
PARA ONDE VAMOS?

Maurício Waldman1

I – INTRODUÇÃO: ECOLOGIA, ECONOMIA E ECUMENISMO

O mundo presencia uma crise sócio-ambiental sem precedentes e nesta assertiva, pouco há de drástico. Esta 
crise, em decorrência do caráter generalizado dos desequilíbrios ambientais, é de tal ordem, que não poucos 
sugerem  que  a  biosfera  como  um  todo  esteja  ameaçada.  Contrariamente  ao  passado,  quando  as  crises 
ambientais eram geralmente sucedidas pela revitalização do ambiente natural, a crise atual não sugere nenhuma  
recuperação posterior ao esgotamento dos ciclos biológicos dos ecossistemas (WALDMAN 2002 A). 

Deste modo, comentar em um breve artigo o que quer que seja sobre este acontecimento, que reúne variáveis tão 
complexas e profundas, termina por constituir um esforço de síntese. Estaremos, pois traçando um painel geral da 
crise sócio-ambiental dos nossos dias, nos atendo preferencialmente à sua essencialidade e aos aspectos mais  
importantes. 

É neste sentido que devemos ressalvar,  já nestes primeiros parágrafos,  que esta crise decorre de uma falsa 
dicotomia que o mundo ocidental estabeleceu entre economia e ecologia. Comumente fala-se de economia e de 
ecologia  como  fossem  termos  antagônicos  e  em  decorrência,  é  freqüente  encontrarmos  discursos  que 
estigmatizam a  discussão  ecológica  como um tema desenvolvido  por  pessoas  românticas,  sem inserção  na 
realidade.

Um primeiro passo para compreender e buscar caminhos para a resolução da crise ambiental passa pelo resgate 
do sentido original das duas palavras, que estão enraizadas no antigo idioma grego. Isto posto, não é demasiado  
recordar que as palavras economia e ecologia têm origem em oikos, geralmente traduzida numa acepção simples 
como casa, vivenda ou aposento. 

Por conseguinte, a palavra ecologia, proveniente de  oikos-logos,  significaria  estudo, tratado sobre a casa e a 
palavra economia, derivado de oikos-nomos, reportaria a ordem, organização da casa. Porém, esta etimologia não 
esgota o significado de ambas palavras. 

Informa a Professora Maria Beatriz B. Florenzano, oikos na descrição de Homero está impregnado de um sentido 
bem mais profundo. Na realidade, o oikos corresponderia a uma unidade auto-suficiente de produção e consumo, 
do  qual  dependia  a  sobrevivência  do  grupo,  subentendendo  também  uma determinada  organização  política 
(FLORENZANO, 1982: 14/23).
 
Ressalvemos igualmente que outros termos do antigo grego relacionam-se com a palavra  oikos.  Seriam eles: 
Oikeiotês: relação, aparentado, amizade; Oikeiow: habitar, coabitar, reconciliar-se, estar familiarizado e finalmente 
Oikoumene: terra habitada, mundo conhecido e civilizado, originalmente dizendo respeito às terras conhecidas 
pelo mundo greco-romano. 

Esta última palavra é por sua vez raiz de  ecumenismo, que como veremos é indissociável das preocupações 
ambientalistas. Isto porque apenas uma nova ética de unidade, voltada para o conjunto da Humanidade, estará 
capacitada a solucionar os desafios gerados pela destruição acelerada do meio natural.  

Podemos extrair quatro lições destas explicações. 

A primeira é que se todo  oikos  na antiga Grécia constituía uma casa, nem toda casa necessariamente era um  
oikos. Em outras palavras, é incorreto traduzir oikos simplesmente como casa. O oikos pressupunha um nexo de 
relacionamentos sociais, não se restringindo aos aspectos físicos ou materiais de uma moradia, ponto de partida 
para muitas das interpretações da ecologia e da economia.

A segunda lição, é que oikos, dizendo respeito à produção e consumo, implica na impossibilidade de separamos o  
conceito de ecologia do conceito de economia. Então,  quando discutimos a questão ecológica dissociada da 
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questão econômica, estamos diante de um equívoco grave. É necessário repensar ambas de modo conjugado e  
articulado. Uma economia que pretenda de fato ser uma oiko-nomos tem de ser uma economia ecológica. Por sua 
vez, uma oiko-logos que faça sentido tem também de incorporar uma vertente econômica.

A terceira, é que a noção de auto-suficiência, intrínseca no termo  oikos, nos remete a um outro conceito: o de  
equilíbrio. Ora,  o  problema  é  que  a  economia  que  conhecemos  não  estabelece  a  ordem,  mas  sim,  cria  a 
desordem. Economia, ordem na casa, tem que ser um sistema que produza equilíbrio entre oferta e demanda.  
Uma economia que como a brasileira, promove 40% da população para integrar o mercado e exclui os demais 
60%, não seria economia no verdadeiro entendimento da palavra.

A quarta, é que o  oikos, correspondendo a uma realidade política, social e econômica, exclui por definição, a  
possibilidade de um entendimento da crise ambiental divorciado destas esferas. Marginalizando a influência da 
economia,  da questão  social  e  da  questão  política,  corre-se  o  risco  de não encontrarmos nenhuma solução 
autêntica  para  a  crise  do meio ambiente.  Não há como desvincular  discussões que  em si  mesmas nascem 
articuladas uma à outra. 

A  quinta  lição,  diria  respeito  à  sobrevivência  do  grupo  neste  oikos ampliado  no  qual  a  Terra  inteira  foi  
transformada.  As  sociedades  do  passado  assistiram  diversas  crises  ambientais.  Mas  no  geral,  o  ambiente 
conseguiu recuperar-se, ao menos de modo a permitir o surgimento de outras sociedades posteriores à crise. Foi  
assim que na antiga oikoumene, após a devastação promovida pelo imperialismo romano2, a natureza encontrou 
possibilidade de recuperação, possibilitando, por exemplo, o surgimento da sociedade feudal.

No  entanto,  caso  a  oikoumene da  modernidade  mantenha  sua  forma  de  reprodução,  o  mesmo não  estará 
colocado para nós. O enfrentamento da deterioração da biosfera deve buscar a causa comum da conquista da 
justiça social e do respeito ao meio ambiente, um mundo que não seja mais da divisão dos riscos, e sim do risco  
comum de  não  sermos  divididos  (WALDMAN,  1992).  É deste  modo  que  ecologia  e  economia  desdobra-se  
obrigatoriamente em ecumenismo.

É com estas premissas que estaremos adiante debatendo cinco tópicos de interesse geral da Humanidade neste 
milênio que inicia:  a questão das cidades,  dos recursos hídricos,  da energia,  das mudanças climáticas e da 
degradação do solo. Isto com a preocupação de no final, chegarmos no ponto de partida do oikos e do seu mais 
proeminente morador: o próprio Homem.

UMA REDE URBANA MUNDIAL DESIGUAL E EXCLUDENTE

As modalidades de ocupação do território, sua dinâmica e forma de reprodução espacial influenciam diretamente a 
administração dos recursos ambientais no mundo de hoje. Dentre estas modalidades cabe menção obrigatória às 
cidades. 

A cidade, particularmente a grande cidade moderna, tem desempenhado o papel de símbolo máximo do espaço 
artificial criado pelo Homem. O meio urbano do mundo moderno solicita um enorme volume de materiais, água e 
energia, indispensáveis para o seu funcionamento, constituindo, desta forma, o epicentro da crise ambiental da 
modernidade (WALDMAN, 1995).

