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A VEZ DE UM PACTO PLANETARIO
Benedicto Silva, membro da
Assembleia Geral do IBAM, Redator
da
Revista O Correio da UNESCO (versao
portuguesa), Fundacao Getulio
Vargas.
---------------------------------------------------------------------Basta um exame superficial para se perceber a intensidade historica do
seculo XX. A Primeira Guerra Mundial, a revolucao de outubro de 1917,
a Segunda Guerra Mundial, a bomba atomica, a Organizacao das Nacoes
Unidas, a informatica, a aldeia global, o pouso
do homem na lua, a
guerra fria, a Comunidade Europeia, a queda do
muro de Berlim e a
auto-implosao da Uniao das Republicas Socialistas Sovieticas - tudo
isso aconteceu de 1914 a 1990, num periodo de apenas 76 anos, menos do
que a expectativa de vida dos franceses.
Paralelamente, os grandes problemas mundiais
verificadas na marcha da Historia.

refletiram as

mudancas

Auspiciosamente para a especie humana, a ameaca da catastrofe nuclear
nao passou da chamada guerra fria, que tambem ja e coisa do passado.
Ate o secular conflito entre o capitalismo e o socialismo tem perdido
substancia.
Embora menos
no seculo XX
lugar a uma
ambiental.

acelerada, a explosao demografica - ocorrida igualmente
- permanece nas preocupacoes da sociedade humana, dando
preocupacao maior,
ja agora dominante - a devastacao

Registre-se
que somente nos ultimos dois
decenios e que a crise
ambientalista tomou corpo e passou a ocupar a
primeira posicao na
agenda do planeta. Coube naturalmente a ONU institucionaliza-la. Para
isso, promoveu, entre varias outras medidas,
a
Conferencia de
Estocolmo sobre o Meio Ambiente, em 1972; a Conferencia de Nairobi
sobre Desertificacao, em 1978; a criacao do Programa das Nacoes Unidas
para o Meio Ambiente, tambem em 1978; a Comissao Mundial sobre Meio
Ambiente e Desenvolvimento, 1984-1987;
a Conferencia Mundial de
Cupula, ECO-RIO/92.
Gracas ao alcance dos mass media, que transformaram o mundo na aldeia
global de Marshall McLuhan, todos os Governos
tomaram conhecimento
dessas realizacoes da ONU e ja devem saber que a prioridade principal
da especie humana, as vesperas da passagem do milenio, e a defesa do
meio
ambiente, cuja
alarmante deterioracao decorre sobretudo da
explosao demografica.
Com efeito,
a poluicao da atmosfera e das
aguas, o desmatamento, a desertificacao, a favelizacao e o exodo rural
sao consequencias
da explosao demografica. Os registros disponiveis
atestam que, no ano 1000 da Era Crista, o
mundo era habitado por
apenas 380 milhoes, numero que somente oito seculos e 80 anos depois,
em 1880, atingiu a 1 bilhao. A partir de 1880, porem, a populacao
mundial passou a aumentar em ritmo acelerado, chegando a 2 bilhoes em
1928, a 3 bilhoes em 1960, a 4 bilhoes em 1975, a 5 bilhoes em 1986,
devendo ultrapassar 6 bilhoes no
ano 2000. Segundo as projecoes do
Fundo de Estudos Demograficos das Nacoes Unidas, a populacao mundial
devera aproximar-se do nivel de 9 bilhoes no ano 2020.
O explosivo crescimento demografico provoca, inevitavelmente, aumento
pro- porcional das camadas humanas mais desprotegidas, os pobres,
sobretudo nas areas urbanas. Em quase todas as megalopoles estao se
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multiplicando as favelas
e os sem-teto, causadores compulsorios de
praticas poluentes.
Tangidos pela
inseguranca economica, pelas
indignidades da miseria, inclusive
pela compulsao da fome, muitos
pobres e
desvalidos sao forcados
a
"virar-se", recorrendo a
comportamentos predatorios da
convivencia humana e dos recursos
naturais.
A pobreza e, sem duvida, uma das causas mais antagonicas da condicao
humana. E certo que a desertificacao, o desmatamento, a poluicao dos
mananciais, das orlas maritimas
e das areas urbanas resultam, em
grande parte, do afa do
desenvolvimento, mas a pobreza
igualmente
concorre para todas as exploracoes devastadoras do meio ambiente.
De acordo com o relatorio da Comissao Mundial sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (disponivel em portugues
sob o titulo Nosso futuro
comum), as praticas
de desertificacao
e de desmatamento
estao
produzindo efeitos desastrosos em todos os continentes.
Sem contar a extensao das areas desertificadas e desmatadas ate 1987,
o mencionado relatorio apresenta
informacoes quantitativas sobre a
deser- tificacao e o desmatamento, que valem por um brado de alerta. A
cada ano, 6 milhoes de hectares de terras produtivas sao transformados
em desertos estereis. Mantido esse ritmo anual, ao cabo de 30 anos a
area desertificada cobrira 2.170.000 km2, o que corresponde a soma dos
territorios de seis paises europeus: Alemanha Federal (antes da
unificacao), Espanha, Franca, Inglaterra, Italia e Noruega.
Similarmente,
para demonstrar a
furia do desmatamento, o relatorio
publica informacoes nao menos estarrecedoras: anualmente, sao abatidos
mais de
11 milhoes de hectares de florestas, o que, apos o mesmo
periodo de 30 anos, representara uma area de 3.300.000 km2, igual ao
territorio da India.
Vale acrescentar que o Brasil, possuindo a maior floresta tropical do
mundo, e
tambem o campeao mundial do
desmatamento. Transcrevo os
paragrafos seguintes do Relatorio sobre o
Desenvolvimento Mundial
1992,
que acaba
de ser
publicado em portugues: "Em 1990,
o
desmatamento acumulado (recente e historico) na Amazonia brasileira
totalizava 415.000km2...
Segundo a
estimativa
mais recente
disponivel, de 1980, o
desmatamento de floresta esparsa no
Brasil
totalizava cerca de 10.500km2." Assim, a area desmatada do Brasil ja
soma 425.500km2, quase 11 vezes maior do que o territorio da Suica.
E a primeira vez na historia que o homem entra em choque decisivo com
a natureza. Os efeitos comecam a se mostrar: a atmosfera, as aguas, o
reino vegetal, o reino animal e ate o reino mineral tendem a ser
insuficientes para satisfazer
indefinidamente as necessidades,
os
caprichos e as exigencias do homem.
Para enfrentar a ameaca da hecatombe ecologica, parece nao restar aos
povos de todos os paises outro recurso senao o de um pacto planetario.
Ate
hoje nenhuma
preferencia ideologica,
religiosa,
etnica,
filosofica, racista ou nacionalista logrou unir a humanidade.
As realidades estao indicando, cada dia com maior crueza, que a
conquista do bem-estar geral depende inexoravelmente da preservacao do
meio
ambiente. Para consegui-la, esperemos que o mundo inteiro se
convenca de que chegou a vez de um pacto ambiental planetario, que
deve ser aceito e cumprido, de maos dadas, por todos os habitantes do
planeta.
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