
 1 

Considerações sobre políticas da natureza: o Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas afirmou que...  

 
Andrei Cornetta1 

 
Estamos entrando em uma “nova era climática”. Assim estavam estampadas 

as principais manchetes dos jornais, após a divulgação do último relatório do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês)2. Além disso, 

publicavam os jornais, sobre os resultados da 9a Sessão do Grupo de Trabalho III do 

IPCC, realizado em maio de 2007 na cidade de Bancoc, que a principal conclusão 

dos cientistas era que o “aumento das emissões de gases de efeito estufa (GEE) 

pode ser detido com custos relativamente baixos". 

Estas, entre outras divulgações da mídia a respeito das mudanças climáticas, 

inspiram-nos a discutir sobre o papel político da ciência contemporânea. Neste 

artigo, portanto, pretende-se refletir sobre questões que permeiam a politização da 

ciência, mais precisamente sobre o papel do IPCC diante das alterações climáticas e 

de sua influência sobre as políticas públicas de mitigação do aquecimento global. 

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas é constituído por um 

grupo de cientistas que representa, antes de tudo, o interesse dos governos. Isso 

por se tratar de um fórum misto, onde cientistas e representantes de governos se 

encontram para avaliar fenômenos relacionados às mudanças do clima. O IPCC se 

vale da autoridade do discurso científico, ainda entendido de forma positivista como 

neutro e absoluto, como nos velhos tempos, para apresentar o seu veredicto sobre 

os impactos das mudanças climáticas. Apesar da posição objetiva que o Painel 

assumi, o caráter prescritivo fica evidente na leitura dos relatórios, sobretudo o 

endereçado aos formuladores de políticas que lista soluções para a redução de 

gases de efeito estufa, em especial o carbônico (CO2) (IPCC, 2007c, pp 33-38). 
                                                 
1 Mestrando em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo. 

Becario CLACSO-Asdi/08 "Naturaleza, sociedad y territorio en América Latina y el Caribe” - Consejo Latinoamericano de 

Ciencias Sociales. 

2 O IPCC foi constituído, em 1988, pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) em conjunto com 

Organização Metereológica Mundial (OMM), com a finalidade de estudar as mudanças do clima. A cada cinco anos 

representantes de cerca de 100 países indicam o nome de especialistas em climatologia. Dos milhares de nomes sugeridos é 

escolhido pela liderança do IPCC os membros que formarão os grupos de trabalho. O critério de escolha é baseado nas 

publicações em revistas especializadas. A cada cinco anos há uma rotatividade grande entre colaboradores, revisores  e 

críticos que condensam todo o trabalho em sumários técnicos que após uma ultima revisão em plenário resulta na aprovação 

de um documento final (MCKBBEN, B. 2001, pp. 35-38). Durante a sua história, o IPCC publicou quatro “relatórios de 

avaliação”. O último deles foi publicado em 2007 e apresentou comprovação cientifica de que a ação do homem interfere 

diretamente no equilíbrio climático do planeta.  
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É importante ressaltar, que o IPCC é reconhecido como a maior autoridade 

mundial em questões climáticas e foi criado com intuito de melhorar o entendimento 

científico sobre o tema, por meio da cooperação dos países membros da ONU. A 

partir de sua criação, ocorreram  progressos nas discussões políticas internacionais; 

em 1990, sob recomendação do IPCC, a Assembléia Geral da ONU inicia as 

negociações para a adoção da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança Climática (UNFCCC sigla em inglês)3. Em 9 de maio de 1992, na 

Conferência da Rio 92 (Eco92), foi estabelecida a UNFCCC, a qual teve como 

objetivo estabelecer critérios para mitigar o problema do aquecimento global e, 

conseqüentemente, da alteração do clima, causados pelo aumento de emissão de 

gases relacionados ao efeito estufa. (FÓRUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS, 2002). 

A estrutura do IPCC é organizada da seguinte forma: um grupo técnico 

responsável pela coordenação do Painel define a composição de três grupos de 

cientistas. O Grupo I trata das bases científicas das mudanças climáticas; o Grupo II 

avalia o impacto das mudanças climáticas sobre o planeta e suas conseqüências 

para a população; e o Grupo III analisa as possibilidades de mitigação das 

mudanças climáticas, através da redução das emissões de gases-estufa. 

 Em suma, o que os relatórios do IPCC apresentam é uma compilação das 

descobertas mais relevantes em relação aos estudos climáticos. De maneira geral, 

os grupos técnicos realizam uma triagem da abundante literatura sobre fenômenos 

climáticos e produzem relatórios que demonstram os impactos que as mudanças do 

clima podem acarretar na superfície terrestre, bem como apontam para medidas que 

poderiam ajustar ou mesmo adaptar certas configurações espaciais, diante das 

conseqüências anunciadas.  

