento Europeu cance-
lou o envio de uma delegação
de deputados para a Rio+20
por causa do alto custo de hos-
pedagem. Dois dos parlamen-
tares escalados inicialmente
para integrar a comitiva, o ale-
mão Matthias Groote, presi-
dente da Comissão de Meio
Ambiente do Parlamento, e o
holandês Gerben-Jan Ger-
brandy, confirmaram ontem,
pelo microblog Twitter, a sus-
pensão da viagem.

O cálculo feito pelo Parla-
mento Europeu era de que a
viagem da comitiva, de 11 de-
putados, sairia por cerca de
100 mil euros, com um quarto
de hotel custando 600 euros
por pessoa por noite. “Os cus-
tos básicos são exorbitantes.

Em tempos de crise, proibiti-
vos”, declarou Groote pelo Twit-
ter. Gerbrandy se declarou de-
cepcionado e criticou o País. “O
Brasil deveria controlar os cus-
tos para evitar um grande fracas-
so.” Em um texto que publicou
em seu site, chegou a mencionar
que uma ação do governo é ainda
mais urgente tendo em vista a
realização iminente da Copa e
da Olimpíada no País.

A comitiva inicial do Parla-
mento 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-

sos países diminuíram o tama-
nho das suas delegações para re-
duzir custos. Uma das reclama-
ções 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 con-
tratada pelo governo brasileiro e
as Nações Unidas para gerenciar
a alocação de vagas. Dos cerca de
25 mil quartos de hotéis existen-
tes no Rio, 5 mil foram bloquea-
dos para a conferência e estão
sendo administrados diretamen-
te pela empresa contratada, to-
dos de três a cinco estrelas. Até
agora são esperadas 50 mil pes-
soas 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 Ni-
terói e outros municípios.

O Brasil e as Nações Unidas
são responsáveis pelo pagamen-
to da hospedagem dos chefes de
Estado e de governo convidados
para a conferência. Além disso,
os países são obrigados a pagar

pelas suas delegações.
A falta de quartos em hotéis

costuma ser comum em eventos
internacionais de grande porte.
O maior exemplo foi a Conferên-
cia das Partes sobre Meio Am-
biente, em Copenhague, em
2009. A cidade, de pouco mais
de meio milhão de habitantes,
não tinha estrutura para receber
os 45 mil credenciados. Parte fi-
cou em uma cidade sueca, a uma
hora de trem da capital.

Repercussão. Para o secretário
estadual do Ambiente, Carlos
Minc, a decisão dos europeus é
“justificável”e “não faz sentido o
Rio estar mais caro do que capi-
tais europeias, onde a mão de
obra é muito mais cara”.

Em março, o Ministério da Jus-
tiça anunciou uma investigação
para apurar as denúncias de que
hotéis estariam cobrando pre-
ços abusivos em reservas para a
conferência.

O economista Sérgio Bes-
serman, que coordena o Gru-
po de Trabalho da prefeitura
para a Rio+20, disse que co-
mentaria a notícia como cida-
dão carioca.

“Há um entrave, mas nem
tanto. Se eles precisavam de
um pretexto para fugir da
raia na Rio+20, seria preferí-
vel arranjar um melhor”, de-
clarou Besserman.

Procurada pela reporta-
gem, a Associação Brasileira
de Hotéis do Rio informou,
por nota, que “não há infor-
mações que confirmem a de-
sistência 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 reporta-
gem, o presidente da Associa-
ção Brasileira da Indústria de
Hotéis (Abih) no Rio, Alfredo
Lopes, não foi localizado, as-
sim como o secretário munici-
pal de Turismo, Antonio Pe-
dro Figueira de Mello. /

COLABOROU FELIPE WERNECK

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

● A menos de um mês do Dia
Mundial do Meio Ambiente, o
governo discute a ampliação
do Parque de Abrolhos, uma
região de mais de 90 mil quilô-
metros quadrados no litoral
da Bahia e do Espírito Santo. A
região, que abriga blocos de
exploração de petróleo e gás,
é conhecido por reunir milha-
res de baleias jubarte.

As unidades de conserva-
ção marinhas no Brasil co-
brem 1,52% das águas sob
jurisdição do País. Esse por-
centual quase dobraria, para
3%, com a ampliação do par-
que. A decisão limitará a explo-
ração de petróleo e gás na re-
gião, que está para ser classifi-
cada “em moratória” para a
atividade, conforme o Estado
revelou no mês passado.

A criação de novas áreas
protegidas é estudada, em par-
te, 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 hidrelétri-
cas de São Luiz do Tapajós e
de Jatobá, no Pará.

O governo analisa também
a criação da Estação Ecológi-
ca de Alto Maués (AM), com
mais de quatro vezes o tama-
nho da cidade de São Paulo. E
o Instituto Chico Mendes de
Conservação da Biodiversida-
de prepara um pacote de cria-
ção de novas reservas extrati-
vistas, que abrigam comunida-
des tradicionais. / M.S.
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Ao mesmo tempo em que ana-
lisa vetos ao Código Florestal
para reestabelecer a exigên-
cia de recomposição da vege-
tação às margens de rios – der-
rubada parcialmente pela Câ-
mara no mês passado –, a pre-
sidenteDilma Rousseff autori-
zou incluir as Áreas de Preser-
vação Permanente (APPs)
das propriedades na contabili-
dade das metas de biodiversi-
dade, que o Brasil se compro-
meteu atingir até 2020.

