
Desin~orma~ao Vitima Opiniao Publica
nas vesperas da Eco 92

Poderia dar certo, mas vai ser dificil.
A Conferencia das NaiYOesUnidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvimento esta
emergindo como urn gigantesco eco-
show onqe as quest5es essenciais desa-
parecem, ofuscad as pelos spots da au-
topromoiYaoe da propaganda. Perde a 0-

piniao publica e perde 0 meio ambi-
ente ... Vem ai, urn dos mais extraordina-
rios espetaculos de desinformaiYao que
o Brasil ja prcxiuziu.

Vale relembrar 0 comeiYo.Em dezem-
bro de 1989, a Assembleia Geral da
ONU convocou para 1 a 12 de junho de
1992, no Rio de Janeiro, essa importante
Conferencia que ja aparece, em todos os
aspectos, como uma das maiores reu-
ni6es intemacionais ja organizadas na
hist6ria da humanidade. Sao cerca de
170 delega~Oes govenamentais, 50 in-
tergovemamentais (FMI, OIT, UNES-
CO ...) e mais de 500 nao-governamen-
tais. As mais de 10.000 pessoas que
trabalharao diretamente na Conferencia
devem agregar-se cerca de 100.000 par-
ticipantes no evento e nas promo~oes
paralelas.

Alem do mais, dado seu carateI' de
cupula, a ONU expedira convites a to-
dos os Chefes de Estado ou de Govemo
dos paises membros para que partici-
pem. Pelo menos 70 chefes de Estado
deverao vir ao Brasil com suas comiti-
vas. S6 jomalistas ja sao mais de 5.000
com preseniYa garantida. Ha meses e
impossivel encontrar vagas em hoteis
do Rio de Janeiro para 0 periodo da
Conferencia.

Quase todo dia somos informados so-
bre aspectos marginais e secundarios da
Conferencia. Havera uma gigantesca cons-
telaiYao de eventos paralelos organiza-
dos pOl'entidades privadas e nao-gover-
namentais. Eles van desJe feiras de in-
dustria etecnologia na area de sanea-
mento ambiental ate gigantescos shows
com as maiores estrelas do rock e da
musica intemacional. Sem esquecer a
montagem de urn enorme aldeamento

indigena reunindo mais de 40 tribos bra-
sileiras e muitas de outros paises, orga-
nizado pelo Comite Intertribal - 500
anos deresistencia. Na Conferencia de
92, como no even to que a sucedera - a
comemora~ao de meio milenio da "des-
coberta" da America pOl'Colombo - os
indios estarao contestando 0 que os "eu-
ropeus" challlaram de civiliza~'ao e pro-
gresso.

Mas, eventos paralelos it parte, para
que diabos a ONU convocou essa confe-
rencia? 0 que se espera como resulta-
dos? 0 que CSt[lem jogo para as d iversas
na(,oes ibcro-alll<:licallas Ilcssa tCI1l[lllC\
complex a do llleio ambiente e do desen-
volvimento'?

A Conferencia preve a assillatura de
uma declara~ao, duas convenc;5es, um
plano de a~ao seguido de urn conjunto
de medidas no campo da transferencia
de tecnologia ambiental, ou, respectiva-
mente: a Carta da Terra, a Conven~ao
sobre a Atmosfera e a de Biodiversi-
dade, a Agenda 21 e seus eventuais pro-
tocolos de transferencia de recursos e
tecnologia.

Os textos foram preparados por co-
missoes tecnicas que ja se relilliram em
Nair6bi em agosto de 1990 e Genebra
em mar~o e agosto de 1991. Uma Ctltima
rellniao dever[l ()COlTerelll Nova York
em fevereiro de 19':)2. Dai os tcxtos
deverao ser finalizados e aprovados na
Conferencia. AIglln~ vao bem, os mais
declarat6rios; outros vao IlIal, os mais
decis6rios.

Infelizlllente, lodo eSSe processo pre-
parat6rio tem tidu 1I111adivulga~'au me-
diocre e extrell1amente limitada pOI'par-
te dos meios de cOlllllnica~ao. Estes velll
tratando relativamcnlc bcm de qllcsloes

paralelas ao evento como a liberaiYao
pelo Govemo Federal de verbas para
construiYao de uma linha de metro entre
o aeroporto e a zona dos hoteis (linha
vermelha) ou a preseniYa ou ausencia de
algum pop star nos ecoshows ja progra-
mados. Mas tern deixado em segundo
plano 0 conteudo da Conferencia.

