
O homem já consome, anualmente,
25% mais recursos naturais do que a Ter-
ra é capaz de repor, de acordo com o Rela-
tório Planeta Vivo, da Rede WWF. Se a si-
tuação continuar como está, levando-se
em conta as projeções de crescimento po-
pulacional, evolução tecnológica e desen-
volvimento econômico, seriam necessá-
rios, já em 2050, dois planetas para suprir
o aumento da demanda.

A projeção já seria trágica por si só não
fosse um perigoso agravante: quase cin-
co bilhões de pessoas, sobretudo nos paí-
ses em desenvolvimento, sequer foram
incorporadas ainda à chamada "classe de
consumidores globais". Criada pelo Worl-
dwatch Institute (WI), a categoria reúne
os consumidores com renda superior a
US$ 7 mil anuais ou o equivalente em po-
der aquisitivo em moeda local. Segundo
o Instituto, trata-se de uma faixa segura
que permite aos consumidores acesso a
bens como televisão, telefones e internet
"junto à cultura e às idéias que esses pro-
dutos transmitem". No planeta, só 1,7 bi-
lhão de pessoas estaria hoje nesse grupo.

Para se ter uma idéia da potencial di-
mensão da "explosão consumista", os Es-
tados Unidos, segundo o WI, possuem
cerca de 290 milhões de habitantes, dos
quais 84% já fazem parte da "classe de
consumidores globais", o que deixa uma
faixa de expansão de mercado de apenas
16%. Por sua vez, a China possui apenas
19% de sua população neste grupo (239,8

milhões de pessoas), o que eqüivale a
mais de um bilhão de novos potenciais
consumidores. Os números para a índia
são bastante semelhantes em escala. O
Brasil, por sua vez, possui uma população
nacional de "classe de consumidores glo-
bais" de 57,8 milhões de pessoas, que re-
presentam apenas 33% da população to-
tal do país.

Demanda e consumo -A poten-
cial expansão está longe de isentar os
países ricos da maior parcela de respon-
sabilidade pelo consumo descontrolado,
mas traz fortes preocupações quanto à
capacidade do planeta em suportar o au-
mento da demanda pelo consumo. O que
está em jogo, segundo especialistas, é o
atual modelo de desenvolvimento eco-
nômico, que celebra a expansão do con-
sumo como sinal de vigor das economias
nacionais, além de colocar aos países em
desenvolvimento a meta de reproduzir,
em seus próprios países, as condições de
vida dos países ricos.

O problema é a impossibilidade ma-
terial deste tipo de desenvolvimento.
Enquanto 2,8 bilhões de pessoas lutam
para sobreviver com menos de US$ 2
por dia, cerca de 20% das pessoas mais
ricas do mundo consomem quase 75%
dos recursos naturais, o suficiente para
ocupar hoje toda capacidade de reposi-
ção do planeta. Se todos consumissem
como os habitantes dos países ricos, o



WWF calcula que seriam necessários
nada menos que quatro planetas para
atender à demanda.

"Só é possível incorporar quem está fo-
ra do consumo se os países ricos muda-
rem seus padrões de produção e consu-
mo. Isso significa ver o consumo como
um instrumento de bem-estar e não co-
mo um fim em si mesmo", diz o diretor-
presidente do Instituto Akatu para o con-
sumo consciente, Hélio Mattar. Segundo
o coordenador de Educação Ambiental
do WWF Brasil, Irineu Tamaio, é preciso
estar atento também aos impactos que o
consumo nos países ricos já traz aos paí-
ses em desenvolvimento, de onde par-
tem boa parte dos produtos e dos recur-
sos naturais consumidos por lá. "Em
qualquer situação, temos de pensar sem-
pre na interdependência ambiental", diz.

Um sinal dela é a devastação que che-
ga aos países em desenvolvimento para
garantir os níveis de consumo nos paí-
ses ricos. Segundo relatório das Nações
Unidas divulgado no último encontro
da Convenção da Biodiversidade, reali-
zado em Curitiba, o mundo enfrenta a
maior onda de perda de biodiversidade
desde a extinção dos dinossauros, há 65
milhões de anos. Nada menos que 40%
da população de três mil espécies ani-
mais e vegetais desapareceram nos últi-
mos 35 anos, até 52% das aves estão
ameaçadas de extinção e 35% dos man-
guezais já foram dizimados.

