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No final de agosto de 2005, o furacão Katrina lançou-se em 
direção ao sudoeste dos Estados Unidos, provocando pre-
juízos de mais de oitenta milhões de dólares e quase arrasan-
do completamente a cidade de Nova Orleans. Acabara de 
se apresentar aqui uma catástrofe anunciada: já em outu-
bro de 2001, o cenário da inundação fora previsto pela re-
vista Scientific American.37

Após a ruptura de dois canais, 80% da superfície da cidade foi submerso por 

7,60m de água. A pressão da correnteza foi mais além, porque a água não podia ser 

bombeada e alagou as estradas de acesso, de modo a impedir a entrada de socorros 

à cidade. O socorro exigido pela catástrofe demonstrou-se muito maior que os 

recursos imediatamente disponíveis; logo após a inundação começaram os primei-

ros saques. O estádio Superdome, estabelecido como refúgio imediato para os 

flagelados pela inundação, demonstrou-se ineficiente, pois em pouco tempo ficou 

superlotado e logo se desenvolveu em seu interior uma escalada de violência, obri-

gando as autoridades a declarar estado de guerra, com o consequente estabeleci-

mento da lei marcial. A governadora da Louisiana, Kathleen Blanco, convocou a 

Guarda Nacional no dia 1º. de setembro para interromper os saques, proclamando 

37 Versão alemã em Spektrum der Wissenschaft [O Espectro da Ciência], janeiro de 2002; igualmente em 
Spektrum der Wissenchaft Dossier [Dossiê de O Espectro da Ciência], 2/2005: Die Erde im Treibhaus [A 
Terra e o Efeito Estufa]. (NA).

O AQUECIMENTO GLOBAL 
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que “Estas tropas (a Guarda Nacional) têm autorização para atirar e matar. Os 

soldados não hesitarão em fazê-lo e eu espero que o façam.”38

Na Estação Ferroviária Central de Nova Orleans foi organizada uma prisão 

provisória para cerca de 700 pessoas, onde demarcaram celas cercadas por 

correntes; para evitar qualquer tentativa de fuga a polícia e a Guarda Nacional 

cercaram o local, mas a medida não se revelou suficiente. Houve tentativas de 

fuga coletivas, tiroteios, estupros, lojas saqueadas, arrombamentos etc. Pri-

meiro uma força de 65.000 soldados do exército entrou em ação no palco da 

catástrofe, tentando pacificar o local diversas vezes. Esta tarefa demonstrou-se 

difícil e acabaram por evacuar uma parte dos sobreviventes.

A enchente não tratou todas as pessoas da mesma forma: a maior parte dos 

moradores abastados conseguiu fugir, enquanto foram principalmente os pobres, 

em sua maioria de ascendência afro-americana, que permaneceram no local du-

rante e após a destruição da cidade. Do mesmo modo, os bairros não foram todos 

atingidos com a mesma violência. John R. Logan, que tentou interpretar as conse-

quências sociais do furacão Katrina, registrou que 45,8% da parte destruída de 

Nova Orleans era habitada por afro-americanos; nas zonas que não chegaram a ser 

destruídas a porcentagem da população negra era apenas de 26,4%. Dados seme-

lhantes podem ser encontrados nos relatórios sobre índices de pobreza.39

Enquanto isso, a cidade foi destruída em escala tal, que chegou a ser sugerido 

que não fosse reconstruída. A partir dessa catástrofe, surgiu o conceito de refugia-

dos climáticos, para indicar a fuga de pessoas devido a eventos atmosféricos. Du-

zentos e cinquenta mil dos antigos residentes de Nova Orleans não retornaram à 

cidade após sua evacuação e se estabeleceram em outras partes do país. No ano 

seguinte ao furacão, cerca de um terço dos residentes brancos não havia retornado; 

mas três quartos dos moradores afro-americanos tampouco voltaram, de tal modo 

que, após a catástrofe, apresentou-se uma estrutura populacional diferenciada da 

anterior. Deste modo, como efeito da catástrofe, a cidade não somente passou a ter 

uma nova estrutura social, como também uma nova geografia política.40

38 Consulte http://www.forumcivique.org/index.php?lang=DE&site=ARCHIPEL&sub_a=ARCHI_131&article 
=731. (NA).

39 Veja John R. Logan, The Impact of Katrina: Race and Class in Storm-Damaged Neighborhoods [O impacto 
do Katrina: Raça e classes sociais nos bairros danificados pela tempestade], Brown University, 2006, dis-
ponível no site http://www.s4.brown.edu/katrina/report.pdf. (NA).

40 Veja John R. Logan: Unnatural Disaster: Social Impacts and Policy Choices after Katrina [Desastres anti-
naturais: Impactos sociais e escolhas políticas após o Katrina], publicado em Karl-Siegbert Rehberg (edi-
tor), Die Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie 
in Kassel [A natureza da sociedade. Atas do 33º. Congresso da Sociedade Sociológica Alemã em Kassel], 
2006, Frankfurt am Main (no prelo [sic]). (NA).
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Aquilo a que as pessoas habitualmente se referem como uma catástrofe 

natural, como por exemplo, uma inundação consequente de um evento at-

mosférico extremo, é demonstrado perfeitamente e em todas as suas facetas 

pelo exemplo de Nova Orleans como sendo algo completamente diferente: a 

ignorância do perigo da enchente até o deflagrar da catástrofe se demonstrar 

de forma inteiramente suficiente, a extensa e quase inexorável anarquia, que só 

foi controlada por reações extremas das forças de segurança, a desigualdade 

social perante as consequências do furacão, a justificativa da criação de uma 

categoria completamente nova de refugiados e a nova democracia social da 

cidade apresentam as características conjuntas de um evento que pode ser, 

com toda a justiça, denominado de Catástrofe social.

Realmente, o conceito de “catástrofe natural” constitui uma leviandade se-

mântica – porque a natureza não é sua causadora, nem está sujeita a ela e, por-

tanto, não sofre qualquer catástrofe em si mesma. Mas é inegável que ela pode 

produzir eventos que sejam catastróficos para as pessoas e que, de tal modo, te-

nham consequências de caráter social que ultrapassem completamente suas ex-

pectativas e capacidade de reação. O exemplo de Nova Orleans serve como pano 

de fundo para comprovar duas delas: a primeira é que nos dá um embasamento 

para afirmar que as modificações climáticas que se aproximam provocarão 

acontecimentos atmosféricos extremados progressivamente mais fortes; isto sig-

nifica que, durante os próximos anos e décadas, fenômenos semelhantes torna-

rão a ocorrer em outras cidades localizadas em regiões costeiras e pode-se prever 

que o combate à catástrofe, em geral, não venha a ser muito melhor do que o 

ocorrido em Nova Orleans, onde falhou de uma forma tão espetacular. A cir-

cunstância de que a sociedade mais rica da Terra, em vista da extensão de uma 

catástrofe assim abrangente, achou necessário pedir auxílio ao exterior, nos assi-

nala perfeitamente que as catástrofes que virão a ocorrer em um futuro muito 

breve encontrarão claramente uma diminuição dos abastecimentos de socorro, 

acrescida pelas dificuldades de transporte e de reposição, um fator que, dentro 

das circunstâncias normais, teria permanecido imperceptível. 