Pouco menos de um ano antes da divulgação do último relatório do IPCC, 

especificamente os resultados do Grupo III, as conseqüências econômicas das 

mudanças climáticas já haviam sido apresentadas pelo chamado Relatório Setern4. 

Basicamente, o documento aponta para uma perspectiva política do problema: “será 

mais vantajoso mudar os padrões de produção energética do que não fazer nada”.   
                                                 
3 Ver texto original desta conferência no site www.mct.gov.br/clima/convenção/texto.html. 

4 O Relatório Stern, encomendado pelo governo britânico, foi divulgado em outubro de 2006 é um dos primeiros estudos 

acerca dos efeitos da economia provocados pelo aquecimento global. O relatório conclui que o investimento de apenas 1% do 

PIB mundial (cerca de US$ 500 bilhões) pode evitar a queda de 20% do mesmo PIB num período simulado de 50 anos 

(STERN, 2006).  
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   Calcula-se, que as mudanças climáticas custarão à economia mundial até 7 

trilhões de dólares, podendo forçar a migração de até 200 milhões de pessoas 

(STERN, 2006, pp.143-165).  

No momento da divulgação do Relatório Stern em 2006, acreditava-se, como 

indicado na nota abaixo, que o investimento de 1% do PIB mundial poderia ser o 

suficiente para sanar os impactos econômicos das mudanças do clima. Entretanto, 

em visita a cidade de São Paulo, o economista Richard Stern divulgou que a 

porcentagem indicada no primeiro Relatório já não é mais suficiente:  
 

O risco de um aumento da temperatura acima de 5°C é muito 
grande em termos de impacto. No Relatório Stern, dissemos que a 
meta seria estabilizar a concentração de CO2 entre 450 e 550 partes 
por milhão. Mas, pelas tecnologias que dispomos, eu diria que o 
ideal seria manter as emissões abaixo de 450. Sendo que, 450 será 
o nível que atingiremos daqui a 8 anos - hoje estamos em 435 e 
estamos aumentando as emissões em 2.5 a cada ano (...). O custo 
para se atingir isso é de cerca de 2% do PIB mundial por ano até 
2050 (informação verbal)5. 
 

O economista propõe que as políticas para reduzir emissões devem ser 

baseadas em três elementos essenciais: “a fixação do preço do carbono, a política 

tecnológica e a eliminação de barreira à alteração comportamental”. 

Entretanto, cabe a pergunta sobre a austeridade dessas novas perspectivas 

econômicas, isto é, quais os meandros e critérios de regulação político-econômica 

apontada nesses relatórios? Tem-se a impressão de que os problemas ambientais 

encontrarão sua solução graças ao progresso técnico que buscaria, por meio da 

eficiência tecnológica, resolver problemas ambientais que se acumulam no mundo 

inteiro, inclusive no que diz respeito aos impactos das mudanças do clima. A 

chamada ecological modernization6 teria o papel de solucionar as 

insustentabilidades ambientais por meio do avanço científico. Identifica-se este 

pensamento como dominante no âmbito das empresas e dos governos, que 

realçam, ao lado da dinâmica econômica e do mercado, as inovações tecnológicas 

como condutores da reestruturação ambiental.  

                                                 
5 Gravação própria feita durante o “Workshop Internacional: Avaliação do Relatório Stern”, promovido pelo Programa FAPESP 

de Pesquisa em Mudanças Climáticas Globais, São Paulo, 3/11/2008 . 

6 Para uma leitura mais completa sobre o assunto ver: WEALE (1993); MOL e SONNENFELD (2000); GIDENS (2001); LENZI 

(2006); BORINELLI (2007) entre outros. 
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Vejamos um exemplo: a recomendação dos níveis de estabilização de 

emissões de gases efeito estufa, indicada no “Sumário para Formuladores de 

Políticas do IPCC”: 
 

A faixa dos níveis de estabilização pode ser alcançada com o 
emprego de um portfólio de tecnologias que existem atualmente e 
de tecnologias que devem ser comercializadas nas próximas 
décadas. Supõe-se que incentivos adequados e eficazes existam 
para o desenvolvimento, aquisição, emprego e difusão de 
tecnologias e para tratar das barreiras relacionadas (IPCC, 2007c, p. 
30).  
 

Indica-se, também, que há uma ampla variedade de políticas nacionais 

possíveis e sugere-se que os governos criem incentivos para as medidas de 

mitigação. Sua aplicabilidade depende das circunstâncias nacionais e de uma 

compreensão das suas interações. “O apoio do governo, por meio de contribuições 

financeiras, créditos fiscais, estabelecimento de padrões e criação de mercado, é 

importante para o desenvolvimento, inovação e emprego eficaz de tecnologias” 

(Ibid., pp. 33-38).  

