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O/alfo bu mano non é, como se IIOS qllere/acer erer
despois de cada accide/l/e, a causa de todo mal. Pala
cOlltm é IlI1ba protección eficaz contra as visións de
oll/nipotencia fecl1ocrática. Os bl/manos eITa/llOS
Esta é quizais {/ dermdeira cel1eza que /lOS queda.

(Ulrich Beck, 1987)1

1.- Cara a unha conciencia ambiental
... "O vento fíxose forte e duro e bateu contra a tona que a ehuvia
formara nos mJlleirais. Poueo a poueo o po mesturouse e escureceu o
ceo, e o venlo palpou a lerra, soltmi o po e levouno, Ó lempo que medraha
en intensidade. A tona da chuvia escachuu e o po elevouse sobre as leiras
e formou no aire penachos grises coma fumes preguiceiros. O millo
mallaba o vento e faeía un ruído seco, impetuoso. O po máis fino xa
non volveu pausar na terra, senón que desapareceu no escuro ceo. "2 Con
esta rnaxistral descrición comezaba John Sreinbeck a súa novela Las
uvas de la ira e con ela inmortalizaba as nubes de po que cubriron

nos anos trinta as grandes chairas de Norteamérica . Eran a consecuencia
da erosión eólica dos seus solos debida a unha serie de anos de cultivo
intensivo de cereais que degradou a súa fe rtilidade, provocou a perda
da súa capa o rgánica protectora e da súa vexetación natural e deixounos
expostos a todo tipo de erosión. Non foi casualidade que o Servicio de
Conservación de Solos nacera pouco despois e que toda unha literatura
catastrofista, como Tbe rape oftbe Eartb (939) de G.Y. Jacks e RO .
Whyte, aparecese nos anos seguintes. Estaba a xurdir unha viva
conciencia de que o ser humano estaba a supera-los límites que a
natureza !le impuxera á súa explotación e que a riqueza obtida a ese
prezo podía estar xa a pasa-la súa factura.

A idea de que os solos, coma ourros recursos, non eran inesgota bles non resultaba nova, pois Malthus xa formulara había máis dun
século as súas famosas leis sobre o crece men to dos alimentos e da
poboación. Pe ro a época de indubidable prosperidade, que sucede u á
fin da Primeira Guerra Mund ial e os enormes avances técnicos
disponibles, fixeron que a explotación dos recursos agrícolas, forestais
e mineiros acadase unha Íme nsiclade ata daquela clescoñecida. As súas
consecue ncias non se fixeron aga rclar e axiña , xeógrafos e economistas
coas súas prediccións, anunciaro n o esgotame nro de moiros recursos se
non se ca mbiaba · o seu ritmo de explotación. Esta conciencia sobre
os límites da rerra , con diferentes alternativas a través do rempo na
valoración da súa gravidade, foi unha das constantes do moveme nto
ambientalisra.
Mais, a conciencia ambiental que estaba a xurdir non se alimentou
só desas fo rmulacÍóns, xa que outros avances e estud ios Íana enriquece ndo con novas achegas como foi a da interacció n permanente que
existía entre os seres vivos e a destes co seu contorno . Vernadsky
form ulo una a principios de século (1 926) cos seus estudios sobre
bioxeoquímica onde demostraba as interrelacións que se establecían
entre a biosfera e a xeosfera. Pe ro sería sobre tocio a ecoloxía, unha
nova disciplina que nacía coma unha interfase entre outras máis clásicas
como a bioloxía, a química ou a física, a que achegaría os clatos decisivos
sobre estes vínculos entre os seres vivos e o seu medio. A propia noción
de ecosistern a introducida por G .A. Tanslei en 1935 e ra a nova expresión
destes equilibrios e interrelacións . As barreiras creadas pala ciencia das
inerte, entre a materia e a enerxía,
especialidades, entre o vivo e
ficaba n rachadas, e o que antes eran límites agora transformábanse e n
fluxos e interaccións . Estas ideas, que tiñan unha forre carga científica
e, polo ta mo, distanciadora d~ gran público, non tardaron en ser
popularizadas e pasaron a nu tri-la base conceptual dos novas
movementos ambiemalistas. Li bros como La primavera Silenciosa
( 962) de Rache! Ca rson tiveron moito que ver con esta divulgación.
Nel amosábase como o DDT aplicado nos carnpos de cultivo poclía
chegar ata calquera ser vivo, ou como a cadea alimentaria podía
incrementa-las súas concentracións ata límites insospeitados .
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A evidencia sobre o esgotamento dos recursos do planeta e as
interaccións na biosfera adoitan presentarse como as claves que
desencadearon o rnovemento ambienta lista dos anos sesenta e do cal
nós podé monos consider os seus máis directos herdeiros. Sen embargo,
ó noso entender, no n foron as únicas achegas conceptuais, xa que existe
tamé n unha problemática sanitaria que , non por ser máis antiga, deixarÍa
de ser tamén un ha peza esencia l desra nova conciencia ambiental.
Quizais, o forte ace nto que pon sempre o sanitario sobre o ser humano
esvaeceu un tanto O seu papel para os movementos ecoloxistas, que
nas súas manifestacións máis radicais non se sinalan precisamente pala
súa defensa dos humanjs mos. Sen embargo, seme lla evidente que hoxe
no n se pode concibir unha formu lación seria do tema ambienta l sen
unha permanente referencia a ciencias como a toxicoloxía ou a
epidemioloxía. !>/lesmo La Primavera Silenciosa, que para moitos é
o símbolo do movemen to ambiental moderno, ten unha das súas claves
interpretativas nos danos que o DOT lIe pode producir ós humans, e
a todopoderosa e influente Environmental Protection Agency
norteamericana por boca do seu administrador xeraJ , W.D. Ruckelshaus,
definía as í os seu s obxectivos: "O fin pn'mario da EPA é a reducción
de n:scos para a saúde pública e o medio ambiente".3