Nesta onda massiva de extinção, quem
também sofre cada vez mais com a de-
vastação são os pobres. De 24 serviços
ambientais avaliados, 15 estão em declí-
nio. Estes incluem o fornecimento de
água doce, a produção da pesca marinha,
a regulação de desastres naturais e a ca-
pacidade dos ecossistemas agrícolas de
controlar pragas. Como os mais pobres
dependem de forma mais imediata dos
serviços ambientais para sua sobrevivên-
cia e não têm como pagar por alternati-
vas, muitas vezes não resta a estas popu-
lações outra opção que não o exílio.

Consumo global - Apesar de tantos
brasileiros fora do consumo, dados obti-
dos pelo WWF com base no cálculo da
"pegada ecológica" indicam que o Brasil

já está na média de consumo anual do
mundo. A pegada ecológica é uma ferra-
menta que estima a quantidade de recur-
sos naturais necessária para produzir os
bens e serviços que um indivíduo ou co-
munidade consomem e o espaço neces-
sário para absorver os resíduos que pro-
duzem. Segundo o WWF, o equilíbrio se-
ria mantido caso a média mundial de
pegada ecológica fosse de 1,8 hectares
por pessoa ao ano. O Brasil já consome
2,2 hectares, ou seja, cerca de 22% a
mais do que a capacidade da Terra de se
renovar. Nos EUA, por exemplo, a pega-
da ecológica é de 9,6 hectares por pes-
soa ao ano. O país é o segundo colocado
na lista dos maiores "consumidores" de
recursos naturais, atrás dos Emirados
Árabes Unidos, coíh 11,9 hectares anu-
ais per capita. Nesta lista estão também
Finlândia, Canadá, Estônia, Suécia,
Kuait, Nova Zelândia e Noruega.

Crescimento populacional -par-
te das preocupações de Ongs e organis-
mos internacionais com relação ao con-
sumo está relacionada ao aumento da
população. A ONU projeta um aumento
de 41% até 2050. Se a organização estiver
correta, serão 8,9 bilhões de habitantes,
cujo crescimento estará fortemente con-
centrado nos países em desenvolvimen-
to. Neste caso, por exemplo, mesmo se ca-
da americano consumir 20% menos car-
ne até 2050, o consumo total de carne nos
EUA segundo a WI, crescerá cinco mi-
lhões de toneladas no período em decor-
rência do aumento populacional.

A tese, contudo, é relatMzada por de-
mógrafos em todo o mundo. A discussão
não seria mais como conter o crescimen-
to explosivo da população, mas como
controlar o crescente consumo de recur-
sos sem comprometer a qualidade de vi-
da e o bem-estar da população. O esgota-
mento dos recursos naturais do planeta,
por exemplo, não dependeria do nasci-
mento de uma pessoa sequer. Bastaria
que cada habitante do planeta consu-
misse hoje na mesma escala que os paí-
ses ricos.

"Quando a explosão demográfica não
aconteceu na década de 70, pensou-se
que o planeta estava salvo. Não era bem



assim, sobretudo por conta do aumento
do consumo", afirma o professor do Nú-
cleo de Estudos Populacionais da Uni-
camp (Nepo), Leonardo Mello. Segundo o
WI, os gastos em consumo, por exemplo,
aumentaram em proporção bem maior
que a população entre 1960 e 2000, qua-
druplicando para um total de US$ 20 tri-
lhões.

MundO desigual - Muitas pessoas
acreditam que o planeta, desde já, não
produz comida suficiente para alimentar
a população. Errado. A distribuição desi-
gual dos alimentos, como atesta a ONU, é
o principal motivo pelo qual existem 800
milhões de pessoas subnutridas no mun-
do. Para se ter uma idéia, um relatório do
governo britânico, publicado em 2000,
revelou que cerca de 400 milhões de li-
bras esterlinas são gastas em alimentos
que acabam desperdiçados em aterros
ou incineradoras todos os anos. Ainda
mais grave, um estudo do governo norte-
americano mostrou que mais de um
quarto de todos os alimentos produzidos
no país não chegam a ser consumidos.

Disso resultou um aumento dramático
na produção mundial de lixo. Num pais
desenvolvido, cada pessoa descarta, em
média, mais de i kg de lixo por dia. No
Brasil esta média já chega a o,74kg por
dia. Isso significa dizer que um brasileiro
médio que viva até as 70 anos terá gera-
do, ao fim da vida, mais de 18 toneladas
de lixo, enquanto nos Estados Unidos es-
sa média pode chegar a 8o toneladas.