Nao e para menos: 0 Govemo brasi-
leiro pouco ou nada tern informado so-
bre a posiiYao que defendera nos temas
de substancia da Conferencia. Nao se
sabe se pOl'fruto de "altissima estrategia
politica" ou porqueentenda que isso nao
seja da conta da opiniao publica. Talvez
estejam ocupados demais para atentar
para esses detalhes.

A unica coisa que 0 Govemo brasilei-
ro assume publicamente e que tern pela
frente uma tarefa dupla: preparar sua
participaiYao como pais membro e coor-
denar a organiza~iio da Conferencia co-
mo pais sede. Para a primeira tarefa
criou a CIMA- Comissao Interministe-
rial do Meio Ambiente. E para a segun-
da,o GTN, Grupode Trabalho Nacional
para a OrganizaiYao da Conferencia. Co-
mo se isso bastasse!

Esqueceram 0 principal: a participa-
iYaoda sociedade brasileira. Esta nao
tern a menor ideia das posiiYoes oficiais
nos temas substanciais da Conferencia
e que em parte ja estao decididos pelo
processo preparat6rio. 0 ponto urn des-
sa participaiYao e a informaiYao. Dai a
necessidade de que 0 Govemo crie urn
mecanismo ativo de informaiYao para
esclarecer, de forma permanente e trans-
parente, a opiniao publica e a sociedade
brasileira sobre 0 que a CIMA e 0 GTN
andam fazendo e pOl' que. Mas 0 com-
portamento do nosso govemo e "tran-
qui lizador" e parece indicar que a Con-
ferencia trani poucas surpresas, salvo
para os desinformados, ou seja, todos
n6s.

E nao e fruto da ausencia de pergun-
tas. Alguns jomalistas tentam ha meses
obter explicaiYOes sobre os posiciona-l
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mentos brasileiros no processo prepara-
torio, sem nenhum sucesso. Da mesma
forma, a ccmunidade cientifica e as en-
tidades nao-governamentais.

o nosso Relatorio Nacional para a
Conferencia ja foi um primeiro sinal.
Preparado pOI'um grupo de consultores,
foi apresentado ao publico pela primeira
vez como um monologo. As varias in-
stancias representativas da sociedade nac
partici param desse produto, senao C0ll10
financiadoras compulsorias dos sal<lrios
dos consultores atraves dos tributos que
todos pagamos. Quando 0 nosso relato-
rio nacional saiu publicado pela primei-
ra vez, a maioiia dos relat6rios nacio-
nais dos paises dcsenvolvidos ja havia
sido discutida e reformulada com ampla
participar;:aoda sociedade, cientistas, etc.
Dai a justificada queixa geral dos am-
bientalistas - que estao preparando 0
documento deles, dos politicos e dos
cientistas.

Mas talvez no fundo as nossas elites
nao se preocupem com isso e sim com a
disputa de espar;:os de autopromor;:ao na
Conferencia. Enquanto a opiniao publi-
ca vai sendo vitimada pela desinforma-
r;:ao, a opiniao nacional vai perdendo
seus representantes e porta~vozes num(l
foguelra de vaidades, que amear;:a con,
sumir tambem os interesses nacionais.

Na maioria dos paises desenvolvidos.
ao contra rio, faz-se um grande esfon;:o
para informal' a sociedade sobre 0 que
esta em jogo nesse even to. Espera-se
que a opiniao publica pressione a parti-
cipar;:ao dos politicos e sustente 0 posi-
cionamento de seus govern os, manifes-
tando a opiniao nacional.

o pior e que em materia de meio
ambiente e desenvolvimento os paises
do Pac to Amaz6nicoe da Bacia do Prata
tem uma giande agenda comum de pro-
blemas, oportunidades e amear;:as (a flo-
resta amaz6nica, os desafi,:,s da ordena-
r;:ao territorial, os impactos ambientais
do MERCOSUL, 0 uso racional dos re-
cursos hidricos e energeticos, etc.). A-
r;:oesconcertadas nesse campo, promo-
vidas pelo pais anfitriao, poderiam ser
muito positivas para a regiao e para os
nossos interesses nacionais. Mas parecf'
que nosso destino e mesmo 0 de esban-
jar prevaricar;:ao e procrastinar;:ao, num
grave momenta internacional onde as
atenr;:6es e os processos politicos e eco-
nomicos marginaJizam ou relativizam a
importancia da Ibero-america.

