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Países também preocupam-se em tirar proveito do problema ambiental. 

Quem disse que todo mundo se preocupa com o aquecimento global? Há muitas pessoas que 
podem até se preocupar, mas, por outro lado, existe bastante gente mobilizada para pensar 
formas de tirar proveito caso as provisões do IPCC - na siga em inglês (Painel 
Intergovernamental de Mudança Climática) se confirmem. De acordo com relatório da 
instituição, a temperatura do planeta Terra deverá aumentar entre 1,8ºC e 4ºC durante este 
século. Para se ter uma idéia do que isso pode significar para a vida terrestre, basta ver o 
alerta feito pelo mesmo órgão, segundo o qual, o aumento de 2ºC já poderia resultar na 
extinção de 30% das espécies existentes hoje.  

Mesmo assim, o problema parece não ter tratamento prioritário pelos atores mundiais. Basta 
ver o comportamento do principal deles: os Estados Unidos, que se recusaram a assinar o 
protocolo de Kyoto, documento que prevê que seus signatários devem reduzir em 5,2% o 
índice de emissão dos gases que provocam o efeito estufa até 2012. Os Estados Unidos são os 
maiores poluidores do mundo, responsáveis por cerca de 25% do CO2 lançado na atmosfera. 
Além disso, outras posturas parecem revelar o oportunismo de alguns países em relação ao 
aquecimento global.  

No primeiro semestre, representantes de Rússia, Canadá, Noruega, Dinamarca e Estados 
Unidos se reuniram na Groenlândia para tratar sobre o futuro dos recursos naturais contidos 
no fundo do mar congelado do Pólo Norte. A discussão tomou fôlego com as perspectivas do 
surgimento de rotas marítimas onde antes havia somente gelo, o que viabilizaria a exploração 
desses recursos. Além de gigantescas reservas de petróleo, fala-se ainda na presença de 
jazidas de ouro, diamantes, níquel, ferro, cobre e estanho. Embora a presença desses 
materiais ainda não tenha sido confirmada, as nações envolvidas no processo já investem 
bilhões de dólares em estudos para prospecção e, principalmente, que demonstrem o direito 
que cada um deles têm em relação ao solo submarino. 

"Essa coisa do aquecimento global ainda não é uma prioridade para as grandes potências. E 
nem mesmo para os emergentes de uma maneira geral. Isso porque você tem uma maior 
preocupação em sustentar sua economia e sustentar sua capacidade produtiva, diminuir seu 
nível de desemprego. Então quando você fala em aquecimento global, esses temas que eu 
chamo de temas sensíveis, mas temas paralelos em termos de segurança, de economia, isso 
não tem muita ressonância. Então existe, lógico, algum líder, assim como algum órgão falando 
nisso, mas no geral a preocupação é outra, é muito mais com o dia-a-dia, não tem uma visão 
de longo prazo neste sentido", afirma Cristina Pecequilo, professora de Relações Internacionais 
da Unesp (Universidade Paulista Júlio de Mesquita Filho). 

Na opinião de Cristina, o interesse pelo solo submarino do Pólo Norte é uma das formas em 
que ficam evidentes as prioridades econômicas em detrimento das questões ambientais. "Na 
verdade não é um pensamento de longo prazo com relação ao meio ambiente. É um 
pensamento de curto e médio prazo para você tirar vantagem daquele recurso natural que 
você ainda não conseguiu aproveitar, que nos Estados Unidos é o grande debate sobre a 
exploração de petróleo não só no Alasca, mas em áreas próximas ao Golfo do México. Locais 
em que, qualquer atividade desse tipo terá um impacto ambiental que ninguém sabe ao certo 
dizer qual vai ser, mas a prioridade não é essa. Então, independentemente das conseqüências, 
existe essa tentativa de você dinamizar a economia dos países que teriam maior facilidade 
para explorar essa região comercialmente", ponderou a professora. 

 



Sobre a elaboração de protocolos internacionais que possam proteger áreas como o Pólo 
Norte, Cristina acredita que haveria pouca disposição dos países em relação a tratados caso 
isso fosse uma questão fundamental para a economia deles. "É possível negociar. O problema 
é que esses regimes não são necessariamente obrigatórios para os Estados. Aí a gente entra 
naquele problema, o Estado é soberano, ele tem a capacidade de decidir onde e como ele vai 
usar o seu poder e questões que ele considera secundárias, como o meio ambiente, diante da 
sua economia, eles dão preferências para outras questões. Ninguém tem, nem a ONU 
(Organização das Nações Unidas) nem outros organismos internacionais têm poder de fogo 
para fazer com que os Estados efetivamente cumpram esses protocolos", declarou a 
professora, que disse acreditar que somente uma mudança de mentalidade poderia reverter 
essa tendência dos países.  

Para o pesquisador Clovis Cavalcanti, professor titular da UFPE (Universidade Federal de 
Pernambuco)o interesse das nações vizinhas ao Ártico pelo solo submarino é uma 
demonstração de que os interesses econômicos estão prevalecendo em detrimento até do 
modo de vida das populações locais. "Vai pela expectativa de ganhos rápidos, do 
enriquecimento que uma coisa dessa pode oferecer. Vai por esse lado. É um indício da miopia 
da óptica econômica. Seria bom saber como é que reagiriam os povos da região, aqueles que 
sempre habitaram essas áreas. Provavelmente eles encarariam a coisa de uma forma 
diferente. O mar, o gelo e as condições ali existentes são o meio de vida deles e nem tem 
como imaginar uma situação diferente", criticou Cavalcanti, que citou o exemplo das 
populações da Groenlândia, que teriam vivido por grandes períodos em harmonia com a 
natureza num ambiente hostil, diferentemente dos povos que tentaram colonizar a região e 
implantar novos modos de sobrevivência que teriam se mostrado ineficientes. 

