A crise ambiental e o noso futuro común
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planeta non ten deixado de degradarse. O
consumo masivo de materias primas non
EXEMPLOS QUE REFLEXAN A CRISE AMBIENTAL,
USANDO A ÁFRICA COMO REFERENCIA
O tipo de presións sobre os recursos e o ambiente, e as tendencias, son similares noutros continentes e áreas xeográficas. A situación global dos stocks pesqueiros é particularmente aplicable
a África, que conta con importantes bancos pesqueiros na área sahariana do Atlántico, no mar de
Namibia e no océano Indico. A fotos aéreas amosan como a sequía e o uso insustentable están
degradando a un ritmo vertixinoso a bacía do Lago Chad, afectando particularmente á disponibilidade de auga e á biodiversidade. En corenta anos, a superficie do lago pasou de 25.000 km2 a
1.350 km2. A poboación afectada por déficit de auga e por falta de alimentos debido á destrucción
das pesqueirías, supera os vinte millóns de persoas en Camerún, Chad, Nixer e Nixeria. (UNEP15).

JANUS 2010 anuário de relações exteriores

biosfera pode reincorporalos sen impactos
negativos sobre o seu funcionamento, a
degradación de recursos básicos como a
auga e os solos, a ocupación intensiva dos
derradeiros territorios salvaxes debido ao
crecemento exponencial da poboación
humana, provocando a destrucción, fragmentación e simplificación dos ecosistemas

As consecuencias da crise ambiental

VALOR ESTIMADO DOS SERVIZOS DOS
ECOSISTEMAS NO MUNDO, 1997
Servizos dos ecosistemas
Formación do solo

Valor estimado
(trillóns US$)
17,1

Recursos xenéticos

0,8

Balance dos gases atmosféricos

0,7

Polinización

0,4

Outros servizos

1,6

Valor total dos servizos dos
ecosistemas

33,3

Fonte: Constanza et al, 1997. http://www.earthtrends.wri.org

O futuro e as crises ambientais

Carlos Vales
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A PEGADA ECOLÓXICA E A BIOCAPACIDADE
Un indicador moi interesante para comprobar a situación ambiental do planeta é a pegada ecolóxica. Este indicador mide canta terra e auga precisa unha determinada poboación humana para
producir os recursos que consume e absorber os residuos que xenera usando a tecnoloxía actualmente disponibel, e se expresa en hectáreas equivalentes. Pola súa parte, a biocapacidade reflicte
a capacidade dun ecosistema para producir materiais biolóxicos útiles e para absorber os residuos producidos polos humanos. Cando a demanda da poboación sobre o seu ecosistema excede a
capacidade de xerar recursos e absorber os residuos, significa que estamos consumindo o capital
natural, que o proceso é insustentabel e que, de non corrixir a tendencia, leva ao colapso.
A pegada humana xa supera a biocapacidade da Terra, que non todas as sociedades teñen a
mesma pegada ecolóxica, debido aos seus modelos de producción e consumo: se todo o mundo
tivera o modo de vida do estadounidense medio, precisariamos cinco planetas Terra. E que países cunha gran biocapacidade de partida, están a destruír o seu capital natural moi rapidamente
[http://www.footprintnetwork.net].
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cisamos con urxencia construír un modelo

XXI contemplará o fin da Era Cenozoíca

humana, tanto analizando colapsos aconte-

servación da biodiversidade e a integridade

socioeconómico alternativo ao actual. Non

(a Idade dos Mamíferos) e o xurdimento

cidos no pasado a escada local ou rexional,

dos ecosistemas, porque da súa saúde e bon

é tarefa fácil ante o peso abafante do para-

dunha nova, caracterizada polo empobre-

como as circunstancias que levan a que esa

estado depende a pervivencia e capacidade

digma desenvolvimentista, pois como afirma

cemento biolóxico, e apunta que podería
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a nivel planetario12.
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O que debemos ter claro é que resulta unha
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que depende o noso futuro. Aínda que en
xeral non se toma en consideración o valor

DESERTIFICACIÓN Y AMEAZAS NO AMBIENTE COSTEIRO E MARIÑO DE ÁFRICA (em milhões)

deses servizos ambientais, cando se fai o
esforzo de cuantificalos monetariamente,
resultan ser dunha importancia moito
superior ao valor económico das propias
actividades productivas da economía
mundial (ver Valores estimados dos servizos
dos ecosistemas no mundo, Constanza et
al. 1997)9. Para a nosa alarma, un esforzo
científico sistemático de avaliar o estado de
conservación dos ecosistemas mundiais, o
Millenium Ecosystem Assessment10 chega
á conclusión de que en moitos casos xa
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perdemos a metade dos mesmos e que a

Baixa

degradación dos servizos dos ecosistemas

Moderada

pode empeorar sensiblemente no futuro,

Alta ou moi alta
Seco

a non ser que se produzan mudanzas significativas en políticas, institucións e prácticas.
Ate o Pentágono, nun informe elaborado
por Peter Schwartz e Doug

Randall11,

chega

á conclusión de que a crise ecolóxica pode
producir “unha caída significativa da capacidade do contorno terrestre para sustentar
vida humana”. Non é de estrañar que, ante
estas evidencias, se teña plantexado a po-

Incremento do nivel do mar
Morte dos corais
Polución por petróleo
Erosión costeira
Polución por esgotos
e vertidos industriais
Sobreexplotación da costa
e dos recursos mariños
Fonte: UNEP, 2002.
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