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Introdução 

O presente texto pretende fazer uma análise, ainda que sucinta e não conclusiva, da 
política ambiental dos governos brasileiros, especialmente os do ex-presidente Luís Inácio Lula 
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da Silva e da atual presidenta Dilma Rousseff, abordando suas interfaces com a política de 
desenvolvimento e, principalmente, na sua relação com a questão das mudanças climáticas.  

Inicialmente, será abordado o tema das mudanças climáticas, com acento, evidentemente, 
na questão do aquecimento global, a partir do último relatório do Painel Intergovernamental de 
Mudanças Climáticas (o IPCC, em sua sigla em inglês), os seus impactos no Brasil, com um foco 
maior na questão da Amazônia, em face da importância da preservação da floresta, não só por ser 
um imenso sumidouro de gás carbônico, mas também para o clima e o regime das chuvas em toda 
a América do Sul. 

Uma vez que em torno de 61%  dessas liberações advêm das mudanças do uso do solo (em 
especial, pelas queimadas e desmatamentos), a questão dos impactos das políticas 
governamentais sobre a região terá um tratamento mais acentuado do que as demais regiões 
situadas nos outros biomas brasileiros. Isso sem esquecer – ainda que não mereça um tratamento 
mais demorado – a questão da matriz energética, inclusa no chamado Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC). 

O manejo, neste trabalho, da questão ambiental vis a vis à política voltada para a questão 
das mudanças climáticas, por parte do governo federal, volta-se mais para o âmbito das políticas 
internas, em especial na contradição desenvolvimento versus proteção ambiental, do que 
propriamente para a análise da atuação do país nos foruns internacionais, em especial, no que 
concerne às reuniões das conferências das partes (COP) da Convenção Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudanças do Clima e do Protocolo de Quioto. A compreensão do que se passa hoje, no país, 
em termos de política desenvolvimentista, é a chave para entender a postura da diplomacia 
brasileira, no campo das mudanças climáticas. 

O artigo pretende abordar as profundas e, algumas vezes, insanáveis contradições 
existentes no interior das propostas e ações do governo brasileiro, no que concerne à sua política 
de desenvolvimento e meio ambiente, existindo, no governo anterior, um forte embate entre a ex-
Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, com um dos mais lídimos, preparados e agressivos 
quadros do agronegócio brasileiro, como foi o Ministro Roberto Rodrigues, da Agricultura. Tal 
conflito - que já não ocorre mais no atual governo  Dilma - levou, muitas vezes, a pretensas 
soluções de conciliação que se chocam, frontalmente, com o que têm proposto, nas últimas 
décadas, os movimentos sociais e ecológicos no país, e ao não enfrentamento das reais causas que 
têm produzido a degradação dos biomas brasileiros, que, em última análise, colocam nosso país 
no incômodo posto de quarto ou quinto maior emissor de gases do efeito estufa (GEE).  

Havia também grande embate entre Marina Silva e a atual presidenta Dilma Rousseff, que 
foi Ministra de Minas e Energias do Governo Lula, que aprofundou o neodesenvolvimentismo e 
as políticas de desmonte dos aparatos de proteção do meio ambiente, favorecendo as grandes 
obras de infraestrutura na região amazônica, após assumir a presidência do país, política essa que 
será estudada no penúltimo tópico. 

  

1. O aquecimento global, a espécie humana e a injustiça socioambiental  

Autor de um dos livros mais importantes para os ecossocialistas (2005), John Bellamy 
Foster, em artigo intitulado “A Ecologia da Destruição” (on line, 2007), nos chama a atenção para 
o fato de que “é uma característica da nossa época que a devastação global pareça sobrepor-se a 
todos os outros problemas, ameaçando a sobrevivência da terra como a conhecemos”.  
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 Importante registrar a extraordinária repercussão do quarto relatório do IPCC (on line, 
2007), em que milhares de cientistas, de praticamente todo o planeta, não só constataram a relação 
direta entre fenômenos climáticos intensos, decorrentes do aquecimento global com a emissão dos 
chamados gases de efeito estufa (GEE) pelas atividades industriais, energéticas e agrícolas, mas 
também apontaram projeções catastróficas para este século, caso não haja uma drástica mudança 
na matriz energética e no padrão de consumo. 

