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RESUMO

O presente trabalho trata do aquecimento global e seus impactos na Terra. O objeto de estudo é o
aquecimento global e o recorte realizado busca focar nos impactos desse aquecimento para o mundo,
Brasil e Sergipe. A problemática deste trabalho se delineia sob a perspectiva de compreender quais são os
fatores preponderantes para as mudanças climáticas no mundo. Busca-se apresentar por meio de uma
revisão bibliográfica as principais projeções ambientais para o século XXI. Procuramos também apreender
como o aquecimento global pode atingir o Brasil e Sergipe, e as possíveis ações que devem ser tomadas
para evitar que os impactos sejam menos expressivos. No primeiro capítulo falamos sobre os motivos do
aquecimento global e suas consequências. Abordamos ainda, a importância da Educação ambiental e as
principais ações internacionais como Conferências que buscam estabelecer acordos de contenção de
emissão de gases que provocam o efeito estufa. Já no segundo capítulo abordamos o aquecimento global
e seus desdobramentos no Brasil e Sergipe.
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ABSTRACT

This current work deals with the global warming and its impacts on Earth. The object of study is the global
warming and clipping conducted seeks to focus on the impacts of this warming to the world, Brazil and
Sergipe. The issue of this work is outlined from the perspective of understanding what factor sare the most
important for climate changes in the world. It seeks to provide through a bibliographic review the main
environmental projections for the XXI century. We also seek to learn how global warming could reach
Brazil and Sergipe, and possible actions must be taken to ensure that the impacts are less significant. In
the first chapter we talk about the beginning and the reasons of global warming and its consequences. We
discuss also the importance of environmental education and the main international actions like
Conferences that seek to establish agreements to contain greenhouse gas emissions that cause global
warming. In the second chapter we approach the global warming and its significances in Brazil and
Sergipe.
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1 INTRODUÇÃO

O modelo capitalista de desenvolvimento econômico adotado no mundo desde o século XVIII
fundamenta-se no lucro e está vinculado ao binômio produção-consumo desconsiderando as condições
ambientais. Nesse sentido, o planeta Terra vive transformações e um período de crise sem precedentes.

A busca pela consolidação do capitalismo, que em 1970 foi re-configurado e chamado de neoliberalismo
tem custado caro, sobretudo para a natureza, que tem sido degradada para atender os interesses do
mercado de produção industrial.

Tratando das consequências do neoliberalismo, Antunes destaca:

Duas manifestações (...) mais virulentas e graves: a destruição e ou precarização, sem paralelos em toda
era moderna, da força humana que trabalha e a degradação crescente, na relação metabólica entre
homem e natureza, conduzida pela lógica voltada prioritariamente para a produção de mercadorias que
destrói o meio ambiente (2001, p. 16).

A realidade dos problemas ambientais salta aos nossos olhos, e revelam o esgotamento das reservas
naturais do planeta Terra, como vem ocorrendo com a água, que já é um problema real. Como exemplo
dessa realidade, dados da UNICEF apontam que 400 milhões de crianças não tinham acesso a água
potável em 2006.

Destacamos que, o aquecimento global é um problema que desencadeou outros problemas ambientais. A
liberação do dióxido de carbono e de outros gases na atmosfera aumentou significativamente o
aquecimento nas últimas décadas. As conseqüências do aquecimento da Terra são sentidas em cadeia,
provocando alterações em fenômenos da natureza como é o caso do descongelamento de geleiras
provocado pelo aquecimento da água dos oceanos, aumentando assim a frequência e intensidade de
furacões e tufões em todo o mundo.

Recentemente, registro da preocupação de cientistas de todo mundo com o aquecimento global por meio
da produção do relatório do Painel Intergovernamental de Mudança Climática (IPCC)[1] de 2007 teve o
efeito de questionar a forma de vida do homem. Nesse documento, os cientistas emitem um parecer
baseado em várias pesquisas sobre a emissão de gases de efeito estufa, principalmente o dióxido de
carbono (CO2) e denunciam a necessidade de políticas para evitar ao aumento progressivo do

aquecimento global, exigindo medidas imediatas para redução da emissão de gases poluentes. Essas
medidas incluem a utilização de bicombustíveis e fontes de energia renováveis.

