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ENVIADO ESPECIAL/ RIO

A eliminação de subsídios que fa-
vorecem a pesca destrutiva e a
recuperação de estoques pes-
queiros ameaçados de extinção
foram os principais pontos de
conflito nas negociações sobre
desenvolvimento sustentável
dos oceanos, ontem, na Rio+20.

Uma das propostas em debate
é a que estipula prazo até 2015
para recuperação dos estoques
pesqueiros ameaçados.

A meta foi defendida pelo Bra-

sil e teve apoio da África do Sul,
mas outros países disseram que
ela é irrealista. “Para muitos esto-
ques é biologicamente impossí-
vel fazer essa recuperação”, afir-
mou o representante do Canadá.

Japão e Noruega, que têm for-
te indústria pesqueira, também
se posicionaram contra a meta.
“Eu hesitaria em pedir a nossos
ministros que se comprometam
com algo que sabemos ser biolo-
gicamente impossível”, disse a
representante da Noruega.

Também se discutiu muito a
proposta que sugere a elimina-
ção de subsídios que contri-
buem para atividades pesquei-
ras ilegais ou nocivas ao meio am-
biente – a ser aplicada até 2015.

Nenhum texto definitivo foi
elaborado. As negociações se-
guem até o dia 22.

Risco elevado. Estudos indi-
cam que a maioria dos estoques
pesqueiros do mundo é explora-
da acima do limite sustentável.
Vários deles são considerados à
beira do colapso. Além disso, os
impactos do aquecimento glo-
bal, como elevação da tempera-
tura e acidificação da água, pro-
vocam graves consequências pa-
ra a biodiversidade marinha e a
regulação do clima global. “Os
oceanos são o radiador do plane-
ta; são eles que controlam o cli-
ma global. Se você mexe com es-
se radiador, você mexe com o pla-
neta todo”, disse Luis Valdés, da
Comissão Oceanográfica Inter-
governamental da Unesco.

Valdés criticou a posição das
negociações climáticas, até mes-
mo do ponto de vista científico,
dizendo que elas não levam em
conta os limites biológicos e geo-
físicos dos oceanos, mas apenas
dos ecossistemas terrestres –
por exemplo, a determinação de
que 2˚C é um limite aceitável de
aquecimento global. “Dois graus
a mais podem ser muito prejudi-
ciais para os oceanos. Muitas es-
pécies marinhas não vão supor-
tar isso.” / HERTON ESCOBAR

Marcelo Gomes / RIO

O tráfego aéreo doméstico será
prejudicado pelas alterações im-
postas pelo Comando da Aero-
náutica para facilitar a entrada e
a saída das aeronaves das delega-
ções estrangeiras na Rio+20.

Entre os dias 19 e 23, pelo me-
nos 106 voos domésticos serão
cancelados ou sofrerão altera-
ções. Na prática, todos os voos
de média densidade passarão a
sair lotados e os normalmente
lotados terão listas de espera.

TAM, Gol e Azul vão cancelar
76 operações. A Webjet vai alte-
rar horários e/ou destinos de 30
voos. Apenas Webjet e Azul di-
vulgaram a relação dos voos in-

cluídos na lista de modificações.
A Avianca, que tem operações

no Aeroporto Internacional
Tom Jobim, na Ilha do Governa-
dor, não informou se haverá mu-

danças em seus voos até o fecha-
mento desta edição.

O dia 22 concentrará as mu-
danças: serão 37 voos cancela-
dos (TAM, Gol e Azul), e 17 alte-
rados (Webjet). No dia 20, have-
rá 25 cancelamentos (TAM, Gol
e Azul) e 3 modificações (Web-
jet). E no dia 19 serão 14 voos can-
celados (Gol e Azul) e 10 com
alterações (Webjet).

A TAM e a Gol informaram
que os clientes estão sendo infor-
mados e deverão ser reacomoda-
dos. Segundo a Azul, “todos os
clientes que adquiriram bilhetes
para as datas e voos menciona-
dos já foram contatados e reaco-
modados”. A Webjet pediu aos
passageiros que, em caso de dúvi-
da, contatem Serviço de Atendi-
mento ao Cliente.

