
Tartarugas marinhas costumam
ser apanhadas acidentalmente
e mortas em atividades pesquei-
ras, uma situação que um novo
estudo, publicado neste sema-
na, quer mapear pela primeira
vez na tentativa de salvar os
quelônios da extinção.

Segundo a pesquisa, publica-
da no periódico Ecosphere, tar-
tarugas no Pacífico leste, no
Atlântico Norte, no sudoeste do
Atlântico e no Mediterrâneo são
as que sofrem as maiores taxas
de mortalidade devido a captu-
ras acidentais.

No entanto, não se conhece
suficientemente o problema em
grande parte do mundo, com
“lacunas de dados significati-
vos” no Oceano Índico e nas
águas da costa da África e do su-
deste asiático, o que ressalta a
“necessidade urgente de moni-
toramento crescente”.

“Perdemos centenas de mi-
lhares de tartarugas por ano em
populações que já estão em ris-
co”, afirma o autor principal do
estudo, Bryan Wallace, da Uni-
versidade Duke. “Muitas popu-
lações de tartarugas marinhas
em todo o mundo podem en-
frentar a extinção local se não
reduzirmos as capturas aciden-
tais”, acrescenta.

Os cientistas também desco-
briram que a pesca próximo à
costa representa uma ameaça
significativa às tartarugas, riva-
lizando com a indústria pesquei-
ra de larga escala.

Segundo a ONG ambientalis-
ta Conservação Internacional,
as maiores taxas de capturas aci-
dentais no mundo foram encon-
tradas em operações de pesca
em pequena escala na costa da
Baixa Califórnia, no México. Lá,
uma frota de 100 embarcações
matou um número de tartaru-
gas cabeçudas ao ano similar ao
de todas as outras atividades
pesqueiras no Pacífico Norte.

No ano passado, mais de duas
mil tartarugas foram mortas
por frotas pequenas, o que re-
presentou um aumento de
600% sobre estimativas de mor-
talidade anteriores.

A análise se baseou em mais
de 1.800 registros de capturas
acidentais feitos em duas déca-
das e foi realizada por pesquisa-
dores da Conservação Interna-
cional, da Oceanic Society e das
Universidades de San Diego, Du-
ke e Stanford.

“Este estudo deve servir co-
mo uma diretriz inicial para
priorizar o investimento de re-
cursos limitados com vistas a
uma gestão sustentável da pes-
ca de forma a minimizar as cap-
turas acidentais”, diz Wallace.

Um estudo prévio demons-
trou que o uso de redes com dis-
positivos de escape para tartaru-
gas pode reduzir drasticamente
as mortes acidentais dos quelô-
nios. Seis das sete espécies de tar-
tarugas do mundo são considera-
das em risco de extinção. ■ AFP

O Ministério da Ciência, Tecnolo-
gia e Inovação trabalha para conso-
lidar até 2015 uma rede de integra-
ção nacional dos polos de conheci-
mento de diversos setores que ho-
je atuam estanques, especialmen-
te nos laboratórios universitários.
O desafio governamental foi apre-
sentado pelo ministro Marco
Antonio Raupp em audiência pú-
blica no Senado na terça-feira.

Segundo o ministro, a estraté-
gia do governo é desenvolver
mecanismos de cooperação
com a iniciativa privada, para
que as empresas utilizem os re-
cursos de pesquisa e conheci-
mento do setor público.

Ao mesmo tempo, a rede de
integração viabilizará o acesso
de pesquisadores de todas as re-
giões aos trabalhos já desenvol-
vidos isoladamente. O objetivo
do ministério é incentivar esse
intercâmbio para a implementa-
ção de parcerias público-priva-

das (PPPs), especialmente em
setores como desenvolvimento
tecnológico, biotecnologia e na-
notecnologia.

A contrapartida é que parte
dos recursos deve sair das em-
presas, que também ficariam
responsáveis pela qualificação
profissional. Os projetos de de-
senvolvimento apresentados pe-
los empresários seriam analisa-
dos por um grupo de trabalho in-
terministerial com a participa-
ção de representantes da inicia-
tiva privada. ■ Agência Brasil

Tartarugas serão mapeadas

País terá uma rede de pesquisa

A preservação ambiental está na pauta mundial hoje, seja do
poder público, seja da iniciativa privada, assim como da popu-
lação de modo geral. E o cuidado com o meio ambiente é um
dos pilares do tripé que forma o conceito do Desenvolvimen-
to Sustentável. Modismos à parte, quem atua seriamente com
projetos sustentáveis sabe que, somente com a equalização
dos benefícios sociais, econômicos e ambientais é que se con-
segue efetivamente alcançar resultados efetivamente susten-
táveis e práticos para as gerações atuais e futuras.