A moderna urbe, enquanto um sistema de engenharia (SANTOS, 1971, 1978 e 1988), exerce pressão tremenda 
sobre o ambiente.  Isto pode ser  avaliado em relatórios divulgados pela prestigiosa organização ambientalista  
World Watch Institute. Um destes estudos assinala que as cidades ocupam somente 2% da superfície terrestre,  
mas contribuem para o consumo de 76% da madeira industrializada e 60% da água doce. 

Os  impactos  da  vida  urbana  na  Natureza  são  indiscutíveis.  Por  exemplo,  a  cidade  de  Londres,  uma  típica 
aglomeração metropolitana do Iº Mundo, requer uma área 58 vezes maior da que ocupa para obter alimentos e  
madeira para sustento de seus habitantes (apud JOHN, 2000).  Nesta contabilidade perturbadora, caso o padrão 
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e dos bárbaros... Há tantos navios de carga aportando no cais do Tibre que Roma de certa forma é o mercado universal do mundo. Os frutos  
da Índia e da Arábia..., os tecidos da Babilônia, as joias da Barbárie mais longínqua chegam a Roma em grande quantidade e com muita  
facilidade” (citado in CLEVENOT: 1979).
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dos londrinos fosse estendido para o resto das populações urbanas do mundo, seriam necessários três planetas  
Terra para sustentar as cidades!

Outras interferências ambientais decorrem da forma de uso e ocupação do solo urbano. Nos Estados Unidos, por 
exemplo,  a  urbanização  nas  últimas  décadas  caracterizou-se  por  um  gigantesco  movimento  migratório  das 
classes  médias  urbanas  para  a  periferia  das  grandes  cidades,  integrando-se  nos  suburbs. Os  suburbs 
correspondem a um modelo de ocupação horizontal  do solo,  com base em grandes residências particulares,  
provocando enormes impactos no meio natural. 

Conforme  comentários  registrados  em  um  outro  momento  (WALDMAN,  2002F),  compreender  a  escala  dos 
impactos do meio urbano na biosfera reclamaria concentrar nossa atenção para quatro fatos estruturais básicos:

Em  primeiro  lugar,  os  aspectos  quantitativos  da  urbanização  mundial. As  cidades  foram  alimentadas  por 
migrações  numa  escala  sem  precedentes  na  história.  Como  resultado,  neste  início  de  milênio  metade  da  
população  mundial  habita  o  meio  urbano.  Como  foi  previsto  por  várias  análises,  no  início  Século  XXI,  se 
considerarmos  como metrópoles  cidades  cuja  população  exceda  o  milhão  de  habitantes,  tais  aglomerações 
estarão reunindo algo em torno de 60% dos humanos (UNESCO: 1985:24).

Em segundo lugar, os aspectos qualitativos desta urbanização. No passado, as cidades eram pequenas e ainda 
não haviam perdido seu vínculo com o meio rural. A partir do Séc. XVIII, a população urbana mostra tendência de  
concentrar-se em cidades cada vez maiores, chegando nas metrópoles, e posteriormente, nas megalópoles, as 
maiores manchas urbanas da história. 

Em terceiro, as cidades modernas formam uma rede.  Este conjunto mantém estreito relacionamento entre si, 
especialmente  no  plano  econômico.  O  meio  urbano,  constituindo  o  cerne  da  ordem  econômica,  social  e  
geopolítica  existente,  transforma o  planeta  inteiro  numa espécie  hinterland,  um entorno  da  rede  mundial  de 
cidades (Vide BOYDEN, Stephen e CELECIA, John, 1981). 

Em quarto, esta configuração urbana global articula as cidades em um conjunto hierarquicamente diferenciado,  
demograficamente polarizado e desigualmente integrado na economia urbana mundial. Isto acontece porque o 
relacionamento entre as metrópoles dos países centrais e as da periferia está perpassada por relações desiguais,  
transformando as megalópoles do sul em pontos de apoio de uma rede planetária pela qual os fluxos econômicos 
transitam na direção do centro do sistema. 

Neste sentido, a crise urbana dos países do Sul conquista caráter estrutural, sendo dificilmente solucionável nos 
marcos do relacionamento Norte/Sul atualmente existente.  Além disso, a civilização urbana, tal como esta se 
configurou nos países do Norte, embora básica para compreendermos o fenômeno da globalização,  nos revela 
que paradoxalmente a globalização não dispõe de espaço para ser global. 

Fato evidente, os recursos naturais planetários existentes são insuficientes para universalizar o modelo urbano 
hegemônico assim como o processo de globalização que o sustenta. Esta nuança reforça prognóstico pelo qual 
persistirão  as  dessimetrias  urbanas  entre  o  Norte  e  o  Sul  e  por  extensão,  a  lógica  funcional  que  termina 
articulando as metrópoles do Norte e do Sul numa mesma rede urbana mundial, hegemonizada de fato pelos 
países do centro (SANTOS, 1988).

Neste cenário, um dado relevante é a mudança das taxas de expansão da urbanização. Desde meados do século 
passado,  o crescimento urbano deslocou-se para o IIIº  Mundo,  tendência  sugerida o  por  vários documentos, 
dentre estes um estudo da UNESCO datado de 1985. 

Esta  avaliação  advertia  que  por  volta  do  ano  2.000,  quando  metade  dos  seis  bilhões  de  humanos  estaria  
concentrada nas áreas urbanas, dois bilhões residiriam em metrópoles dos países periféricos e um bilhão, nas dos 
países centrais. Subscrevia igualmente que, das 60 cidades com mais de cinco milhões de habitantes, 47 estariam 
situadas no IIIº Mundo. Esta parte do globo concentraria também 12 das 15 megalópoles (WALDMAN, 1995 e 
2002H). 

Estes dados foram confirmados em larga medida.  Atualmente,  das 21 maiores cidades do mundo, treze são 
asiáticas (incluindo Tóquio, Osaka e Seul, metrópoles afluentes), quatro são latino-americanas (Cidade do México, 
São Paulo, Rio de Janeiro e Buenos Aires), duas são africanas (Lagos e Cairo) e duas, norte-americanas (Nova  
York e Los Angeles). 

Entretanto, a participação do Iº Mundo já foi bem maior. Em 1950, 7 das 15 maiores aglomerações situavam-se no 
Iº Mundo, proporção que diminuiu para 3 no ano 2000. Para o ano de 2015, prevê-se que apenas duas metrópoles 
do Norte, Tóquio e Nova York, constarão do ranking das quinze maiores cidades do mundo. Neste mesmo ano, 
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das 27 maiores metrópoles, somente cinco representariam o Norte: Nova York, Los Angeles, Tóquio, Osaka e 
Paris, neste caso, ocupando a 22ª posição.

É interessante assinalar que a Europa, justamente o berço da cidade moderna, não abrigará nenhuma das 21 
maiores cidades do mundo em 2015. Na relação das grandes cidades do planeta, Londres, que sempre liderou 
internacionalmente o mundo urbano, estará ausente. E o que falar de São Petersburgo e de Viena, que em 1900 
constavam do ranking das dez maiores cidades?

As cidades europeias e americanas abandonam os seus postos. Assumem seu lugar as megalópoles periféricas,  
todas reunindo problemas gravíssimos, quase insolúveis.  Estas metrópoles aglutinam multidões milionárias de 
excluídos, habitantes dos cinturões de favelas que agasalham as metrópoles do Sul, uma contradição que deverá 
agravar-se ainda mais em futuro próximo.

