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Conferência sob pressão
Cientistas, governos e ONGs criticam a falta de foco e de uma agenda consistente

O
mais importante evento ambiental an-
tes da Rio+20 começou ontem em Lon-
dres com críticas à falta de foco da
conferência que será realizada no Bra-

sil em junho. Batizado de Planeta sob Pressão,
o evento reúne alguns dos maiores especialis-
tas do mundo em meio ambiente. Nas pales-
tras de ontem, não houve otimismo. O repre-
sentante do Ministério da Ciência, Tecnologia
e Inovação em Londres, Carlos Joly criticou
duramente, na abertura da reunião, os prepa-
rativos do Brasil.

— Esperávamos mais dos documentos e da
agenda oficial — afirmou. — Entendo que não é
uma conferência ambiental, e sim calcada em
três pilares, social, econômico e ambiental. Mas
o que está acontecendo é que clima e biodiversi-
dade, por exemplo, estão de fora da conferência.
Falta ciência. Estamos perdendo espécies num
ritmo sem precedentes. Somos um dos países de
maior biodiversidade, e não discutiremos isso
na Rio+20. Não teremos os pilares econômico e
social sem o ambiental.

Joly afirmou ainda que falta peso político à
conferência. Segundo ele, dos 60 chefes de Es-
tado que já confirmaram presença, a grande
maioria é da América Latina e da África.

— Os mais importantes (neste tema) não es-
tão lá, os que têm peso político, como EUA,
União Europeia, China, Japão. E essa será uma
oportunidade única, não podemos esperar
mais 20 anos.

O representante do ministério disse que o
rascunho do documento é vago demais.

— O Brasil tem um corpo diplomático reconhe-
cidoporsuacapacidadedenegociaçãoearticula-
ção — disse. — Como anfitriões, deveríamos nos
colocar mais presentes, ter um papel diferencia-
do, liderando mudanças. Precisamos de um es-
forço conjunto para evitar um fracasso. Por
exemplo, se os chefes de Estado estiverem lá e
concordarem que o planeta tem limites que deve-
mos considerar, entender e respeitar, já é meio
caminho andado. Mas, sem isso, fica muito difícil.

Do outro lado do Atlântico, as expectativas não
eram melhores. Na terceira rodada de negocia-
ção informal, em Nova York, os países em desen-
volvimento, reunidos no chamado G-77, grupo do
qual o Brasil faz parte, temiam que o calendário
apertado de reuniões preparatórias resulte num
documento generalista, desperdiçando a oportu-
nidadepolíticadecriarumacoordenaçãomultila-
teral sobre o tema e de se implementarem ações
concretasemescalaglobal.Poracreditarquenão
há tempo para costurar consenso, o grupo come-
çou a pressionar o comitê executivo da Rio+20
por mais rodadas de negociação.

Apesar disso, o secretário-executivo da comis-
sãobrasileiradaRio+20,embaixadorLuizAlberto
Figueiredo Machado, está otimista. Ele acredita
que já há convergências importantes.

Chegou ontem às mãos do secretário-execu-
tivo da Rio+20, Sha Zukang, uma carta-denún-
cia contra a exclusão dos direitos humanos do
documento final que será apresentado na con-
ferência, em junho, no Rio. Uma cópia da carta
também foi entregue ao secretário-geral das
Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, e a nego-
ciadores na organização. A retirada de temas
considerados fundamentais, como o direito à
água potável e ao saneamento adequado, era
um temor que acabou se confirmando.

Intitulado “Rights at risk at the United Nations”
(DireitosemrisconasNaçõesUnidas), acarta, as-
sinada por representantes globais da sociedade
civil e movimentos sociais de todo o mundo, de-
nuncia que, “de forma alarmante”, a ONU estaria
sendo usada como plataforma para atacar direi-
tos que, por definição, deveria defender. Os tópi-
cos excluídos do documento incluem desde o di-
reito à alimentação e à nutrição adequada até
promover acesso à terra especialmente a mulhe-
res, povos indígenas e outros grupos vulneráveis.

l Em sua exploração da Fossa
das Marianas — o ponto mais
profundo dos oceanos, a 10,9
mil metros da superfície do mar
—, o cineasta James Cameron
encontrou poucos sinais de vi-
da, além de criaturas mínimas e
semelhantes a crustáceos. De
volta à superfície, ele compa-
rou o cenário que contemplou à
paisagem da Lua.