A decisão valoriza as áreas
de proteção nas propriedades
privadas. E dá um sinal aos
produtores rurais de que a exi-
gência de proteger e recupe-
rar a vegetação em seus imó-
veis poderá reduzir a necessi-
dade de criar mais parques e
reservas no País.

Atualmente, há 310 Unida-
des de Conservação (UCs),
que reúnem 758 mil km² de
áreas protegidas.

A proposta de incluir as
áreas de proteção nas proprie-
dades privadas nas metas de
biodiversidade foi levada ao
Planalto formalmente por en-
tidades 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 me-
nos 17% de cada bioma por
meio de parques e reservas.

Em princípio, somente as
UCs e as terras indígenas con-
tariam para o alcance das cha-
madas Metas de Aichi de Bio-
diversidade, acertadas na reu-
niãode 2010 da Convenção so-
bre Diversidade Biológica.

“Excluir áreas extremamen-
te relevantes para a biodiversi-
dade somente porque são
áreas privadas é desprezar o

valor que essas áreas possuem
para a conservação da biodiversi-
dade brasileira”, diz o documen-
to assinado por 11 entidades que
representam o agronegócio e en-
tregue à ministra Gleisi Hoff-
mann.

O documento afirma que as
APPs mantidas em proprieda-
des privadas no País somam 570
mil km².

Cálculos do governo estimam
que 330 mil km² de áreas de pro-
teção nas propriedades privadas
teriam de ser recuperadas em
consequência da versão do Códi-
go Florestal aprovada pelo Sena-

do em dezembro, com o aval do
governo, e em parte derrubada
pela Câmara no mês passado.

Setor produtivo. “Não excluo
essa hipótese, o Brasil se compro-
meteu em atingir a meta e discu-
te como fazer isso”, adiantou o
secretário de Biodiversidade e
Floresta do Ministério do Meio
Ambiente, Roberto Cavalcanti,
que coordena o debate sobre de-
talhamento das metas.

Na semana que vem, uma reu-
nião da Comissão Nacional de
Biodiversidade deve fechar o de-
talhamento das metas brasilei-

ras. “As metas são perfeitamen-
te alcançáveis e nada obriga que
isso aconteça apenas por meio
das Unidades de Conservação fe-
derais”, completou.

O presidente do Instituto Chi-
co Mendes de Conservação da
Biodiversidade (ICMBio), Ro-
berto Vizentin, defende que as
APPs entrem na contabilidade,
mas insiste em que isso não signi-
fica um freio à criação de Unida-
des de Conservação. “O que im-
porta é a conservação da biodi-
versidade, precisamos ver isso
como uma oportunidade e é im-
portante que o setor produtivo

secoloque como agente de prote-
ção”, disse.

A principal polêmica se con-
centra nas áreas protegidas na
Amazônia. Uma das metas pro-
postas pelo governo prevê que
as Unidades de Conservação na
Amazônia alcancem 55% do bio-
ma. “Isso significa que, em 2020,
225 milhões de hectares da Ama-
zônia serão protegidos por uni-
dades de conservação”, critica
documento do agronegócio.
Atualmente, as Unidades de
Conservação e as terras indíge-
nas na Amazônia somam 155 mi-
lhões de hectares.
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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
principais atividades que ocorre-
rão no Aterro do Flamengo, no
Rio de Janeiro, entre os dias 15 e

23 de junho. Foram 1. 230 inscri-
ções, sendo 1. 011 para as Ativida-
des Autogestionadas de Articula-
ção e 219 para apresentações nos
Territórios do Futuro.

O número de inscritos supe-
rou a expectativa inicial dos orga-
nizadores do evento que terá co-
mo protagonistas as ONGs e os
movimentos sociais de todo o
mundo. As atividades autoges-
tionadas envolvem a realização

de seminários, debates, Nos
Territórios do Futuro, onde
serão mostradas as práticas
de sucesso na área do desen-
volvimento sustentável.

Como não haverá processo
de seleção, algumas propos-
tas com abordagens seme-
lhantes poderão ser fundidas
para garantir que todos te-
nham espaço para se apresen-
tar no evento.

Governo estuda
ampliar Parque
de Abrolhos

estadão.com.br

Portal. Acompanhe a
cobertura da Rio+20

topicos.estadao.com.br/rio-20

A campanha
para a presiden-
te Dilma Rous-
seff vetar o Có-
digo Florestal
na íntegra che-
gou a Brasília.
Ontem, o Green-
peace iluminou,
com laser, o
Congresso com
“Veta Tudo
Dilma”.

Parlamento. Viagem para a Rio+20 custaria 100 mil euros

ONG faz
ação
contra
Código

● 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.”
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 9 maio 2012, Primeiro Caderno, p. A18.