Assinale-se que em 2015, estima-se que a 3ª maior urbe do planeta será Lagos, na Nigéria, com 22,5 milhões de  
habitantes. Só perderá para Mumbai (ex-Bombaim, na Índia), que concentrará 27,4 milhões de pessoas. Além de 
Mumbai e Lagos, um exaustivo elenco de outras megalópoles da periferia poderia ser alinhavado. Dentre estas 
seria obrigatório registrar: Xangai, que terá então 23,4 milhões; Djakarta, na Indonésia, com 21,2 milhões; São 
Paulo, 20,8 milhões; Carachi, no Paquistão terá 20,6; Pequim, 19,4; Daca, capital do miserável Bangladesh, 19 
milhões habitantes e a Cidade do México, 18,8. 

Claramente insustentáveis, as cidades do IIIº Mundo demonstram que se de fato existe um mapa urbano mundial 
criado pela modernidade, a escala de prioridades deve acompanhar as demandas por ele evidenciadas. E, elas  
passam tanto  pela  revisão  dos  modelos  de  vida  das  populações  do  norte,  quanto  pelo  estabelecimento  de 
políticas que elevem em curto prazo o padrão de vida de milhões de pobres e miseráveis urbanos do Sul.

Desde sua origem, a noção de pertencer à cidade, a uma coletividade organizada que reúne um conjunto de 
cidadãos, está, recorda Roland Breton em Geografia das Civilizações, semanticamente ligada à de refinamento. A 
palavra civilização proveio, como o advérbio civilmente, o adjetivo civil e o conceito de civilidade, do latim civitas, 
isto é, cidade (BRETON, 1990). Portanto, o resgate do sentido original da palavra sinaliza para o fortalecimento de  
cidades justas, sustentáveis e solidárias para este milênio que se inicia.

Porém, dado que historicamente o ano 2015 é amanhã, existirão prazos factíveis para impedir que a situação 
chegue a ponto do não retorno? 

A Terra na madrugada de 27-11-2000, evidenciando concentrações urbanas (Foto Satélite Nasa)

UM MUNDO SEDENTO

Normalmente o petróleo é pensado enquanto recurso estratégico. Os metais também estariam inseridos nesta 
categoria. O que quase ninguém imagina é que á água igualmente possa constituir um recurso estratégico. Quase 
ninguém imagina, mas é. Neste século que se inicia, a água será crescentemente uma substância estratégica,  
fator de estabilidade social interna e da balança de poder na arena internacional. 
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Isto porque este líquido vital está escasseando, sendo que os sinais da crise que se avizinha estão por toda parte.  
No final do Século XX, a água potável passou a integrar a pauta de importações de países tão diferentes quanto 
Chipre, Singapura, Kuwait, Arábia Saudita, Israel e os Emirados Árabes Unidos. 

Rios inteiros, como o Colorado e o São Francisco, estão literalmente secando pela retirada excessiva de água 
para a lavoura e demais atividades humanas, assim como resultado da destruição do meio ambiente.  Posicionar-
se pela preservação dos mesmos está, pois na ordem do dia.

Caberia ressalvar que o termo água refere-se ao elemento natural em si mesmo, desvinculado de qualquer uso ou 
utilização. Por sua vez,  recurso hídrico seria a consideração da água como um bem econômico, passível de tal 
finalidade. Feita esta ressalva, recordemos que a água é a substância mais abundante na Terra. Na escala do  
tempo histórico, o estoque natural de água existente no planeta, na ordem de 1.386.000.000 de km³, assim como 
a forma da sua distribuição ao redor do globo, tem se mantido estável.

A água constitui item indispensável para a vida humana. Assinale-se que a água perfaz nove décimos do volume 
total do corpo humano e cerca de dois terços de seu peso médio.  Sem ela, seria impossível o surgimento da vida  
e tampouco das poderosas civilizações do passado, fortemente identificadas com o curso dos rios.  Os vales 
fluviais  do  Nilo,  da  Mesopotâmia,  do  Rio  Ganges  e  Amarelo  marcaram de  tal  modo  dinamismo  histórico  e 
econômico dos povos que os ocuparam, que neste período já é possível identificar os primórdios de estratégias  
estatais de gerenciamento dos recursos hídricos.

No entanto, embora difusamente presente no Planeta Terra, a tal ponto que seria mais apropriado rebatizá-lo  
Planeta Água, apenas restrita fração da massa líquida existente é própria para consumo humano. Isto porque a 
água destinada ao consumo humano, industrial e irrigação deve apresentar baixo teor de salinidade, ou seja, deve  
ser doce (freshwater). Quanto a potabilidade, os pré-requisitos limnológicos são clássicos. A priori, água potável é 
(ou deveria ser) um líquido puro, insípido, inodoro e incolor.
 
Conforme nos revela o magnífico estudo do Professor Aldo REBOUÇAS (1999), a água doce constitui uma fração 
mínima do capital hidrológico mundial. Recorde-se que cerca de 97,5% da água do mundo corresponde à massa  
líquida  dos  oceanos,  mares  e  lagos  salgados,  sendo,  portanto  imprópria  para  o  consumo.  Apenas os  2,5% 
restantes correspondem às águas doces.  Ainda assim, temos a questão da acessibilidade. Das águas doces, 
68,9%  está  congelada  nas  geleiras,  neves  eternas  ou  nas  calotas  polares.  Este  conjunto  é  virtualmente  
inacessível e ofereceria sequelas ambientais ao ser minerado. 

O subsolo aloja 29,9% da água doce, basicamente concentrada em aquíferos.  Outros 0,9% correspondem a  
águas de pântanos ou as estocadas em solos congelados do tipo permafrost, próprios de regiões circumpolares 
como o Norte da Sibéria, a Lapônia, Canadá Setentrional e Alasca.  Em resumo, a água doce em estado livre na  
natureza,  presente  em corpos  d’água como rios  e  lagos,  perfaz  apenas 0,3% dos  2,5%.  Esta  porcentagem 
representa aproximadamente 200.000 km³, ou seja, apenas 0,015% das águas do mundo. 

Assinale-se que mesmo configurando um estoque reduzido, a fração formada por estas águas dos rios e lagos, 
denominadas  de  superficiais  na  literatura  especializada,  representa  um  suprimento  colossal.  Em  tese,  este  
estoque permitiria abastecer toda a população mundial, que adentrou o novo milênio com seis bilhões de pessoas.  
Restaria, pois indagar, o porque da sede existir no mundo e principalmente as razões que a tem acentuado.

É  possível  argumentar  que  fatores  como  a  irregular  distribuição  natural  do  precioso  líquido,  determinando 
escassez natural  justifica  a  dificuldade  de obtê-lo  em muitas  áreas do mundo.  Este  seria  o  caso  de países 
insulares como Malta. Regiões áridas e semi-áridas formariam outro conjunto crítico, neste último caso incluindo 
oito países árabes (Kuwait, Quatar, Gaza, Arábia Saudita, Líbia, Bahrain, Jordânia e União dos Emirados Árabes).

Existem contextos nos quais a expansão demográfica tornou insuficiente a oferta de água. Na metrópole de maior  
crescimento no mundo, a Cidade do México, o abastecimento tornou-se um problema premente. Como as fontes 
locais  de água esgotaram,  mananciais  distantes 200 km e poços com profundidades atingindo 1.000 metros 
passaram a ser solicitados. O pior acontece em cidades como Daca (Bangladesh), na qual parte significativa da 
população  conta  apenas  com  água  de  má  qualidade  para  suas  necessidades,  caracterizando  gravíssimas 
condições sanitárias. 