Trata-se de uma perspectiva de que por meio do incentivo à pesquisa e à 

inovação em conjunto com a visão mercadológica dos empreendedores e com os 

mecanismos de proteção do conhecimento, se consegue desenvolver e agregar 

valor, ou melhor, se apropriar de valor. Conquistando competitividade no mercado 

internacional, buscar-se-ia, assim, um suposto desenvolvimento sustentável7. 

Sobre este aspecto, Enrique Leff ressalta que a dialética da questão 

ambiental produziu seu contrário, isto é, o discurso do desenvolvimento sustentável 

engendrado no neoliberal. Um discurso que vem afirmando que a disparidade entre 

conservação do ambiente e crescimento econômico pode ser sanada por meio dos 

mecanismos de mercado, incorporando valores ambientais e sociais: 
 

(...) a retórica do desenvolvimento sustentável reconverteu o sentido 
crítico do conceito de ambiente em um discurso voluntarista, 
proclamando que as políticas neoliberais haverão de conduzir-nos 
aos objetivos do equilíbrio ecológico e justiça social pela via mais 
eficaz: o crescimento econômico guiado pelo mercado (LEFF, 1996, 
p.18). 

 
 Incentivos financeiros, subsídios e créditos fiscais, acordos voluntários, 

impostos e taxas são apenas alguns dos mecanismos apontados pelo IPCC como 
                                                 
7 Ver indicações para Pesquisa, Desenvolvimento e Demonstração (PD&D), no Sumário para os Formuladores de Políticas, 

Grupo de Trabalho III do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC. 
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medidas políticas que podem superar as dificuldades de mitigação das mudanças do 

clima8. 

Nesse contexto, torna-se necessário questionar o papel do estado brasileiro 

em relação à integração das políticas climáticas com políticas mais abrangentes de 

desenvolvimento. Pois, grande parte da política ambiental internacional segue os 

mesmos moldes das ações políticas e econômicas dos países hegemônicos, que 

privilegiam a atuação do setor privado em detrimento das ações do Estado.  

 
 Policymakers: absorvendo e implementando políticas de mitigação das 

mudanças climáticas. 

No mencionado documento do IPCC - “Sumário para os Formuladores de 

Políticas” - encontra-se uma série de apontamentos para políticas e medidas de 

mitigação que vão desde a mensuração dos níveis de emissão de gases efeito 

estufa até incentivos financeiros (subsídios e créditos fiscais), que “são usados com 

freqüência pelos governos para estimular o desenvolvimento e a difusão de novas 

tecnologias” (IPCC, op. cit., p. 34).  

 Neste ponto, o incentivo do documento é de estreitar ações governamentais e 

privadas – como “os acordos voluntários” entre indústria e governos – que podem 

ser “politicamente atrativos, aumentando a conscientização entre as partes 

interessadas e tiveram participação na evolução de muitas políticas nacionais”. Além 

disso, o documento ressalta as medidas voluntárias que vêm ganhando força nas 

mais diversas atividades da economia.  
 

Algumas corporações, autoridades locais e regionais, ONGs e 
grupos civis estão adotando uma ampla variedade de medidas 
voluntárias. Essas medidas voluntárias podem limitar as emissões 
de gases de efeito estufa, estimular políticas inovadoras e incentivar 
o emprego de novas tecnologias (Ibid., p. 34). 

 
 

Diversos exemplos de políticas realizadas no âmbito do governo federal 

brasileiro apontam para esta direção, como o convênio estabelecido entre 

PETROBRÁS e o Comitê Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 

Sustentável (CEBDS), com intuito de estabelecer uma "Formulação de Modelo 

Nacional para Atuação Empresarial em Mudança do Clima". O discurso empregado 

é de uma “junção entre inovação e empreendedorismo como fator gerador de 

                                                 
8 Ver IPCC, 2007c,  pp 33- 35. 
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tecnologia, sendo que a produção desta possibilita um posicionamento estratégico 

do país no mercado externo e a edificação do desenvolvimento sustentável”9. 

Outro exemplo é o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel 

(PNPB)10, implantado durante o segundo mandato do governo Lula, aponta para 

uma perspectiva de “implementação de forma sustentável, tanto técnica, como 

economicamente, com enfoque na inclusão social e no desenvolvimento regional, 

via geração de emprego e renda”. Além disso, o Programa visa pleitear 

financiamentos internacionais em condições favorecidas, no mercado de créditos de 

carbono, sob o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)11, previstas no 

Protocolo de Quioto.  

