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As redomas repletas de poluentes
serviram de ensaio para um experimento ainda maior. Para poder acompanhar a interferência do efeito estufa no
ecossistema das florestas da Austrália,
os pesquisadores construíram gigantescos anéis em volta de pés de eucalipto
nativos (leia quadro). A estrutura libera
C 0 até elevar a concentração para
550 ppm (partes por milhão), índice
que poderá ser a realidade do planeta
dentro de 35 anos, caso nada seja feito
para diminuir os níveis gerados pelo
homem. Experimentos semelhantes já
foram colocados em prática em flores2
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CO2 as árvores são capazes de absorver
e descobrir quais mutações ocorrem na
fisiologia das espécies. "Os resultados
mostraram que as plantas passaram a
usar menos água em consequência do
aumento de gás carbônico. Também
observamos mudanças na regulação
da fotossíntese", diz o especialista em
ciências ambientais da Universidade de
Tecnologia de Sydney e pesquisador do
projeto, Derek Eamus.

será mais quente e terá quantidades
diferentes de espécies de plantas das
que temos hoje. Não sabemos o que
vai acontecer com as espécies raras,
mas elas possivelmente não vão experimentar ganhos na fotossíntese como
as espécies mais abundantes ou de
crescimento mais rápido", explica.
Se n ã o conseguirmos reduzir as
emissões de gases nocivos nos próximos 35 anos, pelo menos já estamos
tendo uma ideia de como o planeta
será. Primeira conclusão: de acordo
com os experimentos de Ellsworth e
seus seguidores, teremos muito menos
espécies de plantas para apreciar.
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tas americanas e europeias, mas é a primeira vez que é realizado no hemisfério
sul do planeta. Para evitar gerar mais
poluição, os pesquisadores usam gás
carbônico proveniente de indústrias,
que tem sua concentração reduzida
antes de ser usado nos estudos.
E como será o planeta com alta
concentração de C0 ? De acordo com
o líder do projeto, o professor da Universidade de Sydney Ocidental David
Ellsworth, é possível que o impacto
do efeito estufa seja mais nocivo para
espécies de plantas menos comuns.
"O mundo com maiores taxas de gás
carbônico na atmosfera provavelmente
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s emissões de gás carbônico causadas pelo homem
acabam de atingir um
novo recorde. Segundo
levantamento da Agência
Internacional de Energia divulgado na última
semana, em 2011 alcançamos a marca de nada
menos que 31,6 bilhões de toneladas
de C 0 liberadas no ar. Ao se levar em
conta que a humanidade nunca esteve
tão consciente de seu potencial poluidor, podemos imaginar uma grande
nuvem de fumaça preta pairando sobre
o futuro do planeta.
Considerando o cenário atual, cientistas estão se empenhando em descobrir os efeitos do aumento nos índices
de gás carbônico sobre os ecossistemas
da Terra. Para determinar as consequências com precisão, um conjunto
de universidades australianas decidiu
testar a teoria na prática. Encerraram
vários pés de eucalipto em gigantescas
redomas de vidro e liberaram gás carbônico. 0 objetivo é mensurar quanto
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to Smeraldi, da ONG Amigos da Terra.
Ele presidiu o comitê internacional da
sociedade civil para a Eco 92, composto
por mais de 1.400 instituições. Smeraldi
afirma que de lá para cá a participação
da sociedade civil na discussão ambiental está bem mais consolidada. "Naquela época tínhamos de reivindicar uma
interlocução. Não era óbvio que os governos deveriam interagir com as orga-

Há 20 anos, poucos membros de
organizações civis conseguiram entrar
no Riocentro, sede da Eco 92. Para não
ficar sem palanque durante o evento, as
ONGs promoveram um encontro paralelo, o Fórum Global, no Aterro do
Flamengo. "Foi um evento fenomenal.
Recebemos visitas de chefes de Estado,
empresários, moradores locais... Formou-se uma atmosfera construtiva que
nizações." Eo poder público aprendeu a lição, nunca mais se repetiu", lembra Gustavo
pois hoje é comum que as delegações de gover- Fonseca, executivo do Fundo Global
nos em conferências internacionais contem para o Meio Ambiente, com sede nos
com membros da sociedade civil em seus Estados Unidos. Na época, ele era direquadros, como cientistas e ambientalistas. tor da Conservação Internacional. "Foi
"Parece que se passaram 200 anos nesse
um momento de redemocratização do
tempo", diz Smeraldi.
País, as ONGs estavam em eferves- > >
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Eco 92 entrou
para a história
pela proeza de reunir
representantes de 172
países, sendo que 108
deles eram chefes de
Estado. Além disso,
produziu documentos
importantes como a
Agenda 21, texto fundamental com as estratégias que devem
ser adotadas pelos países interessados
em desenvolvimento sustentável. Mostrou ainda uma vocação brasileira para
liderar a discussão ambiental. Além
desses resultados concretos, a Eco 92 foi
marcante por outro motivo: popularizou
temas ligados a ecologia e sustentabilidade e abriu espaço para que entidades
da sociedade civil participassem mais das
negociações entre os governos. Com
isso, fertilizou o terreno para que as
ONGs (organizações não governamentais) ambientalistas florescessem.
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"O tema meio ambiente era quase
marginal antes da Eco 92", diz Mario
Mantovani, diretor de políticas públicas
da SOS Mata Atlântica. "Havia aquela
visão do ambientalista como o bichogrilo paz e amor, que abraçava árvore",
conta. Um dos ambientalistas que mais
ajudaram a combater esse tipo de preconceito durante a convenção foi Rober-
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tas a pouquíssimas pessoas em 1992. "O
movimento do 'Veta, Dilma', é um
exemplo disso, pois nem precisou ser
capitaneado por uma organização específica", lembra Nilo D'Ávila, coordenador de políticas públicas do Greenpeace.
Mas, por maiores que sejam seus esforços e divulgação, os ongueiros ambientais não conseguem esconder um certo
pessimismo em relação ao papel atual
do País na discussão ecológica. "0 Brasil

fez bonito na Eco 92 e hoje, na Rio+20, está
entrando pela porta dos fundos", afirma
Mantovani. Na avaliação dele, o Ministério do Meio Ambiente está quebrado,
sem recursos e o Brasil não está avançando na agenda socioambiental.
Segundo o governo federal, as queixas
das ONGs ambientalistas são ouvidas.
"Diferentemente das políticas públicas
para outros setores, a pauta ambiental
no Brasil já nasceu compartilhada entre
o governo e a sociedade civil", defende
Nilo Diniz, diretor de educação ambiental do Ministério do Meio Ambiente. "O
Conama (Conselho Nacional de Meio
Ambiente) nasceu em 1981 já com a
participação de ONGs ambientalistas,
por exemplo." Com o espaço que conquistaram desde a Eco-92, essas organizações chegam à Rio+20 com a responsabilidade de encarar os embates que o
assunto inevitavelmente gera. Só assim
teremos progressos a comemorar como
aqueles que foram germinados 20 anos
atrás, no mesmo Rio de Janeiro.

Fonte: IstoÉ, São Paulo, ano 36, n. 2220, p. 95-98, 30 maio 2012.