Para o pesquisador, somente uma mudança de paradigma seria capaz de conscientizar os 
Estados de que priorizar as economias nacionais pode ser altamente perigoso para o futuro da 
Terra. "A lógica econômica vai se mostrar, em algum momento, suicida. Vai ficar claro que ela 
não é sustentável e será preciso encontrar outro paradigma e aí ela será substituída por uma 
lógica da sustentabilidade, em lugar do ´produtivismo´", disse Cavalcanti, que declarou haver 
alguma esperança disso no próprio homem. "Acho que a perspectiva positiva está no próprio 
instinto de sobrevivência do homem e da espécie. Todos temos um instinto de sobrevivência. 
Sabemos que chega um momento em que é preciso fazer alguma coisa para impedir uma 
catástrofe. É o instinto, uma coisa que pertence à natureza da espécie humana. Isso que deixa 
uma expectativa favorável", acrescentou ele. 

Agricultura 

Não é somente o Pólo Norte que poderia apresentar novas possibilidades em função das 
mudanças climáticas. A agricultura também sofreria mudanças dramáticas caso a temperatura 
do planeta continue a subir. O pesquisador Hilton Silveira Pinto, professor da Unicamp 
(Universidade Estadual de Campinas) e diretor associado do Centro de Pesquisas 
Meteorológicas Aplicadas à Agricultura da Unicamp usou o exemplo do Brasil para ilustrar a 
situação. "Haverá grandes regiões que vão se tornar inaptas a qualquer agricultura, pelo 
menos a agricultura convencional. É o caso do nordeste do Brasil. Então com o aquecimento 
global você promove mais perda de água pelas plantas e pelo solo, aí se transforma uma área 
que é semi-árida hoje numa área árida futuramente", descreve Pinto. 

Mas além de afetar o Nordeste brasileiro, Pinto explica que outras regiões do País também 
acabarão afetadas e embora ganhem novos potenciais de exploração, perderão os que detêm 
hoje. "O outro lado se dá quando você causa o aquecimento nas áreas mais frias. Por exemplo, 
o Rio Grande do Sul deixaria de ter geadas. Aí com o aumento de dois ou três graus favorece a 
agricultura tropical. Por outro lado desfavorece a cultura de clima temperado. Então o Rio 



Grande do Sul e Santa Catarina perdem o plantio de culturas como a pêra, maçã e a uva. Quer 
dizer, fica mais restrito, mas em compensação eles poderiam plantar café e banana, 
eventualmente", diz ele.  

O pesquisador da Unicamp afirma que as áreas do planeta que mais sofreriam as 
conseqüências do aquecimento global, do ponto de vista da agricultura, seriam os países cujos 
territórios estão mais próximos à linha do Equador, que divide a Terra entre os hemisférios 
Norte e Sul, como o Brasil, por exemplo. "De um modo geral eles seriam mais prejudicados 
porque são as áreas mais semi-desérticas do mundo. Então essas áreas, as bordas dessas 
áreas, em que ainda tem-se certa a atividade agrícola, passariam a perder essa atividade 
também. Aquecendo, primeiro deixa de usar água, vai ser muito difícil fazer a irrigação dessas 
áreas e segundo, o aquecimento promove o aumento da seca. Então essas áreas passam a ser 
áridas e não mais semi-áridas". 

Mas se por um lado os países da zona tropical tendem a perder grandes áreas úteis, nações 
que tem seu território localizado nas zonas temperadas poderiam ser "presenteadas" com 
novas fronteiras agrícolas em terras que hoje não são aproveitadas para esse fim. "Se 
considerar as regiões mais frias, as planícies canadenses, por exemplo, que já estão mais 
próximas ao Pólo Norte, aí sim eles poderiam ter um benefício, vamos dizer, relativo. Porque 
hoje numa área em que você planta trigo um período restrito do ano, com o aquecimento, 
esse período aumenta de amplitude e ele passa a ter maior tempo para o plantio e cultivo. 
Então eles podem ganhar área para plantio do milho, de trigo, da soja... em função deste 
aquecimento, principalmente nessas áreas de clima temperado, clima mais frio", declara o 
pesquisador da Unicamp. 

Perguntado sobre quais culturas poderiam ganhar novas áreas para o plantio e assim ter sua 
produção aumentada, Pinto fez um breve panorama. "Aumentar o período de temperatura 
mais elevada em áreas temperadas cria condições para o desenvolvimento de plantas anuais, 
que seria o trigo, certamente o milho, a soja que são culturas que teriam ampliadas as áreas 
de plantio tanto nos Estados Unidos, como no próprio Canadá, talvez ai na Rússia, no climas 
mais frio. Argentina poderia ganhar áreas inclusive. E essas são as culturas principais de 
alimentação básica: grãos", afirmou ele. 
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