E existe ainda o segundo aspecto pela demonstração do qual o caso de Nova 

Orleans deve despertar nosso interesse. As catástrofes sociais desnudam o cená-

rio do palco em que se instala a sociedade, demonstram abertamente quais são, 

em seu conjunto, suas funções e disfunções, que anteriormente permaneciam 

ocultas; abrem janelas para o submundo da sociedade e demonstram clara-

mente como esse estrato social é controlado em seu funcionamento externo 

pelas condições da normalidade. Também assinalam as desigualdades entre as 
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condições da vida e da subvida, enquanto o funcionamento normal das insti-

tuições o impediam, e separava em compartimentos estanques os bairros abas-

tados dos setores ocupados pelos operários, que se tornavam assim menos 

visíveis; descobriu igualmente as fraquezas da administração, já existentes an-

teriormente, embora não fossem expostas às claras e demonstrou ainda a dis-

ponibilidade sempre presente do recurso à violência como opção de controle. 

Tudo isso se viu claramente em um único momento de abandono do caminho 

seguido habitualmente pelas formas de comportamento; mesmo percebendo, 

ao menos pelo que foi demonstrado em Nova Orleans, que comparativamente, 

nem foram tantas as mortes, nem tão grande a destruição ocasionadas por ela.41 

Uma reflexão ampla sobre as catástrofes sociais também nos fornece infor-

mações consideravelmente melhores sobre a maneira como as sociedades re-

almente funcionam, segundo a hipótese de que os casos normais dão 

informações sobre seu próprio caráter. Em presença de catástrofes, não se 

apresenta um estado de exceção dos procedimentos normais de uma socieda-

de, mas exclusivamente uma dimensão de sua existência que permanece es-

condida em sua vivência quotidiana. A partir deste alicerce, não se deve 

pesquisar o que dá solidez às sociedades, mas aquilo que as leva à ruína.42 

41 Naomi Klein descreveu um aspecto das catástrofes sociais que até então não havia sido observado: os 
desastres podem também ser uma oportunidade para modificar as disposições da estrutura social, que 
nas condições sociais da normalidade não se deixa transformar facilmente. A destruição de Nova Orleans 
deu margem para um amplo processo de privatização do sistema escolar – em lugar das 131 escolas pú-
blicas existentes antes da inundação, permanecem hoje apenas quatro; em vez das sete escolas particula-
res anteriores, existem agora 31 das assim chamadas Charter Schools [Escolas de Funcionamento Autori-
zado por Decreto]. Veja Naomi Klein, Die Schock-Strategie. Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus 
[Estratégia de Choque: A ascensão do capitalismo das catástrofes], Frankfurt am Main, 2007, p. 16. Em 
contradição, John R. Logan relata a reabertura de 54 escolas públicas ainda no outono de 2006. Veja John 
R. Logan: Unnatural Disaster: Social Impacts and Policy Choices after Katrina [Desastres antinaturais: 
Impactos sociais e escolhas políticas após o Katrina], publicado em Karl-Siegbert Rehberg (editor), Die 
Natur der Gesellschaft. Verhandlungen des 33. Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Soziologie in Kassel 
[A natureza da sociedade. Atas do 33º. Congresso da Sociedade Sociológica Alemã em Kassel], 2006, 
Frankfurt am Main, p. 464. Finalmente, os planejadores sob as ordens de Albert Speer durante a Segunda 
Guerra Mundial não encaravam os bombardeios aliados das cidades alemãs apenas com desagrado, mas 
os percebiam como justificativa, sem a qual a reconstrução de cidades novas não seria possível no pós-
guerra, salvo por extensos trabalhos de demolição. Deste modo, as catástrofes também apresentam as-
pectos positivos para quem sabe se aproveitar deles. O exemplo da equipe de Speer assinala que o capi-
talismo global realmente não precisa criar novas estratégias, conforme afirma Naomi Klein. (NA).

42 Veja Elke M. Geenen, Kollektive Krisen, Katastrophe, Terror, Revolution – Gemeinsamkeiten und Unterschiede 
[Crise coletiva, catástrofe, terror e revolução – Semelhanças e Diferenças], publicado em Lars Clausen et alii 
(editores), Entsetzliche soziale Prozesse [Os espantosos processos sociais], Münster, 2003, pp. 5-24. As socie-
dades se tornam, por exemplo, tanto mais ofensivas quanto mais complexas se tornam: os indivíduos, os 
grupos sociais, as empresas e os políticos apresentam horizontes de planejamento diversificados, conforme 
escreveu Lars Clausen, dos quais poderão resultar não somente conflitos, mas também amplas sensações de 
insegurança e distanciamento. (Veja Lars Clausen, Reale Gefahren und katastrophensoziologische Theorie [Pe-
rigos reais e a teoria das catástrofes sociais], publicado em Lars Clausen et alii (editores), Entsetzliche soziale 
Prozesse [Os espantosos processos sociais], Münster, 2003, pp. 51-76, especificamente na página 58.) (NA). 
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As variações climáticas conduzirão a uma acumulação de catástrofes so-

ciais, que terão influência temporária ou permanente sobre a formação das 

sociedades, sobre a qual nada se sabe, porque, até o presente, tal influência 

nem ao menos despertou um certo grau de interesse. As ciências sociais e 

culturais estão concentradas na normalidade43 e permanecem cegas às catás-

trofes. Conforme revela qualquer olhar sobre a história cultural da natureza,44 

as transformações climáticas necessariamente se oporão às ciências sociais e 

culturais. Com efeito, as transformações sociais que se apresentam no pre-

sente – desde a guerra climática de Darfur até o encolhimento do espaço de 

sobrevivência dos Inuit (esquimós) – terão uma influência clara e surpreen-

dente sobre o alcance das teorias do conteúdo e da abrangência das ciências 

culturais e é mais do que tempo para tais ciências se modernizarem, saírem 

do mundo do discurso e dos sistemas e retornarem ao da estratégia, a fim de 

procurar meios sociais para a defesa de suas próprias existências. Isto por-

que uma parte considerável dos povos do mundo, em futuro próximo, en-

contrará dificuldades cada vez maiores através da mencionada expansão dos 

desertos, do progressivo aumento das exigências sobre a fertilidade do solo 

e sua consequente erosão, que irão diminuir cada vez mais suas possibilida-

des de sobrevivência em muitas regiões, acrescidas do aumento excessivo da 

acidez das águas oceânicas, da pesca predatória, da poluição dos rios e do 

encolhimento dos lagos. 