As questoes tecnicas que er,volvem
os resultados da Conferencia tem rele-

vancia essencialmente para os aspectos
operacionais das resolll<;'ocs. Ja os as-
pectos cstralegicos lJas questoes mais
substanciai< da Conferencia serao 0 re-
sultado do cnnfronto c cia convergencia
das opini(')c' nac!ona IS. o~~raises desen-
vo!vidos. ()~,que Ill<lisdCSlrUlralll e a-
IllCa~'alll0 Illl'IO alllh,cr.te do planet,l.
vern regu!armeilte l!nif:cando seus pon·
tos de vista na linha de convergencia de
seu~ illi('J'e~'.scsnacipllais (lllanlltcn\,aG
do ('OilSUIll,'illtellsi','o de combllstiveis
f6sseis e 1I1<11Criasprimas, externaliza-
r;:aoJe sells custos ambientais, nonnas
ambientais cnl1lO parte do arsenal de
suas pnll icas protec ion istas, etc.). POI'
que nao fazer 0 mesmo ao nivel de Ibe-
ro-ame,'ica'? Nao para cuJtivar uma ret6-
rica equivocad<t de terceiro-mundismo,
mas silll para (br objetividade e peso aos
nossos intcresses naciona is convergen-
tes no contexto regional (necessidade de
in'lestimentos e ele crescimentC' econo-
mico sustentado. uso indispensavel dos
reclrsos natura is, carencia de tecnolo-
gias lllodcrnas. etc.). nlll;la negociar;:ao
onde todos devem ganhar.

E nessa oli,a ql:e governos e opiniao
publica (trvcrialll estar discutindo os re-
sultados dcsej,H!os eLl Conferencia. A
tilulo cxplnral('1I10, c\aminemos :l!guns
t6pico<;do:, I 'sll!tarios esp<,rados da Con-
fercncia. de,de a ,')(ica de nossos inter-
esses naClonalS C reI..!'IOn<1IS.

A Carta cia '11'ITa

[ssa coni cctteza vai sail'. Trata-se de
lima declara~',io dc princ1p!OSbasicos de
conchita ecoTlomica e ambiental dos po-
vos c clas na~'Gcs. uns ('om relar;:ao aos
Olltres c com a Terra, a serell1 seguidos
pOI' todos. UClIl no estilo de oulras de-
clarar;:oes da ONU, servira como marco
de rerertnela p'lra Illuitas iniciativas e
vem recebel1do suge~toes de artigos do
mundo intciro e das mais variadas ori ..
gens.

Na sua reda~'ao fina J podcrao existir
alguns artigos roicillicos na medida em
que criem alellma (pml" de jlll'ispruden-
cia, limit.\mlo 0 direito de uso dos povos
sobre seus rccursos natmais nacionais.
A ONl) po<k slilgir CllllO (1 forum pri-
viJegiaoo pan de lihel:lf sohre essas ques-
toes. E como ONl J. hnjc, quer dizcr
Conselho de Seeuran~'a, esse assunto
pode ser do maior interesse estrategico
para 11111pais como 0 Brasil, que esta
longe de haver cxaurido seus recursos
naturais. Tirando isso, e provavel que 0
resto scja tlido boa inten\'iio.

A Carta da Ten'a, essencialmente de-
clarat6ria, vai viral' postere com certeza,
decoral' muitas paredes nesta virada de
seculo.

A Convenl;3o de Prote,ao a
Atmosfera

Num primeiro momenta as pessoas
conscientizaralTl-se dos irnpactos am-
bientais da atividade hllmana a nivel
local. Depois essa consciencia progre-
diu pam escalas regionais. 0 ultimo pas-
so foi dado ha poucos anos: tomou-se
consciencia de que todo 0 planeta esta
scndo gravemente vitimado, e em al··
guns aspectos de forma irremediavel.

As chamadas mudanr;:as globais se
fazem sentir nas alterar;:oes da composi-
r;:ao quimica da atmosfera terrestre. 0
lanr;:amento continuo e macir;:o de gases
provenientes da queima de combusti-
veis f6sseis e da modern a quimica in-
dustrial esta alterando de forma quanti-
tativa e qualitativa 0 ar que respiramos
e COlT:ele 0 clima em que vivemos. De
urn lado 0 efeito estllfa, aquecimento
progressivo do globo terrestre provoca-
do pelo enriquecimento da atmosfera
pOI'gases como 0 dioxido de carbono e
o metano.

Do Dutro. a destrui\'ao da camada de
ozonio re1a atividade de letena, na estra-
tosfera, de gases contendo cloro e bro-
1110,produz;dos pelas ineilistrias, redu-
zindo ilOssa protey3o aos raios Illtravio-
Ietas causadores de cancer e mutar;:6es
geneticas.