Entretanto, fala-se muito das vantagens de redução de CO2 e pouco se fala (e 

nos documentos oficiais não se menciona) a respeito das desvantagens e injustiças 

socioambientais que a realidade das monoculturas de cana-de-açúcar apresentam 

no país12. A começar pelas condições precárias de trabalho e remuneração dos 

cortadores, as queimadas durante a colheita, o uso maciço de adubos e pesticidas e 

os altos subsídios, créditos baratos e vantagens fiscais para grandes proprietários e 

usineiros, além do risco de acirramento dos conflitos de terra e de um cerco à 

agricultura alimentar e às reservas naturais13. 

Tendo em vista, não apenas o cumprimento assumido pelo Governo Federal 

brasileiro, diante das normas adotadas na Convença-Quadro, a questão econômica 

é ressaltada em documentos do Ministério da Ciência e Tecnologia, como importante 

                                                 
9 Para conhecer melhor o convênio: “PETROBRÁS – Meio Ambiente”. Disponível 

 em:<http://www.petrobras.com.br/portal/meio_ambiente.htm>. Acesso em 20 de setembro de 2007. 

10 “Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB)”, em: BIODIESEL o novo combustível do Brasil. Disponível 

em: <http://www.biodiesel.gov.br>. Acesso em 29 set. 2007. 

11 O MDL foi criado na terceira Sessão da Conferência das Partes (COP-3), em Quioto, Japão. A proposta do MDL consiste 

em que cada tonelada de CO2 deixada de ser emitida ou retirada da atmosfera por um país em desenvolvimento poderá ser 

negociada em um mercado específico, denominado como “mercado de carbono”, criando um novo atrativo para a redução das 

emissões globais. 

12 Segundo dados do caderno “Conflitos no Campo 2007” da Comissão Pastoral da Terra (CPT), o número de trabalhadores 

escravos subiu de 6.930, em 2006, para 8.635 em 2007. Para maiores informações ver: CPT. “Cadernos Conflitos”. 2007. 

Disponível em: <http://www.cptpe.org.br>.  

13 De acordo com o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas (Ibase) a ampliação de cana-de-açúcar destinada 

para a produção de etanol pode prejudicar a produção de alimentos no país. Além disso, o estudo aponta para outros impactos 

como a poluição atmosférica proveniente das queimadas da cana-de-açúcar, ameaça aos recursos hídricos, devido ao uso 

intensivo de agrotóxicos, riscos de saúde para os trabalhadores, dentre outros impactos. Para maiores detalhes ver “Impactos 

da indústria canavieira no Brasil”. Disponível em: <http://www.ibase.br/userimages/Livro_BNDES.pdf>. 
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fator para o desenvolvimento nacional. De acordo com o histórico de formação da 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC)14,  
 

[...] a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, bem como a 
implementação do mercado de carbono, com o seu potencial de 
mobilização de recursos da ordem de muitas dezenas de bilhões de 
dólares por ano, uma fração dos quais poderá ser orientada para o 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, assinalou a importância da 
formalização de um mecanismo dentro do Governo que pudesse 
direcionar esse potencial para as prioridades de desenvolvimento 
nacionais (BRASIL, 1999, p. 4). 

 

A reflexão sobre o papel do Estado enquanto agente ordenador do território 

nacional torna-se essencial tendo em vista as políticas da Comissão Interministerial 

em relação aos compromissos em vigor no Brasil, assumidos por força da 

Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima. Cabe analisar o rebatimento espacial 

que tais políticas podem configurar no território nacional. Como previsto nos 

documentos da CIMGC, o Decreto faculta à Comissão definir os critérios de 

elegibilidade dos projetos de MDL realizados no país, bem como apreciar pareceres 

sobre projetos que resultem em reduções de emissões de gases poluentes. 

A consideração acima é fundamental, devido ao caráter regulatório do Estado 

e sua contribuição em ordenar o espaço para o desenvolvimento e perpetuação do 

capitalismo. De acordo com Harvey, este constitui a entidade política, o corpo 

político mais capaz de orquestrar arranjos institucionais e manipular as forças 

moleculares de acumulação do capital para preservar o padrão de assimetrias nas 

trocas mais vantajoso para interesses capitalistas dominantes que trabalham nesse 

âmbito (HARVEY, 2004, p. 111). 

 Portanto, a análise das relações entre ciência e política se torna central na 

presente discussão. Em acordo com Yvette Veyret, para ser considerado pelos 

políticos, e dentro dos objetivos de uma gestão adaptada, o risco (e nesse caso, 

riscos é que não faltam em relação às mudanças climáticas) deve ser “calculável”, 

avaliável. Entretanto, a autora segue afirmando que, a partir do momento em que o 

cálculo probabilístico atinge seu limite, a noção de risco perde sua pertinência e 

entra-se no domínio da incerteza (VEYRET, 2007, p. 30).  

