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Urgência planetária
Em 90 questões ambientais, mundo só avançou em quatro; mortes por poluição aumentaram

A
urgência de reduzir o impac-
to ambiental das ações do ho-
mem contrasta com as ações
que realmente foram toma-

das nas últimas décadas. O relatório
Panorama Ambiental Global 5
(GEO-5, na sigla em inglês), apresen-
tado ontem pelo Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente
(Pnuma), no Rio, mostra que houve
melhoras em somente quatro de 90
metas ambientais definidas em dife-
rentes tratados internacionais. Pu-
blicado às vésperas da Conferência
das Nações Unidas sobre Desenvol-
vimento Sustentável (Rio+20), o do-
cumento constata que houve “al-
gum avanço” em 40 tópicos, pratica-
mente nenhum progresso em 24 e
agravamento em oito. Entre os mais
dramáticos está o aumento da polui-
ção do ar, responsável, diretamen-
te, por 6 milhões de mortes prema-
turas por ano.

Entre os tópicos nos quais houve
maior retrocesso, estão também
outros relacionados a mudanças
climáticas, desertificação, seca e
manutenção dos recifes de coral
no mundo. Em outros 14 itens, se-
quer foi possível fazer uma avalia-
ção por falta de dados. As únicas
quatro áreas em que a Humanida-
de conseguiu avançar, segundo o
Pnuma, são: a eliminação da pro-
dução e uso de substâncias que
destroem a camada de ozônio, a
remoção do chumbo em combustí-
veis, o aumento do acesso à água
potável e o aumento do fomento de
pesquisas para reduzir a poluição
do ambiente marinho.

— O conhecimento científico atu-
al se traduz num sentimento de ur-
gência muito grande. A expectativa
é que a Rio+20 consiga entender es-
se senso de urgência — alertou Car-
los Nobre, secretário de Políticas e
Programas de Pesquisa e Desenvol-
vimento do Ministério de Ciência,
Tecnologia e Inovação. — Em muito
aspectos, de fato, nós já passamos
do ponto em que poderemos exer-
cer o futuro que queremos.

Mudanças
irreversíveis
l O GEO-5 afirma que “se a Huma-
nidade não mudar urgentemente
o seu rumo, os limites críticos po-
dem ser ultrapassados, e isto po-
de ocasionar mudanças repenti-
nas e irreversíveis à vida no pla-
neta”. O documento, que mobili-
zou 600 especialistas por três
anos e foi lançado simultanea-
mente em dez cidades, ressalta
que “a Rio+20 traz a oportunidade
de avaliar as conquistas e defici-
ências, além de estimular respos-
tas globais revolucionárias”.

— O chumbo é um bom exemplo,
porque não há uma convenção in-
ternacional que o regule. A indús-
tria e a legislação de cada um dos
países criou uma situação em que
somente quatro países não elimina-
ram todo o chumbo na gasolina —
afirmou o diretor-executivo do
Pnuma, Achim Steiner. — Não pre-
cisamos de uma convenção inter-
nacional para cada desafio.

Entre os aspectos positivos estão
a redução do desmatamento da
Amazônia e sistemas de transporte
de massa, como os BRTs, que redu-
zem as emissões de gases-estufa.

— Por enquanto as boas solu-
ções são mais exceção do que re-
gra — salientou o secretário-exe-
cutivo da Convenção de Biodiver-
sidade Biológica, Bráulio Dias. — A
gente espera que a Rio+20 ajude,
seja mais uma etapa. Talvez não
seja a solução final.

Uma das questões
ambientais em que
houve menos avanço,

segundo o Pnuma, foi a redução das emissões
de gases do efeito estufa. As mudanças
climáticas estão intensificando eventos
extremos, como secas e tempestades.
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O DIRETOR do Pnuma, Achim Steiner, e os especialistas Carlos Klink e Carlos Nobre na apresentação do relatório ambiental

l POLUIÇÃO: o aumento da
contaminação do ar estaria
provocando mais de 6 milhões
de mortes prematuras por ano.

l TEMPERATURA: as crescen-
tes emissões de gases do efeito
estufa devem levar a uma eleva-
ção de 3 graus Celsius até 2100,
bem acima do limite considera-
do aceitável de 2 graus Celsius.

l ÁGUA: na maioria das bacias
hidrográficas do mundo há áre-
as em que a qualidade da água
potável está abaixo dos pa-
drões preconizados pela OMS.

l OCEANOS: apenas 1,6% dos
mares está sob proteção.