[1] O IPCC foi criado em 1988 pela Organização das Nações Unidas (ONU) é composto de 600
especialistas de 40 países e o relatório de 2007 é o quarto produzido pela equipe de cientistas. Os
relatórios abrantes foram publicadas em: 1990,1995, 2001 e 2007.

Outra atitude em defesa do meio ambiente que merece destaque é o desenvolvimento de várias
organizações não-governamentais e grupos comunitários ao longo das últimas décadas do século XX.
Ponderamos que a criação de agências estatais para proteger o meio ambiente, de grupos e instituições
científicas que pesquisam os problemas ambientais, também faz parte de ações em defesa do meio
ambiente disseminando a importância de produção de automóveis, combustíveis e eletrodomésticos que
consumem menos recursos naturais e que sejam menos poluentes.

O aquecimento global consiste em um impacto ambiental que projeta outros problemas como a elevação
do nível do mar, podendo inundar ilhas e cidades habitadas. Esse aquecimento está associado também à
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qualidade de vida na terra, no que se refere ao índice de substâncias tóxicas presentes no oxigênio
respirado. Procuramos neste trabalho, discutir sobre o aquecimento global por meio de uma revisão
bibliográfica em âmbito internacional e nacional, buscando focar os desdobramentos do aquecimento
global no Brasil e no estado de Sergipe.

Para realizar este trabalho utilizamos a revisão bibliográfica com principal instrumento metodológico.
Nesse sentido, abordamos a temática na perspectiva macro das discussões internacionais, meso ao
abordar o aquecimento global no Brasil e micro ao discutir sobre os problemas ambientais enfrentados
pelo estado de Sergipe.

Os três aspectos da discussão (macro, meso e micro) do aquecimento global foram discutidos nos
capítulos deste trabalho. No primeiro capítulo discutimos sobre o aquecimento global, suas principais
causas e conseqüências no mundo. No segundo capítulo abordamos o aquecimento global no Brasil e em
Sergipe. Ponderamos ainda, a possibilidade de diminuir o aquecimento da terra por meio de condutas de
governos nacionais e até mesmo com atitudes formação em educação ambiental para a sociedade como
um todo.

2. O AQUECIMENTO GLOBAL DO PLANETA TERRA: UMA VISÃO PANORMICA

O modelo de desenvolvimento vigente baseia-se na exploração aleatória de recursos naturais e a
disposição desordenada de resíduos, o que vem comprometendo seriamente a vida no planeta Terra.
Atualmente, os poluentes lançados na atmosfera pela indústria, pelos veículos e pela agropecuária
interferem dramaticamente nos ciclos naturais do clima global.

O clima na Terra tem se modificado ao longo do tempo. Essas alterações climáticas são influenciadas por
meio da liberação de gases de efeito estufa, mas estudiosos não descartam que existem fatores
geológicos, como a rotação da Terra que influenciam no aumento da temperatura. Quanto a esse último
motivo do aquecimento global ser um processo natural incorre-se a visão oposta do o protocolo de Kyoto
(1997). Este é um acordo internacional que estabelece metas de redução de gases poluentes na
atmosfera, pondera que, as pesquisas científicas realizadas até o presente momento são incipientes para
afirmar que as mudanças climáticas atuais fazem parte de um ciclo natural da Terra. Por esse motivo,
orienta que o princípio de conduta com o meio ambiente deve ser o de cautela, evitando desencadear
processos que degradam os recursos naturais e que intensifiquem o aquecimento global.

Essa mesma ponderação foi tomada recentemente pelo IPCC no relatório de 2007, em que cientistas
declaram que o homem de fato interferiu no clima, e ainda estão por vir mudanças climáticas significativas
provocadas pela sua ação. O relatório considera que embora não se possa afirmar que o aquecimento
global não seja um processo natural do planeta Terra, a principal causa de mudanças é a emissão de
gases de efeito estufa provenientes de, atividades humanas, principalmente com a queima de
combustíveis fósseis.