E nada disso será consequência de catástrofes naturais, porque as razões 

desses processos são basicamente antropogênicas, ou seja, causadas por seres 

humanos. E, de qualquer modo, suas consequências serão sociais. Elas se ma-

nifestarão por meio de conflitos entre aqueles que estarão em busca de recur-

sos escassos, os quais terão de abandonar as regiões tornadas inabitáveis e 

procurar estabelecer-se em outras, e os habitantes das áreas onde tais recursos 

ainda existam. Ou elas se manifestarão em destruições futuras, como o descui-

do manifestado em certas regiões industriais europeias já deu margem ao en-

venenamento ambiental pela poluição, fazendo com que a incidência de câncer 

43 Deste modo, fica perfeitamente claro como é espantoso terem sido feitas tão poucas pesquisas sobre o 
submundo da fachada de normalidade social, do mesmo modo que sobre o quadro escondido por detrás 
do quadro que a sociedade mostra de si mesma. A prostituição, a economia do crime, a cultura da vio-
lência etc., são os filhos desprezados pelas pesquisas sociológicas. (NA).

44 Veja Joachim Radkau: Natur und Macht. Eine Weltgeschichte der Umwelt. [A natureza e o poder: História 
mundial do meio ambiente], München, 2000; Josef H. Reicholf: Eine kurze Naturgeschichte des letzten 
Jahrtausends [História natural abreviada do último milênio], Frankfurt am Main, 2007; e Jared Dia-
mond: Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften [Pobres e Ricos: O destino das socieda-
des humanas], Frankfurt am Main, 2006. (NA).
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tenha aumentado de modo a fazer com que a expectativa de vida, em referidas 

áreas, tenha diminuído desde a década de 1990 de 64 para 51 anos.45 

A partir do cenário de todas as consequências sociais palpáveis das sur-

preendentes transformações climáticas e ambientais com que temos de lidar 

no presente, quase todas as discussões científicas sobre estudos das ciências 

naturais que tratam dos fenômenos e resultados das variações climáticas es-

tão sendo forçadas a calcular prognósticos e novos modelos – enquanto no 

campo das ciências sociais e culturais domina o silêncio, a um ponto em 

que fenômenos como a derrocada de sociedades, os conflitos por recursos na-

turais, as migrações maciças, as ameaças à segurança, o ódio, a radicalização e 

as economias de guerra ou da violência etc., vêm sendo descartados como 

estando além do alcance de sua competência. Incontestavelmente, a história 

da ciência nunca nos apresentou uma situação semelhante à presente, em 

que, com evidências científicas, os cenários prognosticados para amplas re-

giões do mundo, indicativos de amplas modificações nas condições de vida, 

venham sendo encarados com uma indiferença tão estoica. Isto assinala 

uma falha na capacidade de discernimento do mesmo modo que em sua 

consciência de responsabilidade. 

Subcomplexidade

A responsabilidade causada por esse desinteresse irá recair sobre os estudio-

sos das ciências físicas e naturais, que evidentemente não são nem competen-

tes, nem têm autoridade para medir as dimensões sociais das variações 

climáticas. Na verdade, não é que sejam incapazes de descrever suas conse-

quências sociais, pois os cientistas físicos realmente são admiravelmente con-

fiáveis no que se refere ao cálculo de medidas complexas, mas não estão 

preparados para o estudo dos processos de construção do desenvolvimento 

adotados pelos seres humanos. Tampouco é sua função descrever os variados 

modelos culturais, parâmetros de referência e padrões de significado socio-

culturais necessários para a percepção dos problemas e elaboração de possí-

veis soluções – campos para os quais não têm a menor preparação profissional 

e cuja compreensão ninguém pode esperar deles. Todavia, como membros da 

45 Veja Fred Pearce: Wenn die Flüsse versiegen [Quando os rios secam], München 2007, p. 275. (NA).
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sociedade, eles apresentam uma consciência geral dos problemas sociais e de 

suas possíveis soluções que, via de regra, nos capítulos finais de seus livros 

apresentam considerações solicitamente profundas e mesmo invejáveis sobre 

sua preocupação com o colapso de sociedades, o estreitamento dos rios, o 

derretimento das calotas polares etc. – a saber, quando se fazem as indagações 

sobre o que se faz agora, é possível a enumeração de todos os fatos apocalíp-

ticos do que ainda poderá ser feito.

Isto não significa que o pensamento dos cientistas físicos e tecnológicos, 

via de regra, seja indiferente ao que a situação atual da humanidade possa 

produzir, no sentido de que nada mais possa ser feito em contrário; em sua 

maioria, eles apresentam admoestações no sentido de que diferentes formas 

de comportamento, como a racionalidade coletiva e a irracionalidade indivi-

dual (e sua inversão) se acham intimamente ligadas; como podem intervir os 

sentimentos sobre os propósitos de ação racional, como se formam os com-

portamentos sociais, sem que nenhum dos participantes perceba seu sentido e 

como se manifesta a participação sem resistência dos acontecimentos, dando 

margem novamente ao surgimento de novos problemas comportamentais. 

É por isso que se torna irritante a leitura de livros como os de Tim Flannery,46 

Fred Pearce47 e Jill Jäger,48 em que se revela um contraste claro entre a agudeza 

das análises e a fragilidade das propostas de solução dos problemas. Quando, 

por exemplo, Tim Flannery, no final de seu estudo desmoralizador, recomenda 

a compra de um carro menor e que, em nossas atividades domésticas, se em-

pregue a antiga verruma manual em vez da furadeira elétrica, suas soluções são 

subcomplexas e de modo algum alcançam as dimensões dos problemas ante-

riormente descritos. Mas isso não pode ser criticado, porque realmente Flan-

nery está interessado na dimensão profissional dos aspectos físicos do problema 

e não tem nada a ver com suas dimensões sociais. As modificações climáticas, 

de acordo com o estudo de Flannery, pars pro toto, isto é, tomando a parte pelo 

todo, são estudadas em sua gênese e conforme a projeção de seus desenvolvi-

mentos futuros sob o ponto de vista das ciências físicas, mas não se referem a 

suas consequências do ponto de vista das ciências sociais e culturais, ainda que 

tais consequências sejam principalmente sociais e culturais.

46 Tim Flannery, Wir Wettermacher. Wie die Menschen das Klima verändern und was das für unser Leben auf 
der Erde bedeutet [Nós, os formadores do tempo. Como as pessoas modificam o clima e o que isto signi-
fica para nossa vida sobre a Terra], Frankfurt am Main, 2006. (NA).