Aldo Leopold e Rachel Cm'son, pioneiros do movcmento ambiental americano

De feito, cando se fai un repaso da historia da contaminación do
aire e da auga, van se-las súas consecuencias sanitarias as que se teñan
en canta en primeiro lugar, e as prime iras normas de control establecidas
van ter coma obxectivo, case exclusivo, a salvagarda da saúde humana.
Desde os textos clásicos, coma o de Hipócrates Sobre los aires, las
augas y los lugares, ata as teorías miasmáticas, viuse no medio
ambiente unha fonte de riscos que había que interpretar e despois atallar
con toda clase de medidas. Unha boa parte da terapéutica clásica
desenvolveuse nun contexto que hoxe poderiamos cualificar coma de
sanidade ambiental. O coñecemento dos microbios coma axentes da
enfermidade centrau o problema etiolóxico, mais non anulou o papel
que o medio podía seguir a desempeñar no contaxio. Na actualidade,
con problemáticas como as do cancro ou os disruptores endócrinos, non
se fixo senón aumentar e destaca-la importancia dos contaminantes
ambientais sobre a saúde humana , e episodios coma o do "smog " de
Londres do ano 1952, cun incremento de defuncións dunhas 4.000
persoas e de enfernüdades das vías respiratorias nunhas 200.000, foron
os que deron orixe ós cambios que ti\Teron unha maior repercusión sobre
a calidade do aire urbano.
A problemática ambiental xurdida destas tres fontes de coñecementas non deixou intacto o sistema de valores do ser humano. De feito,
dende hai tempo fáIase moito dun cambio nos costumes e nas
formulacións da socieclacle contemporánea fronte ó medio ambiente, que
as novas xeracións levarían xa asumido coma un sistema propio de
valores. Se isto fose así, estaríase a falar xa dunha ética ambiental que
se sumaría a outras fontes de sentido e referencias para o ser humano
actual. De tódolos xeitos só nun sentido moi feble, se podería fajar de
"unha" soa ética ambiental, que estivese a influír sobre a sociedade. Nun
sentido máis estricto habería que falar de diferentes éticas ambientais,
das que os seus termos exfremos se poderían situar na deep ecology e
no "manifesto de Heildelberg": a primeira, cunha orixe netamente americana, pero con amplas ramificacións en tódolos continentes, sitúa o
ser humano coma un elemento máis da natureza, en pé de igualdacle
cos ourros seres . Deixaría de se-lo único ser receptor de dereitos, que
serían ampliados ó resto dos seres, vivos e inanimados, e calquera acto
de dominación al! aproveitamento sobre estes pasaría a ser inmoral. A
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coñecida afirmación de Aldo Leopold no seu libro Sand County
Almanac (1949) (outro dos libros míticos do movemento ambiental
america no) de que "unba cosa é boa cando lende a preserva-la
estabi/idade e a beleza da comunidade biótica, é mala cando actúa
naulro sentido'''' , converteríase na súa regra de Duro.
Noutro extremo poderíanse situar os que consideran o home coma
dono e señor da natureza po lo que esta debe adaptarse au dobregarse
ante O progreso tecnolóxico e científico. Un exem plo destas fOfm ulacións
teríase no manifesto de He ilde lberg, presentado uns días antes do cumio
ambienta l de Río de Janeiro do ano 1992, por 264 científicos e
intelectuais, dos cales 52 e ra n premios nebe!. Nel man ifestaban as súas
"inquietudes" fronte á "emerxencía dunhcl ide%xía irracional que se
opórz Ó progreso científicO e industrial e prexudica o desenvoluemento
económico e social''=', Reflectiría o sen ti mento da que les que, aínda que
defenclen as conquistas rnenos conflictivas do move mento ambiental
moderno que non afectan, en xeral, ós sectores económicos claves,
buscan ra z6ns e xustificacións pa ra non altera-lo ritmo de desenvolvemento
doutros de malta maior importancia económica , como poderían se-los
relacionados ca eido da enerxía, Os seu s argumentos básicos irían desde
a necesidade de non poñer freo ó desenvolvemento económico e social
ata o feito de non aceptaren moitas dos riscos ambie ntais detectados,
coma por exemplo os do cambio climático, por falla dunha certeza
cienrífica absoluta sobre os seus procesos fundame nrais. Esta formulac ión
seguiría senda fiel a unha concepción meca nicista da natureza , onde
calquera proceso poc\ería ser de terminado con exactitllde en tódolos
seus te rmos.
O xlIrista francés, especialista en dereito ambiental, Franr;ois Ost
definiría a primeira formulación coma de natureza-suxeito e o segundo
coma ele natureza-obxecto e propuxo como alte rnativa unha terceira vía,
a da l1atureza-proxecto na que trararía de concilia-los aspecws máis
positivos das c\úas. Para Ost é fundamental distinguir claramente as
diferencias entre o ser humano e a natureza, s6 así se poden valorar
e entender correctamente as súas interaccións. A natureza, aínda que
foi capaz de enxenc\ra-lo home por evolución é tamén para O ser
humano, "outra cosa ", algo absolutamente externo a el, e home aínda
que participe de características cornúns ás dos OUlros seres vivos é ta mén
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- e é un privilexio exclusivo del - "capaz de líberdade, productor de
sentido, suxeito dunha bistoria, autor e destinatario de regras'>J.
A sanidade ambiental atoparíase, sen dúbida, do lado desta
terceira vía na q ue se conxugan aspectos significativos das dúas
formulacións ¡niciais. Por unha banda, non podería esquecer nunca o
que foi un presuposto irreductible desde as súas orixes: o ser humano
coma o obxectivo fundamental dos seus coñecementos, con tódalas súas
singularidades e tamén
con tódolos seus misterios e incertezas . Mais,
por outra banda, tampouco pode ría aceptar esa visión que considera
o horne e a natureza coma mecanismos, todo o complexos que se
quei ra, per obxectos sempre dun coñecemento determinista como crían
os antigos iatrofísicos ou os actuais asinantes de Heildelberg . Esa Terra
ignota que segue a se-lo corpo humano, aínda despois de tódolos
avances no coñecemento do seu código xenético, o é moito máis cando
o consideramos como unha colectividad e inmersa nun medio ambiente
determinado, é dicir, o que sería o marco conceptual da epidemioloxía
ambiental. O ser humano, coma unha singularidade da riatureza, pero
o ser humano tamén inmerso e participando dese magma caótico (como
hoxe ven moitos físicos a natureza), do cal poden emerxer células de
arde, unha das cales debería se-la nosa especie . En definitiva, unha
natureza que nos condiciona pero que tamén é reorientada na súa
ev?]ución por un proxecto nacido dunha interpretación intelixente e
sentida das relacións que, de agora e de sempre, se estableceron entre
o ser humano e o mundo naturaL

12

2.- Os antecedentes do Cumio de Estocolmo
A problemática ambiental que se está a analiza r non foi só unha
toma de conciencia dos principais problemas que afectan á calidade da
biosfera. Ese sería posiblemente o primeiro paso. O seguinte estaría xa
enc3miñado a poñe-Ios medios para a súa solución xa qu e, en definitiva ,
eses problemas estaban a afectar uns bens moi estimados po lo ser
hu mano. Uos, como eran os relativos á saúde, foron unha conStante Ó
langa de toda a historia da human idade. E aíncla que oourras tempos
se buscase en divinclacles concretas Q U nuo destino cego unha boa parte

das súas causas e hoxe se teña que recorrer á ciencia para dar
explicacións celtas, sernpre estaba situado no centro das preocu pacións
humanas. Outros bens, como son os relativos ó medio, son dunha
valoración moito máis recente: nuns casos, polo simple gozo estético
das súas estructuras e das súas fo rmas, e noutros, porque a ciencia nos
a masa que ese medio ten ta mé n unha función constructiva e integradora
das personalidades sas e equilibradas, e contribúe a crear esa "tu'dime

Logotipo do Cumio de Estocolmo (972)
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afectiva" que definía

noso paisano Rof Carballo no seu libro Mito
e realidade da Terra Nai (] 957); e noutros casos, porque a medio
O

au langa prazo algúns elementos do medio poden chegar a ser obxecro
de explotación económica.

A sociedade foise dorando de instrumentos normativos para evitar
que eses bens, tra clicionais Ol! recentemente descubertos, se puidesen
degradar al! perder para o cal, o que primeiro foron normas morais máis
O menas aceptadas, axiña mudaron en aClOS lexislativos. E así, pOlleo
a poueo, 6 C01PUS legal ele tódalas nacións fóronse incorporando normas
e leis de tipo ambiental que re mataron por encher de substancia a esa
nova conciencia que ía nacencia na sociedade contemporánea. Foi un
proceso lento pero imparable que se desenvolveu en paralelo a roda
esa serie de descubrimentos que a ciencia do medio ambiente ía
poñenclo diante dos nasos ollas. Posiblemente non houbo outra época
na historia do dereito a nde a ciencia e a técnica estiveran tan presentes
como elementos inspiradores das normas lexislativas. De feito podería nse escribir dúas historias paralelas.
Téñense palas primeiras normas para a protección do medio
ambie nte as dictadas polo rei inglés Eduardo 1 en 1306 para previ-Ia
acumu lación de fumes, tanto nas atmosferas interiores como nas
exteriores, chegando a sancionar coa forca os infractores. Sen chegar
a tales extremos, os lexisladores ingleses tiveron de novo que actuar
no naso século para facerlle fronte ós serios problemas que empezaban
a te-las súas cidacles como consecuencia da conta minación provocada
palas calefaccións de carbón e as emisións das industrias peri urbanas.
O episodio de "Sl1Wg" no inverno do ano 1952 en Londres, coas g raves
consecuencias xa comentadas, foi o e lemento desencadeanre que
motivou a promulgació n en 1956 da súa "le i do aire limpo", que obrigou
ás industrias inglesas a realizar forres investimenros en sistemas anticonta minantes e determinou o cambio do combustible das súas calefa ccións
urbanas. En 1970 a batalla estaba case gañada: Londres, Li verpooI,
Manchester, tódalas grandes cidades eran xa cidades sen fumes, Algo
semellante aconteceu ca río Támesis, que pasou en pouco máis de dez
anos de ser un dos ríos máis contaminados do mundo, no cal a vida
era case impensable, a presentar un hábitat biolóxico normal, ande viven
e reprodúcense normalmente máis dun cento ele especies de peixes.
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No resto ele Europa os problemas non eran tan urxentes, pero tamén
comezaban a toma-las prime iras 111eelielas ele control ambiental, como
acorría coas lexislacións ho landesa e a lemana, que ele xeito similar Ó
acontecido e n Inglaterra, [amén incidían de fo rma prioritaria na calielade
do aire nas cidades ancle, por exemplo, os escapes dos coches
comezaban a ser regulados.
Á outra beifa do Atlántico, nos EEUU ele América, os episodios

de "smog " viñan afectando seriamente tamén á calidade do aire de mo itas
cidades, como Os Anxeles e San Francisco al! O coñeciclo episodio de
Donara (Pennsylvania) no que fa leceron 25 persoas, así como a
contaminación industrial das grandes zonas fabrÍs. Os ríos perdían tamén
as súas condicións de habitabilidacle e os solos erosionábanse. Pero foi
sobre todo unha nova sensibilidade fronte ó carácter global e irreversible
de moitos problemas ambientais o. que forzou á Administración a tomar
medidas lexislativas. Esta sensibilidade, da que participaban os grupos
máis acti vos da sociedade e que se manifestaba dun xeito maito máis
acusado ca e n Europa, afundía ás súas raíces en vellas e arraigadas
tradicións americanas das que escritores e pensadores coma \X1hitman,
Thoureu o Ma rsh eran os seu s máis destacados expoñentes. No ano 1969
a Administración americana publica a súa National Environmental Policy
ACI (lei estatal de política ambiental) que constitúe o primeiro conxunto
de normas que dun xeito xera l aborda n a totalidade dos problemas
a m bientais q ue preocupa ban naquel mome nto. Orien tada
fundamentalme nte cara ás empresas, dictou unha serie de medidas que
trataban de reduci-Ias emisións contaminantes dos diferentes elementos
do medio, sobre todo do aire e da auga . De feito quedaba formulada
xa nesta leí a necesidade das ava liacións dos impactos ambientais de
determinados proxectos, como unha medida complementaria da análise
custo-beneticio (ACB) que debían presentar tódalas em presas para
demostra-Ia süa viabilidade. Coma un desenvolvememo obrigado elesra
especie ele lei ma rco sobre a contaminación foron aparecendo
sucesivamente a Le i do Aire Li mpo, en 1970 e a Le i da Auga Lim pa,
en 1972.
Os instrumentos lexislativos que utilizaban, tanto as leis europeas
como as a merica nas, eran ele tipo paliativo, Oll de "final de liña", como
se os cualificaba coloquialmente, regulando tanto o tipo como a
15