Nessa futura convenr;:ao, 0 papel e a
responsabilidade dos paises devem ser
proporcionais a sua participar;:ao na pro-
dur;:aodesses gases. Os paises desenvol-
vidos uevem ser os primeiros a adotar
amplas medidas de controle. Os paises
em desenvolvi.mento necessitam prazos
diferenciados e maiores para reduzir su-
as emiss6es de gases. Caso contrario,
estariam tendo seu crescimento limita-
do em bases extremamente injustas e
desiguais, Alem disso precisam tel' aces-
so, em teflnos preferenciais e nao co-
mercia is, a tecnologias que reduzam 0

impacto ambiental, sem condicionali·
dades.

Nesse ambito, 0 Brasil deveria recu-
sar a assinatula de qualquer protocolo
particular de proter;:ao a urn tipo de ecos·
sistema, como 0 cogitado para as flores-
tas, suhentenda-se tropicais. Mais ur-
gente e protegeI' os ambientes marinhos,
esses sim verdadeiros pulm6es do pla-
neta.



A Convenl;ao de Preserva~ao da Bio-
diversidade

A perda da biodiversidade e conside-
rada hoje urn problema ambiental de
alto risco, bem maior do que os derra-
mamentos de petr6leo, 0 lixo t6xico, a
poluirrao das aguas e do ar ou os pesti-
cidas. Os varios tratados e convenrroes
ja existentes com a finalidade de preser-
var a biodiversidade tern se revelado
insuficientes e ineficientes. Os meios de
comunicarrao tern destacado 0 problema
da redurrao das florestas tropicais mas
esquecem que nos Estados Unidos, por
exemplo, mais da metade das areas umi-
das foram destruidas, 98% das pradarias
desapareceram e as tlorestas nativas s6
cobrem uma pequena frarrao de suas
areas originais. Como resultado dessa
dramiitica redurrao de habitats, cerca de
30% das especies de peixes nativos dos
EUA san considerados hoje como a-
mearradas e as popularroes de patos sel-
vagens diminuiram em 30% desde
1969. Desde a chegada dos europeus,
mais de 500 especies foram extintas na
America do Norte!

o Brasil e provavelmente 0 detentor
de urn dos maiores patrimonios de bio-
diversidade do planeta. Nossos pesqui-
sadores tern realizado 0 ciilculo anual
dos desmatamentos na Amazonia desde
1989, com base em imagens de satelites
de toda a regiao, tratadas em sofistica-
dos sistemas computadorizados, num es-
forrro inedito a nlvel mundial. Alem de
apresentar numeros incontestaveis - me-
nos de 10% da floresta tropical umida
foi desmatada ate hoje e a taxa tem
diminuido desde 1989 -, 0 Brasil mostra
tambem soberania cientifica sobre a re-
giao, alem da politica.

Mas s6 isso nao basta. E fato que os
paises desenvolvidos possuem 0 essen-
cial da efetiva capacidade tecnol6gica
para manipulare explorar esses recursos
biol6gicos. Por isso, conserva-Ios e per-
mitir sua explorarrao racional e antes de
tudo uma questao economica, sobre a
qual paira a amearra de uma convenrrao
que decrete essas areas de altissima bio-
diversidade como patrimonios da hu-
manidade. Simpatica, essa estrategia de
manipularrao busca colocar a opiniao
publica contra a opiniao nacional.

A n~ao de patrimonio comum da
humanidade deveria ser aplicada somen-
te a areas fora da jurisdirrao dos Estados,
como os fundos marinhos ou 0 esparro
exterior. 0 Brasil tern se alinhado com
os que defendem a validade inegociavel

do principio da soberania dos Estados
sobre sells recursos naturais.

Mas a Guerra do Golfo talvez tenha
inaugurado uma nova jurisprudencia: 0

recurso natural e seu na medida em que
sua explorayao ou falta de exp!ora<;ao
(no caso de petr6leo) nao prejudique a
"humanidade". Nesse casu a interven-
rrao externa, ate armada, seria legitima.
A Amazonia e nossa e ningucm contes-
ta, na medida em que seu uso nao a-
meace a "huIllanidade". Esse tipn de
raciocinio pudel ia ser eSlendido a ou-
tros recursos e paiscs du mundo.

