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A opinião publicada neste espaço dedicado aos membros do Ministério Público é de inteira
responsabilidade do autor

No dia 05 de junho do ano passado, com o intuito de refletir (e não necessariamente comemorar) o Dia
Mundial e Nacional do Meio Ambiente, publiquei artigo no presente espaço cujo título pretendeu
provocar o leitor, talvez de uma forma um pouco apocalíptica. O questionamento feito era o seguinte:
“estaríamos vivendo um ultimato ambiental?”. Nem mesmo voltando atrás e vasculhando os meus piores
pensamentos poderia eu imaginar que estava pressagiando o pior e que passados 365 dias, estaríamos
vivendo o auge da maior crise sanitária, econômica e, assustadoramente, moral, do século, sem
precedentes para a maioria das gerações que habita nosso planeta. Tudo está em “xeque”, mas será que
“mate”?!

É inegável a correlação entre a degradação ambiental e a origem da pandemia do novo coronavírus, a
partir do momento em que o triplo contágio interespécies ocorrido no mercado de Wuhan tem como
causa a interferência humana pelo desflorestamento, mudanças climaticas, destruição de habitats
naturais e comércio ilegal ou irregular de animais silvestres, o que possibilitou a transmissão de doenças
desconhecidas pelos humanos e circunscritas à natureza antes intocada.

Seríamos mesmo incompatíveis com o equilíbrio ambiental que sustenta todos os processos ecológicos
do Planeta? Em março, a BBC publicou matéria com o título: “Como a epidemia de coronavírus pode ter
efeito positivo no meio ambiente”. Em seu corpo está a constatação de Lauri Myllyvirta, do Centro de
Pesquisa em Energia e Ar Limpo (Crea), com sede nos Estados Unidos, de que o processo de parada da
China, por exemplo, reduziu em pelo menos 25% das emissões de dióxido de carbono (CO?) no país. Com
isso, estima o pesquisador que o país deixou de emitir, até o momento constatado, 150 mtm de CO2, com
relação ao mesmo período no ano passado, isso equivale a uma redução de 6% na esfera global. Sem
contar os inúmeros outros exemplos.
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Os impactos decorrentes do período de enfrentamento à pandemia da COVID-19 são, claramente,
sentidos em todas as áreas e esferas e não é diferente com relação ao meio ambiente, muito pelo
contrário. Por exemplo: a gestão integrada e o correto manejo dos resíduos sólidos, notadamente a
disposição ambientalmente adequada dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS, a tutela dos catadores
de resíduos recicláveis, a continuidade dos serviços públicos de coleta de RSU, de abastecimento de água
e de esgotamento sanitário, e o abate sanitário de animais foram e são grandes preocupações do CAOMA
neste ínterim, resultando em uma série de sugestões de atuação ministerial.

Para quem está deste lado da “força”, operando desde o órgão defensor dos Direitos e interesses que
transcendem o individual, o compromisso é hercúleo, pois há conflitos por todo o lado, tudo se entrelaça
na mais fina teia, o que provoca uma ação cada vez mais voltada à prevenção, mas que esbarra nas
ameaças e concretizações de retrocessos que vimos sofrendo dia após dia, a exemplo da legislação
ambiental, que se notabiliza e vira notícia com repercussão, inclusive, internacional. Estamos sendo vistos
pelo mundo .... mas como exemplo a não ser seguido!

Apesar disso, a área ambiental foi uma das únicas que pôde colher alguns resultados positivos em virtude
das políticas de distanciamento social e da consequente desaceleração da economia. Pudemos verificar
na prática efeitos antes somente previstos por modelos e cenários hipotéticos nos quais eram antevistos
os impactos de um período na terra com a poluição zero.

Pois o planeta, inacreditavelmente, parou.

Pesquisas indicam que a drástica diminuição da atividade econômica reduziu a poluição e as emissões
de gases de efeito estufa nos cinco continentes. Como num passe de mágica os céus das cidades
industriais chinesas e do norte da Itália se viram livres de nuvens cinzas carregadas de NO2 e a melhoria
na qualidade do ar foi perceptível nos grandes centros urbanos. Em contrapartida, o acréscimo de lixo
produzido cresceu, principalmente o hospitalar, segundo dados coletados nos veículos de comunicação,
só em Wuhan esse descarte quadruplicou para mais de 200 t/d. Outro efeito muito curioso e está
vinculado com nossa intervenção no Planeta diz com, pasmem, os benefícios decorrentes das partículas
de poluição emitidas formando um escudo contra a radiação solar, ou seja, reduzindo o escudo, maior
exposição à radiação solar.

Os exemplos são diversos, mas, parando por aqui, gostaria de chamar a atenção para a complexidade
com que nossos atos em relação a nossa existência devem ser interpretados e avaliados.

Evidente que, ao falarmos das melhorias ambientais, essas foram extremamente custosas, resultantes de
um processo com consequências nefastas que atingiu em cheio a economia, a empregabilidade e a
renda familiar. No entanto, a projeção da recessão sui generis que será experimentada pelo Brasil e o
Mundo tão somente torna mais latente a necessidade de pautar a produção pelo princípio do
desenvolvimento sustentável, considerado como o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da
geração atual, garantindo a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o
desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro, baseando-se em três pilares:
desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. E, na prática, teriam
sustentação tais pilares? Mais uma vez, deixo-vos a refletir.

Muito esforço tem sido empregado. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – PNUMA
apresenta alguns Objetivos de Desenvolvimento Sustentável – ODSs que serão vitais para uma melhor
recuperação nas áreas da saúde, economia e segurança. É premente a necessidade de assegurar padrões
de produção e de consumo sustentáveis (ODS 12), de tomar medidas urgentes para combater as
mudanças climáticas e seus impactos (ODS 13), e de proteger, recuperar e promover o uso sustentável
dos ecossistemas terrestres, gerir de forma sustentável as florestas, combater a desertificação, deter e
reverter a degradação da terra e deter a perda de biodiversidade (ODS 15).

Ao final, o que nos perguntamos é se estamos preparados para viver o “novo normal”, que se apresentará
como resultado de uma situação desconhecida e de efeitos imprevisíveis. Se tudo isso já nos atormenta,
mesmo com todo o zelo e dedicação, esforço e empenho na tentativa de manter um piso qualificado das
condições ambientais, um mínimo sustentável que suporte o equilíbrio garantido pela Carta
Constitucional, imaginem se a “boiada passar”, estourando os limites da capacidade de suporte.
Capacidade essa que talvez nem tenhamos a noção de onde começa, tampouco de onde termina. E se
terminar, nós também terminaremos... De uma coisa tenho a certeza: “Não vamos deixar a boiada
passar”!
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