%HermesFileInfo:A-19:20121012:

O ESTADO DE S. PAULO

Vida

SEXTA-FEIRA, 12 DE OUTUBRO DE 2012

A19

estadão.com.br
Leia. Astrônomos descobrem
planeta composto de diamante
estadão.com.br/ciência

/ AMBIENTE / CIÊNCIA / EDUCAÇÃO / SAÚDE / SOCIEDADE

Ambiente. Cálculo, de cientistas de ONGs e universidades americanas e europeias, leva em conta duas metas acertadas na Convenção
da Diversidade Biológica, em 2010; desafio da reunião que está sendo realizada é aprovar acordo financeiro para alimentar o fundo

Proteger a biodiversidade do mundo
custaria US$ 81 bilhões por ano
JONNE RORIZ/AE-1/9/2012

PLANETA
Quanto custa proteger a biodiversidade do planeta? Para
um grupo internacional de
cientistas, o valor é de pelo menos US$ 81 bilhões por ano. O
cálculo, publicado na edição
de hoje da revista Science, leva
em conta duas das chamadas
Metas de Aichi, acertadas em
2010 na conferência das partes (COP) da Convenção da Diversidade Biológica (CDB),
que estabelecem uma série de
ações a serem tomadas nos
próximos anos para que, em
2020, tenha sido possível frear
a extinção de espécies.
Os países estão novamente
reunidos, agora em Hyderabad,
na Índia. Desta vez, enfrentam o
desafio de aprovar compromissos financeiros para alimentar
umfundovoltadojustamentepara financiar essas metas.
A estimativa dos pesquisadores foi feita sobre duas delas –
reduzir o risco de extinção de todas as espécies ameaçadas; e estabelecer áreas protegidas em
17% dos territórios terrestres e
10% dos costeiros e marinhos.
A primeira, preveem, poderia
custar de US$ 3 bilhões a US$ 5
bilhões por ano, enquanto a salvaguarda de locais importantes
paraapreservaçãoda biodiversidade poderia demandar US$
76,1 bilhões por ano. Antes que
alguémpossadizerque osnúmeros são assustadores, os pesquisadoresargumentamqueequivalem a menos de 20% do que é
gasto anualmente em todo o planeta com refrigerantes – e cerca
de 1% a 4% do valor total dos ser-
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Brasil discute como
cumprir metas de
áreas protegidas
● Das 20 metas da biodiversida-

de, a que está levantando mais
discussões no Brasil é a que amplia as áreas protegidas para
17% dos territórios terrestres e
10% dos marinhos.
Hoje o País está até bem próximo da primeira – tem 16,8% da
área terrestre preservada –, mas
a boa quantidade não faz jus à
diversidade de ecossistemas,
reconhece Roberto Cavalcanti,
secretário de Biodiversidade e
Florestas do Ministério do Meio
Ambiente. A maior parte das unidades de conservação está na
Amazônia, restando poucas na
Mata Atlântica, no Cerrado e na
Caatinga. Das áreas costeiras, só
1,5% está protegido.
“Estamos analisando as oportunidades e também qual é a extensão que precisa haver para
conservar a biodiversidade, os
serviços ambientais, o funcionamento dos ecossistemas. Tem a
lógica biológica e também a da
ocupação da paisagem”, diz. / G.G.

Natureza preservada. Atol das Rocas, primeira reserva marinha do Brasil; novo estudo avaliou quanto custa proteger aves

A

viços ecossistêmicos providos
por essas espécies e hábitats.
O grupo, que contou com pesquisadores da organização BirdLifeInternationaleuniversidades americanas, europeias e de
● O custo das aves

No Brasil há 237 áreas importantes para a conservação das aves,
a maioria na Mata Atlântica. Por
conta da alta ocupação, lá é mais
caro criar áreas protegidas.