intensiclade das emisións ou reducindo as taxas de producción, ou , sobre
[Oda, introducindo novas tecnoloxías que depurase n os eflu enres . De
forma complementaria comezaron a desenvolver normas da calidade do
medi o, que no caso da atmosfera tiñan unha evidente base san itaria,
xa que na maior parte das situacións se trataha de evitar que as doses
de inmisión afectasen á saúde das colectividades h umanas . Os estándares
de calidade da auga, tamén tií\an unha base sanita ria no caso das augas
de consumo e de carácter ecotoxicolóxico cando eran destinadas a
outros usos. Tamén, ós novas productos que se ían incorpora ndo ó
p roceso productivo se Hes pedía n probas cada vez máis esixentes e
conclue nres da súa inocuidade, e nalgúns casos de extrema perigosidade,
coma o DDT, chegaron a prohibirse.
Aínda que as normas relativas á calidade do medio e ós novas
productos, podían considerarse que tiñan un certo carácter preventivo
porque se anticipaban e evitaban en algun ha medida a posible
degradación ambiental, polo seu desenvolvemento no rmativo eran
realme nte consideradas e interp retadas como comp lementarias do que
se podía considera-lo núcleo fundamental das lexislacións: as medidas
de redu cción dos contaminantes no se u punto de emisión . Igualmente
as avaliacións dos impactos ambientais, que poste riormente constiturían
a medida preventiva p or excelencia, tampouco presentaban de forma
evide nte ese carácter pala súa situación, aínda subsidiaria , das análises
ACB . Po r iso pódese concluír, que nesta prime ira etapa os instn lmentos
lexislativos foron , esencia l e maioritariamente, de ti po paliativo .
A contaminación do aire e da auga afectaba n á saúde e á calidade
de vida dos cidadáns e por iso eran reguladas. Pero non era o llOica
motivo de preocupación ambiental dos anos que sucederon á Segunda
Guerra Mundial xa que a desa parición de determi nadas especies e
paisaxes comenzaba a valora rse coma perdas irrepa rables que o mundo
civilizado no n se podía permitir. E aínda que existían xa poderosas
razóns de carácter científico ou ético que as apoiaban, non deixaban
de ter razón au tores coma O intelectual marxista italiano Dario Paccino
(El embrollo ecoMgico, 1972), que denunciaban o carácter elitista de
mo itos dos movementos que xurdiron nesta época C0l11 0 a Wo rld Wild life
Fu nd presidida , prime iro polo príncipe Felipe de Edimburgo e despois
polo rei Bernardo de Hola nda. Pe ro, malia as evidentes contradiccións
16

destes gmpos, non hai dúbiela ele que representa ban unha poderosa
corrente de pensamento ecolóxico que desembocoll en importantes
accións como tódalas que se clesenvolvero n ata hoxe en defensa da
biodiversidade . As prime iras medidas lexislativas de protección das
especies vexetais e animais son moi temperás e poden localizarse na
creación do Parque Natural ele Yelowstone en 1872 que foron seguidas
pala de limitac ión c\olltras áreas protexidas, prim e iro en América e
despois e n Europa . En España os primeiros Parques Nacionais foron os
de Covad o nga e Ordesa creados pola Lei de Parques Nacionais, de
1917. En Galicia o profeso r Luis Iglesias propó n no ano 1929 a creación
clun Parqu e Nacio nal na Serra dos Ancares, aspiración que só se vi u
cumpriela parcialmente no ano 1997 ca ndo se a denominou "zona narural
protexida". Sen embargo desde o ano 1978 é declarado Parque Natural
o monte Aloia, ó que lle segui ro n as Illas Cíes (980), Corrubedo (992),
Baixa Limia (993) e As Fragas do Eume (997).
A UNESCO crea en 1948 e n Fontaineblea u a Unión Internac ional
para a Protección (despois foi denominada "Conservación") da Natureza
cos obxectivos de: "promover OL! apoiar cu:cións destinadas a asegurala pmpetuación da nalUreza saluaxe e dos recursos naturais sobre unha
base mundial, non só polos seus valores culturais e cientíjl"cos intrínsecos,
senón tamén polo benestar social e econól1J.ico a longo prazo da
humanidclde 't>. E nos anos seguintes numerosas asoc iacións foron
xurd indo con obxectivos total ou parcialmente coincide ntes cos da VICN.
En Gal icia ó Gru po Ornito lóxico Galego, fundado en 1973, pode ser
considerado coma o xerm o lo de moitos dos grupos ecoloxistas que hoxe
existen no país.
As normas de protección que foron aparecendo estimuladas por
estas organizacións tiñan un carácter limitativo e centrabánse en
prohibició ns de uso de determinadas actividades, como a extracción de
madeira o u a caza, que afec taban d irectamente á integridade da es pecie.
En moitos casos non presentaban ningún ti po de referencia espacial,
pero no utros como era o caso dos Parques ou Reservas Nacionais, esta
ficaba claramente delimitada e sobre ela se establecía a norma tiva
corresponclente. Nos prime iros te mpos, e sobre tocio en Noneamérica ,
estes espacios que tinan lim itado o seu uso p rod uctivo u'adicional fo ro n
reori entados decididamente caFd. a un LISO recreativo polo q ue o acceso
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de visitantes non só non estaba vetado, senón que foi claramente
promovido. Posteriormente e á vista dos resultados que se estaban a
producir, foi necesario establecer limitacións totais ou parciais dos
visitantes para determinadas áreas.
Aínda que no aspecto normativo a loita contra a contaminación
e a protección da natureza foron os eidos de coñecemento fundamentais
sobre os que se centraron os novos instrumentos lexislativos, non se
pode esquecer que nesta época que precedeu ó Cumio de Estocolmo,
xerouse unha grande actividade intelectual e reivindicativa da cal as súas
manifestacións máis visibles foron os movementos xuvenís e estudiantís
que desembocaron nas grandes manifestacións de maio do 68. Este
fondo social, aínda que foi recollido moi lixeiramente nas primeiras
lexislacións ambientais, sobre todo, como posibles novas formas de
participación supuxo, en cambio, un forte estímulo para que a
preocupación ambiental pasase a se integrar nos carpos lexislativos das
nacións de occidente. Posiblemente, sen eles, a normativa ambiental
progresaría máis lentamente e o Cllmio de Estocolmo non tería a
transcendencia que se lle recoñece. Un dos feitos máis de~tacados destas
manifestacións foi o Día da Terra, celebrado nos EEUU de América no
mes de abril do ano 1970 e no que participaron un has. vinte millóns
de persoas. A súa crónica de urxencia ficaba resumida así nun xornal
europeo da época: 'Xa suman millóns os cruzados do movemento

ecolóxico. Toda América mobilizada pola Xornada da Terra. As
manifestacións que tiveron lugar onte por todo o país en prol da dt?fensa
da naturezaforon ofroito de miríadas de iniciativas locais e autónomas,
nas que predominaron os xoves" (Corriere delta Sera, 23.04.70)9 De
tódolos xeitos a ideoloxía des tes xoves que se lanzaran á rúa convocados
por un claro obxectivo ambienta lista non era tao homoxénea como a
primeifa vista semellaba. En moitos destes grupos existía un evidente
ideal ecoloxista, pero noutros moitos estaba compartido con Olltras
correntes de pensamento que o único que tiñan en común cos anteriores
era o seu carácter rllpturista ca modelo de sociedade oa que se vivía.
De entre eles, e poi as relacións que posteriormente ti ve ron coa
problemática ambiental, habería que destaca-los movementos que
mantiñan unha clara actitude crítica cos obxectivos e aplicacións da
ciencia e a técnica. Por unha banda, clesenvolveuse unha forte corrente,
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con impo11antes apoios intelectuais, que puña en cuestión o carácter
obxectivo e resolutivo da ciencia de entre os que habería que destacala publicación do influente libro de Khum sobre La teoría de las
revoluciones científicas (1962), e os traballos da etapa californiana
ele Feyerabend, sobre toelo o seu Tratado contra el método (1970).
Por outra banda, atopábanse os movementos pacifistas, probablemente
de menor calado intelectual pero con moito maior apoio popular, que
criticaban as aplicacións da ciencia e a técnica, sobre todo na carreira
armamentística e dun xeito particular en todo o relacionado coa enerxía
nuclear. Exemplos significativos destes ideais teríamolos na película de
Kubrick El Doctor Estra11oamor ou na obra de teatro de Durrenútt
Los físicos que tiveron unha calorosa acollida nos círculos intelectuais
dos anos setenta.