                                                 
14 O Decreto de criação é de 7 de julho de 1999, alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006. Para conhecer melhor o 

Decreto: “Ministério da Ciência e Tecnologia”. Disponível no site: <http://www.mct.gov.br.>. Acesso em 25 de nov. de 2007. O 

documento faculta à Comissão definir os critérios de elegibilidade dos projetos de MDL realizados no país, bem como realizar 

pareceres sobre projetos que resultem em reduções de emissões de gases poluentes. 
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Lugar de riscos: controvérsias e incertezas sobre as mudanças do clima  

Apesar da posição “oficial” e de estudos15 afirmarem a sua imparcialidade 

política, os relatórios do IPCC não encontram apoio unânime entre os cientistas no 

cenário internacional, sobretudo no que diz respeito à afirmação de que as 

atividades antrópicas, muito provavelmente (very likely)16, são as responsáveis pelo 

aquecimento global.    

No que tange aos resultados do Painel em relação às mudanças físicas do 

clima, diversos estudos não apenas questionam sua legitimidade como indicam um 

cenário múltiplo17. É importante dizer que a diversidade de cenários não 

corresponde apenas às projeções futuras, mas, também, apóia-se em diferentes 

análises do clima pretérito e propõe outras adaptações necessárias diante das 

alterações climáticas.  

De acordo com Ribeiro, existem duas correntes bem definidas em relação ao 

aumento das temperaturas, apresentando argumentos distintos. A primeira corrente, 

ressalta a ação antrópica, desde o início da era industrial como responsável pela 

intensificação das emissões de CO2 na atmosfera. Do outro lado, argumentam que 

não há conhecimento cientifico suficiente sobre as dinâmicas do clima capaz de 

sustentar a primeira posição, ou seja, a “oficial” (RIBEIRO, 2005, p. 125). 

Questões mais pontuais como o processo de savanização da floresta 

amazônica, reconhecidas pelo IPCC como conseqüência do aquecimento global, 

são importantes exemplos de um tema sobre o qual não há concordância em relação 

aos efeitos das mudanças do clima.  Em entrevista concedida à revista Fórum 

poucos meses após os resultados do último relatório do IPCC, o professor Aziz 

Ab’Saber fez duras críticas em relação aos resultados do Painel. Sobre o fenômeno 

da savanização da floresta amazônica, Ab’ Saber diz: 
 

É porque eles ficam dizendo que quando o mar subir vai destruir a 
Amazônia e entrar o cerrado etc. Não sabem de nada, são pessoas 
da Física, engenheiros e outros (...) Mesmo porque, quando o mar 
estava mais alto três metros, não destruiu a floresta, pelo contrário, 

                                                 
15 Ver o texto de Haroldo Machado Filho. IN: Klink (Org), 2007. pp. 21-75 

16 Segundo a revista da SBPC “(...) uma das frases do último relatório do IPCC que estiveram sob disputa foi justamente a 

afirmação de que as atividades humanas, muito possivelmente (very likely), são as responsáveis pelo aquecimento global. 

China e Arábia Saudita solicitaram a substituição de very likely (que indica 90% de probabilidade) por likely (66%), o que seria 

a mesma avaliação do relatório do IPCC de 2001. A solicitação foi vetada pelos cientistas” (SBPC, 10 de março de 2007). 

17 Ver trabalhos de CONTI, J.B., 2005; ESCARDO, A.L., 2005; GRAY, V., 2006; MOLION, L.C., 2001; SEITZ, F. 1996; SILVA 

DIAS, P.L., 2005; entre outros. 
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houve mais evaporação, mais calor e mais umidade para a 
Amazônia e muito mais para o Brasil Tropical-Atlântico, sem o que, 
aqueles redutos de mata, que resistiam apesar do clima frio, não 
teriam se ampliado e se emendado. É a teoria dos redutos e 
refúgios18. Tenho moral para falar isso, porque sou autor da teoria 
dos redutos e o [Paulo] Vanzolini da dos refúgios (Revista Fórum, 
jul. 2007). 

 

Além disso, Ab’Saber chama a atenção para aspectos que não são 

considerados pelos relatórios do IPCC, como as formas de devastação promovidas 

diretamente pelo homem.  
 

São 500 quilômetros quadrados somados de devastação da 
Amazônia. É equivalente a duas vezes o estado de São Paulo. Não 
tem sentido falar das mudanças climáticas e esquecer do que os 
homens estão fazendo, “savanizando” tudo (Revista Fórum, jul. 
2007). 
   