47 Fred Pearce: Wenn die Flüsse versiegen [Quando os rios secam], München 2007, p. 45. (NA).
48 Jill Jäger, Was verträgt unsere Erde noch? [O que nossa Terra ainda suporta?], Frankfurt am Main, 

2007. (NA).
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Quem somos “nós”?

Ainda permanece um outro exemplo por elucidar. Ninguém emprega mais a 

primeira pessoa do plural na exposição de seus argumentos do que os neuro-

cientistas, em suas obras didáticas publicadas em torno das variações climáti-

cas ou sobre outros problemas ambientais da atualidade. Eles escrevem: “Nós” 

provocamos isto ou aquilo, “nós” confrontamos este ou aquele problema, 

“nós” precisamos parar de fazer isto ou aquilo, para que o “nosso” planeta 

possa ser salvo. Mas ninguém sabe o que está por trás deste “nós”.

Em uma primeira acepção, o termo “nós” representa claramente a huma-

nidade, mas a “humanidade” não é nenhum ator, porém uma abstração. Na 

realidade, ela é composta por indivíduos contados em bilhões, os quais, a par-

tir de seus substratos culturais muito diferenciados, com suas possibilidades 

muito diversas de desenvolvimento e com seus diferentes recursos de poder 

político, agem dentro de comunidades de sobrevivência complexas. Entre o 

presidente da diretoria de uma empresa multinacional fornecedora de ener-

gia, que está constantemente em busca de novas fontes de matéria-prima e 

uma camponesa do interior da China não existe nenhum “nós” social que 

possa ser concretamente localizado; ambos vivem em mundos sociais total-

mente diversos e com exigências bastante diferentes e, acima de tudo, os dois 

raciocinam de forma completamente diferente. E esse presidente da diretoria 

de uma empresa multinacional compartilha de um futuro na primeira pessoa 

do plural com seus próprios netos? Mais ainda, terá alguma coisa em comum 

com os netos da camponesa chinesa? Indiscutivelmente não, quanto mais com 

a realidade social vivenciada ainda hoje por uma criança refugiada em Darfur 

ou pelos Muhajeddin do Afeganistão ou mesmo por uma menina albanesa 

que se prostitui nas ruas de Tirana.

O emprego do pronome “nós” presume uma percepção coletiva da realida-

de, que simplesmente não existe, particularmente dentro do contexto de pro-

blemas globais como o aquecimento mundial. Em diferentes partes do mundo, 

as pessoas sofrerão as suas consequências de formas altamente diferenciadas e, 

enquanto para algumas elas despertam uma preocupação difusa e distante com 

o futuro abastecimento de seus netos, os filhos de outras já estão morrendo de 

fome agora. Ou quando “todos nós”, isto é, o leitor ou leitora deste livro e eu 

mesmo, determinamos viver amanhã em um ambiente de “clima neutro”, em 

que não produziremos mais emissões de dióxido de carbono além das que se-

jam absolutamente necessárias para a manutenção da vida, somos sabotados 
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por um outro “nós”, conforme declarou o funcionário chinês interessado no 

abastecimento de energia, a “nossa” preocupação é com cada detalhe da neces-

sidade de acrescentar semanalmente à rede elétrica mil megawatts produzidos 

por usinas termoelétricas alimentadas a carvão, que emitem 30.000 toneladas 

de dióxido de carbono diariamente pela queima desse carvão.49

A indolência política deste “nós” abstrato ignora a influência soberana do 

poder e de seus efeitos e muito menos controla os posicionamentos ideológi-

cos resultantes. Cientificamente, uma descrição do mundo na primeira pessoa 

do plural não somente é impossível, conforme demonstra indubitavelmente a 

história cultural da natureza, como assinala as diferenças radicais das necessi-

dades de sobrevivência nas diferentes regiões da Terra.50 

Os velhos problemas ambientais

Desde o século 17 já não foi mais possível

a manutenção significativa de um total isolamento,

principalmente com a destruição provocada nas florestas remanescentes. 

As grandes fogueiras passaram a ser acesas do outro lado do Oceano. 

Não é por acaso que o Brasil, com suas terras quase incalculáveis,

deve seu nome à palavra francesa para “carvão vegetal”

– W. G. Sebald, Os Anéis de Saturno.51*

As modificações do clima não apresentam somente um efeito de agrava-

mento das atuais assimetrias globais, cujas consequências podem ser vistas 

nos conflitos violentos e nas guerras; elas também agravam os efeitos das mu-

danças ambientais que não têm nada a ver com as causas das próprias variações 

climáticas. A opinião prevalecente no debate atual é que temos de enfrentar os 

49 Klaus-Dieter Frankenberger, Chinas Hunger nach Energie [A fome de energia da China], publicado pelo 
jornal Frankfurter Allgemeine Zeitung, edição de 27 de março de 2007, p. 12. (NA).

50 Jared Diamond: Arm und Reich. Die Schicksale menschlicher Gesellschaften [Pobres e Ricos: O destino das 
sociedades humanas], Frankfurt am Main, 2006. (NA).

51* A interpretação mais comum é que seja o nome do pau-brasil, que não era absolutamente usado para 
fazer carvão, mas como madeira-de-lei, da qual também se extraía um corante vermelho. Segundo Vi-
cente Tapajós, o Brasil já era visitado desde os tempos dos fenícios, egípcios e hebreus, em busca dessa 
madeira, além de ouro, animais, aves etc. O mesmo autor lista mais de uma dezena de nomes, oscilando 
entre “braddash” e “bersino” pelo qual a “grande ilha” era conhecida pelos navegadores europeus e levan-
tinos, documentando a presença de normandos, venezianos e portugueses no Brasil séculos antes do 
descobrimento; contudo, é possível que os resíduos da madeira fossem transformados em carvão ou 
usados de outro modo como combustível, mas este seria apenas um emprego colateral. (NT).
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problemas ambientais que se agravam progressivamente e apresentam a ten-

dência de colocar em perigo nossa própria existência de uma maneira inova-

dora. Mesmo que o movimento ecológico já tenha mais de três décadas e 

encontre seus precursores desde o Romantismo, os velhos temas do movimento 

ambiental – poluição dos mares, envenenamento do solo, a complexidade das 

espécies em extinção, a queima das florestas tropicais, o encolhimento dos 

rios, a retração dos mares interiores – presentemente não despertam mais 

qualquer interesse, com a possível exceção do debate sobre a energia nuclear e 

mesmo este sem o entusiasmo que o revestia durante as décadas de 1970 e 

1980. Isso é extremamente irritante, porque a lógica da exploração dos com-

bustíveis fósseis para a produção de energia é a causa tanto dos velhos como 

dos novos problemas que vêm surgindo.52

De qualquer modo, os alvos formulados pelo Protocolo de Quioto, ratifi-

cado por numerosos países, no sentido de que, a partir de 2012 a emissão de 

gases seja reduzida pela introdução de um novo sistema, demonstravelmente 

não serão atingidos, o que fica bem claro pela simples observação do papel que 

os Estados Unidos ou a China exercem por meio sua constante recusa a se 

submeterem a regulamentos supranacionais. 