Nesse cuntexlo, 0 I3rasil tem condi-
rroes privilegiadas para liderar lllll pro-
cesso internacional que culillinc num
protocolo garaIHindu tlnanciamentos nao
apenas para a plese! \ a(;;lo dus ecossis-
temas tropicais, mas tambClll para um
acesso facilitado a biutecnologias e me-
lhorias geneticas obtidas a partir de nos-
sos recursos biol6gicos. A adesao dos
paises amazC)I]icos e dos oulros deten-
tores de extensas !1orestas tropicais co-
mo 0 Zaire, Indonesia, Malasia, Nigeria,
india, China, Tailandia, Filipinas, etc, a
esse protocolo seria muito provavel e
consolidaria nossa posir;:ao. Tratam-se
de interesses nacionais e mundiais con-
vergentes que precisam ser expostos a
opiniao publica, sobretudo nos paises
desenvolv idos, para ganhar seu apoio e
dos demais paises.

A Agenda 21
A chamada Agenda 21 e na realidade

um programa de a(;,10, con! inicio em
1992, entrando pelo sccu 10 XXI, a ser
aceito universalmente. Ela incluira ob-
jetivos nacionais e inll:rnaci()I1ais, para
cada um dus pmblemas LTuciais do pla-
neta. A ideia CbO,1e busca sel operacio-
nal. Ela inclujr;l, alem de prioridades e
metas concretas, uma estimativa dos cus-
tos necessarios ,1realiza<;ao de tais ob-
jetivos e dos meios financeiros para co-
bri-Ios. A Agenda 21 conteria tambem
um compromisso operacional com vis-
tas a transferencia das tecnologias e dos
recursos financeiros necessarios aos pa-
lses em desenvolvimento por parte do
mundo desenvolvido.

E justamente ai que esta um dos pon-
tos mais polemicos e cruciais dessa pro-
posta. Isso implica, na pratica, em uma
primeira repartir;:ao das responsabilida-
des de arrao nacional e intemacional pa-

. ra os sete ultimos anos do seculo, que
constituirao a primeira fase da aplicar;:ao
da Agenda 21. Todo 0 trabalho de base

esta concluido, mas as resistencias da
Casa Branca, Downing Street e outras
administrar;:oes-chaves a qualquer com-
promisso em materia de transferencia
de recursos financeiros e tecnol6gicos e
enorme. S6 estao favoraveis a distribui-
r;:aode compromissos e obrigar;:6es para
os paises em desenvolvimento com re-
larrao a explorac;:ao de seus recursos na-
turais (preservar as tlorestas, por exem-
plo). Nao Ihes sensibiliza a transferen-
cia de recursos e tecnologias a fim de
que se possa garantir a urn tempo pre-
servayao ambiental e um crescimento
economico suficiente para satisfazer as
necessidades e as aspirayoes das popu-
lar;:Oeslocais.

Mesmo nos paises em desenvolvirnen-
to existem resistencias. Na medida em
que 0 primeiro objetivo da Agenda 21
seria 0 de efetuar uma transir;:ao mundial
para 0 desenvolvimento auto-sustenta-
do, obrigatoriamente 0 tema do cresci-
mento economico ira de par com Lima
distribuir;:ao mais equitativa dos produ-
tos do crescimento entre as nayoes e no
interior de cada pais. Nao faltam gover-
nos com bolsas abertas aguardando aju-
das a fundo perdido, em troca de pro-
messas de desenvolvimento com pre-
servac;:ao ambiental. Mas nos paises em
desenvolvimento san raras as experien-
cias que ultrapassam 0 nivel das pro-
messas e a predisposirrao real de adotar
um novo modelo economico baseado no
L1S0racional dos recursos naturais.

Pelo que se ve, neste momento, nao
vai ser facil chegar a um consenso nessa
repartic;:ao de responsabilidades e obri-
garr6es. A defesa do planeta podera ser
um escudo atras do qual tentamo se
proteger interesses nacionais contradi-
t6rios e ate mesmo incompativeis.

A Solu~ao
Segundo 0 economista e embaixador

Roberto Campos, no Brasil 0 todo, qua-
se sempre, e menos do que a soma das
partes. Esperemos que a Conferencia e
seus resultados nao sigam nossas parti-
cularidades por uma estranha osmose,
mas que abram novas perspectivas para
o meio ambiente e 0 desenvolvimento.
Tudo ainda nao esta perdido e como diz
um amigo, "as vezes, de onde menos se
espera, dali e que nao sai nada mesmo!"

Evaristo Eduardo de Miranda e doutor em
Ecologia, professor cia Universidade de Silo
Paulo e pesquisador do Niicleo de
Monitoramente Ambiental da EMBRAPA.
Colaborou Liana John.s


