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CLÁUDIO MOTTA  

 

O caminho ambiental possível 

entre alarmistas e céticos 
  

 Especialista lança livro no qual ressalta a importância de combater as mudanças 

climáticas levando em consideração os aspectos econômicos do desenvolvimento 

sustentável 

  

Muitas incertezas acompanham os debates envolvendo as mudanças climáticas. 

Os mais alarmistas anteveem um cenário no qual a vida como conhecemos hoje 

caminha para a extinção. Por outro lado, ainda há os céticos, que contestam o 

aquecimento global associado às emissões de dióxido de carbono. Buscando o 

meio termo, o professor da USP José Eli da Veiga aproveita seus 40 anos de 

experiência para apontar não apenas os problemas como também os caminhos 

possíveis para um mundo sustentável. 

No recém-lançado livro “A desgovernança mundial da sustentabilidade”, o 

especialista reúne fatos históricos e dados científicos num texto pensado para o 

grande público, mas que também consegue capturar o interesse de pesquisadores 

em busca de informações. 

 

Como enfrentar as mudanças climáticas? 
 

O livro é mais ponderado do que a opinião de muita gente. A diretora-gerente do 

Fundo Monetário Internacional, o FMI, Christine Lagarde, deu uma longa 

entrevista na qual falou do aquecimento global como uma coisa catastrófica. Ela 

chegou a dizer que nossos filhos serão fritos, queimados, assados e grelhados. Ao 

mesmo tempo, duas colunas do Martin Wolf, principal comentarista do jornal 

(britânico) “Financial Times”, falam que a Humanidade só vai tomar decisões 

importantes quando já tiver um desastre muito sério. Ele questiona se ainda 

teremos tempo de fazer algo quando este dia chegar, e conclui dizendo que esta 

situação é deprimente. Meu livro não entra neste buraco. Tento explicar as 

principais questões do clima, que é o principal problema, com certeza, mas 

também abordo aspectos da biodiversidade e do excesso de nitrogênio nos 

oceanos. 

 

Qual é a mensagem central do livro? 
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Precisamos juntar a governança do desenvolvimento com a da sustentabilidade. 

Talvez isso comece em 2015. Uma das poucas decisões interessantes da Rio+20 

foi a que determinou a criação, daqui a dois anos, dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável, já apelidados de ODSs. Eles substituem os 

Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, que não eram nada razoáveis do 

ponto de vista da sustentabilidade. Se surgirem ODSs bem pensados, só aí haverá 

uma governança do desenvolvimento sustentável, e não governanças separadas, 

uma para as questões ambientais e outra para as de desenvolvimento. 

 

O senhor é otimista? 
 

O otimista normalmente é o pessimista mal informado. O problema é o grau de 

ceticismo. Não concordo e não diria que o meu filho ou o seu vão ser grelhados, 

não é assim. No fundo, há três posições que vemos na literatura. O otimista 

acredita que as pessoas bem informadas vão começar a cuidar do planeta porque 

teriam mais consciência ecológica. No extremo oposto, tem gente que diz que 

ocorrerão desastres e não dará tempo de reverter este quadro porque, 

infelizmente, a Humanidade não tem propensão ao desenvolvimento sustentável. 

E, no meio termo, há gente que diz que, pelo andar da carruagem, vai ser 

complicado. Provavelmente, só depois de uma crise séria as pessoas vão acordar. 

 

E qual é a sua posição? 
 

A intermediária. Torço para que não haja desastres graves, mas estamos no fio da 

navalha. Acho que a gente vai acabar encontrando, na minha perspectiva, os 

mecanismos para criar a governança do desenvolvimento sustentável, mas é 

provável que ainda ocorram muitos desastres. Torço para que eles não 

desencadeiem processos irreversíveis. 

 

O que deverá acontecer com o clima? 
 

Sobre isso ninguém pode ter certeza, nem para um lado, nem para outro. A 

ciência não permite que se afirme que estamos no caminho do precipício nem 

que, com certeza, vai surgir uma inovação tecnológica capaz de resolver os 

nossos problemas. 

 

Como lidar, então, com o aquecimento global? 
 

Não é fácil. Muito em parte porque a ciência, em geral, não manda para os 

decisores políticos a mensagem que normalmente as pessoas precisam receber: se 

não fizer tal coisa, acontecerá isto. Os relatórios do IPCC (Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas), que revisa periodicamente os 

estudos científicos, dizem que, se o CO2 chegar a determinado nível, medido em 

partes por milhão, haverá uma probabilidade entre 30% e 50% de que aconteça 

algo com a temperatura. Hoje, existe um consenso de que não seria bom que o 

aquecimento ultrapassasse os dois graus, na média. Mas, e se passar, quais serão 



as consequências? Aí é muito mais difícil dizer pão, pão, queijo, queijo o que 

pode acontecer. Assim, os decisores políticos não têm como tomar as medidas 

necessárias. 