Pontuamos que as atitudes coletivas que respeitam o meio ambiente, podem melhorar a qualidade de vida
no mundo. A construção de relações sociais, econômicas e culturais capazes de respeitar o meio ambiente,
possibilita caminhos alternativos de desenvolvimento. Muitos estudiosos têm defendido inclusive um
comportamento mundial voltado para o desenvolvimento sustentável.

De acordo com Jacobi, o sistema sustentável pode ser entendido como:

Um processo no qual, de um lado, as restrições mais relevantes estão
relacionadas com a exploração dos recursos, a orientação do desenvolvimento
tecnológico e o marco institucional. De outro, o crescimento deve enfatizar os
aspectos qualitativos, notadamente os relacionados com a eqüidade, o uso de
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recursos – em particular da energia – e a geração de resíduos e contaminantes.
Além disso, a ênfase no desenvolvimento deve fixar-se na superação dos déficits
sociais, nas necessidades básicas e na alteração de padrões de consumo,
principalmente nos países desenvolvidos, para poder manter e aumentar os
recursos-base, sobretudo os agrícolas, energéticos, bióticos, minerais, ar e água
(2006, p.203).

Essa definição de sustentabilidade revela que os processos socioeconômicos, podem ser organizados para
harmonizar a produção dos ecossistemas favorecendo as necessidades humanas presentes e futuras.

Consideramos que os problemas ambientais desencadeados pelo homem como a emissão da
halocarbonetos na atmosfera têm suas raízes no sistema econômico capitalista. A busca desenfreada pelo
lucro tem desconsiderado as condições de vida das pessoas, ou seja, o capitalismo volta-se para o ganho
financeiro, mesmo que para este tenha que esbarrar nos objetivos da qualidade de vida e na preservação
na natureza.

Na verdade, o que presenciamos, é um estado de agonia com a degradação das condições ambientais, em
favor do lucro, promovendo o enriquecimento de uma minoria. A reestruturação do capitalismo ocorrida
em 1970, com o surgimento do neoliberalismo têm gerado um lastro de abismos sociais inimagináveis há
alguns anos atrás. Para exemplificação destacamos dados de 1992 do PNUD, que revelam que os 20%
mais ricos do mundo eram 59 vezes mais ricos que os 20% mais pobres comprovando o quanto esse
sistema econômico acirra as diferenças sociais (BORON, 1999).

A lógica do capitalismo, de produção em massa consumindo recursos naturais de forma incisiva, torna
insustentável a sustentabilidade do meio ambiente. Dias assevera que “os recursos da Terra não são
suficientes para atender às necessidades de todos os seres vivos do planeta se não forem manejada de
forma eficiente e sustentada” (2003, p.226).

2.1 AQUECIMENTO GLOBAL E SUAS CONSEQÜÊNCIAS PARA A VIDA NA TERRA

Sabemos que a problemática do aquecimento global envolve ainda muitas incertezas, seja pela
complexidade da temática, seja pelo fato dos estudos atuais estarem em um momento de análise de
correlações consideradas pelos cientistas como incipientes (MARENGO, 2006).

Ao discutir o aquecimento global, suas causas e impactos reais na dinâmica dos ciclos naturais do planeta
Terra, cientistas apontam vários problemas que estão e/ou ainda podem ser desencadeados. É fato que
nos últimos cem anos a temperatura na Terra subiu 0,7 graus Celsius (BARROS, Correio Braziliense de
01.09.2006), possibilitando que sejam realizadas previsões do derretimento das geleiras que colocam em
risco ilhas e cidades litorâneas, bem como de mudanças nos padrões das secas e chuvas.

É importante pontuar que o aquecimento global ocorre com a concentração de vários gases, os principais
são: dióxido de carbono, metano, óxido nítrico e halocarbonetos. Esses gases têm a capacidade de
capturar e concentrar a energia térmica (calor) na atmosfera, provocando o efeito estufa que aquece a
Terra.

A partir de estudos científicos compilados no último relatório do IPCC de 2007, a concentração de dióxido
de carbono aumentou 35% se comparado ao período pré-industrial, o metano também dobrou sua
presença na atmosfera e o óxido nítrico também. O aumento desses gases está associado há vários
motivos, desde queimadas que produzem dióxido de carbono, a produtos como alguns sprays feitos de
halocarbonetos.