Trata-se, pois, de uma posição distinta das referidas acima. De acordo com o 

próprio Aziz Ab’Saber, “é claro que está havendo mudanças no clima!”. Entretanto, o 

professor ressalta que suas razões são diferentes das do Painel e chama a atenção 

para fenômenos como o “metabolismo urbano”, o “domo de poluição”, a 

“periodicidade climática”, entre outras questões que não são tão bem explicitadas 

pelo IPCC e que também possuem grande potencial para interferir no 

comportamento do clima global.  

Em artigo publicado pela Revista do Departamento de Geografia da USP, o 

professor José Bueno Conti, grande nome da climatologia do Brasil ao lado do 

professor Carlos Augusto de Figueiredo Monteiro (e que por sua vez não são 

chamados para as discussões do Painel Intergovernamental de Mudanças 

Climáticas), destaca o papel do vapor d’água no processo do aquecimento do 

planeta. De acordo com Conti: 
 

A maioria dos eventos que trata do assunto e os inúmeros textos 
que se publicam a respeito, surpreendentemente, não avaliam, de 
forma adequada, o papel do vapor d’água no processo de 
aquecimento do planeta, superestimando, no nosso entender, a 
responsabilidade dos gases produzidos pela ação antrópica, os 
quais, como vimos, têm, percentualmente, uma participação menor19 
(CONTI, 2005, p. 73).  

                                                 
18 Ver Ab’Saber. Escritos ecológicos, 2006. 

19 Conti refere-se à composição física do efeito estufa sem o qual a temperatura média do planeta, hoje em torno de 15ºC, 

desceria para –18ºC, tornando inviável a permanência da biosfera tal como hoje a conhecemos e este efeito não resulta 

somente de gases produzidos pela atividade humana. Estes contribuem com apenas 40% do total, cabendo ao dióxido de 
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 Nesse sentido, Conti conclui que há muitas perguntas para as quais ainda 

não se têm respostas satisfatórias. Cita diversos estudos, como o dos professores 

Giorgio Giacaglia e Pedro Leite da Silva Dias, ambos do Instituto Astronômico e 

Geofísico da USP, no qual é indicado que em alguns pontos vêm se registrando o 

oposto das evidências do aquecimento global, ou seja, uma tendência negativa das 

médias térmicas ao longo de décadas, provavelmente em função de fatores locais. 

Em concordância com Conti, acreditamos que a questão das mudanças 

climáticas precisa, portanto, passar por uma apreciação mais refinada a fim de que 

se possa determinar, com maior consistência, o papel da natureza e da ação 

humana no processo, mesmo porque as duas esferas podem atuar de forma 

solidária e intercambiar influências (Ibid., p. 74).  

 

Considerações 
Assim como na multiplicidade de informações e pesquisas científicas que 

apontam para o aquecimento do planeta, seja apenas pelas emissões de gases 

efeito estufa ou em decorrência das diversas interações entre sociedade e natureza, 

as incertezas pairam também quanto aos procedimentos propostos de adaptação e 

reorganização espacial diante das mudanças climáticas. Nesse sentido, os riscos 

são imanentes a esse processo em dois aspectos: 1) pelas próprias conseqüências 

das mudanças físicas que o processo de aquecimento global pode acarretar20; 2) por 

conta da relação indissociável que os riscos têm com a política.   

Tomar decisões competentes ao território, à repartição dos bens, ao uso dos 

recursos equivale a, pelo menos em parte, fazer apostas sobre o futuro, a construir 

cenários que encerram sempre uma dose de riscos (VEYRET, 2007, p.29). 

Além disso é de extrema importância atentar para a origem que se atribui aos 

riscos. Em estudo sobre as dimensões do risco na região metropolitana de Buenos 

Aires, Claudia Natenzon, destaca que a partir do momento em que o risco passa ser 

explicado pela sua origem (seja “natural” ou “tecnológica”) e não pelo seu processo, 
                                                                                                                                                         
carbono 25% e 15% aos demais. É o vapor d’água, com 60% de participação, o agente mais ativo do efeito estufa, presente 

em diferentes faixas de absorção da radiação infravermelha (onda longa), colaborando de forma preponderante no processo de 

aquecimento planetário, e seu volume na atmosfera independe da ação humana (Ibid, p.73).  

20 Ver “Contribuição do Grupo de Trabalho I ao Quarto Relatório de Avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança 

do Clima: A Base das Ciências Físicas’ 2007. 
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cede-se lugar à “naturalização” do fenômeno, tirando o foco de questões reflexivas e 

subjetivas do caso, e dessa forma, desprendendo-o de suas conotações sociais. 