Todos os voos de carga previs-

tos para pousar de 18 a 24 de ju-
nho no Tom Jobim serão desvia-
dos para o Aeroporto Internacio-
nal de Cabo Frio, administrado
pela iniciativa privada desde
2001. As alterações foram confir-
madas ontem pela Secretaria de
Aviação Civil (SAC) da Presidên-
cia da República.

Frota de combate. A Força Aé-
rea Brasileira (FAB) vai atuar na
vigilância da conferência com
uma frota de combate. O espaço
será defendido por caças super-
sônicos, os F-5M, e pelos turboé-
lices Super Tucano A-29, de ata-

que leve. As aeronaves ficarão na
base de Santa Cruz, Se houver
necessidade, serão ativados os ja-
tos R-99, destinados a realizar co-
leta de informações de inteligên-
cia, controle e alerta.

A escolta das delegações de
chefes de Estado será feita em
terra por tropas do Exército, Fu-
zileiros Navais e agentes das Polí-
cias Federal, Civil e Militar. Par-
te dessas equipes vai se deslocar
em helicópteros,

No mar, lanchas rápidas e na-
vios pesados como fragatas cui-
darão da faixa de mar entre o se-
tor hoteleiro, o aeroporto do Ga-
leão e o local dos eventos, cerca
de 37 quilômetros. Haverá blin-
dados para dar suporte a even-
tuais ações.

E haverá uma novidade, os he-
licópteros AH-2 Sabre, o Mi-35
russo, incorporados na Base Aé-
rea de Porto Velho (RO), a partir
de 2010. / COLABOROU ROBERTO

GODOY

Medidas para
proteger oceanos
dividem participantes

Mais de 100 voos caseiros sofrem alteração
ProDIVULGAÇÃO

Mudança do clima
custou quase o
PIB brasileiro
Segundo a ONU, o mundo perdeu mais de US$ 2 trilhões em duas
décadas por causa de desastres causados pela ação do homem

Prazo para recuperação
de pesqueiros
ameaçados no mundo
é um dos principais
pontos de discórdia

Pronto para a guerra. Helicóptero AH-2 Sabre: novidade

Jamil Chade
CORRESPONDENTE / GENEBRA

A imobilidade do planeta para
frear as mudanças climáticas e
reduzir os desastres naturais
ocorridos entre a Eco-92 e a
Rio+20, que começou ontem,
custou ao mundo mais de US$ 2
trilhões, o equivalente a quase to-
do o PIB brasileiro, segundo estu-
do divulgado ontem pela ONU.

No Brasil, quase 21 milhões de
pessoas foram afetadas desde
1992. Os prejuízos seriam mais
que suficientes para pagar por to-
dos os estádios da Copa de 2014.

Diante do impasse nas nego-
ciações no Rio de Janeiro, a re-
presentante especial da ONU pa-
ra redução de riscos de desastres
naturais, Margareta Wahlstrom,
alertou que, nos últimos 20
anos, 1,3 milhão de pessoas fo-
ram mortas e 4,4 bilhões afeta-
das, dois terços do planeta.

“Os números contam a histó-
ria”, alertou. “Espero que a con-
ferência leve em consideração as
perdas que o planeta sofreu nos
últimos 20 anos, desde a última
conferência.”

Para ela, os governos preci-

sam encarar a realidade dos im-
pactos humanos e econômicos
desde a Eco-92. “Desde aquele
ano, vimos prejuízos econômi-
cos recordes, um número enor-
me de pessoas mortas e milhares
de deslocados, feridos e que per-
deram suas casas em decorrên-
cia de eventos extremos, alimen-
tados pela rápida urbanização,
pobreza e degradação ambien-
tal”, indicou ela.

Em termos de desastres, o que
afetou um maior número de pes-
soas no mundo foram as enchen-
tes, atingindo 2,4 bilhões de pes-
soas. As tempestades deixaram
o maior rastro de prejuízo: US$
720 bilhões em 20 anos.

Impacto humano. Os dados
mostram uma realidade ainda
mais curiosa. As localidades
com mais perdas econômicas
não são aquelas situadas onde a
população foi mais afetada.