A reciclagem, segundo especialistas,
terá papel fundamental na redução dos
resíduos, mas ela por si só não deve resol-
ver o problema se os padrões de consu-
mo continuarem a crescer. Nos EUA, bas-
tião global do consumo, são jogadas fora
64 milhões de toneladas de embalagens
todos os anos. Pior, segundo a WI, é o des-
carte de quase 113 bilhões de copos, 39 bi-
lhões de talheres e 29 bilhões de pratos
que são utilizados e jogados fora no país
todos os anos.

Consumo tupininquim NO Bra-
sil, a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico (PNSB) estimou a produção diária
de lixo domiciliar no país na faixa de 125

mil toneladas. Deste montante, 47,1%
eram destinados a aterros sanitários,
22,3% a aterros controlados e 30,5 % aos li-
xões. Apesar dos números indicarem que
mais de 69% do lixo coletado no Brasil es-
tariam tendo um destino adequado, o do-
cumento reforça importantes desigual-
dades no território. Considerando apenas
os municípios brasileiros, 63,6% disse-
ram utilizar lixões e apenas 32,2% aterros.
Mas o pior indicador ainda está no alcan-
ce da coleta seletiva. Segundo o IBGE, so-
mente 2% do lixo produzido no país são
coletados seletivamente e apenas 6% das
residências são atendidas por serviços de
coleta seletiva.

Aquecimento - Se o aumento do
consumo está por trás do aquecimento
global, por que ele não recebe então o
mesmo tratamento na imprensa e nas
conferências internacionais? Entre os

motivos destacados por especialistas
consultados pela JB Ecológico está a difi-
culdade em tratar coletivamente as ques-
tões do consumo. "É difícil tirar o consu-
mo do plano do indivíduo, ao passo que a
responsabilidade pelo aquecimento glo-
bal já foi levada para o âmbito dos Esta-
dos Nacionais em termos de metas", ar-
gumenta Mello.

Segundo a coordenadora de clima da
WWF Brasil, Karin Suassuna, a maior di-
ficuldade é ainda a obtenção de dados
confiáveis correlacionando população e
consumo, em especial nos países em de-
senvolvimento. "Com o aquecimento glo-
bal conseguimos traçar projeções segu-
ras e ter uma base científica. O mesmo
não acontece com o consumo", argumen-
ta.

Esperança de Vida-Apesar das di-
ficuldades, um trabalho elaborado pelo



PNUMA e pela UNESCO defende ser pos-
sível viver duas vezes melhor utilizando
metade dos recursos nas próximas déca-
das. Para isso seria necessário também,
segundo o documento, melhorar dez ve-
zes a eficiência dos padrões de produção
e consumo até 2050.

"As pessoas vivem para trabalhar ao
invés de trabalhar para viver e perdem
qualidade de vida. Endividamento, stress
e excesso de trabalho para consumir
mais certamente não deixarão as pes-
soas mais felizes", diz Mattar. Um sinal
que comprova este argumento é o alerta
emitido recentemente pelos sistemas de
saúde diante do aumento da obesidade,
sobretudo nos países de alto consumo.
Apenas nos EUA, estima-se que 65% dos
americanos estão obesos ou acima do pe-
so. Segundo contas do Medicare, isso re-
sultou, ainda na virada do século, em 300
mil mortes e US$ 117 bilhões em custos
adicionais para o sistema de saúde ame-
ricano.

O endividamento por lá também está
longe de significar qualidade de vida. Se-
gundo pesquisa realizada pelo WI no
país em 2002, apenas os juros cobrados
pelo uso dos cartões de crédito atingiram
uma média de US$ 1,9 mil por ano, mais
do que a renda per capita de pelo menos
35 países pobres.

Para estes especialistas consultados,
estará sobretudo nas mãos do consumi-
dor a reversão dos atuais padrões de pro-
dução e consumo. Segundo a UNESCO e o
PNUMA, o foco deve ser ainda mais deli-
mitado: a juventude consumidora, já que
metade da população mundial tem me-
nos de 20 anos, sendo que 90% deles vi-
vem em países em desenvolvimento. "A
tendência no futuro será discutirmos o
acesso a serviços e não o acesso a produ-
tos e a juventude certamente deve estar
entre as prioridades", diz Karin.

A empreitada será certamente difícil.
Segundo pesquisa da Associação Médica
Americana (AMA), os adolescentes nor-
te-americanos já assistem a cerca de 23
horas de televisão por semana. As crian-
ças, que passam mais tempo em frente à
televisão do que na escola, terão visto
300 mil anúncios quando tiverem 18
anos, diz o documento.

Text Box
Fonte: JB Ecológico, a. 5, n. 70, p. 30-33, nov. 2007.