A temática aqui estudada é complexa, e ainda mais por envolver a correlações de dados científicos, o que
torna o aquecimento global um objeto de estudo multifacetado. Nesse sentido, optamos abordar de forma
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breve três fenômenos climáticos que se relacionam com o aquecimento global, a saber: o
descongelamento do Ártico, a morte de corais e os fenômenos como tufões e furacões.

O descongelamento do gelo Ártico e um dos problemas ambientais mais expressivos da historio mundial,
por suas conseqüências incidirem diretamente na diminuição de espaço (terra própria) para ser habitada
pelo homem, bem com na mudança das condições de vida nos oceanos e mares.

Outro impacto ambiental é o aquecimento das águas dos oceanos tropicais que desencadeiam a morte de
recifes de corais. Os recifes de corais são estruturas calcárias construídas, principalmente, por corais
(animais cnidário-urticantes), como por caravelas e medusas. Os corais são compostos ainda por pólipos
que é um corpo na forma de um tubo com uma boca rodeada de tentáculos que utiliza para capturar
pequenas partículas alimentares. Os pólipos de corais são extremamente sensíveis a mudanças de
temperatura da água, e morrem ao menor aumento de temperatura.

A morte de corais parece revelar a condição climática insustentável de milhares de plantas, animais e
microorganismos nos oceanos. Desde 1998, biólogos marinhos estimam que mais de um quarto dos
recifes de coral do mundo inteiro estavam morrendo pelo aumento da temperatura dos oceanos. É
importante, ressaltar que a morte de corais é sinal de que o aquecimento global está alterando os ciclos
naturais da natureza.

Outros fenômenos que foram intensificados nos últimos anos e foram apontados pelo IPCC no relatório de
2007, como correlacionado ao aquecimento global foram: secas, enchentes, ondas de calor e de frio,
furações e tempestades, em diferentes partes do planeta.

Esses eventos da natureza foram intensos ao extremo, como a onda de calor na Europa em 2003 a mais
intensa dos últimos anos, e os furacões Katrina, Wilma e Rita no Atlântico Norte em 2005. Mencionamos
ainda no Brasil, o furacão Catarina em março 2004, e a recente seca da Amazônia em 2005.

Muitos ecossistemas foram fragilizados e já não tem resistência e não são capazes de suportar
perturbações naturais, como ocorreu com os recifes de corais na ilha de Sumatra na Indonésia em 2005,
que após um forte terremoto foi encontrado 300 quilômetros de corais mortos.

Acreditamos que somente modificando a situação socioeconômica, ambiental e também o comportamento
socialmente destrutivo será possível proporcionar o acesso aos recursos da natureza, sem sua degradação.
Nesse sentido, o papel das conferências a ações internacionais, em defesa das condições ambientais na
terra consistem na possibilidade de se educar um sujeito ecológico.

2.2 CONFERÊNCIAS INTERNACIONAIS SOBRE O MEIO AMBIENTE E AQUECIMENTO GLOBAL

Nos anos 1990, a globalização que pode ser chamada de ocidentalização do mundo, por impor um modelo
de vida ocidental norte-americano se consolidou mostrando ser uma realidade irreversível. De acordo com
Sodré (2003), pode-se dizer que a globalização é um processo que produz uma tendência à
homogeneização de valores e uma padronização de formas de pensar e agir.

Os meios de comunicação são grandes aliados da globalização, tendo como objetivo principal, por meio da
propaganda que produtos industrializados sejam vistos como imprescindíveis. De acordo com Antunes
(2001), com a chegada de uma nova forma de produção, em meados as década de 1970, as produções se
tornam massificadas, e cada vez mais é necessária um mercado consumidor. Nessa relação entre
produção e consumo, o mercado se apóia na mídia para criar o que Antunes chama de necessidades de
segunda ordem. A necessidade de segunda ordem é o consumo de bens materiais como celulares,
microcomputadores e outros produtos que hoje se tornaram imprescindíveis na vida em sociedade, e que
não estão relacionados diretamente à sobrevivência do homem, como comer, beber água, dormir, vestir, e
outros.
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Como vemos o modelo político-econômico forja uma sociedade com padrões uniformes de vida, delineados
para o consumo de bens muitas vezes dispensáveis para qualidade de vida do homem. O modelo de vida
ocidental incentiva o consumismo de novas tecnologias e prega o individualismo acima de tudo. Esse
consumo intenso e em massa, de produtos industrializados provocou em médio prazo à degradação
sócio-ambiental do mundo.

