
MEIO AMBIENTE

Meio Ambiente (PNUMA), divulgado em 25 de outubro,
em Nova Iorque, as principais ameaças ao planeta são as
mudanças climáticas, a taxa de extinção das espécies, o
esgotamento da produção de alimentos e a crescente taxa
populacional, além de outras questões que permanecem
sem solução e colocam a humanidade em risco.

Nos países em desenvolvimento, cerca de 3 milhões
de pessoas morrem por ano em conseqüência de doenças
de origem hídrica. A água contaminada é a maior causa
de doença humana e de mortalidade em nível mundial
- a maioria em crianças de O a 5 anos de idade. Estima-se
que 2,6 bilhões de pessoas não têm saneamento básico.

A quantidade de água disponível para consumo está
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do Programa das Nações Unidas para o



diminuindo em todos os continentes. Estimativas indicam
que até 2025 o uso da água crescerá 50%, principalmente
nos países em desenvolvimento, e 18% nos países
desenvolvidos.

O alerta está no Global Environment Outlook: meio
ambiente para o desenvolvimento (GEO-4), relatório do
PNUMA publicado 20 anos depois de a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ou Comissão
Bruntland) produzir seu relatório inicial, intitulado Nosso
Futuro Comum.

O GEO-4 avalia o estado atual da atmosfera global,
terra, água e biodiversidade, descreve as mudanças desde
1987 e identifica prioridades para ação.

O documento é o mais abrangente relatório das Nações
Unidas sobre meio ambiente e foi preparado por cerca de
390 especialistas e revisado por mais de mil estudiosos
em todo o mundo.

O levantamento reconhece o progresso mundial
em solucionar alguns problemas mais diretos, já que o
tema de meio ambiente está hoje muito mais próximo
da política em nível global. Mesmo apesar dos avanços,
ainda restam questões difíceis de serem tratadas; são os
chamados problemas "persistentes" do planeta. Para o
GEO-4, "não há nenhuma grande questão levantada em

Nosso Futuro Comum cujas tendências previstas sejam
favoráveis".

O fracasso em resolver esses problemas persistentes
pode causar um retrocesso em todos os avanços alcançados
até agora em questões mais simples, além de ameaçar a
sobrevivência da humanidade, afirma o relatório. Entretanto,
insiste; "O objetivo não é apresentar um cenário trágico e
sombrio, mas um chamado urgente à ação".

Na opinião do Subsecretário-Geral da ONU e Diretor
Executivo do PNUMA, Achim Steiner, a resposta da
comunidade internacional à Comissão Brundtland foi,
em algumas ocasiões, corajosa e inspiradora, embora,
muitas vezes lenta, numa escala que falha ao responder ou
reconhecer a magnitude dos desafios que se apresentam
aos povos e ao meio ambiente no planeta.

"Durante as últimas duas décadas, a comunidade
internacional cortou em 95% a produção de químicos
danosos à camada de ozônio; elaborou um tratado de
redução de emissão de gases do efeito estufa junto com
a criação de mercados de comércio e redução de carbono
eficientes; apoiou a ampliação de áreas terrestres de
proteção ambiental que cobrem quase 12% da Terra e
gerou numerosos instrumentos importantes que envolvem

temas que vão desde biodiversidade e desertificação até
comércio e transporte de resíduos perigosos e organismos
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vivos geneticamente modificados", acrescentou.

Ações emergentes

O relatório aponta problemas "persistentes" e
complexos que continuam sem solução e sem a devida
atenção. Questões novas emergem enquanto as
antigas ainda persistem, como, por exemplo, as "zonas
mortas" de oxigênio nos oceanos e o ressurgimento de
doenças novas e antigas relacionadas, em parte, com a
degradação ambiental. Quanto às mudanças climáticas,
o GEO-4 afirma que o tema é de urgência, ao constatar
que os grandes cortes na emissão de gases do efeito
estufa serão necessários até a metade do século.

As negociações com vistas a um tratado que substituirá
o Protocolo de Quioto - acordo internacional sobre o clima
que obriga os países a controlar as emissões de gases do
efeito estufa - se iniciaram em dezembro na Conferência
da ONU de Bali (Indonésia). Embora o Protocolo de
Quioto exima todos os países em desenvolvimento do
compromisso de reduzir tais emissões, há uma pressão
crescente para que países em rápida industrialização, hoje
emissores de susbstâncias, aceitem promover a redução
de suas próprias emissões.

O GEO-4 também alerta para o fato de que vivemos
além dos nossos recursos. A população mundial hoje é
tão numerosa que "a quantidade de recursos necessários
para mantê-la excede os recursos disponíveis - a demanda
ambiental é de 21,9 hectares por pessoa, enquanto a
capacidade biológica da Terra é, em média, somente 15,7
hectares por pessoa".