Qualquer que seja o tema clássico do movimento ambientalista que se 

aborde – a destruição da terra arável através da construção desordenada e da 

urbanização, o número crescente de veículos individuais, o constante aumen-

to global da emissão de gases poluentes que causam o efeito estufa, a poluição 

crescente dos oceanos, a deformação dos recém-nascidos em territórios preju-

dicados, como a zona em redor do Mar de Aral, na Confederação de Estados 

Independentes [ex-União Soviética] etc. – além de todos os outros problemas 

previamente existentes que foram agravados pela globalização, a consciência 

diária parece ter-se afastado deles. Aqui não é o lugar para referir as horripi-

lantes falhas do desenvolvimento e seus efeitos sobre as áreas ambientais, espe-

cialmente nos países do antigo Bloco Oriental, mas também nos Estados 

Unidos,53 porém somos forçados a lembrar que as medidas ecológicas de 

52 A preocupação com o aquecimento climático global, aliás, não é recente. Faz duas décadas que avisos neste 
sentido vêm sendo claramente apresentados, e o fenômeno dos gases que provocam o assim chamado 
“efeito estufa” vem sendo o tema de explanações ainda mais antigas. Na “economia da atenção”, segundo o 
termo cunhado por Georg Franck com referência aos problemas ambientais, mencionam-se também con-
junturas semelhantes e a distribuição desigual, do mesmo modo que em outros campos econômicos. (NA).

53 A indústria petroleira mundial queima conjuntamente entre 150 e 170 bilhões de metros cúbicos de gás natural 
por ano, a mesma quantidade consumida pela Alemanha e pela Itália no mesmo período (veja Anselm Walder-
mann: Profitdenken schlägt Umweltschutz [A busca de lucros derrota a defesa ambiental], publicado na revista 
Spiegel-online, 6 de setembro de 2007, em http://www.spiegel.de/wirtschaft/0,1518,504278,00.html). (NA).
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controle adotadas por alguns dos estados da Confederação Norte-Americana, 

como a Califórnia ou por certos países europeus, como a Alemanha e a Áustria 

provocaram efeitos exclusivamente localizados, mas não têm condições de 

causar qualquer transformação sobre a poluição ambiental global, nem sobre 

o rumo de progressão da crescente exploração de recursos.

O que principalmente se modificou durante as últimas três décadas foi a 

consciência do problema e não o próprio problema. Surge a pergunta: como 

modificações comportamentais importantes devem ser motivadas, quando os 

problemas ambientais parecem tão insuperáveis, como o demonstra o caso do 

aquecimento global? A possibilidade de controle do problema é claramente 

pequena e psicologicamente sempre foram as dificuldades que a acompanham 

que fazem igualmente diminuir a motivação das pessoas para modificar seu 

comportamento, quando as possibilidade de solução parecem tão questioná-

veis. Aqui aparece uma situação de modo algum negligenciável, ou seja, a de 

que a população mundial, de acordo com as previsões, já na metade do século 

21 alcançará os nove bilhões de pessoas,54 e isso significa ser necessário res-

ponder ao fato inegável de que haverá cada vez menor quantidade de recursos 

para um crescimento populacional cada vez maior. Para os problemas ligados 

a este fenômeno existem presentemente tão poucas soluções como para as 

desigualdades e injustiças sociais de caráter global.

Uma vez que todas as variações climáticas são antropogênicas, em sua 

maioria causadas pela exploração irreversível de recursos e pela destruição 

duradoura dos espaços vitais de sobrevivência, e seus efeitos sobre o crescimen-

to populacional são problemas sociais – como, em última análise, são todos os 

problemas chamados de ecológicos, do mesmo modo as condições de sobrevi-

vência dos seres humanos pertencem ao âmbito social e somente assim podem 

ser percebidas. Quando se vê a diminuição constante no número e quantidade 

das espécies que habitam os lagos, rios e mares, as florestas tropicais e as sava-

nas, isso não é absolutamente um problema natural, a natureza não pode ab-

solutamente ser culpada se o número de seus ursos polares e gorilas ou das 

medusas e algas marinhas diminui. As plantas e animais não têm a menor 

consciência disso, apenas percebem que seu espaço de sobrevivência encolhe e 

que morrem por causa disso. Os problemas ecológicos somente são registrados 

54 Veja Rainer Münz: Weltbevölkerung und weltweite Migration [A população terrestre e as migrações mun-
diais], publicado por Ernst Peter Fischer e Klaus Wiegand (editores) em Die Zukunft der Erde [O futuro da 
Terra], Frankfurt am Main, 2006, p. 111. No final deste século, teremos de contar com dez a onze bilhões de 
pessoas, enquanto os recursos naturais disponíveis se tornarão cada vez menores. (Ibidem, p. 112). (NA).
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em função da sobrevivência de comunidades humanas, porque as pessoas, di-

ferentemente dos demais seres vivos, não têm consciência apenas do passado, 

mas também de seu futuro. Somente aqui se encontra uma fraca esperança de 

que sua razão, causadora desta situação, também possa pensar sobre a forma 

de resolvê-la, antes que, no futuro, nada mais possa ser feito.
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Fonte: UNFCCC [Convenção sobre as Mudanças Climáticas dentro do modelo das Nações Unidas],
DIW (Deutsches Institut für Wissenschaftsforschung [Instituto Alemão de Pesquisas Científicas]).

EVOLUÇÃO DAS EMISSÕES DE GASES PROVOCADORES DO EFEITO 
ESTUFA EM PORCENTAGENS (Comparação entre 2005 e 1990).*

Bulgária: -8,0

-49,0

Grã-Bretanha: 12,5

-14,0

Lituânia: -8,0

-60,4
Rússia: ±0

-32,0
Suécia: +4,0

-4,0
República Tcheca: -8,0

-25,0
Ucrânia: ±0

-55,3

Europa 15: -8,0

-1,2
Austrália: ** +8,0

+25,1
Alemanha: -21,0

-18,2

Holanda: -6,0

+3,2

Irlanda: +13,0

+25,8

Áustria: -13,0

+3,2

Itália: -6,5

+12,3

Portugal: +27,0

+39,5

Japão: -6,0

+6,5

Suíça: -8,0

+0,4

Canadá: -6,0

+26,6

Espanha: +15,0

+53,8
Estados Unidos: ** -7,0

+15,8

China: ***

Índia: ***

    * Para os estados não-europeus comparação entre 2004 e 1990.
  ** Não ratificaram o Protocolo de Quioto.
*** Não assumiram compromisso de reduzir as emissões até 2012.
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O alvo do Protocolo de Quioto 
para o período de 2008/2012 é a 
proscrição do aumento de 
emissões até o ano de 2012 (em 
porcentagens baseadas em 1990).
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Para estudar os problemas das consequências sociais e da vio-
lência que poderão resultar das variações climáticas não é de-
cisivo calcular quantos graus subirá em média a temperatura 
nas próximas décadas ou de quantos centímetros se elevarão 
as superfícies dos oceanos. Estes cálculos já foram feitos e, pro-
vavelmente, serão reforçados pelas variações climáticas, am-
pliados ou limitados na medida em que oscilarem as dimensões 
e os dramas provocados pelas transformações climáticas. Ain-
da menos produtivo para a temática das consequências da 
violência é o debate sobre se as variações climáticas presentes 
são antropogênicas, isto é, criadas pelos seres humanos ou se 
são oscilações naturais do clima, encontradas com frequência 
na história pregressa de nosso planeta. 

