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Reenu Toodesh 

 

Abstract 

O mundo enfrenta duas ameaças – uma mais iminente que a outra -, mas a ameaça de mais longo 

prazo, o aquecimento global pode prover a cura para a primeira delas, a recessao global. Por ironia, 

a segunda também pode começar a se reduzir. É nessa ironia que podem residir as respostas à 

agenda de prospeidade humana, sustentabilidade ambiental e segurança energética, da OEA. As 

repercussões do ano passado convenceram dessa verdade muitas nações líderes no mundo. 

O que está emergindo é que as soluções para o aquescimento global em programas econômicos e 

inovativos tangíveis devem ser aceleradas pela pesquisa e pela infusão de novas tecnologias limpas 

e, que isto não apenas é possível, mas já está acontecendo. 

Talvez sejam necessários novos planos de desenvolvimento que ataquem diretamente as fontes de 

emissão nas sociedades que reconstruimos, uma modificação do que deveria ser o modelo 

econômico/industrial mais antigo, pra um modelo de sustentabilidade  projetada. 
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A agenda da Quinta Cúpula das Américas, que reunirá os 34 Estados membros da América 

democrática (OEA) em Porto of Spain, será quase profética ao mencionar os reais problemas do 

mundo atual. Ver-se-á que o mundo de um ano atrás, mesmo o de seis meses atrás, poderá ter sido o 

de uma fase anterior. Nas Américas e no mundo todo, a prosperidade humana, a sustentabilidade 

ambiental e a segurança energética nunca foram questões mais críticas. Elas começam a ganhar 

novo significado como se só agora o século 21 decidisse fazer-se presente. Todos sabem agora que 

a economia global que navegava sobre uma onda de prosperidade sem precedentes na última 

década, sofreu uma brusca freada. E ninguém faz a menor idéia daquilo que o fundo do poço pode 

significar.  

A crise econômica que se abateu sobre a América e a Europa lembrou-nos da nossa dependência, e 

na maioria dos casos em diferentes estágios de desenvolvimento, de modelos industriais 

metropolitanos, menos por escolha do que por uma enorme combinação de fatores – nossa história, 

nossa educação, o modo pelo qual a economia mundial está ligada a mercados globais e, seja qual 

for o nosso nível de desenvolvimento,   a conexão entre o motor da produção à disponibilidade e o 

consumo de energia. Daí por que a abordagem do aquecimento global, indiscutível e amplamente 

aceita como cientificamente correta nas análises, é um desasfio tão difícil. 

A ironia está, agora, em que talvez a economia do mundo tenha de se ajoelhar para munir-se do 

senso comum que leva ao investimento em um futuro com menos carbono. O fato é que nem todos 

nós dispomos de petróleo ou gás natural. A flutuação dos preços do petróleo no ano passado e o 

aumento global dos preços dos alimentos, mais a inflação (o debate milho x etanol é intenso), 

demonstram por que não podemos construir, desenvolver ou planejar com qualquer consistência se 

o combustível fóssil é a cesta que contém todos os ovos. Dele não podemos depender, como 

podemos depender da energia solar, térmica, eólica e hídrica, de que dispomos em abundância. Mas, 
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para muitas nações desprovidas de petróleo, de desenvolvimento, isto equivale a viver no vácuo. 

Enquanto isto, vivemos do turismo. 

Isto dá margem ao fenômeno das hegemonias do petróleo, e todas as alianças surgem a um preço. 