Porém, mesmo nas regiões naturalmente agraciadas pela água, a degradação ambiental tem interferido de modo 
a produzir escassez do líquido. Face às mudanças climáticas, prevê-se, por exemplo, a redução dos estoques de  
água como consequência da desertificação e variações da quantidade e qualidade da água potável nas regiões  
litorâneas devido à elevação do nível dos oceanos. 
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                                                                 Iceberg fotografado ao largo da Terra Nova, no Canadá
                                                                             (Fonte: Ralph A Clevenger/Corbis)

A proliferação indiscriminada de barragens é outro elemento determinante da diminuição da oferta de água doce,  
em razão da elevação das taxas de evaporação e destruição dos sistemas naturais provedores de água doce.

Questões políticas, às quais se vinculam as diretrizes administrativas, tem sido largamente associadas com a 
depredação dos recursos hídricos. Deste modo, a Região Metropolitana da Grande São Paulo, mesmo dispondo  
de magníficos reservatórios,  como as represas Billings e Guarapiranga, adota o impopular sistema de rodízio 
como resultado da poluição, assoreamento e comprometimento destas águas. Para este fato contribui diretamente 
a  proliferação  dos  loteamentos  clandestinos  nas  margens,  um  adensamento  populacional  frequentemente 
articulado com esquemas de favoritismo político, pistolagem e clientelismo (WALDMAN, 2002H).

A opressão das minorias étnicas, a repressão dos povos não-representados e a desigualdade social vincula-se 
diretamente com o consumo desigual da água. Na África do Sul e em muitos outros cenários, uma minoria usufrui 
a maior parte dos recursos hídricos com base no desabastecimento dos demais grupos. Questões de grande 
impacto na política internacional,  como a referente à autodeterminação do povo palestino e da anexação das 
colinas de Golan, estão diretamente associadas à questão da apropriação dos recursos hídricos por Israel, país 
que detém índice de consumo em média cinco vezes superior ao dos países vizinhos.

O stress hídrico se alastra como uma epidemia. Nesta situação estão os países que não conseguem manter o  
nível  de  1.000  m³/habitante/ano  de  água  doce  proposto  pela  ONU como compatível  para  a  satisfação  das 
necessidades humanas elementares de saúde, higiene e bem-estar. Hoje são 3,5 bilhões de humanos carentes de 
água. Em 2050, poderão ser 4,2 bilhões de pessoas para as quais não será possível garantir sequer 50 litros per  
capita/dia. 

Assim, muitas avaliações destacam o importante papel reservado aos países detentores de excedente hídrico,  
que podem tornar-se provedores potenciais de água, a mais nova commoditie do comércio mundial. O Brasil, “país 
de muitas águas” na definição da carta de Pero Vaz de Caminha, está entre as nações capacitadas a exportar  
água doce em larga escala. O Professor Aldo Rebouças recorda que o nosso país detém 12% da água superficial  
do planeta. 

6



Neste particular, é necessário que a sociedade brasileira adote medidas que afirmem a preservação e a soberania  
sobre este valioso recurso natural, assim como a adoção de políticas que beneficiem especialmente a população 
excluída, justamente a mais carente do acesso à água potável. 

Não basta sermos detentores de muita água. É fundamental garantir usufruto equilibrado do recurso, sob pena do 
Brasil transformar-se em provedor do produto a custa da sede dos seus habitantes. 

Já somos um país exportador de alimentos e simultaneamente um país esfomeado. Na sequência, poderíamos 
indagar: estaremos destinados a exportar água e sermos um país sedento?

Há, no entanto outra pergunta perturbadora que também poderia estar subsidiada pela constrangedora hipótese 
do país vivenciar o alastramento da sede. Se o Brasil, país proverbialmente rico em recursos hídricos, pode estar 
sujeito a uma crise hídrica em larga escala, o que não dizer dos demais países?

UMA MATRIZ ENERGÉTICA INSUSTENTÁVEL

Todas as atividades humanas, desde o surgimento da Humanidade na Terra, implicam no chamado “consumo” de 
energia. Isto porque para produzir os bens necessários à vida, obter alimentos, prazer e bem estar, não há como 
não consumir energia, ou melhor, converter energia. Vida humana e conversão de energia são sinônimos e não  
existe qualquer possibilidade de separar um do outro.

Destaque-se que o termo correto é conversão de energia porque na realidade, a energia jamais é gasta. A energia 
apenas se transforma, passando de uma manifestação para outra. Por exemplo, na caldeira de uma locomotiva, a  
energia fóssil do carvão é primeiramente convertida em energia calorífica. Depois, esta energia reaparece como 
energia mecânica,  movimentando os pistões que deslocam as rodas do trem. Esta energia também pode ser 
convertida em energia elétrica, química e assim por diante, numa sequência praticamente infinita.

Todos nós vivemos num verdadeiro oceano de energia, no qual os homens e os seus parceiros animais, todas as 
espécies que conosco convivem no planeta, assim como o Sol, os demais astros do sistema solar, as galáxias e o 
universo inteiro estão mergulhados. As possibilidades de aproveitamento da energia variaram tremendamente ao 
longo  da História.  A energia  mecânica  aliada ao trabalho humano e animal  foi  durante  muito  tempo a mais 
importante forma utilizada. Graças a ela desenvolveram-se a agricultura e a civilização urbana. 

Poucos textos recordam que a energia muscular do Homem foi a primeira grande fonte de energia utilizada na 
História. Com base nesta energia foram erguidas as grandes construções do passado e vastos territórios foram 
transformados numa paisagem artificial, isto é, geográfica. 

Os grandes impérios da antiguidade, uma vez que não existiam outros recursos além da força de trabalho da  
população, voltaram-se,  como no caso do Império Inca,  para uma rigorosa contabilidade da população (Vide  
FAVRE, 1974). As antigas burocracias procuravam estar a par da quantidade de energia humana disponível, de  
modo a garantir um gerenciamento mais eficaz da economia. 

Apesar  das  civilizações  agrárias  do  passado  já  terem  ampliado,  na  comparação  com  outros  cenários  pré-
modernos, o perfil de consumo energético, foi apenas a partir da Revolução Industrial que o consumo de energia 
verdadeiramente cresceu. Nos dias de hoje, os homens solicitam dezenas de vezes mais energia que os seus 
antepassados. Atividades que antes não demandavam a retirada de matérias primas energéticas da natureza, 
como arar o campo, transportar produtos e modelar a paisagem, requisitam atualmente gigantescas quantidades. 

A quantificação da energia utilizada ao longo do tempo histórico em milhares de calorias diárias, referentes às  
principais etapas históricas da história confirma esta afirmação. Analisemos os dados do balanço energético da  
Humanidade: o Homem do Paleolítico consumia um índice 2, que evoluiu para 5 no caso dos caçadores-coletores,  
12 para o agricultor neolítico, 26 para o agricultor avançado, 77 para o homem industrial e 230 para o homem  
tecnológico! (SASSIN, 1981). Em suma: consumimos uma colossal quantidade de energia comparativamente aos 
primeiros tempos da sociedade humana. 