Acredita-se que, dada a ampla divulgação que a imprensa concedeu ao tema, não seja mais 
necessário ter que detalhar, mas, tão somente, listar, em parte, o extenso e impactante elenco de 
fenômenos climáticos e de suas resultantes sobre a vida no planeta: acréscimo da temperatura 
média da terra, derretimento das geleiras e calotas polares, desaparição de espécies, a subida do 
nível do mar, desertificação e  intensificação de secas e enchentes, e seus profundos impactos sobre 
a humanidade, que poderá conviver – aliás, já está convivendo – com os chamados “refugiados 
ambientais”3. 

Nas palavras do físico brasileiro, professor da Universidade de São Paulo e membro do 
IPCC, Paulo Artaxo (2007), 

[...] o que está acontecendo com o nosso planeta é que o homem adquiriu 
tal predomínio, como espécie dominante que vários dos processos 
naturais biogeoquímicos que governam a composição da atmosfera e o 
funcionamento dos ecossistemas, ao longo dos últimos 4,5 bilhões de anos 
de evolução do nosso planeta, estão sendo profundamente alterados pelo 
homem. Particularmente nos últimos 150 anos (2007, p.4). 

Ou, em outras palavras, “os seres humanos se converteram em força da natureza” 
(LUBCHENKO apud GONÇALVES, 2006, p. 42). Essa força (destrutiva) da espécie humana transparece 
no relatório-síntese sobre o aquecimento global, em que os cientistas do IPCC, reunidos em 
Valência, fizeram um grave alerta: “as mudanças podem ser rápidas e irreversíveis” (NETTO, 
2007).  

Aquele relatório afirmava que todos os países, de forma geral, seriam afetados pelos 
impactos das mudanças climáticas. No entanto, o Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD), ao lançar o “Relatório de Desenvolvimento Humano 2007-2008”, 
intitulado “Combater a mudança do clima: Solidariedade Humana em um mundo dividido” (on 
line, 2007), adverte para o fato de que: 

[...] o mundo caminha para um ponto em que os países e os cidadãos mais 
pobres podem ficar permanentemente aprisionados em uma espiral de 
pobreza, em que centenas de milhões de pessoas terão dificuldades 
crescentes de garantir sua sobrevivência, escapar da desnutrição, 
convivendo progressivamente com falta de água e com desequilíbrios 
ecológicos (ONU. PNUD, 2007). 

Nas palavras de Kemal Dervis, administrador do PNUD: 

                                                            
3 Vítimas de enchentes, tornados, secas, furacões, que, nos últimos tempos, têm atingido populações tão diversas como 
as asiáticas, as das pequenas ilhas do Pacífico, ou mesmo, nas terras do Império Americano, como Katrina, em New 
Orleans, e o incêndio que devastou a Califórnia, ultimamente. 
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Em última instância, a mudança do clima é uma ameaça para o mundo, 
como um todo. Mas são os pobres, aqueles que não têm responsabilidade 
pelo débito ecológico em que nos encontramos, que se deparam com os 
custos humanos mais severos e mais prementes (ONU. PNUD, 2007). 

É o desenvolvimento desigual e combinado do sistema capitalista que acaba por gerar e 
distribuir, também de forma desigual e combinada, os impactos sociais e ambientais das 
mudanças climáticas por todo o planeta. 

A desigualdade saltou evidente e mensurável, quando ecólogos e economistas da 
Universidade de Califórnia, em Berkeley (EUA), liderados por Richard Norgaard, citados por R. 
GARCIA (on line, 2008), constataram que o: 

[...] dano ambiental que ações de países desenvolvidos causaram aos 
países em desenvolvimento é maior do que a dívida externa da ala pobre 
do mundo [...]. O consumo e a destruição de recursos da natureza por 
parte dos ricos entre as décadas de 1960 e 1990 deverá impor ao longo do 
século 21 uma perda de US$ 7,4 trilhões da economia de países de renda 
per capita baixa e média. A dívida externa dos países pobres na mesma 
época atingiu US$ 1,7 trilhão. 

Portanto, ao se abordar essa questão em escala planetária, deve-se buscar, em primeiro 
lugar, a compatibilização urgente, urgentíssima, da diminuição drástica de emissão de CO2 e 
outros GEE para a atmosfera, com o direito e a necessidade dos países pobres se desenvolverem 
e atenderem aos direitos e necessidades fundamentais de seus povos. 

Entretanto, como atender tais necessidades sem tocar no padrão de vida e consumo das 
classes médias e altas, tanto no Hemisfério Norte, onde são majoritárias, como no Hemisfério Sul, 
onde são minoritárias? Afinal, a humanidade já gastou 25% a mais do capital natural da Terra e 
seria preciso que tivesse, pelo menos, quatro planetas Terra para que todos alcançassem o perfil 
do chamado “American Way of Life”. 