A preocupação com os problemas ambientais surgiram justamente quando se percebeu o avanço do
capitalismo na sua capacidade produtiva sem preocupar-se com os impactos ambientais que tem
provocado o uso extremo dos recursos naturais da Terra. Além de pressões políticas de entidades e
instituições filantrópicas contra o uso demasiado dos recursos naturais da Terra, a educação ambiental foi
apresentada em vários congressos internacionais como uma ação importante na formação de pessoas
mais conscientes da importância do meio ambiente.

A primeira Conferência Intergovernamental sobre Educação Ambiental foi realizada na Geórgia na cidade
de Tbilisi em outubro de 1977, organizada pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) e resultou nas Recomendações da Conferência de Tbilisi (DIAS, 2003). Os conceitos
discutidos na conferência de Tbilisi são a base para uma matriz de Educação ambiental.

As recomendações de Tbilisi, como ficaram denominadas as advertências e orientações daquela
conferência, são importantes para as ações e atividades em Educação Ambiental. A recomendação nº 2
aborda aspectos a serem trabalhado como: a) ajudar os grupos sociais e os indivíduos a adquirirem
consciência do meio ambiente global e ajudar-lhes a sensibilizarem-se por essas questões; b) ajudar os
grupos sociais e os indivíduos a comprometerem-se com uma série de valores, e a sentirem interesse e
preocupação pelo meio ambiente, motivando-os de tal modo que possam participar ativamente da
melhoria e da proteção do meio ambiente.

As recomendações que se seguiram à Conferência Internacional de Tbilisi estabelecem os princípios
orientadores da Educação Ambiental. Formar pessoas que percebem o meio ambiente como espaço a ser
cuidado, pode ser um dos pilares da educação do século XXI.

O papel formativo, não se limita às escolas e cabe também a todos os gestores que ocupam cargos
públicos. A contribuição como o meio ambiente pode ocorrer das mais diversas formas, seja em ações
isoladas e seja, sobretudo, com práticas ético-ambientais de preservação dos recursos naturais da Terra.

Outro evento importante na área ambiental foi a Rio-92, realizada no Rio de Janeiro. Dessa conferência
emergiu o Tratado de Educação para sociedades sustentáveis e responsabilidade Global (CARVALHO,
2004).

Voltando o foco para os acordos de internacionais de busca da redução de emissão de gases na atmosfera
o Protocolo de Kyoto (1997) é um marco na historia para conter o aquecimento global.

A marcante revolução tecnológica da década de 1990 intensificou o trabalho nas indústrias, e impulsionou
sobremaneira o aumento de emissão de dióxido de carbono. Essa realidade de liberação de gases do efeito
estufa em larga proporção na atmosfera, fez com que o Protocolo de Kyoto tenha uma característica de
contenção de emissão desses gases.

O Protocolo de Kyoto estabeleceu ainda, outras medidas como o estímulo a substituição do uso dos
derivados de petróleo por energia elétrica e gás natural. Esse acordo internacional revelou que os 141
países, sendo 30 industrializados se dividiam em dois blocos: do primeiro fazem parte os países
desenvolvidos (maiores poluidores) que não querem arcar com os custos de comprar filtros antipoluentes,
nem tampouco desacelerar o ritmo de produção industrial. No segundo bloco estão os países
subdesenvolvidos que poluem menos, mas sofrem os efeitos da emissão de gases poluentes liberados na
atmosfera pelas nações ricas.

A atitude do presidente dos Estados Unidos de se negar a encaminhar o Protocolo de Kyoto ao Senado
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americano para ser aprovado, causou estranhamento na comunidade internacional. O presidente Bush
argumentou que as medidas solicitadas pelo Protocolo têm um impacto muito expressivo na economia
desse país. Interessante, que com esse argumento os EUA se desobrigado a diminuir a emissão de gases
poluentes, mesmo sendo responsável por 25% da emissão de dióxido de carbono de todo o mundo.