De uns 15 anos para cá, o mundo testemunhou duas ou mais guerras do petróleo, que, embora 

dirigidas de outros lugares, geralmente ocorrem onde o petróleo está, causando crescentes disputas, 

dúvidas e desconfianças. É também um fenômeno aceito da época – o terrorismo. O mundo sabe 

onde o petróleo e o gás existem e podem ser encontrados, e agora existem novas querelas em 

lugares distantes como no Ártico, com reivindicações não resolvidas do Canadá, Dinamarca, 

Estados Unidos e Noruega (Walker e King, 2008) 

Seja como for, as estimativas mais conservadoras de revivescência econômica global começaram a 

calcular no curto, no médio e no longo prazo, prevendo, com efeito, um período de recuperação 

mais do que curto. Subitamente, estamo-nos dando conta que que, se aferirmos coletivamente, como 

parceiros globais, as vantagens e oportunidades oferecidas a prazo mais longo pela 

institucionalização do desenvolvimento sustentável, poderemos enfrentar dois monstros que 

oprimem nossas gargantas - o dragão do marasmo econômico e o potencial de pesadelos ecológicos 

- um deles, a curto e médio prazo e, o outro, a prazo mais longo, como medida inicial para evitar 

tais desastres.  

2. 

Em Trinidad e Tobago, escolhemos como caminho o uso do produto da exploração dos nossos 

recursos de petróleo e gás para construir uma base industrial e uma base manufatureira e expandir a 

eqüidade na educação, com simultânea abordagem de necessidades infra-estruturais e sociais. O que 

se visou foi uma força de trabalho industrializada, apta e educada, liderada por uma economia 
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baseada na energia. É prática comum investir quando a receita é alta, tal como outros nos têm 

considerado um bom lugar para investir na produção do que o mundo necessita e que a energia 

barata e finita pode produzir – metanol, uréia, ferro e aço gás natural para exportação e, em breve, 

plásticos e alumina – a um custo ambiental demasiadamente alto, na opinião de alguns.  Qundo a 

receita da energia decai, vemos o aumento das cifras de desemprego, a diminuição do bem-estal 

social, acréscimos adicionais nos impostos e problemas de alocação da despesa. 

Então, deparamo-nos com o dilema que está no cerne do avanço dos países em desenvolvimento – a 

ânsia de adotar o prazo mais curto para satisfazer as complexas necessidades de redução da pobreza, 

o aumento da eqüidade na educação, a geração de independência econômica e a provisão de 

adequada atenção em saúde para comunidades vastamente isoladas e empobrecidas - questões 

intrínsecas à OEA; e, quando se tem, não se deve poupar petróleo e gás (a crescente industrialização 

nos últimos 150 anos explica, em grande parte, por que a temperatura aumentou tanto – quanto mais 

usamos e estamos a usar combustíveis fósseis, que libertam dióxido de carbono). (Walker e King, 

2008). 

A história se repete no desenvolvimento dos gigantes emergentes - China, Índia, Brasil e Rússia. E 

surge outra indagação. È justo para os países em desenvolvimento dizer ao mundo desenvolvido: a 

sua época de queima excessiva de combustível fóssil pode ter acabado, mas a nossa recém começa, 

justificada pela história e pela natureza da pobreza e iniqüidade em nossas sociedades e, portanto o 

maior ônus pela redução de carbono lhe corresponde? (Protocolo de Kyoto, 1992). 

Serão as nossas baixas ilhas poupadas de tsunamis, erosão costeira, inundações, derretimento de 

geleiras, desaparecimento de cidades litorâneas, excesso de calor, excesso de chuva, buracos na 

camada de ozônio e o mais, por causa da nossa história? 
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Dilema peculiar do século 21 - e dos membros da OEA – é repensar holisticamente em estratégias 

desenvolvimentistas no contexto da sustentabilidade - no contexto da redução e da contenção do 

desastre maior, as conseqüências do aquecimento global. Citam-se a seguir importantes fatos 

relativos ao aquecimento global que contribuem para os problemas e as numerosas questões com 

que o mundo hoje se defronta. 

1. O principal gás de estufa responsável pelo aquecimento global é o dióxido de carbono.  

2. Desde 1990, as emissões mundiais de dióxido de carbono aumentaram aproximadamene 

seis bilhões de toneladas, aumento superior a 20%.  

3. O dióxido de carbono tarda 100 anos para dispersar-se na atmosfera: mesmo que as 

emissões cessem hoje, ainda sentiremos os efeitos por anos a fio.  