Um outro estudo indica que em 1970, enquanto 8 calorias de combustíveis fósseis produziam uma caloria de 
alimentos, uma simples garrafa de Coca-Cola, descartável, necessitava de 1471 calorias para ser embalada (Ver  
GUGLIELMO, 1991).
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O Raio (criação do artista pop Roy Liechtenstein)

A moderna Civilização Ocidental foi construída com base na utilização de combustíveis fósseis, produtos como o 
carvão, o petróleo e o gás natural, uma matriz energética constituída principalmente em recursos energéticos não-
renováveis. A contínua expansão deste modelo de consumo energético originou, a partir dos anos 70, a  crise 
energética mundial. Esta crise está caracterizada:

- Pelo esgotamento e escassez crescente dos combustíveis fósseis, que durante décadas foram 
a base da matriz energética;

- Pelo aumento dos custos econômicos, sociais e ambientais, neste último caso conduzindo à 
poluição atmosférica e ao aquecimento global entre outras sequelas;

- Pelo aprofundamento das dificuldades dos países pobres, pois o custo da energia é mais alto 
que no passado, onerando economias já muito fragilizadas;

- Pela degradação das condições de vida dos setores excluídos,  que arcam com o peso de 
políticas que visam manter os mesmos privilégios que engendram sua exclusão;

- Pela ocorrência de conflitos envolvendo a posse dos recursos.

Assinale-se também ser impossível analisar esta crise sem relacioná-la com a questão da desigualdade social 
planetária. O mundo atual caracteriza-se por diferenças sociais sem paralelo em toda a história da Humanidade, 
com  contrastes  que  não  cessam  de  se  aprofundar.  A ponderação  é  evidente  quando  avaliamos  dados  do 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), segundo os quais,  a quinta parte mais rica da 
população mundial:

- Consome 45% de toda a carne e do pescado, mas a quinta parte mais pobre, apenas 5%;

- Consome 84% de todo papel, e a quinta parte mais pobre, 1,1%;
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- Possui 74% de todas as linhas telefônicas, e a quinta parte mais pobre, 1,5%;

- Possui 87% de a frota mundial de veículos, e a quinta parte mais pobre, menos de 1%;

-  E ademais, consome 58% de toda a energia, e a quinta parte mais pobre, menos de 4%;

Em  particular,  as  desigualdades  no  consumo  energético  mundial  revelam-se  ainda  mais  evidentes  quando 
verificamos a extrema concentração geográfica do consumo energético. O Primeiro Mundo, que abriga 20% da 
população mundial, consome, por exemplo, 3/4 da energia produzida no planeta. 

Em particular,  esta concentração tem o seu centro nos EUA. Em 1998, este país,  reunindo cerca de 5% da 
população do mundo, consumia quase 30% da produção total de energia do mundo. Ao mesmo tempo, a África, 
cuja população é cerca de três vezes a dos EUA, consumia apenas 3% da energia mundial (WALDMAN, 2002D).

Quanto ao gás natural, em 1999 os EUA consumiam aproximadamente 27% do total produzido. Quanto ao carvão, 
neste mesmo ano, novamente os EUA lideram as estatísticas mundiais de consumo: cerca 25,5% do total global. 
Os Estados Unidos são também os maiores consumidores per capita de gasolina, 459 galões por habitante, contra 
303 do Canadá, 140 da Alemanha, 113 do Japão e 55 da Rússia.  

A situação sugere, pois uma urgente tomada de posição com relação a uma Reforma Energética, pressupondo 
não somente a adoção de modelos e tecnologias ambientalmente menos impactantes, de energias alternativas e  
de políticas de conservação de energia, como igualmente a democratização do acesso a ela em todos os níveis , 
em particular para os povos, populações e países até o momento dela excluídos. 

E isto, na perspectiva de que conversão de energia se torne crescentemente a conversão do nosso modo de vida,  
rumo a uma sociedade mais equilibrada e justa.

A EXTINÇÃO DO ARCO-ÍRIS

A partir  do final dos anos 80, o mundo assistiu a popularização da terminologia mudanças climáticas.  Ela diz 
respeito ao processo de alterações drásticas no clima da Terra, decorrentes da transformação do meio natural,  
especialmente a partir da Revolução Industrial. Tendo origem na atuação do Homem, exatamente por esta razão  
estas alterações são consideradas antropogênicas.

Atualmente poucos ousariam colocar em questão esta evidência. Prospecções realizadas em 1996/1998 na base  
russa Vostok, implantada pela antiga URSS numa região remota da Antártida, tornaram possível a reconstrução 
dos registros paleo-climáticos da Terra referentes aos últimos 430.000 anos. Nesta área, a espessura da camada  
de  gelo  chega  a  alcançar  4.100  metros,  disposta  logo  acima  de  um  misterioso  lago  subglacial  até  agora 
incompletamente pesquisado (Ver a respeito WALDMAN, 2002G).

Com base nas amostras coletadas na Estação Vostok,  não resta  qualquer dúvida:  de fato,  as alterações da 
composição da atmosfera são sem precedentes, afetando o clima terrestre. Comparativamente ao período pré-
moderno, a concentração de dióxido de carbono aumentou 30% e a de metano, ampliou-se em 100%, ou seja, 
dobrou. 

Compreender o fenômeno das mudanças climáticas solicita o conhecimento de alguns dados relacionados com a 
atmosfera. Recordemos primeiramente que a palavra é originária do idioma grego, significando, ao pé da letra, 
esfera de ar (atmós: ar e  sphaira: esfera), sendo que da estabilidade da composição da atmosfera depende o 
equilíbrio climático mundial.

Em segundo lugar, embora a atmosfera se estenda até mais de 400 km de altitude, na perspectiva das mudanças 
climáticas  interessa  principalmente  a  troposfera,  que  se  estende  de  0  a  16  km.  Em  particular,  a  camada 
geográfica, que se estende até 3 km de altitude e está em contato direto com a superfície terrestre, é a mais  
suscetível aos impactos antropogênicos. 

Em terceiro, as mudanças climáticas incluem diversos fenômenos, sendo o mais preocupante destes o  efeito 
estufa ou global warming, termo da língua inglesa muito difundido pela mídia, significando aquecimento global. O 
global warming resulta do aumento da quantidade dos chamados Gases de Efeito Estufa, ou sinteticamente GEE, 
lançados na atmosfera. 
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Embora  a  dióxido  de  carbono (CO2)  caiba  o  papel  de  “carro  chefe”  do efeito  estufa,  outros  gases  também 
contribuem para o fenômeno. Este, é o caso do metano (CH4), monóxido de carbono (CO), óxido nitroso (N2O),  
clorofluorcarbonos (CFCs)  e óxidos de nitrogênio (NOx). 

O dióxido de carbono resulta da queima de combustíveis fósseis (carvão, petróleo e gás natural) pela indústria,  
termelétricas e veículos motorizados. A Revolução Industrial representou um marco histórico para o aumento da 
concentração atmosférica do CO2, fato facilmente identificável do ponto de vista da história ambiental. O advento 
do industrialismo foi marcado, por exemplo, pelo aumento do consumo do carvão, que foi, ao longo dos séculos  
XVIII e XIX, o principal insumo energético das máquinas a vapor. 

Além das indústrias, outro agente do  global warming seria o automóvel.  Para a EPA, a Agencia de Proteção 
Ambiental dos EUA, os motores a explosão dos automóveis seriam responsáveis por aproximadamente 10% das  
emissões de gases relacionados com o efeito estufa em nível global. A multinacional Ford admite que 4,5% da  
poluição atmosférica global decorrem dos veículos.