(NATEZON et al, 2003, pp. 259-260). 

Outro aspecto importante, destacado pela geógrafa francesa Yvette Veyret é 

que os riscos são possíveis de serem concebidos como um sistema que articula 

práticas de gestão, atores e espaços segundo lógicas diversas. Em relação a isso, a 

autora destaca a associação estratégica entre os dois atores principais: os 

especialistas e os políticos. Estes últimos estão no centro das decisões; de fato, eles 

devem fornecer respostas à sociedade civil apoiando-se no conhecimento dos 

especialistas. É fundamental ressaltar que nessa abordagem sempre há uma 

defasagem entre o grau de gravidade estabelecido pelos especialistas, o 

reconhecimento pelos políticos gestores e o risco absorvido pelas pessoas na 

sociedade (VEYRET, op. cit., pp. 16-18). 

Nessas circunstâncias é o soberano, o político quem fala, mas são os 

cidadãos que falam através dele. O soberano torna-se seu porta-voz, sua persona, 

sua personificação. Ele traduz o risco aos cidadãos e portanto pode traí-los 

(LATOUR, 2005, p. 34). 

Evidências desta situação podem ser notadas na adoção de políticas 

mitigatórias, sustentadas pelo conhecimento científico, bem como na realização de 

pesquisas e intervenções que nem sempre se manifestam de maneira eficiente. 

Exemplo disso, e passível de crítica, é o caso de projetos de Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo que muitas vezes se expressam de forma contraditória do 

ponto de vista ambiental. Neste sentido, Carlos Walter Porto-Gonçalves, chama a 

atenção para prováveis inflexões em muitos projetos de Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo: “As estratégias win-win do MDL muitas vezes se traduzem 

em projetos e ações lose-lose”. (PORTO-GONÇALVES, 2006, p. 346). Podemos 

citar aqui, como exemplo concreto disso, o projeto PLANTAR localizado no 

município de Curvelo, norte do estado de Minas Gerais. Trata-se de um projeto de 

substituição energética combinada com seqüestro de carbono florestal. O objetivo 

central do projeto é utilizar os créditos de carbono como uma estratégia para 
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viabilizar a produção de ferro gusa21 da empresa Plantar S/A, localizada no triângulo 

mineiro. Entretanto, o suposto equilíbrio entre produção de energia e o seqüestro de 

carbono se dá por meio de monoculturas de eucalipto22. 

 No entanto, diversos projetos de MDL têm dado resultados satisfatórios do 

ponto de vista socioambiental, preocupando-se não apenas com a estocagem e a 

decorrente compensação do carbono, mas trazendo alternativas econômicas para 

populações locais. Como é o caso do Projeto de Seqüestro de Carbono na Ilha do 

Bananal (PSCIB), localizado no sudeste do estado do Tocantins. O projeto 

caracteriza-se, sobretudo, pela introdução do conceito de “carbono social”, tendo 

como foco prioritário estimular o desenvolvimento local, além, é claro, de promover o 

reflorestamento de áreas degradadas de cerrado e floresta amazônica23. 

  Independentemente das diferentes estratégias de mitigação do aquecimento 

global, o que se nota nesse processo são permanências de cânones modernos, que 

querem nos fazer crer na infinitude de possibilidades que o progresso científico pode 

prover. 

No livro “Pela mão de Alice”, o sociólogo Boaventura Santos chama a atenção 

para quatro axiomas fundamentais da modernidade, que estão na base dos 

problemas que enfrentamos (SANTOS,1995, p.277). A partir do que foi apresentado 

até o momento, podemos identificar, no mínimo, a permanência de dois desses 

axiomas, são eles: a hegemonia da racionalidade científica, que consiste na 

transformação dos problemas éticos e políticos em problemas técnicos, no limite, a 

transformação destes problemas em problemas jurídicos, e a crença no progresso 

entendido como um desenvolvimento infinito alimentado pelo crescimento 

econômico, pela ampliação das relações e pelo desenvolvimento tecnológico (Ibid., 

p. 277). 

Além disso, também identificamos aqui outro problema fundamental apontado 

por Boaventura Santos que diz respeito às permanências da configuração do 

                                                 
21 “O Brasil é um dos poucos países que mantém o uso do carvão vegetal no processo de produção no setor metalúrgico, 

principalmente no setor siderúrgico, concentrando-se na indústria de ferro-gusa e aço. O uso de carvão vegetal originário de 

florestas plantadas reduziu a emissão de 50 milhões t CO2 no setor industrial entre 1990 e 2000”. (MCT, 2004, p.120). 