outros países, chegou a esses valores partindo da análise do que
poderia ocorrer com as aves, o
grupo de vida selvagem mais
bem conhecido no mundo.
Segundo Stuart Butchart, da
BirdLife International, ao se calcular os valores para a proteção
das aves foi possível extrapolar
os custos totais, usando dados
relativos para aves, mamíferos,
répteis, anfíbios, peixes, plantas
e invertebrados.
A estimativa para criar e manter áreas protegidas supera um

poucooscálculosdaprópriaconvenção. No início da semana, em
entrevista ao Estado, o secretário executivo da CDB, Braulio
Dias, disse que imagina um custo máximo de US$ 600 bilhões
até 2020 para cumprir a meta.
Capital natural. Butchart de-

fende que essas somas não podem ser vistas como contas a serempagas,massimcomoinvestimentos em capital natural. “Elas
são ínfimas diante dos benefícios que recebemos da natureza,

os serviços ecossistêmicos como polinização das nossas plantações, regulação do clima e provisão de água limpa.”
Esse é o mesmo questionamento feito pelo biólogo Carlos
Joly,da Unicamp,um dosprincipais especialistas em biodiversidade do País. “A pergunta a ser
feita é: qual é o custo de não atingirmos essas duas metas? Considerando que o gasto anual dos
países com despesas militares é
da ordem de US$ 1,7 trilhão, o
custo destas duas Metas de Aichi

é relativamente baixo.”
Para Butchart, é uma responsabilidade que tem de ser dividida pelos países, pois todos se beneficiam da biodiversidade.
“Nóssabemos quaisações epolíticas são necessárias e quanto
elas custam. Os governos precisam cumprir os compromissos
que fizeram há dois anos e mostrarquenãoforampromessasvazias. Quanto mais os governos
adiarem os investimentos, mais
difícil será cumprir as metas e
mais elas custarão”, afirma.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São
Paulo, 12 out. 2012, Primeiro Caderno, p. A19.
Memória

Conselho aprova área de
proteção em S. Sebastião

LEANDRO SAAD/AE

Agora, a APA Baleia-Sahy
precisa ser ratificada
pela Câmara da cidade,
localizada no litoral
norte paulista

HARRIS SAVIDES ✽ 1957-2012

MORRE FOTÓGRAFO
DE ‘ZODÍACO’ E ‘MILK’
, FRANCO BICIOCCHI/AP

LOS ANGELES

Reginaldo Pupo
ESPECIAL PARA O ESTADO
SÃO SEBASTIÃO

O Conselho Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente de São
Sebastião (Condurb), no litoral
norte de São Paulo, aprovou a
criação da Área de Proteção Ambiental (APA) Baleia-Sahy. Ambientalistas acreditam que a medida resultará no uso sustentávelda área,comatividades voltadas ao ecoturismo, à extração de
materiais para artesanato com
plano de manejo sustentável e
controle de poluição, além de
umafiscalização mais efetiva para proteger a fauna e a flora.
A criação da APA depende da
aprovação da Câmara Municipal, que deve votar a matéria ainda neste ano.
Cercada pelo Parque Estadual
da Serra do Mar, entre as Praias
da Baleia eBarra do Sahy, no litoral norte de São Paulo, a região é
uma das mais valorizadas do Estado e vem sendo degradada pela construção de casas e condomíniosde luxo,muitos embargados judicialmente porque foram
erguidos em Áreas de Preservação Permanente (APPs).

toral Norte, que encomendou
umestudoparaembasaroprojeto, “o desenvolvimento sustentável vai propiciar uma segundafontederendaàscomunidadestradicionaiseaospescadoresque ali vivem,além de
possibilitar a visitação do
manguecomoumberçáriopara aulas socioambientais”.