Os  grandes  incêndios  florestais  são  outra  origem  dos  GEE,  não  podendo,  em  hipótese  alguma,  serem 
secundarizados  na  discussão  do  global  warming. Além  destes,  a  construção  de  hidrelétricas,  devido  aos 
“afogamentos”  de  vastas  extensões  de  matas  pelos  reservatórios  das  hidrelétricas,  constitui  outra  fonte  
significativa  de  GEE.  O  enchimento  dos  reservatórios  gera  decomposição  da  matéria  orgânica  submersa, 
resultando na emissão de dióxido de carbono e metano3. 

Existem também problemas relacionados com as atividades rurais. O cultivo de arroz irrigado por inundação, os 
dejetos animais,  o uso agrícola  dos solos e queima de resíduos das colheitas são algumas das fontes não-
industriais dos GEE. Estima-se que cerca de 55% das emissões antrópicas de metano resultem da agro-pecuária. 

O aumento na concentração de GEE na atmosfera tem como consequência direta a alteração no balanço da 
radiação solar na atmosfera, tendendo ao aquecimento do planeta.  Diversos estudos apontam para a elevação da 
temperatura global entre 1 °C e 4 °C para o período de trinta a cinquenta anos. 

Este valor, aparentemente pequeno, constitui, na realidade, uma variação brutal e sem precedentes na história 
natural da Terra. Calcula-se que as temperaturas médias globais subirão 0,3 oC por década, com uma incerteza 
de 0,2 oC a 0,5 oC. Deste modo, no ano 2100 o aquecimento global estaria compreendido na faixa de 1,0 a 3,5 oC, 
com um cenário mais otimista prevendo elevação de 1 a 1,5°  C até o final do século.

Obviamente, esta elevação da temperatura implica em modificações radicais no regime das precipitações e no 
ciclo natural  da água, assim como no comprometimento das calotas polares.  A questão do derretimento das 
calotas  abandonou  o  terreno  das  especulações. Desde  1986  existem  registros  de  icebergs  gigantes,  sinal 
inequívoco do derretimento das geleiras, provocando a elevação do nível dos mares em todo o mundo. Alguns 
estudos indicam uma elevação de até 50 centímetros do nível dos oceanos, já nos próximos anos.

Em decorrência da submersão de vastas zonas costeiras, dezenas de milhões de pessoas perderão os seus lares,  
áreas de cultivo serão reduzidas e as fontes vitais de água doce serão salinizadas. Recorde-se que uma terça 
parte da população mundial habita zonas costeiras, até porque estas constituíram, na escala do tempo histórico, o 
espaço que tradicionalmente garantiu as condições mais propícias para a vida humana.

Cidades litorâneas como Nova Yorque, Recife,  Montevidéu, Lisboa, Hamburgo, Hong-Kong, Tóquio,  Adelaide, 
Dakar e Luanda, desaparecerão para sempre. Deltas densamente povoados, como do Ganges (Bangladesh) e do 
Nilo  (Egito),  estarão também sob ameaça.  Outros pontos suscetíveis  seriam os arquipélagos  do Índico e do 
Pacífico, caso, por exemplo, das Ilhas Marshal, Samoa, Kiribati, Tonga e Seychelles.

A fusão das calotas também pode promover alterações na dinâmica climática terrestre. Recorda o glaciólogo  
Jefferson  Simões  (UFRGS),  as  geleiras  cobrem  10%  da  superfície  do  planeta,  sendo  fundamentais  para  o 
equilíbrio climático mundial. Assim, como sequela do derretimento das calotas, surgirão alterações na fauna e na 
flora e distúrbios metereológicos de toda ordem. Caso não ocorra redução imediata nas emissões de gases, várias 
regiões poderão sofrer consequências catastróficas, como secas, furacões e vendavais. 

3 Deste  modo,  mesmo as  chamadas  fontes  “limpas”  de  energia  também  incluiriam alguns  elementos  complicadores.  Exemplificando,  a 
Hidrelétrica  de Balbina  (AM),  construída  no final  da  década  de 80,  originou  um reservatório  com mais  de  240  mil  hectares  (uma área 
equivalente à metade do território do Distrito Federal), inundando vasta extensão da floresta equatorial. A decomposição da matéria orgânica 
afogada  pelas  águas  da  hidrelétrica  libera  três  milhões  de  toneladas  de  CO2 por  ano  e  o  fará  durante  20  anos,  enquanto  que  uma  
termoelétrica a gás libera em média 0,35 milhão de toneladas por ano (apud NOVAES: 2000).

10



As precipitações pluviométricas serão profundamente afetadas. No Brasil, prevê-se menos chuva na Amazônia e 
mais chuva no Centro Oeste e na Região Sul. De modo generalizado, ocorrerão chuvas episódicas intensas e  
inundações catastróficas. Existem também prognósticos alertando para outras perigosas implicações provocadas 
pelos impactos climáticos, como o afloramento de microorganismos e eclosão de epidemias incontroláveis devido 
a destruição de barreiras ambientais que isolam formas de vida desconhecidas.

Apesar do caráter global das mudanças climáticas,  os países centrais, dado seu pioneirismo no processo de 
industrialização e na adoção de técnicas impactantes, detém a maior responsabilidade pelo problema. Grande 
porcentagem dos GEE tem origem nas nações industrializadas desde muito tempo. Esta assertiva fica evidente 
quando analisamos o elenco dos dez maiores poluidores do planeta, que com a exceção da China, correspondem 
a países temperados do Norte4. 

Infelizmente, mesmo comprovadas as implicações do aquecimento global, as respostas concretas em termos da  
adoção de estratégias que eliminem ou pelo menos minimizem o problema tem sido desprezíveis.  Embora o 
Protocolo de Kyoto determine apenas a redução da emissão dos gases poluentes, sem sequer contestar o modelo  
de desenvolvimento existente, os índices não param de subir. Só nos últimos três anos, aumentaram cerca de 
10%.

Os EUA contribuem, sozinhos, com quase 25% das 6,6 bilhões de toneladas de carbono lançadas todo ano na 
atmosfera em decorrência das atividades humanas. Não bastasse isso, na contramão da meta do protocolo, os 
EUA aumentaram suas descargas de gás carbônico em 11% desde 1990 (apud Jornal Folha de São Paulo, 15-02-
2002). 

Recorde-se que a parcela de responsabilidade deste país seria ainda maior caso contabilizada a participação das 
indústrias de capital norte-americano situadas fora do território deste país e, além disso, se fosse incluída nesta  
contabilidade a produção de outras origens voltadas para atender as necessidades da economia norte-americana.

No entanto, o Governo Bush recusa-se a ratificar o Protocolo de Kyoto, até porque a “política ambiental” da atual 
administração norte-americana parece pressupor  ser mais barato adaptar do que mudar o modelo poluidor já  
existente. Isto apesar um estado americano, o Alasca, estar literalmente derretendo, constituindo, desta maneira,  
uma das primeiras vítimas da incúria ambiental dos próprios EUA.

A questão das mudanças climáticas é uma das que explicitam a dicotomia que a modernidade estabeleceu entre  
economia e ecologia. Para superá-la é indispensável repensar articuladamente ambos os conceitos, entendendo 
que o equilíbrio será possível exclusivamente com uma economia pensada ecologicamente e com uma ecologia 
atenta à capacidade de beneficiar um conjunto o mais amplo possível da sociedade humana.

Desprezando-se esta inferência, a extinção do arco-íris será inevitável.