22 Cada árvore de eucalipto pode seqüestrar até 20 kg de gás carbônico por ano. Um hectare de floresta jovem seqüestra, em 

média, 35 toneladas de CO2 por ano. Por outro lado,  o consumo de água do eucalipto varia de 800 a 1,2 mil litros por metro 

quadrado. Isso significa que para produzir um quilo de madeira da planta são necessários 350 litros de água. Além disso, os 

eucaliptos caracterizam-se por serem árvores que não produzem frutos, o que provoca a redução automática da 

biodiversidade. 

23 Ver REZENDE e MERLIN. “Carbono Social. Agregando valores ao desenvolvimento sustentável”, 2003. 
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espaço-tempo mundial, engessadas na polarização Norte/Sul. Ao que parece, a 

forma como se configuram as responsabilidades dos países signatários da 

Convenção-Quadro representa tal relação, isto é, a velha relação centro-periferia. 

Esta condição impõe funções específicas em diferentes partes do mundo 

(basicamente na relação que se trava entre subordinador e subordinado), 

oferecendo o cenário ideal para a perpetuação do desenvolvimento do capitalismo 

no centro. Até mesmo as próprias condições naturais dos trópicos24 que favorecem o 

centro desde o século XV, com a extração de produtos que não se podem obter nas 

zonas temperadas, encontrem certa permanência no interior da economia política do 

mercado de carbono. 

Cabe, portanto, lembrar a inquietação levantada por Boaventura: 
 

Qual o impacto da degradação ambiental nas relações Norte/Sul? O 
facto de esse impacto ser crescentemente global parece indicar que 
não há face a ele a possibilidade de uns só retirarem vantagens e 
outros desvantagens (...) (Ibid., pp.257). 

 
 Se, por um lado, a divisão/condição norte-sul se torna irrelevante ao se tratar 

das alterações climáticas, pois todos são passíveis de sofrerem conseqüências, por 

outro, as discrepâncias e relações desiguais de poder entre os países centrais e 

periféricos permanecem. Tal assimetria não se resume apenas na venda barata dos 

serviços ambientais gerados pelos países do Sul25, mas pela própria estrutura em 

que se configura o mercado de carbono.  

Trata-se de um mecanismo de mercado pouco efetivo, que indiretamente 

promove o comércio do direito de proibir. Isto é, a fragilidade deste mercado se 

encontra na sua própria estrutura, calcada na lógica de compensação. O conteúdo 

básico desta economia ambiental compõe-se de uma valorização monetária dos 

serviços ambientais, internalizando as externalidade negativas26: a proposição o 

“poluidor paga”. A idéia básica era expressar falhas produzidas pelo funcionamento 

                                                 
24 Atualmente, tem se afirmado que a posição do Brasil é privilegiada, pois apresenta vantagens nas negociações de regime 

de mudança climática, não possui compromissos de redução de emissões e contém uma matriz energética limpa. Entretanto, a 

maior desvantagem é que grande parte das emissões provêm de desmatamentos (75%), principalmente na Amazônia, o que 

eleva o percentual de emissões do país para 2,5% da emissão mundial (POINT CARBON, 2005). 
25 De acordo com a agência Reuters, as permissões da União Européia para entrega em dezembro de 2008 apresentaram 

uma baixa de 1,14 euros, custando 26,37 euros a tonelada de carbono, com volumes consistentes de mais de 2.700 lotes 

negociados (REUTERS CARBON COMMUNITY, 2008). 

26 O conceito de externalidade foi criado pelo economista inglês Arthur C. Pigou na década de 1920, sugerida em sua obra 

“The economics of Welfare”. 
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do mercado e propor um método pelo qual este pudesse corrigi-las ou compensá-las 

(MARTINEZ-ALIER, 1998, pp. 50-87). 

Mesmo encontrado uma medida consensual entre os países signatários da 

Convenção-Quadro e as responsabilidades de cada parte, ainda restam questões 

políticas extremamente delicadas: como traduzir as responsabilidades em preços, 

tendo em vista que se trata de uma herança maldita, em que apenas uma parcela do 

mundo tem culpa? Além disso, como conciliar o atual tempo do mercado e a rápida 

rotatividade de mercadorias com o tempo de recomposição da natureza? Quais 

serão as implicações dessas escolhas políticas, pautadas pelas “certezas” 

científicas? Que países terão mais peso nesse jogo das decisões? 

Enquanto se buscam respostas a estas e a outras inúmeras questões no que 

tange a crise ambiental em que vivemos, não podemos perder a dimensão de que o 

potencial da presente discussão merece ser mais investigado e explorado, por se 

tratar de uma construção política em que discutir o ambiente significa discutir 

também a concepção de sociedade – e não apenas remendos tecnológicos.  
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