
quecimento global é
um dos temas mais
presentes nos deba-
tes atuais. Não é para
menos. Ele apresenta
muitas variáveis que

i o tornam uma atração
fatal para a imprensa, pesquisadores e
a opinião pública: é polêmico, pode ge-
rar catástrofes e entrou na agenda po-
lítica internacional e do Brasil nas es-
calas federal, estadual e municipal.

A POLÊMICA
Quatro grupos podem ser identificados
quando se analisam os discursos sobre
o aquecimento global: os que assumem
as posições do Painel Internacional de
Mudança Climática (IPCC) - órgão
criado pela ONU em 1988 para estudar
o aquecimento global e que reúne traba-
lhos sobre o assunto publicados de tem-
pos em tempos -, os céticos do aqueci-
mento global, os céticos da ação huma-
na no aquecimento global e os críticos a
todos eles (chamados aqui de radicais).

Para os pesquisadores que aderiram
à visão do IPCC, existe aquecimento e
a presença humana é um elemento im-
portante nesse processo que altera as
condições naturais do planeta. No re-

latório de 2007, os membros do IPCC
identificaram a quantidade de carbono
emitida pelos países no passado e a se-
pararam do aquecimento natural, o
que gerou muitas discussões. Diante
de suas projeções, o IPCC admite que
seria importante controlar o aqueci-
mento para cerca de 2 graus Celsius, li-
mite para que as alterações possam ser
compreendidas a tempo de ainda ser
possível implementar ações para ali-
viar as reações que ele trará.

Na visão oposta estão os chamados
céticos do aquecimento global, para os
quais a Terra não está aquecendo. Eles
afirmam que, nos últimos anos, o plane-
ta está se resfriando e criticam os mode-
los usados pelo IPCC que, para eles, ca-
recem de mais dados do Hemisfério Sul.

Existe ainda outro grupo que admite
o aquecimento, mas discorda da ação
humana no processo. Para os céticos da
ação humana no aquecimento, o volu-
me de gases de efeito estufa lançado na
atmosfera pelo homem não seria ex-
pressivo para influenciar um evento de
tamanha magnitude. Porém, eles são
duramente criticados por pesquisado-
res que concordam com o IPCC com ba-
se no seguinte argumento: a atmosfera
possui um equilíbrio frágil a ponto de a



pequena quantidade de gases de efeito
estufa lançada pela espécie humana ser
suficiente para desequilibrá-la.

Por fim, os radicais, formados por
pesquisadores, mas também por parte
expressiva das organizações não gover-
namentais ecologistas, criticam todos
os anteriores. Para eles, o IPCC, com-
posto por pesquisadores indicados pe-
los governos, mascara a real situação.
Eles entendem que o aquecimento é ain-
da mais intenso do que indicam os rela-
tórios e disparam duras críticas aos cé-
ticos, que muitas vezes foram acusados
de representar interesses de grandes
empresas transnacionais do setor ener-
gético. Para os radicais, é preciso redu-
zir as emissões a níveis maiores do que
apontam os documentos do IPCC.

Dessa polêmica é possível tirar algu-
mas conclusões: a maioria concorda
que a Terra está aquecendo, embora
não haja consenso em relação à ação
humana como fator importante no pro-
cesso. Entretanto, como é impossível
controlar eventos naturais, por exem-
plo, diminuir a evaporação dos ocea-
nos, um dos fatores do aquecimento, ou
mesmo impedir erupções vulcânicas,
que emitem muitos gases de efeito es-
tufa, surgiu a idéia de controlar os ga-



ses lançados pela espécie humana, a
única variável passível de controle. Is-
so ficou estabelecido no Protocolo de
Kyoto, definido em 1997, no Japão, no
qual se fixou: países-membros (princi-
palmente os desenvolvidos) têm metas
para reduzir suas emissões antes que
os demais países. Mas o acordo tem da-
ta para deixar de valer: 2012.

CONSEQÜÊNCIAS DO AQUECIMENTO
A maior parte dos pesquisadores que se
dedica ao tema concorda com o IPCC.
Por isso, esse órgão avançou e elaborou

documentos que abordam quais são as
conseqüências do aquecimento no pla-
neta. Elas não são poucas. A seguir, as
principais:

Elevação do nível do mar: com tempera-
turas mais altas, vai aumentar o descon-
gelamento da borda de calotas polares e
das altas montanhas, cuja água circula
pelos rios que chegarão ao mar. É evi-
dente que o aumento do nível do mar vai
trazer dificuldades para quem vive jun-
to à costa. Comunidades de pescadores
terão que mudar de estilo de vida, o que

é muito grave. Países insulares, como é
o caso de São Tomé e Príncipe e do Rei-
no Unido, vão perder território. Basta
lembrar que no litoral existem metró-
poles como Rio de Janeiro, Salvador e
Fortaleza, entre outras tantas, para per-
ceber que os problemas são enormes.
Como evitar que a água do mar atinja
residências e avenidas construídas à
beira-mar? Existe tecnologia para re-
solver esses problemas, mas elas não são
simples de aplicar porque afetam inte-
resses de várias ordens.

