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É preciso abrir diálogos públicos sobre qual será o motor de arranque da planificação ecológica 

Os candidatos à presidência e ao congresso anunciam intenções sobre o que fazer nos respectivos 
mandatos. É bem compreensível, portanto, além de quase inevitável, que omitam ações voltadas a 
prevenir desgraças futuras, sobre as quais não há como saber, sequer, quais seriam as reais 
probabilidades de ocorrência. Isto é, grandes incertezas, mais conhecidas por “riscos existenciais”. O 
problema é que elas são das mais “estratégicas”, tanto para a Nação, quanto para a humanidade.  

Um ótimo exemplo, a ser menos desprezado, é o de uma possível repetição do “Evento de Carrington”, 
tempestade solar que atingiu a Terra em 1859. Um tipo de tormenta provocada por frequentes “ejeções 
de massa coronal do Sol”. Erupções de gás ionizado à alta temperatura, provenientes da coroa solar, 
que podem atingir o campo magnético da Terra. Algumas destas tormentas andam detonando satélites. 
Em fevereiro, só sobraram nove dos cinquenta lançados pelo foguete Falcon-9, da Starlink.  

Se alguma destas tempestades chegar aqui, como aconteceu há 160 anos, poderá queimar todo tipo de 
componente eletrônico, causando gravíssimos prejuízos às redes elétricas e meios de comunicação. No 
referido caso, só houve sério impacto sobre a incipiente rede telegráfica, mas, hoje, geraria caos social, 
decorrente de abrupta interrupção das globais redes informatizadas. 

Dizem os experts que é simples a medida técnica prudencial para tal acidente: capacitores junto aos 
transformadores poderiam rapidamente cortar o fluxo das correntes diretas, evitando o pior. Porém, 
qual será o valor deste investimento? Que chance teria de não ser preterido depois de comparado a 
outros muito mais tangíveis e urgentes? 

Outro caso, bem próximo, é sugerido pela atual pandemia. Muitos outros vírus exigirão mais preparo 
antecipado do sistema de saúde pública, além de capacidades para produzir as futuras vacinas. Contudo, 
não serão cautelas também preteridas, diante da falta de segurança alimentar e da escassez de 
empregos decentes, por exemplo? 

O que dizer, então, dos desafios impostos pela urgência climática, pela erosão da biodiversidade, pelos 
estresses hídricos, ou pelas degradações dos oceanos? Não empurram os governantes e parlamentares 
para o mesmíssimo tipo de dilema? Como cuidar, simultaneamente, da profusão de carências imediatas 
e de questões que até podem parecer inverossímeis, como os riscos existenciais? 

Nas últimas duas décadas, o debate público sobre este impasse avançou, principalmente, em países 
escandinavos e na Holanda, imitados em quase toda a Europa, particularmente, por Alemanha e França. 
Mesmo que tudo isto ainda seja embrionário, permite preconizar recomendações aos parlamentares e 
presidente a serem eleitos em outubro. 

Depois de longas e pouco frutíferas especulações de uma suposta “transição ecológica”, toda a ênfase 
tem sido dada à ideia de “planificação ecológica”. O país que mais acumulou experiência nesta direção 
foi, sem dúvida, a Suécia. Com base no ambivalente desempenho do “Conselho de Objetivos 



 

 

Ambientais”, que funcionou entre 2002 e 2010, uma nova versão foi lançada em 2014, para durar até 
2018, mas sua missão foi prorrogada.  

A principal tarefa do Conselho têm sido elaborar duas listas, até o primeiro de março de cada ano. Na 
primeira, devem constar todos os acordos e parcerias que as autoridades governamentais se 
comprometeram a executar. Para a segunda, vão as propostas de medidas de importância estratégica, 
mas que extrapolam os mandatos daquelas autoridades. Trabalho que depende, é óbvio, de um 
secretariado capaz de sintetizar os resultados de rigorosas consultas a uma ampla rede formada por 
cientistas, técnicos, empresários e expoentes de toda a sociedade civil. 

Inspirada pelo exemplo sueco, a França quer, agora, dar início à sua “planificação ecológica”. Mas a 
novíssima primeira-ministra, a tarimbada Élisabeth Borne, já sabia que o primeiro obstáculo a ser 
vencido estaria no despreparo dos mais altos funcionários, a começar pelos ministros. Então, assim que 
saíram os resultados do segundo turno das legislativas, aproveitou seu subsequente discurso 
programático à Assembleia Nacional para anunciar um cursinho intensivo de formação ecológica para a 
maioria deles (cerca de 25 mil). 

Como se vê, a Suécia engatinha e a França parece conseguir sentar, enquanto o Brasil nem começou a 
sorrir. Mas há bebês que até andam sem ter engatinhado. Para reduzir o atraso, será preciso, já a partir 
de novembro, abrir diálogos públicos sobre qual poderá ser, nas atuais circunstâncias, o motor de 
arranque da planificação ecológica à brasileira. Uma ótima maneira de dar cumprimento aos 
compromissos da trintona Rio-92. 

Neste sentido, pode ser muito proveitoso o vídeo do painel sobre estes 30 anos, da 74ª Reunião Anual 
da SBPC, que reuniu, na última terça-feira, 26 de julho, dois dos melhores ex-ministros do Meio 
Ambiente: o professor José Goldemberg e deputado Carlos Minc. Só contando com a notável experiência 
de quadros desta estirpe é que poderá ser produtivo qualquer novo passo em 2023.  
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