Outro evento que merece destaque na área ambiental é a Conferência das Partes (COP). A COP é o órgão
decisório no âmbito da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) vinculada a ONU. Com reuniões
realizadas a cada dois anos, é uma Conferência de grande porte com a participação de cerca 188 membros
da Convenção sobre Diversidade Biológica. Nessas conferências foram retomadas as metas do Protocolo
de Kyoto e até a presente data o EUA, ainda se nega a participar do processo de redução de emissão de
gases de efeito estufa.

Todas essas ações demonstram que o próprio homem tem se atentado que o aquecimento global é um
problema que pode limitar a qualidade de vida na Terra. A busca por alternativas produtivas que agridem
menos o meio ambiente consiste na saída para que os ciclos naturais mantenham-se em equilíbrio.

Mesmo diante dessa realidade, a resistência de países com EUA em assumir que irá reduzir a emissão de
gases poluentes na atmosfera revela que o capitalismo está sendo colocado acima da própria qualidade de
vida para o homem, melhor dizendo o capitalismo de fato perdeu sua capacidade civilizatória. (Mèszaros
2002)

2.3 AQUECIMENTO GLOBAL: BRASIL E SERGIPE EM FOCO

A relação entre aquecimento global e impactos ambientais, são sentidos pela natureza com eventos como
o derretimento das geleiras e calotas polares. É importante destacar que as alterações climáticas podem
também desencadear um ciclo de doenças que dizimaram nações ao longo da história. De acordo com o
relatório publicado em novembro de 2005 pela agência ambiental da União Européia, o clima quente pode
aumentar a incidência de casos de peste bubônica, epidemia que exterminou um terço da população da
Europa no século XIV. Podendo também, desencadear o aumento de doenças tropicais, como a malária e a
dengue (MARENGO, 2006).

As previsões do alastramento de problemas que podem relacionar-se com o aquecimento global têm
ganhado notoriedade em todo o mundo. O alerta para a importância da preservação e a busca por novas
formas do homem viver é ponto de partida para a superação dessa problemática.

Embora o próprio IPPC aponte que o aquecimento global pode ter relação com um ciclo natural da Terra, a
interferência do homem nas alterações climáticas de fato foi intensificada. Em 2001 o IPPC apontava que
66% das alterações poderiam ser atribuídas a ação humana, atualmente esse percentual aumentou para
90%, ou seja, a forma de produção que instaura o modelo de vida humana tem sido altamente agressora
as condições naturais do planeta.

Embora o Brasil ocupe o lugar de quarto lugar no ranking dos países que emitem gases de efeitos estufa,
os estudos sobre os impactos do aquecimento ambiental ainda são tímidos. A emissão de dióxido de
carbono na atmosfera no Brasil relaciona-se as queimadas no norte e, sobretudo, ao desmatamento da
Amazônia que lança 200 milhões de toneladas de dióxido de carbono na atmosfera.

Recentemente, estudo da Organização não governamental Greenpeace aponta que outro fator
determinante para que o Brasil mantenha-se no topo dos emissores de gases de efeito estufa é o incentivo
ao agronegócio. O agronegócio tem incentivado os desmatamento e as queimadas e essa prática pode
gerar ao país mudanças ambientais expressivas nos próximos cem anos.

Segundo estudo realizado pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pela Empresa Brasileira de
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) a produção de agrícola do Brasil pode passar por dificuldades
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expressivas na sua capacidade produtiva por conta do aquecimento global.

Estudiosos como o pesquisador da Embrapa Eduardo Assad iniciaram um estudo em 2003 buscando fazer
projeções de alterações climáticas a partir de dados do IPCC como o aumento da temperatura da Terra em
até 5,8ºC nos próximos 100 anos. A partir desse indicativo, foram projetadas mudanças climáticas no
Brasil e o resultado dessa pesquisa mostra-se preocupante. De acordo com o estudo, se a temperatura da
Terra aumentar na proporção esperada pelos cientistas, a produção de café será impossibilitada nos
estados de São Paulo, Minas Gerais e Goiás, sendo direcionados cada vez mais para o Sul. Essa mudança
relaciona-se a resistência de sobrevivência do café a regiões com temperaturas elevadas.