Cameron foi a primeira pessoa
a ir sozinho à fossa, que, até en-
tão, só recebera a presença hu-

mana uma vez: um militar ameri-
cano e um cientista suíço passa-
ram 20 minutos na região em
1960. O diretor de “Avatar” e “Ti-
tanic”voltouao local,a320quilô-
metros da ilha de Guam, no Pací-
fico Sul, no minissubmarino
Deepsea Challenger, projetado
especialmente para a missão.

A dupla pioneira não conse-
guiu fazer registros visuais da
operação. Seu minissubmarino,
ao chegar à fossa, levantou mui-
tos sedimentos, o que reduziu a

visibilidade. Cameron também
sofreu problemas mecânicos du-
rante as três horas que passou
no fundo do oceano. Uma falha
hidráulica abreviou sua missão
—quepoderia terchegadoaseis
horas — e o impediu de coletar
amostras daquele ecossistema.
Apenas uma pequena quantida-
de de lodo, entre o material co-
lhido, resistiu à subida.

Ainda assim, o cineasta con-
siderou a missão um grande
sucesso — e o início do que po-

de ser uma série de jornadas
para estudar a fossa, que fil-
mou com câmeras de alta reso-
lução em 3D.

— É um lugar muito lunar e
muito desolado — definiu. —
Senti-me completamente isolado
do resto da Humanidade. É dife-
rentedetudoquese imagina.Vo-
cê precisa experimentar e perce-
ber o quão pequeno você é neste
grande lugar preto, desconheci-
do e inexplorado. É como se eu
tivesse ido a um outro planeta.n

Mark Thiessen/AFP

CAMERON DEIXA o minissubmarino: falha hidráulica abreviou missão

Um pedaço da Lua no fundo do mar

l LONDRES. Os danos causados pela ação do ho-
mem ao meio ambiente já são tão extensos e sig-
nificativos que o planeta estaria entrando em
uma nova era geológica, o Antropoceno (antro-
pos, do grego, homem). A constatação foi corro-
borada por cientistas das mais diversas partes
domundoontem,nacapitalbritânica.Osespeci-
alistas criticaram duramente os governos por
sua inércia em relação ao aquecimento global,
cujas mudanças teriam sido tão profundas que
justificariamumaalteraçãogeológica.Sociólogo,
ex-diretor da London School of Economics e um
dos pioneiros da Terceira Via e da economia ver-
de, Anthony Giddens afirmou ontem que os polí-
ticos vivem num mundo virtual ideal, que com-
parouaodo filmeMatrix, enquantoorestantedo
planeta enfrenta enormes pressões.

— Vivemos como em Matrix, na interseção
entre dois mundos — comparou Giddens, na
abertura do encontro. — Há um mundo virtu-
al, do computador, em que tudo é ótimo. E ou-
tro, o real, um mundo horrível.

Para o sociólogo, esta é a metáfora ideal do
que está acontecendo desde a Rio 92.

— O mundo virtual é o dos políticos, das
conferências em que o melhor resultado que
se consegue é manter as negociações andan-
do — explicou. — O mundo real é o que cien-
tistas estão descrevendo aqui, em que as coi-
sas parecem bem ruins. Em que as concentra-
ções de CO2 na atmosfera são as mais altas já
registradas, onde o nível do mar não está bai-

xando. É uma situação dramática, em que o
futuro da civilização industrial está em jogo,
uma situação que nenhuma outra civilização
jamais experimentou.

Deacordocomosociólogo,aHumanidadees-
tá a ponto de alterar o clima da Terra de forma
profunda e permanente, e muito longe de ado-
tar qualquer ação para reverter o processo.