Vineta humorística rirada de La Voz de
Ca/icia, 5 de xuño de 1972

No mes de xuño do ano 1972, convocados poi as Nacións Unidas,
reuníanse en Estocolmo representantes de 113 países para celebrar un
cumio no que, baixo o lema de "Unha soa Terra", discutisen a problemática ambiental que os científicos e os movementos de opinión puxeran
en evidencia nos anos anteriores. Os principais problemas ambientais
do planeta xa estaban formulados: o quecemento do clima, as chuvias
ácidas, a desaparición de especies ou a contaminación do aire e da auga,
sen embargo o tema de fondo que realmente se discutiu neste cumio
era o da contradicción (evidente naquel momento) entre desenvolvemento
e medio ambiente. Modelos económicos mundiais coma o promovido
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polo Club de Roma e desenvolvido por Meadows no Instituto Tecnolóxico de Massachussets nese mesl110 ano, denominado Los límites del
crecemellto, demostraban, segundo as súas precliccións, como o plane ta
estaba ex posto a un esgot3 mento rápido dos seus recu rsOs fundamentais
se se mantiña o vixente mo do de desenvolvemento. A denominada
"economía do astronauta ", propia de sistemas pechados e limitados, que
o economista Boulding contrapo ñía á "economía do cow-boy", dos
espacios abeltos e sen límites, semellaba presidí-las cliscusións. Mesmo
no propio logotipo do cumio, un home pechado ouo c:írcu lo , moitos

querían ver unha expresión grá fica dese modelo económico.
Outra característica significativa e diferencial con relación a Qutras
cumios ambientais posteriores, foi o rexeitame nto que procluciu nos
países menos desenvolvidos, que só tiveron unh a participación minoritaria no Cumio de Estocolmo, e ele moitos grupos de opinión que vían
nel unha expresió n excl usiva elos poderes capital istas OU cluns intereses
elitistas moi pouco solidarios cos aínda imporrantes proble.mas socia is
da é poca. Para os primeiros, o modelo económico que se propuña, con
limitacións indiscriminadas para a explotación dos recursos mundiais,
era un claro perigo para aqueles países qu e aínda no n saíran elunha
situación ele pobreza . Para os segundos, Esto~olmo era unha farsa, ancle
os países rnáis desenvo lvidos tranquilizaban a súa conciencia con temas
de l1lo i cativa transcendencia social. A ded ica[Q ria que Daría Paccino
presenta no seu libro, xa cimdo, é suficiemel1leme expresiva: ... "a
aquellos que para ganarse el pan, deben vivir en un hábitat que ningún
ecólogo aceptaría para los osos del Parque Nacional de los Abruzzos ni

para las CClbras montesas del Parque Nacional del Gran Paradiso . los
obreros de las fábricas y los talleres""-
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3. De camiño cara a Río
Do cumio de Estocolmo ó de Río de ]aneiro, que tivo lugar en
1992, median vinte anos, un período de tempo o suficientemente amplo
como para que as formulacións da sociedade fronte ó medio ambiente
cambiaran de maneira radical, de tal xeito que o que en 1972 eran
simples resultados aínda non ben aceptados por todos, vinte anos máis
tarde sexan xa crenzas firmes e aptitudes plenamente calladas. De
tódolos xeitos, entre os dous grandes cumios sobre o medio ambiente
existe unha terceira xuntanza mundial que tivo lugar en Nairobi en 1982,
xusto na meta de do período, á que non se lle adoita dar unha especial
relevancia e que, sen embargo, a ten na práctica xa que é a partir desa
data cando realmente se producen os cambios cualitativos máis
importantes.
A xuntanza de Nairobi foi convocada pola PNUMA (institución
creada nas Nacións Unidas para ocuparse de forma específica dos
problemas ambientais), e o seu obxectivo fundamental era o de realizar
unha avaliación, dez anos despois, dos acordos de Estocolmo. As súas
conclusións afirmaban que o devandito cumio "representou unha forza

Presidencia da Sesión de
Carácter Especial do
PNUMA de Nairobi (Kenia)
en 1982
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poderosa para incrementa-la conciencia e comprensión públicas da
fraxilidade do medio ambiente humanoll, que dera orixe a moitas
organizacións, tanto gobernamentais como non gobernamentais e que
realizara un notable avance no aspecto normativo a nivel nacional e
internacional, non obstante o Plan de Acción foi só parcialmente
cumprido, e non se pode considerar que os resultados foran todo o
satisfactorios que se desexara, debido principalmente á pouco axeitada
previsión e comprensión dos beneficios a langa prazo da protección do
medio ambiente, á pouco axeitada coordinación de enfoques e esforzos,
e ós recursos escasos e desigualmente distribuídos 12 Malia iso, o simple
feito da convocatoria, realizada nun país do terceiro mundo, e a
importante presencia de representantes deste ámbito supoñía xa un
significativo cambio cualitativo con relación a Estocolmo. Por outra
banda, ó modelo económico mundial de Los lúnites do crecemento
do MIT seguíronlle outros máis centrados na problemática do Terceiro
Mundo como a Estrategia para la supervivencia (1974) de Msarovic
e Pestel, América Latina ou Bariloche (1976) , Futuro de la
economía mundial (1977) de Leontieff ou El mundo del año 2000
(1980) da Comisión Carter. Destas novas análises xurdía a evidencia de
que no terceiro mundo existían problemas específicos do medio
ambiente relacionados directamente co seu nivel de pobreza, como
podería se-lo da desertización, e que nestes casos, o desenvolvemento
económico máis ca un factor de degradación ambiental era precisamente
o medio máis eficaz para superalos. Por iso, máis ca unha reducción
xeneralizada do desenvolvemento no planeta segundo o modelo
occidental, o prioritario centrábase nunha distribución máis equilibrada
da riqueza. 'De aí que, segundo as conc!usións de Nairobi, o
establecemento dunha nova arde económica mundial figúrase entre os
instrumentos máis importantes dos esforzos mundiais para facer
reversible a degradación do medio ambiente13
Nairobi, á marxe do feito importante de reunir por primeira vez
en torno á problemática ambiental os países ricos e pobres, 'supuxo un
cambio cualitativo na historia do medio ambiente, probablemente
porque coincidiu no tempo coa maduración dunha serie de iniciativas
que xurdiran nas dúas décadas precedentes. En Estocolmo estiveron
representados os auténticos poderes económicos do planeta e, das súas
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RESUMO DA PROPOSTA DE PRINCIPIOS LEGAIS PARA A PROTECCiÓN DO MEDIO
AMBIENTE E O DESENVOLVEMENTO SOSTIBLE APROBADA POLO GRUPO DE
EXPERTOS EN DEREITO AMBIENTAL DA CMMAD'

1, PRINCIPIOS, DEREITOS E DEBERES XERAIS

Dereito bumcmo fundamental
1.

Tódolos seres humanos teñen o dereiro fundamental a un medio ambiente axeitado
para a súa saúde e benestar.

¡gualdade entre as xeracións
2.

Os Estados deberán conselvar e emprega-lo medio ambiente e os recursos naturais
para beneficio da presente e das futuras xeracións.

Conservación e utilización sostible
3.

Os Estados manterán os ecosistemas e os procesos ecolóxicos indispensables para
o fun cionamento da biosfera, conselvarán a diversidade biolóxica e obselvará n o
principio do óptimo rendemento sostible na utilización dos recursos natllrais vivos
dos ecosistemas.

e

Normas para o medio ambiente e vixilancia
4.

Os Estados establecerán normas axeitadas de protección do medio ambiente e
vixiarán os cambios na calidade do medio ambiente e a utilización dos recursos,
e publicarán os datos pertinentes.

Avaliacións p,-evias do medio ambiente
5.

Os Estados realizarán ou requirirán avaliacións previas das actividades .que se
propoñan e que poidan afectar considerablemente ó medio ambiente Oll á
utilización dos recursos naturais.

6.

Os Estados informarán oportunamente a tódalas persoas que probablemente veñan
a resultar afectadas por unha actividade proxectada e outorgaránselles igualdade
de acceso e un proceso imparcial nos procedementos administrativos e xudicia is.

Notificación previa, igua/dade de acceso e proceso imparcial

Desenvo/vemento sos tibie e asistencia
7.

Os Estados asegurarán que se trate a conselvación como parte integrante da
planificación e execución das actividades de desenvolvemento e proporcionarán
asistencia a oUU·os Estados, en especial a países en desenvolvemento , en apoio
da protección do medio ambiente e do desenvolvemento sostible.

abriga xeral de cooperar
8.

Os Estados cooperarán de boa fe cos ou tros Estados na aplicación dos dereiros
e deberes precedentes.