Alteração do regime de chuvas: a mu-
dança na atmosfera vai trazer uma re-
distribuição das chuvas. Para a agri-
cultura esse aspecto é fonte de preocu-
pação. As plantas que usamos como
alimento e para produzir combustíveis
estão adaptadas às temperaturas e à
quantidade de chuvas atuais. As per-
guntas que surgem são as seguintes:
será possível adaptá-las a um volume
de chuvas menor ou maior? Ou será ne-
cessário cultivá-las em outros lugares?
As cidades também devem ser repen-
sadas em relação à oferta de água. Será
possível abastecer a população se, por
exemplo, em determinada localidade
passar a chover menos que o volume
atual? Outra inquietação, principalmen-
te para cidades brasileiras, são as chuvas
intensas. Como as cidades no Brasil fo-
ram construídas visando, antes de tudo,
o lucro de quem era dono da terra ou de
quem a edificou, parte expressiva da po-
pulação acaba tendo de morar em áreas
de risco, como beira de córregos e encos-
tas íngremes. Com as fortes chuvas, o re-
sultado é conhecido e até esperado: mor-
tes pelas enchentes e pelos deslizamen-
tos de terra. É preciso preparar as cida-
des brasileiras para evitar a repetição
desse quadro todos os anos possibilitan-
do, a quem não tem moradia digna, o
acesso a uma habitação segura.

Aumento de eventos extremos: os mo-
delos difundidos pelo IPCC indicam
que os eventos de grandes proporções,
como furacões e chuvas fortes, serão
mais freqüentes. Por isso, é preciso
providenciar um sistema de monitora-
mento que sirva para prevenir a ocor-
rência deles a tempo de permitir a reti-
rada da população da área afetada para
evitar mortes e perdas materiais. Tam-
bém é necessário frisar que a popula-
ção mais pobre é a mais atingida pelas



catástrofes, já que são as que vivem em
áreas mais vulneráveis e em edifica-
ções precárias. Porém, até mesmo a po-
pulação de renda alta pode ser atingida
por eventos extremos, como verificou-
se em 2008, em Santa Catarina. Mas,
com uma grande diferença: raramente
ocorrem mortes, os prejuízos se res-
tringem aos bens materiais.

Problemas de saúde: temperaturas
mais elevadas podem permitir o retor-
no de doenças consideradas eliminadas
em alguns países, como malária e den-
gue. Mesmo que se saiba como medicar
um doente que manifeste moléstias co-
mo as citadas, espera-se um aumento
expressivo de casos, que pode gerar
mudanças no sistema de saúde pública
de vários países. Alguns especialistas
relacionam o agravamento da poluição
do ar com a elevação da temperatura
nas áreas urbanas, o que ampliaria a
possibilidade de ocorrência de doenças
do sistema respiratório e circulatório.

AS NEGOCIAÇÕES EM COPENHAGUE
Como o Protocolo de Kyoto termina em
2012, é preciso discutir o que será feito
depois de seu término. Esse é o maior
objetivo da reunião de Copenhague,
que discutirá, entre os dias 7 e 18 de de-
zembro, a redução de um dos elemen-
tos que ampliam o aquecimento: as
emissões de gases de efeito estufa pelas
atividades humanas.

Para os negociadores, existem al-
guns consensos, e não são poucos: a
Terra está aquecendo, existem gases
de efeito estufa lançados pela espécie
humana que aumentam o aquecimen-
to e é preciso reduzir as emissões.
Mesmo com esses pontos consensuais,
as negociações em Copenhague serão
difíceis, mas certamente será estabele-
cida alguma meta, ainda que isso ocor-
ra como declaração de um país ou blo-
co de países, como é o caso da União
Européia. A maior dificuldade será en-
contrada pela delegação dos Estados
Unidos. Apesar de o presidente Barack
Obama se manifestar por uma mudan-
ça de seu país em relação ao governo
anterior, essa intenção esbarra no Con-
gresso, que não deu mostras de querer
diminuir o aquecimento e, principal-
mente, de quanto recurso vai dispor
para ajudar países pobres a adaptar-se
aos efeitos que o aquecimento trará.
Podem-se identificar dois pontos que
estão em maior evidência: quanto cada
país desenvolvido vai reduzir de emis-
sões e quanto os países em desenvolvi-
mento (os que não têm metas de redu-
ção de emissões) poderão aumentá-las
até que sua população melhore as con-
dições de vida? Quem vai pagar a con-
ta dos efeitos do aquecimento global?
Os países que mais emitiram gases no
passado não querem repassar recursos
para adaptação. O debate é complexo e
vai continuar após Copenhague.
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