O estudo estende-se a outros grãos como arroz, milho e soja e os resultados também são desoladores. No
caso da soja o aumento de temperatura segundo a pesquisa diminui em 50% a capacidade produtiva do
país. Esses dados revelam bem mais que a diminuição na capacidade produtiva do país revela que as
mudanças climáticas podem tornar o nordeste em deserto até o final do século XXI e revelam ainda que os
impactos ambientais sejam extensos e também são sociais. A previsão é que essa alteração produtiva
gere mudanças como o desemprego das pessoas que se ocupam dessas plantações, redução do
abastecimento desses produtos para a população que pressionará a alta dos preços no mercado. Enfim, o
Brasil tem previsões de impactos sócio-ambientais de larga escala (Unicamp, 28 de fevereiro de 2005).

Ainda tratando dos impactos ambientais relacionados ao aquecimento global, o Greenpeace aponta que a
Amazônia ficará mais quente entre 2ºC a 3ºC o que diminuirá as chuvas no país de 10% a 20%, e a
caatinga do nordeste pode ser extinta ao não suportar o calor. Estão previstas ainda, que o nível do mar
suba de 30 a 80 centímetros, o que promoveria os desaparecimento de construções e o surgimento de
furacões na costa brasileira (BARROS, Correio Braziliense, 01.09.2006).

Em Sergipe o aquecimento global pode reduzir a produção agrícola como apontada pela pesquisa da
Universidade Federal de Sergipe (UFS), podendo ainda ser um estado que contribui diretamente com o
aquecimento global ao desmatar de forma intensa a caatinga e mata atlântica para dar lugar a agricultura
e pecuária.

O jornalista e ambientalista, Washington Novaes, alerta que a postura de monocultura no Brasil por meio
da produção de Laranja, pode estar sendo intensificada em Sergipe. Novais ainda pondera que Sergipe,

Deveria ter uma política pública para impedir o desmatamento da caatinga e da
Mata Atlântica, as queimadas, as carvorarias, são fatores que contribuem muito
para o aquecimento global e que o Brasil, como quatro emissores de CO2 do

planeta não deve só cobrar que as nações industrializadas assumam
compromissos de redução de emissões, o país também deve se comprometer
(NOVAES, Jornal o Popular, 23. 10.2007).

Segundo Peixoto (2007) a presença de várias cerâmicas na região promove a exploração de recursos
naturais como a madeira, areia e argila de forma intensa e desmedida. As cerâmicas consomem recursos
naturais em larga escala e ainda fazem a emissão de CO2 na atmosfera, aos desmatar e consumir a

madeira nos fornos que produzem tijolos.

É importante esclarecer que os estudos em Sergipe sobre os impactos do aquecimento global são
escassos, seja pela complexidade do assunto, seja pela ênfase nessa temática ser recente.

Para a ex ministra do Meio Ambiente Marina Silva “o mundo rico não tem coragem de enfrentar as
indústrias poluidoras”, e ministra ressalta ainda que mesmo se diminuísse a emissão de gases poluidores
na atmosfera o aquecimento global poderá continuar por séculos, e que, portanto trata-se de uma
tentativa de impedir o esgotamento das condições de sobrevivência da Terra.
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Voltando para as possíveis saídas destacamos que no mundo das indústrias existem certificações com o
selo International Standards Organization (ISO). A ISO 14001 é uma ferramenta criada para auxiliar
empresas a identificar, priorizar e gerenciar seus riscos ambientais como parte de suas práticas usuais. A
ISO 140001 estabelece normas para a empresa que devem se comprometer com a prevenção da poluição
e com melhorias contínuas na empresa para proteger a natureza, como parte do ciclo normal de gestão
empresarial.

Como vemos existem condutas de preservação do meio ambiente e contenção de emissão de gases
poluentes que podem ser assumidas pelos governos nacionais em suas empresas e, sobretudo, pelas
empresas privadas que são grande maioria em todo mundo.