FONTE: C.M.M.A.D. Nuestro futuro común, Alianza Ed. Madrid, 1987.
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iniciativas, nace ron novas organizacións e creouse un amplo abano de
instrumentos normativos que, polo menos sobre o papel, supoñían
cambios importantes sobre a situación precedente. Sen embargo, a falla
de apoio económico ou de vontade política nalgúns casos, a descoordinación ou a inercia administrativa noutros, fixeron que a maioría deles
non comezasen a ser realidades efectivas ata a década seguinte. Ó
mesmo tempo, a base popular destas preocupacións foise espallando
e numerosas ONGs que tiñan coma fin prioritario o medio ambiente
fóronse creando en tódolos países do mundo. Cando tivo lugar a
xuntanza de Nairobi existían xa máis de 5000 organizacións con estes
obxectivos.
Na década que seguiu á xuntanza de Nairobi publicouse no ano
1987 Nuestro futuro común promovido pola Comisión Mundial sobre
() Medio Ambiente e o Desenvolvemento, coordinado pola ministra
norueguesa Gro Harlem Brundtland a instancias da Asemblea Xeral das
Nacións Unidas, co obxectivo de dispor dun documento que achegase
"un programa mundial para o cambio". O concepto de "desenvolvemento
sostible", que introduce o citado documento, supón que as actividades
productivas deben de realizarse de tal xeito que se satisfagan as

necesidades do presente sen compromete-la capacidade das futuras
xeracións para satiiface-las p1'Opias 14 Este concepto que posteriormente
foi utilizado dun xeito esaxerado e case abusivo , nunha boa parte das
normas e directrices das políticas ambientais que Ile seguiron, non
supuña de feito ningunha novidade. Na declaración de Nairobi xa se
falaba dun desenvolvemento ambientalmente seguro e socioeconomicamente sustentable e Loperena Rota, D. no seu libro sobre Los
princiPios del Derecho Ambiental (998) considera que tal principio,
desde un punto de vista xurídico, xa estaba contemplado no sistema
español en normas tan tradicionais como as corresponden tes ás
transmisións patrimoniais onde cada xeración debe transmitir o recibido
da precedente sen prexuízos ou diminucións sensibles1s De tódolos
xeitos, aínda que conceptualmente supoña poucas novidades, na
práctica estaba a incidir nunha problemática formulada xa de antigo,
pero aínda non resolta, relativa ás relacións entre o desenvolvemento
e o medio ambiente. En Estocolmo contrapúxose o modelo de desenvolvemento dos países ricos á defensa do medio ambiente e en Nairobi
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intentouse compatibilizalos mediante dous modelos de desenvolvemento
artellados nunha nova orde mundial. Pero o certo é que na década dos
oitenta aínda o desenvolvemento dominante no planeta seguía a ampliala fenda que separaba os países ricos dos pobres e o medio ambiente
seguía a se degradar. Esas tendencias, de continuárense no século
vindeiro, no que a poboación se duplicaría, amosábanse como insostibies polo que era absolutamente necesario realizar un cambio radical
nas súas formulacións. O concepto de "sostenibilidade" semella que
mereceu o consenso mundial como lema dese cambio de temón na
dirección do desenvolvemento e amosouse, máis ca coma un obxectivo
fixo e predeterminado, coma un proceso de reorientación nas actitudes
adoptadas polos centros do poder económico. SÓ así se podería garantir
para o futuro un mundo máis xusto e un medio ambiente máis san.
As administracións públicas foron tradicionalmente as xestoras dos
intereses xerais e así tamén aconteceu coa aplicación das primeiras
normativas de protección do medio ambiente. Sen embargo, dadas as
súas características, cun forte compoñente científico e unha rápida
evolución no tempo, axiña as administracións públicas non foron quen
de asumir toda a complexa problemática que deses instrumentos
normativos se derivaban. Como alternativa fóronse creando baixo a
tutela das administracións institucións intermedias onde equipos de
expertos asumían unha parte das funcións de xestión e control. Por outra
banda e tal como sinala Esteve Pardo, J. no seu libro Técnica, riesgo
y derecho (999), "además de esa recomposición materializada en el
plano institucional u organizativo que se produce en sectores punteros
del desarrollo científico, singularizados por su complejidad y nivel de
riesgos, se adviene un movimiento, tal vez de mayor alcance y más difuso
desde luego, en virtud del cual se opera un traslado, sobre todo de las
funciones de control e inspección, desde las Administraciones Públicas
que tl'adicionalmente las han ejercido, a sujetos particulares16 Un destes
novos instrumentos é o das ecoauditorias e ecoetiquetados, onde as
empresas dun xeito voluntario se someten a normas de autocontrol que
periodicamente serán revisadas por instancias externas, en xeral de
carácter privado, aínda que autorizadas pola Administración. Por outra
banda, os paneis de expertos e as peritaxes, realizadas por institucións
intermedias entre as administraciones e as empresas, xorden cada vez
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máis coma elementos fundamentais nas tomas de decisión sobre o medio
ambiente.
Finalmente, na década dos oitenta, comezaron a tomarse os
primeiros acordos de caTácter mundial para facer fronte ós retos do
medio ambiente que presentaban un carácter global: os derivados do
cambio climático e da perda de biodiversidade. Ámbolos dous eran
problemas coñecidos xa desde antigo e foron sempre temas recorrentes
nos diferentes cumios ambientais, pero foi só nesta época cando
comezaron a adopta-los prime iros compromisos de carácter internacional,
como consecuencia, nalgúns casos, dos novos coñecementos científicos
que se viñan de achegar, como aconteceu coa desaparición da capa de
ozono, e .noutros, pola presión de determinados países cunha maior
sensibilidade ambiental.
A política ambiental da Unión Europea é un exemplo significativo
desta evolución. É ben sabido que no Tratado de Roma (957),
documento fundacional da Comunidade Es;onómica Europea, non se
facía referencia ningunha ó medio ambiente e que foi na Conferencia
de París de comisarios comunitarios, en outubro 'do ano 1972, cando
dun xeito explícito se recoñece a importancia da problemática ambiental
cunha clara referencia ás condusións do Cumio de Estocolmo de xuño
do mesmo ano. Ó ano seguinte créase o 1 Progra~a de Acción da CEE
sobre o medio ambiente , que terá unha duración de cinco anos e que
desde entón se converte, cos ' seu s sucesivos programas, na referencia
da política ambiental europea. Nel os instrumentos básicos centrábanse
nas "normas de emisión" e nos "obxectivos de calidade" do medio coma
criterios fundamentais de reducción da contaminación e, en relación coa
protección da natureza, en limitacións ou prohibicións que afectaban
a usos que tiñan unha incidencia especial sobre a existencia de
determinadas especies. Son medidas de carácter paliativo, e só dun xeito
incipiente se apuntan normas de carácter preventivo. O II Programa de
Acción (1977-82) supuxo unha continuación das medidas anteriores sen
ningunha novidade particular. Será o III Programa de Acción, posta na
práctica un ano despois de Nairobi, ondeaparezan normas e principios
que supoñan xa un cambio cualitativo con relación ás políticas anteriores, como a maior incidencia que se darán nel ás medidas preventivas
(durante este III Programa acórdase a Directiva 85/ 337 sobre a
obrigatoriedade para determinadas actividades da avaliación de impacto
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ambientaD, a integración das políticas ambientais nas sectoriais e a da
importancia das actividades ambie ntais como xeradoras de emprego,
Tamén ó principio de "quen contamina paga" dotaráselle de instrumentos máis efectivos para a súa aplicación, Todos estes principios
quedarían recollidos finalmente, no outro documento fundacional da
Unión Europea, a "Acta Única Europea" (987) , A transposición á lexislación autonómica galega da directiva europea sobre as avaliacións de
impacto ambiental farase no ano 1990,
No mes de xuño do ano 1992 tivo lugar en Río de Janeiro o
segundo cumio ambiental baixo a denominación de "Cumio da Terra"
co obxectivo fundamental , segundo o seu secretario xeral M, Strong, de
coloca-lo tema ambiental no centro do debate sobre o desenvolvemento
e como peza básica das políticas sociais e sectoriais 17 Asistiron representantes de 178 países e os seus documentos fundamentais foron a
"Declaración de Río", un código de abrigas e dereitos indiv'iduais e colectivos e dos gobernos no tocante ó medio ambiente e ó desenvolvemento
e a "Axenda 21 ", que supoñía un plan de acción sobre os problemas
ambientais co horizonte do século XXI. Tamén os Estados asistentes
subscribiron convenios sobre os dous grandes problemas globais do
medio ambiente : "o cambio climático " e a "biodiversidade",
Se se compara este cumio ca que tivo lugar vinte anos antes en
Estocolmo, pódese constatar que así como naquel eran os países pobres
e os movementos populares os que o criticaban , agora eran algúns dos
países máis ricos do planeta, como os EEUU, os que presentaban os
maiores rece os á ratificación dalgúns convenios subscritos, Por outra
banda, a declaración de Heildelberg amasaba como unha parte da
comunidade científica estaba en desacordo ca camiño e alcance ó que
se estaba chegando como consecuencia do movemento ambienta lista
dos últimos anos, Eran, en xeral, representantes das chamadas ciencias
"duras" , é dicir, as que tiñan métodos de ensaio e verificación supostamente exactos e que se lles atribuía unha boa garantía e seguridade
ás súas conclusións, Científicos, en definitiva, que non aceptaban o grao
de incerteza e inseguridade que presentaban outros eidos do coñecemento como eran os das ciencias biolóxicas ou da saúde, ou que desde
un punto de vista epistemolóxico seguían ancorados nas metodoloxías
de Popper, cunha visión pechada e rematada da ciencia, onde todo podía
ser controlado e previsto,
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4.- Convivindo co risco e a incerteza
No ano 1976 prodúcese un escape de 600 kg de dioxina na planta
que a empresa ICMESA tiña en Seveso (Italia), e as consecuencias deste
sobre a saúde humana aínda non puideron ser avaliadas correctamente
15 anos despois (Turnbull,G.H., 1992)18, no ano 1983 a empresa Union
Carbide ten unha fuga de gas isocianato de metilo en Bophal (India)
e produce uns 200 mortos e 200.000 afectados en maior o menor grao
e no ano 1986 ten lugar o accidente do reactor nuclear de Chernobyl
en Ucraína cuns 250 mortos e 200.000 afectados, aínda cando está
plenamente aceptado que as súas consecuencias a langa prazo non
puideron ser avaliadas , posta que moitas aínda están por vir. Isto en
relación cos denominados "accidentes maiores", porque noutra arde de
causas e relacionados coas industrias alimentarias, teriámo-los problemas
das "vacas tolas" ou os recentes proble mas de contaminación de augas,
pensos e bebidas detectados en Portugal, Francia e Bélxica. Todos tiñan
en común que os seus efectos a curto ou medio prazo eran coñecidos
en maior o menor grao, aínda que se sospeitaba que en moitos deles
existe un alto grao de probabilidade de que a máis langa prazo se
desenvolvan outros efectos.
Pero existen outros problemas que non presentan efectos a prazos
curtos de tempo, e que, polo tanto, non resultan evidentes, pero dos
que se cre que por un proceso acumulativo a pequenas doses poden
chegar a producilos ó cabo dun certo tempo. Sería o caso actual dos
disruptores endócrinos, que é como se denominan a un conxunto de
substancias que poden xerar alteracións, fundamentalmente , no sistema
reproductor, das cales Hester,R.E. e Harrinson, R.M. (999) sinalan que
o que é máis preocupante é que un baixo nivel de exposición dun amplo
grupo de substancias pode estar a afecta-las funcións endócrinas .... a
evidencia de tales efectos é débil, p ero o nivel habitual de coñecemento
31