Nos últimos anos, o perfil da população consumidora mu-
dou muito no País e hoje já são mais de 40 milhões de brasilei-
ros fora da linha de pobreza. Dados do IBGE mostram que, em
dez anos, o acesso à educação também mudou e que a quanti-
dade de crianças matriculadas em escolas ou creches passou
de 51,4% para 80,1%.

Soma-se a isso um movimento de democratização da infor-
mação. É muito maior o número de pessoas com acesso à inter-
net, o que hoje abre portas para que a população pesquise so-
bre produtos e serviços, compare preços e decida o que consu-
mir e o que não consumir. Isso porque a informação, positiva
ou negativa, circula rapidamente pela rede, formando opinião.

Esse novo papel do consumidor tem despertado o interesse
e a atenção de empresas, investidores, governos e estudiosos.

No dia 15 de março, por exem-
plo, a presidente Dilma Rous-
seff lançou o a Plano Nacio-
nal de Consumo e Cidadania
e afirmou que o governo pre-
tende transformar a defesa
do consumidor em uma polí-
tica de Estado. Ou seja, estão
sendo criados mecanismos
para que a relação entre in-
dústria, varejo e consumidor
seja cada vez mais transpa-
rente e saudável.

Na indústria do plástico
não é diferente. O respeito ao
consumidor e ao meio am-
biente é a bandeira do setor.
A atuação da Plastivida Insti-
tuto Sócio Ambiental dos

Plásticos em prol da sustentabilidade sempre contemplou a
questão do custo-benefício e do bem estar social, a partir do
uso adequado dos plásticos.

Economia, bem-estar e proteção ambiental são o que os
plásticos oferecem em suas diversas aplicações na área médi-
ca, na produção, armazenagem e transporte de alimentos e
água, na indústria automotiva, agricultura, construção, sanea-
mento, entre tantas outras áreas importantes da economia.

Atuamos para derrubar mitos e achismos infundados, dan-
do à população acesso a estudos, dados científicos e pesquisas
que mostram a realidade dos plásticos e sua importância no
dia–a-dia das pessoas, assim como para promover a educa-
ção ambiental, consumo e descarte adequados, reutilização e
reciclagem.

Muitos desconhecem que 100% dos plásticos são reciclá-
veis e que a reciclagem hoje é uma fonte de trabalho e renda
no Brasil. E se o país ocupa a oitava posição mundial entre os
países que mais reciclam plásticos (22%, sendo que a Suécia,
que ocupa a primeira colocação, recicla 35%), é porque mui-
to se tem avançado na questão da informação sobre a recicla-
gem, por exemplo.

Temos trabalhado para envolver a indústria, o varejo, o go-
verno e a população no processo de educação ambiental. Um
exemplo é o Programa de Qualidade e Consumo Responsável
de Sacolas Plásticas, que tem mobilizado todo o Brasil na redu-
ção do desperdício e nas boas práticas de descarte das sacolas.

Ao criarmos uma cultura de consumo adequado, embasada
em informações científicas, corretas portanto, formamos
uma sociedade mais crítica e responsável, que fará a sua parte
no combate ao desperdício e na preservação ambiental com
coerência e discernimento, mas que também estará apta para
reivindicar produtos de qualidade e serviços efetivos. E o me-
lhor, com respeito aos seus direitos de consumidores. ■

Proposta da Ong Conservação
Internacional é tentar evitar a
captura acidental dos quelônios

Polos de conhecimento que hoje
atuam estanques formarão uma
rede de integração nacional

A sustentabilidade e o
direito do consumidor

AFP

MIGUEL BAHIENSE
Presidente da Plastivida Instituto

Sócio-Ambiental dos Plásticos e do

INP – Instituto Nacional do Plástico

Ao criarmos uma
cultura de consumo
adequado,
formamos uma
sociedade crítica
e responsável,
que fará a sua
parte no combate
ao desperdício e
na preservação
ambiental
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Inovação & Sustentabilidade, p. 13.
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