Questões críticas

Água: a irrigação já utiliza cerca de 70% da água
disponível; ainda assim, para atingir o Objetivo do Milênio
de reduzir a fome no mundo, a produção de alimentos
deverá dobrar até 2050.

Peixes: O consumo mais que triplicou entre 1961 e 2001.
As pescas estagnaram ou declinaram lentamente desde
os anos 80. Subsídios geraram excesso na capacidade de
pesca estimada em 250% maior do que o necessário para
manter a produtividade sustentada dos oceanos.

Biodiversidade: As mudanças atuais na biodiversidade
são as mais velozes na história humana. Espécies são
extintas cem vezes mais rápido do que o analisado a partir
de registros fósseis.

Futuras gerações ameaçadas

Segundo o relatório, o bem-estar de bilhões de pessoas no mundo em
desenvolvimento está ameaçado pelo fracasso em remediar problemas
relativamente simples que foram solucionados com sucesso em outros
lugares. Segundo o Geo-4 aponta, o mundo não enfrenta crises separadas
- as crises ambiental, de energia e de desenvolvimento são uma só.
Essa crise envolve não apenas mudanças climáticas e fome, mas outros
problemas gerados por números humanos crescentes, o aumento do
consumo dos ricos e o desespero dos pobres, como exemplo: diminuição
dos cardumes para pesca; perda de terra fértil pela degradação; pressão
insustentável sobre os recursos naturais; redução da quantidade de água
doce disponível para humanos e outras espécies; e risco de que o dano
ambiental atinja uma situação irreversível e desconhecida.

"A destruição sistemática dos recursos naturais do planeta atingiu um
estágio em que é desafiada a viabilidade econômica em todo o mundo
- e a conta que passamos aos nossos filhos pode ser impossível de ser
paga", disse Steiner.



Outra grande extinção deverá ser causada pelo
comportamento humano. Atender à crescente demanda
por comida significará intensificar a agricultura (utilizando
mais produtos químicos, energia e água, além de criações
e culturas mais eficientes) ou cultivar mais terras. De
ambas as formas, a biodiversidade será afetada,

Um sinal de progresso é o aumento contínuo de áreas
protegidas. Mas elas devem ser geridas com eficiência e
criadas adequadamente.

Este é o primeiro relatório GEO em que todas as
sete regiões do mundo são enfatizadas quanto aos
impactos potenciais das mudanças climáticas. Na África,
degradação do solo e mesmo a deserti f icação são
ameaças; a produção de alimentos per capita diminuiu
12% desde 1981. Subsídios agrícolas injustos em regiões
desenvolvidas continuam a impedir o progresso rumo
a cessões maiores. As prioridades para Ásia e Pacífico
incluem qualidade do ar em áreas urbanas, pressão sobre
água doce, degradação de ecossistemas, uso agrícola da
terra e crescente produção de resíduos. A provisão de água
potável obteve progresso notável na última década, mas
o tráfico ilegal de eletrônicos e resíduos perigosos é um
novo desafio.

A renda crescente na Europa e o aumento no número
de famíl ias têm levado ao consumo e à produção
insustentáveis, maior gasto energético, péssima
qualidade do ar e problemas de transporte. As outras
prioridades para a região são perda de biodiversidade,
mudanças no uso da terra e pressões sobre água doce.

Nas regiões polares já se notam os impactos das

mudanças climáticas, A segurança alimentar e a saúde de
populações indígenas são ameaçadas pelo aumento de
mercúrio e de poluentes orgânicos persistentes no meio
ambiente. A camada de ozônio deve levar mais meio século
para se recuperar.

O Relatório GEO-4 reconhece que a tecnologia
pode ajudar a reduzir a vulnerabilidade das pessoas
às pressões ambientais, mas afirma que há, em certas
ocasiões, a necessidades de "corrigir o paradigma de
desenvolvimento centrado na tecnologia". Ele explora
como as tendências atuais podem resultar em quatro
cenários por volta de 2050.

O futuro real será determinado em grande parte pelas
decisões que os indivíduos e as sociedades tomarem agora:
"Nosso futuro comum depende de nossas ações hoje, e
não amanhã ou em algum momento no futuro", afirma o
Geo-4.

A única forma de lidar com os problemas mais sérios é
deslocar o tema ambiental da periferia para o centro das
decisões: é o meio ambiente para o desenvolvimento, não
o desenvolvimento em detrimento do meio ambiente.

O relatório GEO-4 conclui que "enquanto se espera que
os governos liderem a mudança, outros atores mostram-se
igualmente importantes para garantir sucesso em alcançar o
desenvolvimento sustentável. As necessidades não poderiam
ser mais urgentes e a hora não poderia ser mais oportuna,
a partir de nosso entendimento mais aprimorado sobre os
desafios que temos à frente, para agir agora e salvaguardar
nossa própria sobrevivência e a de gerações futuras".
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Text Box
Fonte: Brasil Responsável, n. 19, p. 40-43, 2008.