é pobre e non está claro aínda que problemas descoñecidos poden
acontecer nos vindeiros anos1 9 . Estes riscos sen evidencia inmediata
poderían ser denominados os "riscos silenciosos" en atención á tradición
que o cualificativo "silencioso" ten en moitos problemas de sanidade
ambiental, como foi o do clásico libro de Rachel Carson al! , sobre todo,
o gravado do xornal inglés Punch que representaba no ano 1858 amarte
navegando placidamente polo Támesis, en alusión ó suposto contaxio

Algúns productos químicos dos que se coñece ou sospeita un efecto de
disruptores endócrimos
Compostos

Aparición

Hormonas naturais e sintéticas

As hormonas naturais, aumentadas por drogas
hormonais coma os que se empregan como anticonceptivos por vía oral, son excretadas polos humanos
e os animais e aparecen nos sumidoiros.

Fitoestróxenos

Constituíntes naturais de moitos alimentos, incluídas
as alubias, as coles, o repolo, as espinacas, a soia,
os cereais e o lúpulo. As principais clases son
lignanos e isoflavonas.

Micotoxinas

Producidas polos fungos que contaminan as colleitas.
Algúns, coma a ceralenona, son estróxenos.

Pesticidas organoclorados

o DDT, lindano y beta-HCH son sustancias moi
con'entes e persistentes que contaminan o medio
ambiente.

Bifenilos policlorados (PBCs)

Substancias moi espalladas e persistentes que
contaminan o medio ambiente.

Politoxila tos , alquifenol (APEs)

Surfactantes no iónicos empregados en deterxentes,
pinturas, herbicidas, pesticidas e plásticos, como por
exemplo nonifenol e o octifenol, atopados en
sumidoiros e en vertidos industriais.

Dioxinas

Productos de combustión de moitos materiais.

Ftalatos ésteres

Moi utilizados coma plastificadores para Pvc.
Sustancias moi comúns que contaminan o medio
ambiente.

Bisfenol A

Un composto de plásticos policarbonados e resinas
epoxídicas empregadas en alimentos enlatados
producidas en cadea.

Fonte: Hester, R. E. E Harrinson, R. M., Risk Assessmellt alld Risk Mallagemellt.
Royal Society of Chemistry. Cambridge, 1998.
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por miasmas que xeraba, e que titulaba "O Bandido Silencioso". Son
riscos ós que se lles asegura un crecemento continuo no futuro. Aínda
que só sexa polo imparable perfeccionamento das técnicas de análise
e diagnóstico, que permiten por en evidencia datos que antes
permanecían ocultos.
Este tipo de problemas, que non teñen nada que ver cos riscos
tradicionais das sociedades preindustriais, son unha consecuencia da
saturación tecnolóxica á que está a chegar unha sociedade, que unha
vez superados os perigos ligados a causas naturais como eran afame
e as súas secuelas, está a xerar OLItros, vencellados ó seu dominio técnico
sobre a natureza. O sociólogo alemán Ulrich Beck, o mesmo ano do
desastre de Chernobyl cualificou a actual como a "sociedade do risco"
e sinalou con relación a ela que "el ingreso en la sociedad del riesgo
tiene lugar en el momento en el cual los peligros decididos, y con ellos
producidos socialmente, exceden o superan los sistemas de seguridad
vigentes de los cálculos de riesgo del Estado providencia: los riesgos
atómicos, químicos, ecológicos y de la tecnología genética no son - a
diferencia de los riesgos del industrialismo temprano -: a) limitables ni
espacial ni temporalmente, b) imputables conforme a las reglas vigentes
de causalidad, culpa o garantía y c) compensables o capaces de ser
asegurados. O para decirlo con un ejemplo: los damnificados de
Chernobyl aún no nacieron todos a día de hoy" (citado por Esteve Pardo,
J. 1999)20.

"O Bandido Silencioso", gravado satírico
sobre a contaminación do Támesis publicado
na revista Puncb no ano 1858.

33

Na sociedade actual os riscos poden ser, en xeral, menores que
no pasado, mais, segundo Beck, o que os diferencia radicalmente é que
na sua orixe atópanse sempre ou case sempre as actividades humanas.
Noutras épocas os riscos e desastres podíanse imputar os deuses ou o
destino, hoxe en día, a man do home aparece sempre detrás deles.
Unha das características do risco tecnolóxico actual é que os niveis
admisibles non veñen nunca determinados na súa totalidade por parámetros claramente definidos ou regulables como poden se-la concentración
ou a exposición a un determinado producto. Cada vez se lle da maior
importancia ó que se denomina "risco residual" ou "aceptable", que vén
definido polo grupo social potencialmente receptor do risco. É un dato
cunha forte compoñente subxectiva e sometida a influencias de carácter
social, como son a cultura, o nivel económico, as tradicións, etc. Pero,
malia isto, é o obxectivo ó que sempre se tende no control dos riscos.
Estas diferencias na percepción e aceptación dos riscos son notorias na
sociedade actual e así, existen algúns de alto nivel de risco (coma os
automóbiles) plenamente aceptados por unha parte significativa desta,
mentres que se teñen outros que xeran un elevado grao de inquietude
e inseguridade, aínda cando a probabilidade de que acontezan sexa
moito menor. Dentro deste grupo atoparanse os riscos maiores e os
derivados do sistema de producción de alimentos e, problamente tamén,
os riscos silenciosos.
Nuns e nos outros casos, o risco produciríase cando a seguridade
que se lle supón ó sistema tecnolóxico actual creba por algún fallo imprevisto dos seu s mecanismos. O fallo humano, ó que , segundo Esteve
Pardo, J. (Técnica riesgo y Derecho, 1999), se acode dun xeito
excesivo e paradoxal coma xustificación de moitos problemas, sería a
solución á que recurrirían moitas empresas para non ter que enfrontarse
ca feito de que moitas causas son científicamente descoñecidas. Aceptaríase mellar o fallo humano coma orixe do risco có dunha simple fenda
mm sistema tecnolóxico, que se nos ofrece coma seguro e controlable
en tódalas súas manifestacións. E non menor desacougo debe producir
nos perceptores do risco o feito de que se teña que admitir que a ciencia
actual se vexa incapaz de demostrar de forma fidedigna e inequívoca
que un perigo razoablemente suposto, coma pode se-lo derivado da
presencia dun tóxico, dea ou non orixe a determinados efectos dañinos.
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As catro irnaxes semánticas do risco na percepción pública
1. Perigo perentorio (A espada de Damocles)
o
Fonte de risco anificial
o Gra nde potencial de catástrofe
o Distribución desigual do risco-beneficio
o Percepción do azar coma unha ameaza
2. Asasinos lentos (A caixa de Pandora)
o Ingred iente (artificial) na comida, na auga ou no aire.
o Efectos retardados; non catastróficos.
o Supeditado á información, non á experiencia.
o Á procura da xestión determinista de riscos.
o Un forte incentivo para a culpa.
3. A proporción custo-beneficio (A escala de Atenea)
o Limitado ás ganancias e perdas económicas.
o
Orie ntación cara á discrepancia da distribución , non ó valor agardado.
o
Asimetría entre riscos e ganancias.
o
Dominio do pensamento probabilístico.
4. Emoción vocacional (A irnaxe de Hércules)
o
Control persoal sobre o grao de risco.
o Habilidades persoal necesarias pa ra controla-lo perigo.
o Actividade voluntaria.
o Consecuencias non catastróficas.