Uma nova “utopia”4 seria possível na atual configuração geopolítica mundial, se o poder 
destrutivo da indústria armamentista, petrolífera e minerária se materializa em governos como 
dos EUA, senhor das guerras no mundo? É possível superar a atual crise nos marcos do sistema 
capitalista? 

São essas questões que, se por um lado, estão postas para a humanidade como um todo, 
por outro, faz-se necessário compreender o papel do Brasil nesse enfrentamento. De que forma o 
país contribui e é impactado pelo aquecimento global? Quais as políticas de desenvolvimento, 
meio ambiente e de mudanças climáticas do governo brasileiro? São as questões que se pretende 
tratar a seguir. 

 
2. O Brasil e as mudanças climáticas: contribuições e impactos 

O Brasil, que só recentemente aprovou uma Lei voltada para a questão das mudanças 
climáticas, é, atualmente, o sexto maior emissor de GEE do planeta. Segundo o 2º. Inventário 
Nacional de Emissão de Gases do Efeito Estufa (on line,2012), de outubro de 2010, 61% dessas 

                                                            
4 Caracterizada pela sustentabilidade ambiental, igualdade social e desenvolvimento econômico em escala planetária. 
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emissões decorrem das mudanças do uso do solo (aqui incluída a conversão de áreas florestais 
para pecuária e agricultura, mediante queimadas e desmatamento);  a agricultura apareceu em 
seguida, com 19% das emissões nacionais e o setor de energia, 15%. O inventário também 
contabilizou emissões da indústria e do tratamento de resíduos, responsáveis por 3% e 2% do total 
nacional, respectivamente. 

Segundo o documento, as emissões brasileiras de gases de efeito estufa aumentaram cerca 
de 60%, entre 1990 e 2005, passando de 1,4 gigatoneladas para 2,192 gigatoneladas de dióxido de 
carbono equivalente – CO2, que é o indicador  que considera todos os gases de efeito estufa. 

De acordo com o diretor de “Economia & Energia”, Carlos Feu (apud ANGELO, 2007), dois 
fatores responderam pela elevação das emissões: o brasileiro está andando mais de carro e 
consumindo energia mais suja. 

“No primeiro inventário, quase não existiam usinas termelétricas no Brasil. Agora existem 
e continuarão existindo” (on line, 2007). Ainda segundo Angelo (2007), a matriz energética 
nacional, antes predominantemente hidrelétrica (cujas emissões não são contabilizadas por falta 
de critério científico), passou a contar, a partir desta década, com usinas movidas a combustíveis 
fósseis como gás natural, diesel e carvão mineral. 

A aposta no carvão como combustível para as térmicas é um retrocesso de repercussões 
gravíssimas para o clima no Brasil e no planeta. Se for levado em conta que o carvão contribuiu, 
em 2002, com 41% da emissão de CO2 para a atmosfera e que, nos cálculos de Tim Flannery (2007, 
p. 96-97), “sem contar as impurezas que contém, várias das quais (como o enxofre e o mercúrio) 
são poderosos poluidores, o melhor carvão negro é quase puro carbono. Queime uma tonelada 
dele e você cria 3,7 toneladas de CO2”.  

É nesse quadro de crescimento nacional na emissão de GEE, quando em todo o mundo se 
busca caminhar no que o Greenpeace denomina de “trilha da descarbonização”, que se projetam 
os cenários mais sombrios dos impactos de um acréscimo de mais de 2°C, na temperatura média 
da Terra, sobre os biomas e regiões brasileiras. 

O cientista José A. Marengo (2006,  p. 136-137), pesquisador-doutor do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (INPE), com vários trabalhos publicados na área de climatologia,  projetou 
quais seriam os principais impactos das mudanças climáticas no Brasil, cujos aspectos relativos à 
Amazônia serão transcritos a seguir: 

“Amazônia - Se o avanço da fronteira agrícola e da indústria madeireira 
for mantido nos níveis atuais, a cobertura florestal poderá diminuir dos 
atuais 5,3 milhões de km2 (85% da área original) para 3,2 milhões de km2 
em 2050 (53% da cobertura original). O aquecimento global vai aumentar 
as temperaturas na região amazônica, e pode deixar o clima mais seco, 
provocando a savanização da floresta”. 

