2010: prioridade à Biodiversidade e aos ecossistemas?

E

m finais de 2006 a Assembleia
Geral das Nações Unidas declarou 2010 o Ano Internacional
da Biodiversidade. Será o ano
do balanço dos compromissos
políticos assumidos sobre a bio-

diversidade. Os objectivos global – reduzir a
perda da biodiversidade, acordado em 2002
na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável de Joanesburgo – e
europeu – travar a perda de biodiversidade
em 2010, acordado no Conselho Europeu
de Goteburgo em 2001– serão avaliados.
Sabe-se já que não foram cumpridos. Novos
objectivos global e europeu encontram-se
já em discussão prevendo-se uma adopção
política no fim de 2010.
A Convenção sobre a Diversidade Biológica
(CDB) é uma das três “Convenções do Rio”,
juntamente com as Convenções-Quadro
sobre as Alterações Climáticas e de Combate
à Desertificação. Estas 3 convenções estabeleceram um marco na ordem jurídica internacional com profundas repercussões em
termos regionais, nacionais e locais e um

RECIFES DE CORAL AMEAÇADOS PELAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS
Mais de 30% das espécies que constituem os recifes de coral tropicais estão hoje ameaçadas de
extinção devido ao aumento da temperatura do planeta e consequentemente dos oceanos, bem
como ao aumento do teor de dióxido de carbono na atmosfera. Este processo é reforçado pela
poluição e pesca industrial, nomeadamente as práticas destrutivas desta última. A fragilização
dos corais dos recifes e fundos oceânicos mundiais tem sido usada como indicador da saúde
dos oceanos pela União Mundial para a Conservação da Natureza (IUCN em inglês). Os corais,
quer os tropicais, quer os de águas frias são o pilar de muitos dos ecossistemas marinhos pois
abrigam ¼ das espécies marinhas conhecidas – a destruição/perda dos corais determinará um
colapso massivo da biodiversidade nos oceanos, pelo que as respectivas funções se encontram
consequentemente ameaçadas. O projecto “A economia dos ecossistemas e da biodiversidade”
(TEEB em inglês), iniciado pelos ministros do Ambiente do grupo G8+5, em 2007, demonstrou recentemente que a perda dos recifes de coral poderá destruir um ecossistema dos mais
produtivos do mundo, verdadeiro viveiro de espécies, nomeadamente de valor comercial, que
alimentam as populações residentes nessas áreas, bem como o sector produtivo. Para além deste papel fundamental, ao assegurar a segurança alimentar os recifes possuem ainda um papel
crucial na defesa costeira contra a erosão e os efeitos dos eventos climáticos extremos (como
os que ocorreram recentemente no sul asiático) que se prevê serem cada vez mais frequentes
e devastadores. Os serviços ambientais destes ecossistemas, de acordo com o mesmo estudo,
podem valer até 170 milhões de dólares americanos anuais e a sua destruição poderá ameaçar
a subsistência de 500 milhões de pessoas em poucas décadas. O projecto TEEB enfatiza ainda a
importância e os benefícios económicos de investir na protecção do ambiente e a relevância de
um novo acordo climático global em finais de 2009 em Copenhaga. Este estudo demonstra ainda
que investir na infraestrutura ecológica da Terra pode gerar uma boa taxa de retorno. Refere por
exemplo que um investimento de 45 milhões de dólares americanos em áreas protegidas pode
assegurar a geração de serviços ambientais na ordem de 5 triliões de dólares por ano. O mesmo
constata ainda que a perda do capital natural custa mais que a crise bancária actual.
[Sítio do projecto TEEB: http://www.teebweb.org/]

analisadas as respostas à questão da perda
da biodiversidade e a sua relevância no actual contexto económico e social. Das discussões foi elaborada a “Mensagem de Atenas”,
um roteiro em oito pontos, propostos como
balizas da acção estratégica europeia para a
construção de uma visão pós-2010. Contém
os seguintes elementos:
1. Estabelecer uma visão sobre a importância da biodiversidade. Trata-se de uma
questão tanto mais pertinente quanto uma
sondagem do Eurobarómetro realizada em
finais de 2007 demonstrou que 34% dos
europeus nunca ouviram falar no termo
biodiversidade e 30% ouviram falar, mas
desconhecem o seu significado (EEA, 2009).
2. Uma melhor compreensão sobre o estado
da biodiversidade e as acções para travar
o seu declínio. Melhor informação sobre
as tendências das várias componentes da
biodiversidade (espécies, habitats, recursos
genéticos) é crucial para orientar acções
concretas. Neste âmbito a Agência Europeia
do Ambiente promoveu a elaboração de
um conjunto de indicadores para avaliar
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O futuro e as crises ambientais
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Fonte: Global Footprint Network, National Footprint Accounts
2008 edition (in EEA, 2009).
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6. Integração sectorial da biodiversidade.
Travar a perda de diversidade biológica em

ESTADO DAS UNIDADES POPULACIONAIS DE ESPÉCIES SUJEITAS A PESCA NA EUROPA, 2006
Proporção de stocks dentro e fora dos respectivos limites biológicos de segurança
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Nota: Percentagem de stocks sujeitos a sobrepesca (a vermelho); percentagem de stocks dentro dos limites biológicos de segurança (a azul);
o número dentro de cada círculo indica o número se stocks avaliados em cada região; a dimensão dos círculos é proporcional às capturas
regionais.
Fonte: GFCM (General Fisheries Commission for the Mediterranean) e ICES (International Council for the Exploration of the Sea),
2006 (in EEA, 2009).

Referências e outras leituras
EEA, (2008) — Impacts of Europe’s changing climate
– 2008 indicator-based assessment, EEA Report No
4/2008, EEA, Copenhagen.
EEA, (2009) — Progress Towards the EU 2010 Biodiversity
Target, EEA Report No 4/2009, EEA, Copenhagen.
M. A., (2005) — Millennium Ecosystem Assessment
Synthesis Report, A report of the millennium ecosystem
assessment, 219p, http://www.millenniumassessment.
org/en/index.aspx
MEADOWS, D. et al., (1972) — The limits to growth – a
report for the Club of Rome project on the predicament
of mankind, Universe books, 205 pp. (revised edition
Earthscan 2004.
SHIVA, V., (2003) — Monoculturas da Mente: perspectivas da Biodiversidade e da Biotecnologia, Gaia, São
Paulo (Brasil).
UK Ministry of Defence, (2007) — Global Strategic Trends
Programme 2007 –2036, DCDC.
UNEP, (2007) — Global environmental Outlook 4 (GEO4), Nairobi, 540pp.
UNEP, (2009) — Time to tap climate change – Combating
potential of the world ecosystems, media release, Berlin
2 September 2009.
UNEP, (2009) — Climate Change Science Symposium,
Nairobi, 76 pp.
UNEP, (2009) — Inter-governamental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystems Services (IPBES),
Nairobi, 5-9 October.

59