• Risco coma perigo perentorio (A espada de DamoclesJ considérdose os' riscos coma unha ameaza
do azar q ue pode desencadear un desastre sen aviso previo en sen te mpo suficiente para ata llalo perigo que implica. Esta imaxe está vencellada ás fcn tes de riscos arrificiais eun grande potencia
para xerar ca tástrofes.

• Asasinos lentos (a caixa de Pandora): considérase O risco coma unha ameaza invisible para a
saúde o u o benesrar das _persoas. Po lo xeral os efecros vense retardados e afectan só a pOlleas
persoas Ó mesmo tempo. O coñecemento destes riscos baséase na info rmación que poden
achegar olltros, no n na experiencia persoal.
o Proporción cLlsto-beneflcio (A escala de Atenea): os riscos percíbense coma un equilibrio entre
as ganancias e as perdas . Este concepto de risco achégase máis á interpretación técnica de risco.
Sen embargo. esta imaxe só se emprega nas perpeccións que teñen as persas das ganancias
e as perdas económicas.
• Emoción vocacional (imaxe de Hércules); con frecuencia búscanse activamente e cleséxanse os
riscos, entre os que cómpre destacar tóclalas actividades para as cales é necesario posuír
habilidades pe rsoais para cont rola-la situación perigosa. A emoción provén do goce q ue supón
te r comrol sobre un mesma a u o contor no d un .

FONTE: Douben ,P.E.T. Ced.) Pollution Risk Assessment and Management. Wiley. New York.

1998"
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Esta incerteza, en canto á capacidade da ciencia para poder
demostrar de maneira definitiva os efectos de moitos perigos que se
detectan, é unha evidencia que se fai cada vez máis presente nos
problemas ambientais e sanitarios. Ante ela, os responsables políticos
e os comités de expertos a eles vence liados non ficaron inactivos á
espera de mellores e máis concluentes resultados, como semellaba que
implicitamente recomendaban os asinantes de Heildelberg. En situacións
como foron as dos vertidos radioactivos ó Mar do Norte (1987) ou a
das primeiras evidencias da destrucción do ozono estratosférico (1985)
actuouse invocando ó que desde entón se denominou "o principio de
precaución". Na actualidade, moitos poderes públicos están a encarar
con esta perspectiva problemáticas como as do cambio climático, dos
disruptores endócrinos ou das derivadas da enxeñería xenética. O Cumio
de Río de Janeiro consagrou este principio sinalando que: ca fin de
protexe-lo medio ambiente, os Estados deben aplicar amplamente as
medidas de precaución conforme ás súas capacidades. Cando haxa
perigo de dano grave ou irreversible, a falla de certeza científica absoluta
non debe utilizarse como razón para posterga-la adopción de medidas
efectivas para impedi-la degradación do medio ambientri"l.
A Unión Europea foi especialmente sensible ó principio de

precaución que recolleu de forma explícita no artigo 174 do Tratado
de Amsterdam no que se sinala que a política no ámbito do medio
ambiente basearase nos principios de precaución e de acción preventiva
22, o Tribunal de Xustiza Europeo invocouno en diferentes sentencias
e moi recentemente, no mes de febreiro deste ano, a Comisión Europea
publicou un documento COM sobre "O recurso ó princiPio de
precaución". Finalmente, o profesor francés Franc;:ois Ewald, especialista
na evolución dos sistemas sociais de responsabilidade, resumiría a
importancia deste principio deste xeito: despois da era da previsión e
a da prevención entramos na idade da precaución "23. A era da previsión
correspondería ó nacemento dos sistemas de seguridade social no século
pasado, a da prevención sería a actual e a da precaución representaría
o futuro.
Todo principio debe xerar unha serie de instrumentos normativos
específicos para facer efectivos os seus contidos e así, no eido da
prevención foron as avaliacións de impacto ambiental, entre outras, as

36

OS CATRO COMPOÑENTES DA AVALIACIÓN DO RISCO

Antes de adoptar unha medida , debe intentarse completar, na medida do
posible, os seguintes catro elementos da avaliación de riscos:
A identificación do pengo significa determina-los axentes biolóxicos, químicos
ou físicos que poden ter efectos adversos. Un ha nova substancia ou axente biolóxico
pode revelarse a través dos seu s efectos sobre a poboación (enfermidade ou morte) ,
ou sobre o medio ambiente, e pode ser posible describi-Ios efectos reais ou potenciais
sobre a poboación ou o medio ambiente antes de que se identifique a causa de forma
indubidable.
A caracterización do perigo consiste en determinar, en termos cuantitativos ou
cualitativos , a natureza e gravidade dos efectos adversos asociados cos axentes ou a
actividade que os causa. Nesta fa se debe establecerse a relación entre a cantidad e de
substancia perigosa e o efecto que produce. Non obstante, ás veces é difícil ou
imposible proba-la relación, por exemplo porque o víncu lo causal non puidera
determina rse de xeito indubidable.
A avaliación da exposición consiste en avaliar cuantitativa ou cualitativamente
a probabilidade de exposición ó axente estudiado. A parte da información sobre os
propios axentes (fonte, distribución, concentracións, características, etc.) necesítanse
datos sobre a probabilidade de contaminación ou exposición ó perigo da poboación
ou o medio ambiente.
A caracterización do risco corresponde á estimación cualitativa ou cuantitativa,
tendo en conta as incertezas inherentes, a probabilidade, a frecuencia e a gravidade
dos potenciais efectos adversos que poden incidir sobre o medio ambiente ou a saúde.
Esta caracterización establécese baseándose nos tres elementos anteriores e depende
en grande medida das incertezas, variacións, hipó¡eses de traballo e conxectu ras que
se formularan en cada fase do proceso. Cando os datos dispoñibles son inaxeitados
ou non concluíntes, unha formul ación prudente e cautelosa da protección do medio
ambiente, da saúde al! da seguridade podería consistir en optar pala "hipótese máis
pesimista"; a acumulación das devanditas hipóteses produce unha esaxeración do risco
real, pero á vez infunde cena seguridade de que non será infravalorado.

Fonte: Comunicación de la Comisión sobre el recurso al pn:ncipio de precaución [COM
(2000) 1 final]

que o acadaron. Para o principio de precaución será, posiblemente,
a avaliación e xestión dos riscos o instrumento decisivo que o transforme
en realidades normativas nos vindeiros anos. Del dependerá, en boa
medida, un dos aspectos máis delicados e conflictivos do principio de
precaución, o do equilibrio que deben acadar os responsables políticos
entre as líberdades e os dereitos dos individuos, a industria e as
organizacións, e por outro, da necesidade de reducir ou elimina-lo risco
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de efectos perigosos para o medio ambiente ou a saúdt?4 Para o cal é
recomendable realizar un proceso de toma de decisións estructurado nos
seguintes apartados:
a) Avaliación do risco.
b) Elección da estratexia de xestión do risco.
e) Comunicación do risco.

o primeiro apartado é o que presenta un maior contido científico
e ó que se lle dedicou os maiores esforzos nos últimos anos. Os primeiros
intentos de sistematización da avaliación de riscos están claramente
vence liados á sanidade ambiental xa que as súas primeiras formulacións
realizounas nos comezos dos anos setenta o organismo chamado American Conference of Governmental Industrial Hygienists, seguidos dos
traballos da EPA na meta de da década para avaliar os riscos asociados
a exposicións de baixa dose de productos potencialmente cancroxénicos.
Os traballos centráronse, fundamentalmente, en estudios epidemiolóxicos
e toxicolóxicos onde o risco se caracterizaba finalmente tanto por datos
cualitativos (natureza e intensidade dos efectos, reversibilidade ou irreversibilidade destes , etc.), coma cuantitativos (probabilidade de efectos
de varios tipos e intensidades). Cando se intentou aplicar estes estudios
á decisión política, apareceu toda unha sorte de factores de carácter
subxectivo, como podía se-lo da aceptación do risco polas poboacións,
que fixeron necesaria a introducción de cuestións e valoracións de tipo
social. Para tratar de integrar estes elementos obxectivos e subxectivos
nun esquema de análise e decisión organizado, o Nacional Research
Council (NRC) americano elaborou o seu documento Risk Assessment
in the Federal Government: Managing the Process (983). Posteriormente unha comisión do Congreso americano comeza en 1990 unha
serie de estudios sobre a problemática dos riscos derivados da posta
en práctica da Clean Air Act Amendments. En 1994 a NRC publica o
seu Science and Judgment in Risk Assessment onde presenta un
método de avaliación de riscos estructurado en catro apartados (a .identificación do perigo, b.- caracterización do perigo, c.- avaliación da
exposición e d.- caracterización do risco) que foi finalmente adoptado
pola CCE en relación coa problemática da aplicación do principio de
precaución. Finalmente en 1997 unha comisión presidencial e do Congreso dos EEUU publica un importante documento sobre a avaliación
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o

marco de xestión de riscos de saúde ambiental

Fonte: Presidential/Congressional Commision. Risk Assessment and Risk Management
in Dicision-Making. Washington, 1997.