4. Ao longo do século 20, a temperatua média da superfície terrestre do mundo aumentou em 

1,7 a 1,94ºC.  

5. Todos os oito anos mais quentes já registrados ocorreram desde 1998 e, destes, o ano mais 

quente foi o de 2005. 

6. A Aferição do Impacto no Clima Ártico concluiu que, nos últimos 50 anos, as temperaturas 

médias no Alasca, no leste da Rússia e no oeste do Canadá chegaram a aumentar 7°F – quase o 

dobro da média global.  

7. As geleiras do mundo perderam, em média, cerca de 1m65 de gelo em 2006, contra apenas 

33 cm de gelo perdido em 2005. O derretimento de geleiras é um dos fatores principais do aumento 

do nível do mar ao redor do mundo.  

8. Os níveis do mar subiram entre 10 e 20 cm no século passado em todo o mundo, e os 

especialistas predizem que poderiam subir até 65 cm nos próximos 100 anos.  



 7

9. A Organização Mundial da Saúde atribui 150.000 óbitos por ano aos efeitos do 

aquecimento global, como condições extremas do tempo, secas, ondas de calor, queda na produção 

de alimentose maior alastramento de doenças como a malária.  

10. Pelo menos 279 espécies de plantas e animais já estão respondendo ao aquecimento global, 

migrando para o norte para escapar do aumento das temperaturas.  

11. Recifes de coral são altamente sensíveis a pequenas mudanças na temperatura da água. Os 

cientistas afirmam que, a contiuarem as atuais tendências da emissão de CO2, os recifes de coral do 

mundo poderiam estar virtualmente destruídos em 2050.  

(http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-global-warming) 

3. 

Ao chegarem a Port of Spain, as missões da OEA observarão que haverá previsões de redução de 

turistas, apuros no transporte aéreo, perdas de emprego e taxas de crescimento mais lento para a 

maioria das economias. Verificarão que os socorros financeiros continuam.  

Verão que os Estados Unidos indicaram uma mudança, tanto para si próprios como para o mundo, 

com a aprovação de “créditos fiscais e incentivos financeiros correlatos para energia renovável e 

eficiência energética – elementos para revivescer a economia... isenções fiscais em benefício das 

indústrias de energia eólica e solar, estímulo a melhoramentos de eficiência energética para 

residências existentes e ajuda a postos de serviço para que recuperem seus custos de instalação de 

bombas de energia alternativa...”  (Doggett, 2009) 

Saberão de créditos fiscais “para compra de aparelhos de aquecimento solar, pequenos aparelhos de 

energia e bombas geotérmicas, de recursos para instalações geradoras de eletricidade eólica, de 

http://www.dosomething.org/tipsandtools/11-facts-about-global-warming
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biomassa, geotérmica, e para pequena irrigação, energia hídrica, gás de aterros, correntes oceânicas 

e queima de lixo, e incentivos para a readaptação de casas...” (Doggett, 2009) 

Terão ouvido a advertência do do Secretário-Geral das Nações Unidas em novembro último, em que 

alertou que “estamos no limiar de uma transformação global – a idade da economia verde” (palavras 

de Ban Ki-moon, Secritári-Geral da ONU em recente entrevista a Newsweek). Terão tido 

conhecimento da peremptória declaração da Agência Internacional de Energia Atômica, de que “é 

necessária uma revolução global nas formas em que a energia é fornecida e usada”, e “instando por 

uma transformação no modo em que o mundo dirige seus carros, suas fábricas e, certamente, a 

economia global” (Dickey e McNicoll, 2008) 

Este “New Deal Verde” está sendo visto como novo propulsor econômico, uma “nova e recente 

indústria do crescimento”, um salvador em potencial de desastres e um novo motor da recuperação 

e do crescimento econômico para uma impressionante lista de países desenvolvidos – Estados 

Unidos, Grã-Bretanha, França, Japão, Suécia, Noruega, Dinamarca e Países Baixos – muitos dos 

quais já fizeram um notável trabalho de pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias e 

produtos.   