l BIODIVERSIDADE: recifes
de coral foram reduzidos em
38% desde 1980. Pelo menos
20% dos vertebrados estão
ameaçados.

na Os piores pontos

l O comércio internacional é res-
ponsável por colocar em risco qua-
se um terço das espécies ameaça-
das de extinção no mundo, com o
consumo dos países ricos alimen-
tando crescentes agressões ao meio
ambiente nas nações mais pobres,
revela estudo publicado na edição
desta semana da revista “Nature”.
Segundo os pesquisadores, para en-
cher a xícara de café matinal de
americanos, japoneses e europeus,
agricultores mexicanos e de outros
países da América Central estão in-
vadindo e desmatando o habitat
dos macacos-aranha (Ateles geof-
froyi), também atingido pela produ-
ção de cacau para satisfazer o dese-
jo por chocolate na sobremesa des-
sas mesmas populações ricas.

E o café e cacau são apenas duas
das mais de 15 mil commodities cuja

cadeias de suprimento — isto é, a
rota que o produto faz desde sua
origem até o consumidor final — os
cientistas relacionaram com a lista
de pelo menos 25 mil espécies ame-
açadas compilada pela União Inter-
nacional para Conservação da Natu-
reza (IUCN, na sigla em inglês). Ao
todo, os pesquisadores analisaram
mais de 5 bilhões de cadeias de su-
primento em todo mundo, chegan-
do à conclusão de que elas são o
principal motivo de 7 mil espécies
de animais estarem na lista da IUCN.

Outros exemplos destacados no
artigo na “Nature” incluem a produ-
ção de soja e carne para exporta-
ção no Brasil, a exploração de ma-
deira e da pesca em Papua Nova
Guiné, as plantações de palmeiras
na Indonésia e Malásia e até a cap-
tura de peixes ornamentais no Viet-
nã para povoar os aquários dos
abastados consumidores do cha-
mado Primeiro Mundo.

Em um método inédito que teve co-
mo base os dados da balança comer-
cial de 187 países e o detalhamento da
chamada Lista Vermelha da IUCN, que
destaca quais são os fatores de pres-
são que estão levando os animais à ex-
tinção — como o avanço da agricultu-
ra sobre seus habitats ou sua poluição
pelas fábricas —, os pesquisadores
puderam calcular o impacto da ativi-
dade econômica na biodiversidade,
chegando às nações que seriam as
maiores exportadoras e importadoras
líquidas de biodiversidade.

Quando mais de uma indústria po-
dia ser relacionada como os fatores
de pressão sobre as espécies amea-
çadas, seu peso era distribuído se-
gundo sua importância econômica
para o país produtor e no fluxo co-
mercial global, redistribuindo a res-
ponsabilidade entre os consumido-
res finais. Confira no quadro ao lado
os principais países e commodities
identificados pelos cientistas. n

Consumo global, extinção local
Comércio internacional responde por um terço das espécies ameaçadas
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l MAIORES IMPORTADORES:
Pelos cálculos dos pesquisado-
res, Estados Unidos, Japão,
Alemanha, França e Reino Uni-
do são os maiores importado-
res líquidos globais de biodi-
versidade, isto é, seu consumo
provoca grandes impactos em
outros países.

l MAIORES EXPORTADORES:
Para atender à demanda dos
consumidores dos países ri-
cos, Indonésia, Madagascar,
Papua Nova Guiné, Malásia e
Filipinas são as nações que
mais estão devastando seu
meio ambiente. Segundo os ci-
entistas, só a Malásia, que tem
no óleo de palma, borracha e
cacau seus principais produ-
tos de exportação, 135 espéci-
es veem seus habitats direta-
mente afetadas pela agricultu-
ra. Já na Indonésia — que,
além das três commodities,
ainda produz café — são 294 ti-
pos de animais ameaçados.

na A balança da
biodiversidade

Cláudio Motta
claudio.motta@oglobo.com.br

Flávia Milhorance
flavia.milhorance@oglobo.com.br

O relatório do Pnuma
mostra que a Humanida-
de fracassou na meta de

reduzir drasticamente a perda de biodiversidade
até 2010. Hoje, 20% dos vertebrados estão sob
ameaça. O risco de extinção aumentou para os re-
cifes de coral, com redução de 38% desde 1980.

BIODIVERSIDADE EM
GRANDE RISCO
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FUMAÇA SAI das chaminés da usina geradora de energia de Belchatow, na Polônia, uma das maiores indústrias movidas a carvão da Europa: aumento da poluição do ar
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Text Box
MatériaFonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 jun.  2012, Economia, p. 34.