 O AVANÇO DA DESERTIZAÇÃO 

Além  dos  impactos  comentados  relacionados  com  a  urbanização  mundial,  com  a  questão  da  energia,  a 
degradação dos estoques de água potável e as alterações atmosféricas, outro problema não menos dramático  
tem sido objeto de preocupações em todo o mundo. Trata-se do avanço dos desertos. 

Os desertos são regiões caracterizadas por precipitações pluviométricas inferiores a 100mm/ano, insuficientes, 
portanto, para manter cursos de água contínuos. A aridez dos desertos está estreitamente vinculada às condições 
do clima, podendo alcançar marcas excepcionais. O Deserto de Atacama, no Chile, é recordista mundial  em 
aridez. Durante 45 anos, entre 1919 e 1964, não recebeu sequer uma gota de chuva. 

Diversos levantamentos geográficos avaliam que os desertos cobrem cerca de um quinto da superfície terrestre.  
Acredita-se que os desertos estão crescendo a um ritmo médio de 60 mil  km² por ano. Dos 22 países mais  
atingidos, 18 estão na lista dos mais pobres do mundo. Na África a desertificação, comprometendo a produção de 
grãos, afeta diretamente milhões de pessoas. 

Devemos evidentemente distinguir  os desertos originados da ação dos elementos da natureza,  dos desertos 
artificiais que surgiram especialmente no último século. A expansão dos desertos é um processo de degradação 

4 Estes  seriam  em  ordem  decrescente:  EUA,  China,  Rússia,  Japão,  Índia,  Alemanha,  Reino  Unido,  Canadá,  Ucrânia  e  Itália  (Vide 
GOLDEMBERG et BILLER, 1999:11).
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ambiental decorrente de uma ação antrópica, geralmente acompanhado da exacerbação das condições sociais 
das populações atingidas. 

Os novos desertos provocados pela ação humana têm origem no uso abusivo de agrotóxicos, na superexploração 
do solo pela agricultura, no desmatamento, nas queimadas, na irrigação descontrolada, a destruição do equilíbrio 
hidrológico dos rios e no pastoreio excessivo, operando muito além da capacidade de suporte do ambiente. O 
efeito estufa, ao provocar a elevação mundial das temperaturas, é outro poderoso agente do avanço dos desertos. 

Uma das regiões mais afetadas pelo avanço dos desertos é o Sahel, na África Subsaariana. O Sahel corresponde 
a uma área  de transição entre  o  Saara  e  a  região das  savanas,  estendendo-se  desde o litoral  atlântico da  
Mauritânia até a costa do Mar Vermelho, no Sudão e Eritréia. A partir dos anos 70, a região passou a assistir 
secas  dramáticas,  permitindo  o  avanço  irreversível  do  deserto  sobre  áreas  anteriormente  mais  úmidas  e 
produtivas.

Outro caso dramático é a desertificação da região do Mar de Aral, um gigantesco mar interior da antiga Ásia  
Central soviética, atualmente em rápido processo de desaparição. O desmatamento da vegetação nativa e o uso 
intensivo do solo provocaram assoreamento acelerado. O processo agravou-se com o desvio das águas dos rios 
Amu-Darya e Sir-Darya para a cultura mecanizada de algodão, executado em obediência aos Planos Quinquenais  
esboçados pela antiga burocracia soviética.

O Mar de Aral perdeu o essencial da contribuição natural que mantinha o seu nível. Perdendo metade do seu  
volume de água nos últimos trinta anos, as margens do Aral chegaram a recuar 80 km. A navegação interior ficou 
impedida e a pesca, que sustentava a produção de caviar  (10% da produção da ex-URSS), foi praticamente  
eliminada. A salinidade da água multiplicou-se por três e nas áreas correspondentes ao antigo leito marinho, os 
ventos passaram a carregar uma poeira salina carregada de pesticidas para até 500 km de distância, gerando  
novos desertos.

No Brasil, a região susceptível aos processos da desertificação encontra-se situada na região do Polígono das  
Secas,  com extensão estimada de 1.083.000 km2.  Esta  área abriga  numerosa população rural,  formada por 
pessoas que estão entre as mais pobres do país,  com índices de qualidade de vida muito abaixo da média 
nacional e, portanto, com alta vulnerabilidade frente à degradação ambiental. 

O  problema,  no  entanto,  não  se  restringe  ao  semi-árido.  No  Sul  do  Brasil,  diversas  pesquisas  apontam  o 
surgimento de áreas desertificadas, como em Alegrete, no sudoeste do Rio Grande do Sul. Na Amazônia, apesar 
de toda pujança natural da região, o recuo da floresta frente aos campos de cultivo e pastos, destruiu os solos em  
vastas regiões.  Em Rondônia,  já  é possível  encontrar  uma capoeira  rarefeita  substituindo a antiga  cobertura 
florestal, primeiro sinal para o surgimento dos desertos. 

No  entanto,  discutir  a  questão  da  desertificação  solicita  avaliar  como  os  desertos  foram  incorporados  no 
imaginário  social.  No  geral,  os  desertos  evocam  a  ideia  de  planícies  áridas,  assoladas  pelo  clima  quente, 
recobertas  por  dunas  e  continuamente  castigadas  pelas  tempestades  de  areia.  Constituiriam  também áreas 
desabitadas,  pois a vida,  tendo de enfrentar  manifestos desafios ambientais,  estaria na sua totalidade ou ao 
menos parcialmente ausente nos desertos. 

Esta imagem dos desertos, pedagogicamente repetida pelo cinema e pelos próprios livros didáticos, solicita alguns 
reparos. Primeiramente, com relação à topografia, há desertos ocupando planícies assim como em regiões de 
planaltos. Não existe qualquer relacionamento mecânico associando desertos com as regiões planas do mundo.

Em segundo lugar, os desertos não necessariamente são quentes. Caracterizados por extremos metereológicos,  
os desertos assistem rotineiramente a uma mudança brusca de temperatura, oscilando entre dias escaldantes e 
noites muito frias. Ademais, ao lado de desertos considerados quentes, como o Saara e Atacama, existem os 
desertos frios, como a Patagônia e o Gobi. Há inclusive quem considere que os polos, dominados pelas geleiras,  
seriam desertos em razão da sua aridez. 

Em terceiro, apesar das dunas de areia estarem associadas pelo senso comum com as áreas desérticas, elas não 
predominam nos desertos. As superfícies arenosas, chamadas de ergs no jargão geológico, recobrem apenas 
20% dos desertos.  Bem mais frequentes são as áreas cobertas por  fragmentos de rochas de granulometria  
heterogênea (os  regs)  e os desertos rochosos (ou  hamada),  nos quais o embasamento rochoso encontra-se 
exposto.

Em quarto lugar, recorde-se que apesar da escassez de água e dos rigores climáticos, a imagem de ausência de 
vida é falsa. Apesar de reduzida, a fauna e a flora dos desertos está distante de ser inexistente. Na realidade, os  
desertos são ecossistemas muito complexos. Sua fauna e flora dispõem de um portentoso conjunto de defesas 

12



naturais, habilitando-as a sobreviver neste ambiente. Particularmente, suas formas de vida possuem habilidade de 
sobreviver  com  pouca  água,  contando  com  mecanismos  biológicos  para  evitar  sua  perda  ou  evaporação. 
Possuem também uma capacidade especial para encontrar e armazenar água.