Em minha condição de sociólogo, eu me apoio principalmente nos relató-

rios do Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC ou Painel Intergo-

vernamental sobre as Mudanças Climáticas), para a explicação do que está por 

vir, uma organização cujas publicações constituem um filtro de debates polí-

ticos pluralísticos, cujas conclusões não podem ser tidas como exageradas. 

Seus procedimentos não buscam somente, como se sabe, a verdade científica, 

mas giram em torno de interesses – por exemplo, quais compromissos em 

quais condições podem ser assumidos como alvo para cada país. A avaliação 

VARIAÇÕES CLIMÁTICAS
– UMA RÁPIDA VISÃO GERAL
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mais conservadora a que se pode chegar como resultado final destes proces-

sos de acordos políticos, é que alguns dos cientistas participantes, de ambos 

os sexos, foram levados à beira do autorrepúdio. Isto porque os atores políti-

cos se defenderam preventivamente de assumir compromissos e evitaram 

prometer quaisquer modificações comportamentais que pudessem ser reco-

mendadas pelas análises como resultado de sua indubitável orientação para a 

imposição de um limite e se opuseram às conclusões, mesmo que estas não 

contivessem nada de especulativo. 

Nesta discussão pública, aliás, passa despercebido pela maioria que os rela-

tórios do IPCC apenas em pequena parte argumentam com base em modelos, 

prognósticos e hipóteses, mas principalmente se alicerçam em evidências cien-

tíficas já mensuradas sobre o aumento da temperatura mundial, o erguimento 

da superfície dos oceanos ou a dimensão do derretimento das geleiras. O fato 

de que estes relatórios empíricos se referem mais aos dados passados e presen-

tes do que ao futuro e deixam em aberto exclusivamente para o futuro distante 

um grande espaço de manobra para as expectativas, mas não tratam de forma 

semelhante o futuro próximo. Na maior parte das regiões do mundo já afeta-

das, as consequências das variações climáticas não somente são fenômenos dia-

riamente perceptíveis, como não dependem dos índices resultantes dos 

métodos de cálculo e das conclusões de oceanólogos, meteorologistas e paleo-

biólogos. Isto quer dizer que os aspectos e efeitos essenciais das mudanças cli-

máticas já são tão amplos, que hoje em dia já podem ser claramente avistados?

O relatório publicado pelo IPCC em fevereiro de 2007 apresentou uma 

probabilidade de 90% de que as variações climáticas presentemente obser-

vadas fossem o resultado das atividades dos seres humanos, essencialmente 

pela emissão constante dos assim chamados “gases provadores do efeito es-

tufa”, desde o início do processo de industrialização. Entre eles se destacam, 

por seu efeito relevante sobre o clima, as emissões de dióxido de carbono 

provocadas pela queima de carvão e a utilização de combustíveis fósseis para 

a indústria e o transporte, enquanto o metano e o monóxido de carbono 

eram emitidos pelos agrotóxicos, mas hoje em dia, principalmente são pro-

duzidos pelos animais multiplicados pela pecuária. Estudos científicos de-

monstram que a concentração de dióxido de carbono e de metano na 

atmosfera terrestre é mais alta hoje em dia que em qualquer outro período 

nos últimos 650.000 anos. 

O aquecimento do sistema climático global, segundo escrevem seus au-

tores, deriva sem a menor dúvida de seu efeito conjunto e se manifesta pelo 
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aumento constante das temperaturas da atmosfera e dos oceanos, do derre-

timento das geleiras e do permafrost das tundras, do mesmo modo que pela 

subida constante do nível dos mares. A temperatura média global vem sen-

do medida desde 1850; os onze anos mais quentes se localizam no período 

de 1995 a 2006.55 A temperatura dos oceanos já aumentou até a profundida-

de de três mil metros.56 O erguimento da superfície oceânica é o efeito 

cumulativo das variações climáticas, porque o volume da água aumenta 

com a elevação da temperatura, e o derretimento das calotas polares e das 

geleiras provoca o aquecimento das massas aquáticas. Esta é uma das mais 

simples interações dos efeitos do aquecimento mundial; mas a circunstân-

cia de que existem ainda muitos outros processos interdependentes que 

contribuem para a autoamplificação destes efeitos torna inseguros os prog-

nósticos a respeito de novos e mais amplos desenvolvimentos sistemáticos. 

Contudo, as consequências já observadas das variações climáticas assina-

lam no presente o deslocamento das áreas de chuva e de sua frequência, um 

imediato aumento das zonas desérticas e a multiplicação do surgimento de 

condições climáticas extremas, como períodos de frio intenso, tempestades, 

chuvas torrenciais etc. ocorrendo em regiões nas quais, até o presente, estes 

fenômenos não se apresentavam.57

A última vez em que as temperaturas observadas nas regiões polares foram 

mais elevadas que as de hoje, foi há 125.000 anos. Se as atuais emissões de ga-

ses continuarem, os relatórios do IPCC calculam um amento da temperatura 

média terrestre da ordem de 0,2 graus centígrados até o final da década pre-

sente. No caso de as emissões contínuas serem incrementadas, o aumento da 

temperatura mundial será ainda mais alto. Os diferentes cenários calculados 

para a média de emissões, calculados a partir dos dados atuais, nos dão um 

limite mínimo de aumento médio da temperatura da ordem de 1,1 ºC até o 

final do século e um limite superior de elevação média de até 6,4 ºC ao redor 

do planeta. Isto não representa nenhuma diferença gradual, mas um desnível 

que afetará todas as formas de vida. A superfície dos mares e oceanos ter-se-á 

elevado entre 18 e 59 centímetros até o final do século. 