— Não há nenhuma economia verde no
mundo — afirmou. — Nenhum país está no
caminho certo para manter o aumento da
temperatura global em 2 graus Celsius.

Por essas e outras razões, explicou Gid-
dens, ele aceita a ideia de que estamos em
uma nova era geológica, o Antropoceno.

A primeira a propor a alteração foi a direto-
ra do Instituto de Meio Ambiente da Universi-
dade do Arizona, Diana Liverman.

Dada a rapidez das mudanças vivenciadas
nos últimos anos, Diana considerou que a
Terra já está em uma nova era geológica, mar-
cada pelo profundo impacto no ecossistema
das ações provocadas por uma única espé-
cie, o homem. Tradicionalmente, cientistas
consideram que estamos no Holoceno desde
o fim da última Idade do Gelo, há 12 mil anos
(data em que, acredita-se, teve início a agri-
cultura).

— Antes disso, éramos basicamente caça-
dores-coletores — lembrou o geólogo Will
Steffen, da Universidade Nacional da Austrá-
lia, que também participou da abertura do

evento. — Agora, porém, estamos tirando a
Terra da estabilidade, e de uma forma dife-
rente, muito rápida, criando uma nova época
na história do planeta. E o que isso significa?
O colapso da Amazônia, o derretimento de
grande parte da camada de gelo, termos um
aumento de temperatura que pode chegar a 6
graus Celsius. É um futuro incerto, num pla-
neta muito mais quente.

Segundo Steffen, o Antropoceno pode pre-
senciar uma das maiores extinções em massa
de que se tem notícia.

Giddens frisou que, embora apoie as confe-
rências das Nações Unidas — tentativas de li-
dar com o problema, como a Rio+20 —, ele
acredita que a reversão de tal quadro só ocor-
rerá com a tomada de ações em outros níveis.
Ele lembrou, por exemplo, que apenas 1% da
energia usada hoje no mundo é renovável. Pa-
ra mudar o atual quadro, será preciso ter um
novo tipo de visão política, mais realista.

— Trata-se de algo real e urgente, precisa-
mos de algo realista. Precisamos de um novo
paradigma, em outro nível que não o das Na-
ções Unidas: da sociedade civil, das cidades,
dos grupos de ação, dos jovens — ressaltou. —
A força de mudança tem que vir de baixo, pres-
sionando. Mas não podemos fazer isso sem os
países. Acho que nisso os países menos desen-
volvidos terão um papel crucial, como China e
Brasil, que devem assumir uma liderança im-
portante. (Roberta Jansen) n

O mundo virtual da política verde
Anthony Giddens diz que tomadores de decisão vivem numa realidade paralela

RIO+20

BELEZA E DESTRUIÇÃO: Registros da ação do homem em locais remotos do planeta
l A grande fonte hidrotermal prismática do
Parque Nacional de Yellowstone, nos EUA,
lembra uma aquarela no registro do fotógra-
fo, jornalista e ativista ambiental francês
Yann Arthus-Bertrand, de 66 anos. Para ele,
todos podemos fazer parte da solução para
um planeta com sérios problemas. Há 20

anos, ele sobrevoa os lugares mais remotos
do planeta, e registra as paisagens e as
agressões feitas pelo homem. O resultado
desta aventura agora faz parte da exposição
“A Terra vista do céu”, pela primeira vez no
Brasil. Do dia 27 de abril até o fim de junho, o
trabalho ficará exposto na Cinelândia, colo-

cando a cidade no clima da Rio+20.
— Temos que acreditar que podemos fa-

zer algo. Quando olhamos os números, en-
contramos razões para ser pessimistas. Mas
a Rio+20 pode fazer a diferença — diz Ar-
thus-Bertrand ao GLOBO. — Fiz cinco fotos
do Rio, sobrevoei o teleférico (do Alemão).

Yann Arthus-Bertrand/DivulgaçãoRoberta Jansen
roberta.jansen@oglobo.com.br
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 mar. 2012, Primeiro Caderno, p. 28.