Em quinto lugar, relacionado aos pontos anteriores, existem equívocos no referente ao conceito de desertificação. 
Como vimos, a visão introjetada pela mídia e pelo próprio sistema educacional é equivocada por subentender as 
regiões áridas como sendo vazias de vida. Pelo contrário, não só existe vida selvagem no deserto como inclusive 
as adversidades naturais não foram impeditivas de estabelecimento humano, sustentado pelo nomadismo. 

Deste modo, quando se fala em “desertificação” de regiões como o Nordeste do Brasil, o Mar de Aral e o Sahel, é 
importante ter clareza de que este processo artificial, humano, de criação de áreas desérticas, pouco tem em 
comum com os desertos reais. Como vimos, os desertos constituem um ecossistema complexo no pleno rigor do  
conceito. 

Pelo contrário, nos chamados processos de desertificação,  se está substituindo algum tipo de vegetação pré-
existente por coisa alguma,  o que simplesmente é insuficiente para definir  um deserto.  Até por isso,  há que 
assevere que na realidade não vem ocorrendo um processo de desertificação, mas sim de desertização.

Deste modo, necessitamos alertar que antes de gerar desertos,  o modelo de desenvolvimento existente está 
estabelecendo o domínio do nada, a mais absoluta e radical negação da criação e das suas potencialidades.

Deter o avanço da desertização é, pois essencial!

O QUINTO ELEMENTO

Diante da extrema magnitude dos problemas ambientais globais, é evidente que estamos diante de uma questão  
complexa que solicita alterações radicais dos paradigmas que tem orientado a humanidade nos últimos séculos. 
Isto porque na eventualidade de algo não for  feito  neste sentido,  corre-se o risco real  de passarmos já nos  
próximos anos por uma espécie de ponto de não-retôrno ambiental, transformando a catastrófica situação que  
hoje conhecemos em apenas um preâmbulo de desastres ainda terríveis (Ver a respeito ELLIOTT, 1992).

Visão assíria do Abismo: nesta imagem aterradora, o caos traga o conjunto da criação
(Fonte: Charles James Ball, Light from the East, 1899, The Jewish Encyclopedia, página 144).

A situação sugere que a Humanidade volte a envolver-se com a natureza, em exata oposição ao que o  des-
envolvimento propõe5. Por isso mesmo a palavra ecumenismo conquista grande significado na nossa discussão. 

5 Este é, aliás, o exato significado de desenvolvimento: tirar o envolvimento.
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Embora aparentemente diga respeito unicamente aos cristãos ou aos esforços visando sua unidade, é necessário 
resgatar um outro significado, mais amplo, que diz respeito à unidade e solidariedade que deve irmanar o conjunto  
da Humanidade. 

Não é à toa que a máxima Para Onde Vamos está acompanhada de duas outras indagações: Quem Somos e De 
Onde Viemos. Isto porque se soubermos quem somos e de onde viemos, ficará mais evidente o caminho que 
iremos seguir.

Na Antiguidade, a  Tese dos Quatro Elementos, cuja versão grega,  a Tetrasonia,  foi aquela que se tornou mais 
conhecida no mundo ocidental, assegurava a correspondência e articulação entre os quatro elementos básicos do 
universo, a saber, o Fogo, o Ar, a Terra e a Água. 

Porém, embora básicos para a perpetuação do mundo, a interação entre estes elementos não era um dado a 
priori.  Isto porque a  Tetrasonia,  ao insistir na existência dos quatro elementos básicos no universo,  entendia, 
simultaneamente, que o equilíbrio a ser instaurado na interação destes mesmos elementos apenas seria atingido  
quando incluindo a ação humana, a única habilitada a ofertar sentido para a articulação entre as partes.

É assim que o filósofo Empédocles asseverava que embora todas as coisas pudessem deitar suas raízes nos 
quatro elementos,  estes estariam unidos ou divididos em razão da atuação das forças do Amor e do Conflito,  
representada pela humanidade em movimento.

Aos  homens,  caberia  trabalhar  com  base  no  compromisso  com  o  equilíbrio,  tendo  por  base  a  prática  da  
solidariedade  no  cotidiano  imediato  e  numa  relação  responsável  para  com  os  bens  necessários  para  a 
perpetuação  da  vida  da  sua  comunidade.  Para  a  Humanidade,  estava  colocada  a  atribuição  de  realçar  a  
necessária articulação que deveria conjugar, em benefício dela mesmo, os quatro elementos entre si.

A  Tese dos Cinco Elementos, da qual, aliás, deriva a palavra  Quintessência, constitui um aperfeiçoamento da 
Tese dos Quatro Elementos. De modo muito claro, ela realça a existência de um quinto elemento que não nó 
harmonizaria  como também exerceria  o comando dos relacionamentos e  direcionamentos dos outros quatro. 
Nesta tradição, o Homem constituiria este elemento central, a quintessência de tudo.

O Homem Vitruviano, célebre desenho de Leonardo da Vinci

A  Doutrina dos Cinco Elementos  parece ter surgido na China, durante o Século V AC. Na doutrina chinesa, a 
noção de centro  possuía destacado papel  e,  uma vez que as quatro  direções cardeais  somente podem ser  
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localizadas a partir de uma clara referência espacial, para a geografia chinesa o próprio centro tornou-se um ponto  
cardeal. 

A  Doutrina do Cinco não ficou restrita ao universo cultural chinês. Graças ao contato com os muçulmanos, no 
Renascimento esta doutrina já estava de uma forma ou de outra bastante difundida no Ocidente. 

O desenho do  Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, é uma das exemplificações ocidentais desta tese. No 
desenho,  de  modo  inequívoco,  cabe  ao  Homem  o  papel  central  no  quadrado,  que  nada  mais  é  do  que  a 
representação alegórica dos quatro elementos e do espaço. Além da privilegiada posição referente ao espaço, o  
desenho consagra-lhe também a possibilidade de comando do tempo, representado pela imagem do círculo.

É assim que buscando a Quintessência das coisas, alcançamos no final da nossa discussão o próprio Homem, 
que é o ponto de partida da reforma do oikos-mundo, da oikou-mene, da oiko-nomos e por fim da oiko-logia. 

A premência da situação criada por uma crise sócio-ambiental sem precedentes nos obriga a pensar e reivindicar,  
com mais firmeza ainda do que antes, na necessidade de instauração de uma nova era de suficiência e de bem 
estar para o conjunto da Humanidade, pressupondo uma nova forma de relacionamento com o meio natural.

E que assim seja para a instauração de um mundo novo, socialmente justo, ecologicamente responsável e de 
harmonia do homem consigo mesmo e com a totalidade da criação.
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	 Muito distante de constituir um arroubo de oratória, desenrolou-se no Império Romano uma crise ambiental que embora não categorizada desta forma, foi registrada por vários sábios da época. Afinal, para Roma afluíam imensas riquezas fruto do saque sistemático das províncias. Para esta cidade convergiam recursos de toda oikoumene, transformando Roma num verdadeiro “ralo do mundo”. Eis como Aelius Aristides, escritor grego do século I d.C., expressou esse gigantesco movimento de recursos naturais: “De todas as partes da terra e dos mares afluem para vosso país produtos de todas as estações e de todos os países, os dos rios e dos lagos, e tudo que pode conceber a indústria dos gregos e dos bárbaros... Há tantos navios de carga aportando no cais do Tibre que Roma de certa forma é o mercado universal do mundo. Os frutos da Índia e da Arábia..., os tecidos da Babilônia, as joias da Barbárie mais longínqua chegam a Roma em grande quantidade e com muita facilidade” (citado in CLEVENOT: 1979).
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