Nesse viés, de empresas públicas assumirem condutas que agridem menos o meio ambiente com a adoção
de orientações como as realizadas para se ter o ISO 14001, consideramos que o gestor público tem um
papel importante como mediador desse processo. Primeiro, o gestor público pode e deve buscar adequar à
empresa na qual está atuando para que se tenha como parâmetro produtivo a redução da agressão ao
meio ambiente, seja usando material reciclado, seja adotando filtros antipoluidores. Em segundo lugar, o
gestor público que atua em órgãos de fiscalização pode a partir de sua função propor critérios para
aprovação de licitação como é o caso do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Como órgão estatal o TCE, pode ter como parâmetro de liberação de recursos públicos o critério das
empresas adotarem o ISO 14001, ou que pelo menos estejam buscando formas alternativas de evitas
agressões ao meio ambiente. Essa questão do papel do gestor público recaiu, sobretudo, no papel do
Estado de criar uma cultura de responsabilidade sócio-ambiental.

Consideramos ainda, que as possibilidades do gestor público está associada a rotinas de trabalho
assumidas pela equipe, ou seja, percebemos que é possível o Gestor assumir o papel de articulador para
que as questões ambientais sejam consideradas nos projetos estatais, forjando um comportamento nos
colegas de cuidado com o meio ambiente que extrapole a instituição e se dissemine na sociedade, por
meio da convivência social. Portanto, percebemos que as questões ambientais podem ser incorporadas em
práticas de trabalho dos gestores públicos.

3. CONCLUSÃO

As considerações finais deste trabalho não têm a pretensão de serem conclusivas. Na verdade, procuram
ser provocativas, ao retomar os aspectos que envolvem o aquecimento global. O aquecimento global foi
acirrado na década de 1990 e atualmente em pleno século XXI vivenciamos um momento de tensão ao
sermos atingidos pelos seus impactos. Essa tensão, parece se apresentar de duas formas, primeiro na
apreensão da sociedade mundial quanto aos desdobramentos do aquecimento global, no que se refere à
qualidade de vida na Terra. E em segundo lugar, a tensão se processa em um movimento de pressão para
que os países industrializados assumam posturas de contenção na emissão de gases poluentes na
atmosfera.

A emissão de gases na atmosfera como o dióxido de carbono que retém calor, provoca o conhecido efeito
estufa. O efeito estufa sempre existiu, e sua existência em medidas normais mantém a atmosfera livre de
congelamentos de algumas de suas camadas. No entanto, atualmente a concentração de gases que
capturam a energia calórica tem aumentado à temperatura atmosférica de forma intensa, o que justifica a
preocupação atual com a emissão de gases poluentes.

Os vários eventos internacionais e, sobretudo, a criação do IPCC revelam que a o aquecimento global tem
relação direta com a forma de produção do homem. Presenciamos o capitalismo se sobrepondo ao homem
quando busca o lucro acima de tudo, atribuindo ao homem à característica de mercadoria.

Embora o cenário de degradação ambiental seja real e a projeções climáticas sejam preocupantes, os
cientistas apostam que ainda é possível desacelerar o processo de aquecimento da Terra. Essa
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desaceleração só será possível, se o homem implementar várias mudanças na forma de dispor dos
recursos naturais da Terra, e até mesmo se mudar hábitos de consumo, evitando produtos à base
halocarbonetos como sprays e alguns refrigerantes.

No setor publico consideramos que os gestores podem pautar suas condutas por uma consciência
ambiental voltada não somente para informar, mas também para forjar ações de responsabilidade social
nos membros da equipe de trabalho. É inegável que o papel do gerir possibilita posturas que podem
favorecer a discussão de questões ambientais. Essas discussões não podem, nem tampouco deve
limitar-se a palestras sobre problemas ambientais sem relacioná-la a ações efetivas do órgão público.
Nesse sentido, o gestor frente aos problemas ambientais tem por meio de sua função condições de adotar
condutas sócio-ambientais que contribuam com a qualidade de vida na Terra.

Assim, estamos diante de um complexo cenário que exige atitudes que favoreçam a preservação do meio
ambiente, onde nós, sujeitos históricos politicamente situados, somos chamados a exercer nosso papel de
cidadãos, clamando por ações que de certa forma pressionem empresas privadas e o próprio Estado a
contribuir com a desaceleração do aquecimento global.
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