Preservação. Município aposta no potencial turístico da área
● Oportunidade

EDUARDO DO REGO
SECRETÁRIO MUNICIPAL DO MEIO
AMBIENTE DE SÃO SEBASTIÃO

“Por envolver a proteção de vários
biomas num mesmo local, como
ecossistemas costeiros, brejo de
restinga, mata paludosa, até
floresta alta de Mata Atlântica,
estamos diante de um potencial
fantástico. É um diamante que
suplica para ser lapidado, sob
pena de ser perdido.”

“O local é único. Tem importânciaambientalrelevante eprecisa ser protegido imediatamente. Pudemos constatar que há
muitas ameaças naquele bioma,
principalmente por haver arma-

dilhas de caçadores em trilhas
abertas e pela intensa pressão
imobiliária”, avalia o secretário
municipal do Meio Ambiente,
Eduardo do Rego. Ele lembra
que há também loteadores clandestinos, pessoas “que abrem
ruaseconstroem barracos,comprometendo até questões de saneamento ambiental”.
Regoafirma queapós acriação
daAPABaleia/Sahyhaverácondiçõesde empossar gestores,apresentar um plano de manejo, iniciar um mapeamento dos recursos naturais e dos pontos de visitação e elaborar um zoneamento.Segundoele,nolocalserápossível “conciliar tudocom ainserção de artesanato de caixeta e taboa e o ecoturismo”.
Para Fernanda Carbonelli, da
ONG Movimento Preserve o Li-

Estudo. Segundo o engenheiro agrônomo André Waetge,
que elaborou o estudo da
ONG, não existem áreas protegidasformadaspormanguezais, brejo de restinga ou floresta paludosa em São Sebastião. “Com a criação da APA,
estaremos assegurando que
essas formações florestais
continuem exercendo suas
funções ambientais para o
equilíbrio da fauna aquática e,
consequentemente, para a
manutenção da pesca litorânea e oceânica”, frisa.
Ele explica que, como a
maior parte da área delimitada para criação da unidade de
conservação está às margens
do Rio Preto e em suas áreas
de alagamentos sazonais, há a
possibilidade de formação de
um corredor ecológico, unindotoda s planícieinundadasituada na zona de influência
das marés. Segundo Waetge,
nenhum dos parques locais
possui a capacidade de unir
fragmentos florestais tão diversificados. Ele também diz
que a APA preservará 12 espécies de mamíferos e 84 de
aves, das quais 14 somente
existem na Mata Atlântica.

U

m dos principais diretores de fotografia de
Hollywood, conhecido em especial por
suas parcerias com os cineastas
David Fincher e Gus Van Sant, o
nova-iorquino Harris Savides
morreu na noite de anteontem,
aos 55 anos. A notícia foi dada
ontem pela agência que o representava, que não divulgou a causa da morte.
Savides começou como fotógrafo de moda, mas no início dos
anos 1990 passou a trabalhar em
videoclipes dirigidos por Mark
Romanek,entreeles RaineBedtime Story, de Madonna, Scream,
de Michael Jackson e Janet Jackson, e Closer, de Nine Inch Nails.
A parceria com Fincher começou em 1997, com Vidas em Jogo,
seu segundo crédito como diretor de fotografia para o cinema.
Savides voltaria a responder pela câmera de um filme de Fincher em Zodíaco (2007), no qual
recriou a paleta de cores do cinema americano dos anos 1970.
Mas foi com Van Sant que o
fotógrafo formou a parceria

Mestre da câmera. No set,
com a diretora Sofia Coppola
mais longa. Trabalharam juntos
pela primeira vez em Encontrando Forrester (2000). Seguiramse Gerry (2002), Elefante (2003),
Last Days (2005), Milk – A Voz
da Igualdade (2008) e Inquietos
(2011). Savides também fotografou para Ridley Scott (O Gângster), Martin Scorsese (The Key
to Reserva) e Woody Allen (Tudo Pode Dar Certo).
Seu último filme, ainda não
lançado, é The Bling Ring, de Sofia Coppola, com quem fez Um
Lugar Qualquer. / AP