 

Por outro lado, no caso do buraco na camada de ozônio, houve uma decisão 

global para enfrentar o problema. Como isto foi possível no passado? 
 

Cito este caso no livro. A questão colocada era muito bem resolvida: se não 

houvesse uma mudança, todos os seus filhos teriam câncer de pele. As 

populações, principalmente do Hemisfério Norte, ficaram apavoradas com esta 

possibilidade. Isto é bem diferente de dizer que o mar vai subir alguns 

centímetros neste século, caso a temperatura fique dois graus mais elevada. A 

percepção da opinião pública passa a ser outra. Consequentemente, a maneira 

como os políticos são pressionados pela população, também. 

 

Como o senhor analisa o Protocolo de Kioto, o acordo global que impôs 

limites às emissões de gases-estufa? 
 

Foi um desastre. Certamente estaria na lista das principais besteiras da 

Humanidade nos últimos séculos, como o cavalo de Troia e a Guerra do Vietnã. 

 

Por que ele é tão ruim? 
 

Porque só os países ricos são obrigados a controlar suas emissões. Os que 

demoraram para se industrializar podem continuar emitindo. Quando você 

pergunta sobre isso para quem esteve lá na criação do documento, inclusive os 

especialistas brasileiros, eles respondem que não tinham como prever que a 

China seria responsável por 25% das emissões de gases-estufa, ultrapassando os 

EUA. Além disso, o Senado americano, algumas semanas antes da criação do 

Protocolo de Kioto, e já prevendo que teria essas características, determinou 

antecipadamente que jamais os EUA ratificariam qualquer tratado internacional 

que os obrigasse a fazer sacrifícios e deixasse outros livres. Foi uma decisão por 

unanimidade, não deve ter tido outra na História. Só isso já seria suficiente para 

dizer que Kioto foi uma coisa oligofrênica. 

 

Qual seria a melhor maneira para reduzir as emissões globais de gases-

estufa? 
 

O G-20, composto por 45 economias — já que a Europa é um dos 20 membros 

do grupo —, adquiriu grande legitimidade. Estes países respondem por 90% das 

emissões. Além disso, suas decisões dependem, essencialmente, de um 

entendimento entre China e Estados Unidos. O caminho seria eles se articularem 

para um acordo prático no G-20. Isso facilitaria, depois, o processo na ONU, 

onde são 196 países que participam em igualdade, cada um com um voto, num 

processo complicado. 

 



Isso mostra a fragilidade da ONU para lidar com a questão ambiental? 
 

É comum que as pessoas se queixem da ONU. Faz mais ou menos três séculos 

que a gente inventou o Estado-Nação. Sem falar nas ex-colônias, que são mais 

recentes. A ONU só nasceu mesmo depois da Segunda Guerra Mundial. 

Paralelamente a isso, houve os acordos de Bretton Woods, que criaram o FMI, o 

Banco Mundial e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (Gatt), que foi 

transformado na Organização Mundial do Comércio (OMC), nos anos 90. Juntas, 

estas instituições garantem a governança mundial. Na ONU, 196 nações, muitas 

mais recentes que o Brasil, tomam suas decisões democráticas, mas não podemos 

querer que elas sejam céleres. No Conselho de Segurança, há menos países, que 

precisam tomar decisões em horas. Caso contrário, não seria possível evitar um 

problema. Hoje, não temos sequer um conselho equivalente ao de segurança para 

a questão econômica. O G-20 vem tomando este papel. Já nas situações que 

lidam com todas as questões biogeofísicas relacionadas ao desenvolvimento, 

ainda não houve tempo para a criação de um fórum próprio. A discussão 

começou em 1972, e lida com tropeços. 

 

E o Brasil neste cenário? 
 

Vai aos trancos e barrancos. A atuação na Convenção do Clima em Copenhague 

foi um avanço, assim como na questão da biodiversidade, com o Protocolo de 

Nagoia. Porém, está havendo uma pressão para que o Congresso não ratifique 

este protocolo. 
 

 

Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/amanha/o-caminho-

ambiental-possivel-entre-alarmistas-ceticos-8651393#ixzz2Vw6BrgU7  
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