Quais serão os componentes deste New Deal Verde? E podem os membros da OEA suportar o 

encargo? Podemos forjar novos modelos/híbridos a partir da observação dos efeitos? Podemos 

reorientar os nossos modelos econômicos? Quais os avanços decisivos feitos de que devemos estar 

cientes? Já mencionei  os incentivos fiscais e financeiros, e uma mudança na forma de pensar. 
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[http://www.oceana.org/climate/problem/pollution-sources/] 

 

Lugares em que a  temperatura aumentou no mundo. 

[http://www.worldviewofglobalwarming.org/pages/warmingmap.html] 

http://www.oceana.org/climate/problem/pollution-sources/
http://www.worldviewofglobalwarming.org/pages/warmingmap.html
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A tendência para mecanismos de desenvolvimento limpo deverá espalhar-se por nossas firmas e 

empresas, já que notamos posições cada vez mais atentas ao clima entre corporações e líderes 

empresariais influentes  (B.P – Beyond Petroleum, Fox, Google, General Motors, Chrysler, Ford 

etc.), na medida em que aumentam as preocupações da sociedade, e na medida do seu impacto sobre 

as decisões industriais.  Isto também é parte da resposta do empresariado global à mudança da 

opinião pública sobre a necessidade de frear a mudança climática, num esforço para afastar a 

iminência de previsões de prováveis conseqüências desastrosas. Algo que os grandes atores têm de 

começar a fazer. 

Existem avanços decisivos em veículos híbridos comercializados – mais quilometragem, menos 

gasolina, uso de combustíveis alternativos, acessíveis – na Índia, no Japão, no Brasil (devemos 

cuidar de não nos transformarmos em depósitos de modelos uldtrapassados). Normas de baixa 

emissão para veículos e fábricas, com incentivos e desincentivos apropriados, deveriam ser 

regulamentadas e aplicadas. O crescimento de uma sociedade de baixo carbono requereria uma 

nova base infra-estrutural - no que fazemos e usamos diariamente – para facilitar o baixo uso de 

energia e eficiências que utilizam tecnologias novas e inovativas. 

Existe também o caso do “avanço” da próxima geração de biocombustíveis” (Dickey and McNicoll, 

2008). Nesse sentido, o trabalho do Brasil na produção de etanol tem sido revolucionário e 

inventivo, Também figuram no programa usinas nucleares (nossa região talvez necessite avançar 

mais em energia hídrica), fazendas de captaçao solar, turbinas eólicas, produção de etanol, pesquisa 

e desenvolvimento em veículos movidos a eletricidade ou hidrogênio e, lamentavelmente 

negligenciadas no Caribe e na maior parte da América Latina, eficiências em uma indústria 

subsidiária de descomunal crecimento – a construção, chamada muitas vezes de construção verde.  
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Contudo, muito resta ainda a fazer para institicionalizar a sustentabilidade em todos os aspectos no 

nosso planejamento e desenvovimento na esfera individual dos estados.  Em 2012, ano em que 

deverá ser revisado o Protocolo de Kyoto, a responsabilidade pela redução de emissões de carbono 

será muito grande. Talvez seja o caso de encarar a região face a face e perguntar quais são os seus 

valores, e se existe a vontade de colaborar para a investigação e o investimento em novos modelos 

de desenvolvimento pertinentes à nossa situação duplamente difícil – a recessão e a necessidade de 

conter a maré alta de aquecimento global para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.  

Deve-se tratar de um novo esquema, com esforços institucionalizados no ciclo vital da redução de 

carbono, abrangendo todos os aspectos (planejamento, implementação reforma) do transporte, 

agricultura e uso da terra, construção de casas, crescimento da indústria e do comércio, uso e 

geração de energia. Devemos dar o salto da transformação em pesquisa e desenvolvimento, com 

adaptação a tecnologias novas e existentes, para passarmos a ser “mais verdes”. 
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