e xetión de riscos na toma de decisións normativas (Risk Assessment
and Risk Mangement in Regulatory Decision-Making).
En Galicia a prime ira avaliación de riscos realizouna a Dirección
Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental no ano 1999 sobre os solos
contaminados da área de Porriño.
Nas estratexias de xestión de riscos cómpre ter moi en conta os
seguintes criterios:
a) Proporcionalidade: as medidas non deberían ser desproporcionadas con relación ó nivel de protección que se pretende.
b) Non discriminatorio: que situacións comparables non sexan
tratadas de maneira diferente .
c) Coherente: que as medidas deban ser acordes coas xa adoptadas en situacións semellantes.
d) Análise das consecuencias da falla de acción: nas que se teñan
en conta consideracións tanto económicas coma doutro tipo.
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e) Evolución científica: as medidas deben modificarse o suprimirse
a medida que novos datos científicos o aconsellen.
En todo este conxunto de liñas de acción cómpre ter ben dese nvolvido un sistema de comunicación entre os xestores e perceptores do
risco que debe ser fluído e realista. É unha das etapas máis críticas xa
que constitúe o nexo fundamental entre os aspectos obxectivos e
subxectivos da avaliación e xestión dos riscos. A comunicación debe
ser, simultaneamente, cualitativa e cuantitativa polo que á súa vez será
"verbal and mathematical"25 . Conclusión que escandalizaría ó mesmísimo Lord Kelvin para quen a única expresión auténtica da realidade
física sería a numérica pero que, sen embargo, estaría máis de acordo
coas dúbidas e incertezas que sobre a comprensión do mundo e o
universo existen hoxe.
A avaliación e a xestión dos riscos formula retos moi importantes
da metodoloxía científica aplicada á saúde e ó medio ambiente tratando
de atopar un equilibrio entre unha ciencia plenamente obxectiva, como
esixirían os defensores do positivismo lóxico e outra, penetrada nos seus
procesos e contidos por xuízos de valor subxectivos, como avogan os
defensores do relativismo cultural. Unha alternativa que iría na procura
dunha aproximación entre as dúas anteriores sería a proposta de
O~Riordan CInnovation and Environmental Risk, 1991) a partir do que
denomina o procedimentalismo científico CHerter,R.E. e Harrison, R.M.,
1998)26 no que se intenta facer compatibles as análises científicas e
técnicas máis robustas cun diálogo fluído e ben estructurado cos xestores
e perceptores do risco.
A ciencia, tal como sinala o filósofo das ciencias Jéróme Ravetz,

"cando menos a aplicada ás decisións públicas, xa nunca será a mesma.
Xa non pode ser categórica nas súas afirmacións, deberá recoñecer
sempre a presencia da incerteza. Mesmo a ignorancia, que é a maior
das in certezas, deberá valorarse pala súa interacción dialéctica ca
coñecemento"27 Concluíndo coa afirmación de que no eido do medio
ambiente e da saúde será cada vez máis necesario tomar decisións
políticas "duras" sobré unhas bases científicas "brandas", é dicir, que
inclúen noción s de valor, de intereses e de sentimentos, ó mesmo tempo
ca un alto grao de incerteza. Ó contrario do que viña de acontecer ata
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Elementos da avaliación e da xestión de riscos
Investigación

Avaliación de riscos

Observación de campo
e de laboratorio

Xestión dos riscos

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
I

I
I
I
I
I
I

Información sobre
os métodos de
extrapolación

Avaliación da toxicidade:
identificación de riscos e
avaliación da relación
dose-resposta

I
I

'"

I
I
I

I

I

i

I

I

I

I

I
I
I
I

I
I

I

f

Identificación das necesidades
de investigación a partir do
proceso de avaliación de riscos
I

I

Medición de campo.
Caracterización de
poboacións

I

I
I
I
I

Avaliación da exposición.
Caracterización das
Emisións

Avaliación das
consecuencias
económicas, sociais,
políticas e pa ra a
saúde pública

I

ICaracterización I:
d",,~
•

I

I

Desenvolvemento de
opcións normativas

\

_i~~'d~

:
: das autoridades
I
I

Fonte: Science and Judgement in Risk Assessment (NCR 1994)

agora onde só os coñecementos seguros e ben apoiados por datos
experimentais se tiñan en conta na toma de decisións.
As solucións a estes p roblemas que nos formula a sociedade do
risco van desde as coñecidas actitudes anti ou postmodernas ata ás máis
novidosas que xorden da socioloxía ambiental actual. As primeiras
propoñen un estanca mento ou reducción do desenvolvemento tecnolóxico
acadado, na procura dunha especie de volta ó paraíso perdido . As outras,
en troques, en liña co que propoñen sociólogos centroeuropeos coma
Beck, Giddens ou Lash, aceptan os retos do que eles definen coma
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"modernización reflexiva" , a cal supón "unha radicalización da modernidade que creba as premisas da sociedade industrial, abre vías a unha
modernidade distinta e á posibilidade de cambio social sen revolución " 28
Propoñen substituí-lo actual industrialismo por outro ande os seus
"efectos colaterais" sobre o medio ambiente e a saúde sexan asumidos
e xestionados de forma máis eficaz e axeitada. Estas propostas reciben
diferentes nomes coma os de "manexo ambiental estratéxico" ou "ecoloxía industrial", aínda que se mella que, ultimamente , o termo "modernización ecolóxica" defendido polos sociólogos ambientais americanos
(Mol, A. P. E Spaargaren, G, 2000 e Buttel, F. H. , 2000)29 30 está a gañar
aceptación. Mesmo é proposto por algúns, non sen certa crítica por parte
doutros (Theys, ]. , 2000 e Legay, J-M. , 2000)3132, coma unha alternativa
ó concepto de desenvolvemento sostible, o cal consideran pouco
axeitado á problemática das sociedades fortemente industrializadas e
urbanizadas.
En definitiva, os partidarios da modernización ecolóxica non
renunciarían á técnica actual, senón que a resituarían nun contexto ande
o risco e a incerteza serían aceptados coma algo propio do sistema. A
ciencia, a técnica e o progreso deixaría de ter ese carácter omnipotente
que as vellas tradicións da modernidade nos inculcaron e a natureza,
lonxe de se-lo medio externo, e en certo modo alleo ó humano, verías e
penetrada e transformada polos valores sociais. E todo iso animado pala
procura e o desexo dunha nova harmonía. Seica ese "contrato natural"
que propón Michel Serres33 .
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5.- Conclusión
A sociedade actual dos países ricos incorporou o medio ambiente
coma un dos valores fundamentais que deben ser conservados para
garantir unha calidade de vida aceptable. Superados os tradicionais
perigos naturais que teñen coma expresión máis coñecida a fame e as
enfermidades epidémicas, o ser humano aprendeu a valora-la natureza
que o rodeaba, que deixara de se-lo seu inimigo. Todo iso o acadara
pola aplicación da ciencia e a técnica na satisfacción das súas necesidades. Sen embargo, e paradoxalmente, esta sociedade fonda mente
identificada con esa técnica que era o motor do seu desenvolvemento,
comezou a sufri-las consecuencias do seu aliado na súa saúde e no
medio no que vivía. Mesmo chegouse a ter conciencia de que este
producto humano tiña a potencialidade suficiente como para destruír
toda pegada de vida sobre a terra. O aprendiz de bruxo valorou o risco
e intentou combate-los "efectos secundarios" da tecnoloxía coas súas
propias armas: a unha tecnoloxía contaminante oporíase outra descontaminante. Non foi abondo, e aprendeu que había que previr e tomar
medidas máis amplas de contido técnico, pero tamén, económico e
social, dentro dun contexto ideolóxico onde a ciencia e a técnica aínda
podían explicalo case todo. Pero tampouco foi suficiente, e hoxe , cando
encaramos un novo século, medidas tecnolóxicas e preventivas debense
acompañar de medidas de precaución fronte ós riscos que aínda non
se ten capacidade de coñecer e controlar en toda a súa amplitude.
E todo iso, cun fondo sentido sobre os nosos límites. Xa que,
aínda que a ciencia e a técnica foron os artífices de conquistas impresionantes, das cales o ser humano pode sentirse orgulloso, nos ámbitos
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do medio ambiente e da saúde atópase unha ampla marxe para o
descoñecido. Despois de todo, a vida segue a ser ese misterio que desde
os clásicos gregos nos asombra e nos admira, o tempo que ese punto
de encontro privilexiadO' ande o ser humano e a natureza se falan.
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