O futuro nos traz um derretimento progressivo das calotas de gelo polar 

e das geleiras, além do degelo do permafrost; os tufões e furacões serão cada 

55 Conforme Rainer Münz: Weltbevölkerung und weltweite Migration [A população terrestre e as migrações 
mundiais], publicado por Ernst Peter Fischer e Klaus Wiegand (editores) em Die Zukunft der Erde [O 
futuro da Terra], Frankfurt am Main, 2006, p. 6. (NA).

56 Ibidem, p. 7. (NA).
57 Ibidem, p. 8. (NA).
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vez mais frequentes, e com eles a possibilidade do deslocamento das mais 

importantes precipitações pluviométricas para o norte e para o sul em detri-

mento das regiões centrais e os efeitos conjuntos das interações destes pro-

cessos provavelmente causarão modificações no trajeto das correntes 

marinhas.58 Mesmo que ainda não se disponha de dados exatos neste sentido 

para prever em detalhes o que sucederá, é evidente por si mesmo que todos 

estes processos terão amplos efeitos sobre o mundo animal e vegetal e, con-

sequentemente, sobre a alimentação e as possibilidades de sobrevivência dos 

seres humanos.

Os resultados publicados pelo IPCC em abril de 2007 a respeito das espe-

radas consequências sociais do aquecimento global se baseiam sobre as se-

guintes condições: as variações climáticas apresentam desenvolvimentos 

altamente diferenciados de acordo com as diversas regiões; suas consequên-

cias sociais não dependem, todavia, apenas destas condições, mas igualmen-

te do grau em que a capacidade de violência será empregada nessa ocasião. 

Além disso, em regiões como a Europa setentrional, os altos padrões de vida, 

a boa alimentação e a previsão de medidas contra as catástrofes poderão 

compensar os prejuízos materiais, portanto as variações climáticas causarão 

efeitos relativamente pequenos; porém em regiões como o Congo, no qual já 

dominam a pobreza, a fome, o desgaste das infraestruturas e os conflitos 

armados, as transformações negativas do ambiente tornarão as condições de 

vida muito piores.

Os efeitos resultantes provocarão prejuízos de toda ordem: provavelmente, 

na maioria dos países afetados, haverá menor possibilidade de controlar essas 

consequências; aqueles que forem menos afetados pelas modificações climáti-

cas até mesmo poderão desfrutar delas, dispondo de modo semelhante de 

uma maior capacidade de enfrentar os problemas causados pelas variações 

climáticas. O resultado será que os povos mais afetados por elas serão justa-

mente aqueles que menos provocaram as emissões de gases causadores do 

efeito estufa, ao passo que os maiores responsáveis pela obstrução da atmosfe-

ra previsivelmente serão os que menos terão de sofrer as consequências das 

modificações ambientais. Aqui é fácil de distinguir um fenômeno de injustiça 

global historicamente novo: as atuais assimetrias e desigualdades nas condi-

ções de vida serão aprofundadas pelas variações climáticas.

58 Ibidem, p. 16. (NA).
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A África, já flagelada pela pobreza, na maior parte governada por gover-

nos de procedimento caótico e assolada por numerosos conflitos armados 

violentos e incontroláveis será justamente o continente a sofrer os maiores 

efeitos das próximas variações climáticas; o IPCC prognostica que, já no ano 

de 2020, entre 75 e 250 milhões de pessoas não encontrarão água potável 

suficiente. Mesmo hoje, em muitas regiões africanas, apenas uma pequena 

parte da população tem acesso seguro à água potável: na Etiópia somente 

22% dos habitantes, 29% na Somália e 42% no Chade.59 A agricultura, do 

mesmo modo, se o regime de chuvas permanecer no nível atual ou diminuir, 

irá sofrer os efeitos do relativo desaparecimento da água no subsolo; em 

certas regiões, por volta de 2020, a produção agrícola deverá cair pela meta-

de. A situação da pesca não será melhor. O desaparecimento de várias espé-

cies de peixes nos rios e lagos continuará progressivamente; as regiões 

costeiras serão ameaçadas por inundações.60 A incidência de doenças como 

59 Conforme Eva Berié e outros (redatores), Der Fischer-Weltalmanach 2008 [Almanaque Mundial Fischer], 
Frankfurt am Main, 2007, p. 538ss. Em Angola, onde somente 53% dos habitantes têm acesso seguro a 
água potável, desde 2006 grassa uma severa epidemia de cólera, que até a data de conclusão do verbete já 
causara 2.174 mortes, a qual se origina, em grande parte, na falta de abastecimento adequado de água 
potável. Veja também Rainer Münz: Weltbevölkerung und weltweite Migration [A população terrestre e as 
migrações mundiais], publicado por Ernst Peter Fischer e Klaus Wiegand (editores) em Die Zukunft der 
Erde [O futuro da Terra], Frankfurt am Main, 2006, p. 55. (NA).

60 Veja Robert S. Watson et alii (editores), The Regional Impacts of Climate Change: An Assessment of Vulne-
rability. A Special Report of IPCC Working Group II [Impactos regionais das mudanças climáticas: Avalia-
ção da vulnerabilidade. Um relatório especial do Grupo de Trabalho II do IPCC], Cambridge, Massachu-
setts, 1997, p. 10. (NA).

Fonte: IEA (Agência Internacional de Energia).
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Demais países em desenvolvimento.

Países industrializados (Membros da OECD = Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico);

Países controladores de emissões;

China;

Índia;

AUMENTO ENTRE 2004 E 2030

20.463

1990 2004 2015 2030

26.079

33.333

40.420 89%

119%
131%

21%

25%



60

Harald Welzer

a malária e a febre amarela aumentará em consequência, espalhando-se por 

regiões que atualmente não são atingidas, por exemplo, nos países da África 

Oriental. Na atualidade, já é inteiramente incerto se tais problemas poderão 

ser superados.

Em diversas zonas asiáticas já se desenvolvem igualmente consideráveis 

problemas de abastecimento de água; aqui também ocorrerão graves mudan-

ças ambientais, inundações e avalanches em consequência do derretimento 

das geleiras do Himalaia. Mais de um bilhão de pessoas poderá ser afetado 

pela falta de água potável por volta do ano de 2050. A produção de alimentos 

poderá aumentar em diversas regiões (do leste e sudeste asiático), ao mesmo 

tempo em que diminui em outras (Ásia central e meridional). As doenças in-

testinais tenderão a aumentar como efeito da ampliação das inundações; o 

aumento da temperatura das águas provavelmente provocará o surgimento de 

epidemias de cólera nas regiões costeiras. As possibilidades de combate a estes 

efeitos serão diferentes em cada país, mas em muitos casos, as providências 

tomadas serão insuficientes. 

A Austrália e a Nova Zelândia encontrarão igualmente problemas de abas-

tecimento de água (parte dos quais já se manifestam); as variações climáticas 

causarão acima de tudo problemas naturais de caráter complexo. As tempes-

tades e inundações se multiplicarão. Contudo, a Austrália e a Nova Zelândia 

contam com uma boa capacidade de controle e de defesa contra estes fenôme-

nos, de tal modo que as consequências sociais não serão tão dramáticas quan-

to na África ou na Ásia.