Em termos de impacto huma-
no, o maior número é o da China,
com 2,5 bilhões de pessoas afeta-
das por desastres naturais. A Ín-

dia, com 928 milhões de pessoas
afetadas, e Bangladesh, com 136
milhões, estão entre os líderes.
Nenhum país desenvolvido está
entre os dez locais onde a popula-
ção mais sofreu, o que revela o
impacto do investimento.

O Haiti, por conta do terremo-
to que sofreu, é o local que con-
tou o maior número de mortos,
cerca de 230 mil. A Indonésia
vem em segundo lugar, com 185
mil, seguida por Mianmar, com
139 mil.

Já os maiores prejuízos econô-
micos foram registrados justa-
mente nos países ricos. Nos Esta-
dos Unidos, as perdas chegaram
a US$ 560 bilhões em 20 anos.
No Japão, foram outros US$ 402
bilhões. “Esses números de pes-
soas afetadas e prejuízos são cho-
cantes quando se considera que
isso significa oportunidades per-
didas, vidas destruídas, perdas
de moradia, de escolas e de saú-
de, além dos prejuízos culturais
e das estradas destruídas”, disse.

Proposta. Para a representante
da ONU, o mundo precisa ir
além. Ela sugere que a conferên-
cia do clima estabeleça metas
realistas, e com prazos. “Isso ga-
rantirá que erradiquemos o des-
perdício de recursos humanos,
sociais e econômicos”, disse.
“Temos os meios. Sabemos fa-
zer”, insistiu.

A ONU já aprovou há cinco
anos um plano de ação para redu-
zir o impacto de desastres e pre-
parar ações para prevenir áreas
em risco. Mas muitos governos

jamais o implementaram. Até o
ano passado, o governo brasilei-
ro havia engavetado o plano,
agiu apenas quando a região ser-
rana no Rio de Janeiro foi destruí-
da por enchentes e deslizamen-
tos de terra. No total, os custos
do desastres no Brasil somaram
US$ 6,9 bilhões. Cerca de 20,6
milhões de pessoas foram afeta-
das por chuvas, secas e desliza-

mentos. Mais de 3 mil morreram
desde 1992.

Nos últimos dez anos, só as en-
chentes no Brasil custaram nove
vezes mais que o investimento
feito pelas autoridades para evi-
tar mortes. Esse prejuízo milio-
nário pode ameaçar até mesmo
plano de desenvolvimento no
País nas próximas décadas.

Um ranking elaborado pela

ONU estima que o Brasil é o 13.º
país mais vulnerável no que se
refere às enchentes no mundo.
Por esse ranking, o Brasil é o 18.º
país no mundo que mais sofreu
prejuízos econômicos a cada
ano por causa das chuvas nos úl-
timos dez anos. O País é ainda o
primeiro da América Latina. Em
termos de deslizamentos, o Bra-
sil é o 14.º mais vulnerável.

● Voos cancelados
Entre os dias 19 e 23, ao menos
106 voos domésticos serão can-
celados ou sofrerão alterações.
Além da restrição do espaço aé-
reo, haverá grande movimento
de aeronaves estrangeiras.

Companhias aéreas
dizem que vão realocar
os passageiros afetados;
pico de cancelamentos
será entre os dias 19 e 24

● Prejuízo nacional

VÍTIMAS
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Inundação

Seca

Chuva

Terremoto

Temperatura extrema

Mov. migratório forçado

Queimada

Vulcão

Pessoas 
afetadas
Em milhões

IMPACTOS 
DESDE 1992

Prejuízos
Em bilhões 
de dólares

Mortos

2.437

1.141

628

112

96

5,6

5,6

2,5

480

71

720

636

49

5,5

42

0,3

155.799

2.472

237.268

759.708

156.770

17.688

1.549

821

Destroços em Porto Príncipe, Haiti, após terremoto ocorrido em 2010

4,4 bi

20,6 mi

US$ 2 tri

US$ 6,9 bi

1,3 mi

3 mil

Total

Brasil

Aproximadamente 
25 anos de ajuda 
internacional

Número comparável 
a 1,5 mil acidentes 
aéreos 

Cerca de 65% da 
população mundial

JONNE RORIZ-15/01/2010/AE

US$ 6,9 bi
é o total dos custos do desastres
ambientais no Brasil, desde 1992

3 mil
é o numero estimado de
pessoas que morreram
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 14 jun. 2012, Primeiro Caderno, p. A22.