A América do Sul já está sendo atingida por problemas de diminuição das 

reservas de água do subsolo e pela formação de desertos. As derrubadas e quei-

madas que ocorrem nas florestas tropicais, independentemente das condições 

climáticas, com a consequente erosão do solo, exercem aqui a função de agra-

vamento dos efeitos das variações climáticas, o que, em seu conjunto, também 

significa a diminuição das espécies animais e vegetais. O perigo de inundações 

também afeta as regiões costeiras, do mesmo modo que em outras partes do 

mundo; as possibilidades de compensação e de defesa também aqui variam de 

acordo com os países atingidos.

Nas regiões polares, as consequências sociais das variações climáticas são 

igualmente pequenas, porque praticamente ninguém mora nelas; por outro 

lado, os efeitos causados pelo aquecimento global sobre estas regiões serão 

extremamente graves para o planeta. O derretimento dos icebergs, o degelo do 

permafrost e o aumento da erosão nas zonas costeiras não somente causarão 
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efeitos sobre os habitantes e sobre o mundo animal, como também soerguerão 

o nível das superfícies oceânicas, além de afetarem a evaporação. Quanto aos 

efeitos positivos do aquecimento global, encontram-se aqui melhores possibi-

lidades de aproveitamento da terra e melhor acesso a matérias-primas existen-

tes sob as camadas de gelo, do mesmo modo que a abertura de novas passagens 

para o comércio marítimo. Contudo, pode-se esperar um incremento nos 

conflitos ligados às pretensões territoriais e aos direitos de exploração do solo 

e dos recursos minerais que já existem hoje.

Os habitantes dos arquipélagos do Caribe e do Pacífico serão ameaçados 

severamente pelas variações climáticas, não somente porque seus recursos 

principais de pesca e de turismo encolherão, mas acima de tudo pelo fenôme-

no evidente de que o erguimento da superfície oceânica tornará inabitáveis 

muitas dessas ilhas. O emprego de medidas de defesa contra as inundações 

será bastante complicado; isto provocará o deslocamento das populações, com 

os consideráveis potenciais de conflito que conhecemos através da história. 

Em comparação, as consequências das variações climáticas serão pratica-

mente inofensivas na Europa, ainda que o derretimento das geleiras alpinas, a 

ampliação de condições climáticas extremas, a interrupção dos caminhos por 

deslizamentos e inundações não tenham bons efeitos sobre a agricultura, pe-

cuária e indústrias ligadas ao turismo. Além disso, também aqui se manifesta-

rá o favorecimento do norte em detrimento do sul. Enquanto a Europa 

setentrional usufruirá novas possibilidades de plantações de árvores frutíferas, 

vinhedos e cereais etc., as regiões meridionais serão afetadas por secas e pela 

crescente escassez de água. Mas, de um modo geral, os países europeus têm 

relativa capacidade para circunscrever as consequências das modificações cli-

máticas, que poderão ser compensadas ou mesmo aproveitadas de maneira 

positiva. Presentemente já estão sendo tomadas medidas para melhor prote-

ção das áreas costeiras. As consequências sociais serão aqui indiretas em todos 

os sentidos e as questões climáticas aumentam a pressão para ampliar a segu-

rança das fronteiras locais mais afetadas etc.

O mesmo vale para a América do Norte. As potencialidades agrícolas pro-

vavelmente melhorarão em muitas regiões, ainda que em muitos pontos se 

deva contar com inundações e escassez de água e as condições para a prática 

de esportes de inverno venham a piorar. Do mesmo modo, ondas de calor 

poderão tornar-se um problema sério e, além disso, as áreas costeiras estarão 

sujeitas ao assalto de furacões e avanço de inundações. Também aqui, do mes-

mo modo que na Europa, importantes medidas de compensação já estão 
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sendo tomadas.61 Mas no que se refere às medidas de defesa, vale o mesmo que 

na Europa, identificam-se muitas diferenças regionais.

Em seu conjunto, percebe-se através do globo uma divisão desigual das con-

sequências sociais e econômicas do aquecimento climático. As injustiças que as 

acompanham, tanto em termos geográficos atuais como em relação às gerações 

futuras darão causa progressiva ao agravamento dos potenciais de conflitos.

Dois graus a mais

Entre os pesquisadores e pesquisadoras da atualidade existe completa concordân-

cia no sentido de que as consequências sociais e econômicas das variações climáti-

cas talvez já não possam mais ser controladas se o aquecimento mundial sofrer um 

acréscimo de mais de dois graus com relação aos valores do período pré-industrial 

– ou seja, cerca de 1,6 graus centígrados acima dos valores presentes. Conforme 

calculou Fred Pearce, no final da última glaciação havia 600 bilhões de toneladas de 

dióxido de carbono na atmosfera – um valor que permaneceu constante até o co-

meço da Revolução Industrial. Pelas emissões antropogênicas, esta quantidade su-

biu desde então para 800 bilhões de toneladas; mesmo que o crescimento da 

temperatura não venha a ser ainda mais acelerado, o resultado máximo tolerável 

será uma carga de 850 bilhões de toneladas. Presentemente, estão sendo lançados 

cerca de quatro bilhões de toneladas por ano na atmosfera. Se esta taxa de aumen-

to não for contida, pelo combate destas emissões provocadas pela industrialização 

nos países desenvolvidos, o valor de 850 bilhões de toneladas será atingido em 

cerca de dez anos. Um acréscimo do aquecimento global que alcançará em média 

os dois graus centígrados mencionados é uma previsão realística, ainda que as 

emissões mundiais “dentro de mais ou menos cinco anos alcançarão seu nível mais 

alto, nos cinquenta anos seguintes poderão ser reduzidas, no mínimo, pela metade, 

e se possa esperar que tais valores se mantenham constantes depois disso.”62 Se um 

tal alvo será acessível ou não é uma questão que depende de nossa confiança na 

razão coletiva.

61 O Serviço de Meteorologia da NASA vem prognosticando desde 2001 um considerável aumento do risco da 
elevação das marés para a área de Nova York. Perante esta perspectiva já foi planejada para breve a construção 
de três barreiras de proteção contra as marés, que protegerão a maior parte dos espaços de Nova York (Frank-
furter Allgemeine Zeitung [Jornal de Frankfurt edição internacional], de 3l de julho de 2007, p. 35). (NA).

62 Fred Pearce: Das Wetter von Morgen. Wenn das Klima zur Bedrohung wird [O clima do amanhã: Quando 
as condições atmosféricas constituírem uma ameaça], München, 2007, p. 309ss. (NA).