Aliás, estudos como o do cientista Daniel Nepstad (on line, 2007), trazem um cenário ainda 
mais aterrador: a transformação da floresta em savana num prazo ainda menor, quando, até 2030, 
perderia metade da mata amazônica para os desmatamentos, as queimadas e as secas. 

Veja-se, portanto, como se explica a importância do bioma e da floresta no debate acerca 
das mudanças climáticas. Compreender o significado da preservação da maior floresta tropical 
do planeta é fundamental no combate ao aquecimento global. É o que será abordado a seguir. 



Theomai 32 
segundo semestre 2015 / second semester 2015 

 

156 
 

 
3. A Amazônia no centro do aquecimento global: sumidouro e emissor de carbono 

Inicialmente, faz-se necessário delimitar o conceito de Amazônia, já que ele comporta 
vários significados. Não é o conceito geográfico ou legal das regiões brasileiras que vai  interessar, 
mas sim o ecológico. Portanto, seguindo a classificação do Almanaque Brasil Socioambiental 2008 
(RICARDO E CAMPANILLI, 2007, p. 100), estar-se-á mais voltados para o bioma e sua floresta, 
que assim são definidos:  

Bioma Amazônia (com 5 milhões de km2, dos quais 4,2 milhões só no 
Brasil) corresponde ao conjunto de ecossistemas (além da floresta, 
mangues, cerrados, várzeas etc.) que formam a Bacia Amazônica [...] 
presente em nove países da América do Sul [...] No Brasil, o núcleo central 
de sua paisagem, a hiléia (ou floresta) amazônica, com grande 
concentração de árvores de grande porte, com até 50 metros de altura, 
tendo o rio Amazonas (o maior do mundo,com 6.850 km) como eixo que 
domina 300 quilômetros para cada lado do seu curso, ocupa 3,5 milhões 
de hectares. 

Ali, tudo é superlativo. Estima-se que, na Amazônia, habitem mais de um terço de todas 
as espécies do planeta, a maior sociobiodiversidade da Terra (para se ter uma ideia, o número de 
espécies de peixes catalogadas na Amazônia, mais de 2.000, é mais de que 10 vezes maior que o 
de todo o continente europeu); um terço de toda a madeira tropical; 12% a 18% de toda a água 
superficial doce que desemboca nos mares; 170 povos indígenas, com mais de 180 mil indivíduos 
(RICARDO e CAMPANILI, 2007, p.84 e revista “Amazônia. Ainda é possível salvar?” ON LINE, 2007, p. 
30). 

Do ponto de vista do regime das chuvas em toda a América do Sul, a liberação de 7 (sete) 
trilhões de toneladas de água para a atmosfera, através da evapotranspiração, faz da floresta uma 
verdadeira “máquina de fazer chuva”, na feliz expressão de Herton Escobar, um dos autores da 
excelente reportagem especial do Estado de São Paulo, acima referida. Ali, o meteorologista 
Gilvan Sampaio, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE (on line, 2007), afirma: 
“quando você toma um copo d'água em São Paulo, está bebendo água da Amazônia também”.  

Quando o tema é sequestro de carbono, não há consenso científico acerca da capacidade 
que a floresta tem de retirar o CO2 da atmosfera. São encontradas projeções que variam de 250 
milhões de toneladas até a impressionante cifra de 1,5 bilhão de toneladas por ano. No entanto, é 
fato que ali se encontra um dos maiores e expressivos depósitos de carbono de todo o planeta. O 
professor Carlos Nobre (on line, 2002), do INPE e membro brasileiro do IPCC, afirma que a 
Amazônia “armazena mais de cem gigatoneladas de carbono em vegetação e solos”. 

Essa variação é reconhecida por Nobre (on line, 2002), quando faz uma projeção da 
capacidade de absorção do dióxido de carbono por parte da Floresta Amazônica. E afirma, no 
mesmo artigo: 

[...] estudos sobre os ciclos do carbono do Experimento Biosfera-
Atmosfera em Larga Escala (LBA em inglês) e os estudos de inventário 
florestal (Phillips et al., 1998) indicam que a floresta intacta pode ser um 
absorvedouro de carbono em taxas que vão de 0,8 até a elevada cifra de 7 
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toneladas de C/ha-1 anuais (Malhi et al., 1998; Malhi et al., 1999; Araújo 
et al, 2002; Nobre et al., 2000). (apud NOBRE, 2002). 

O fato de ser, a um só tempo, sumidouro e emissor de CO2 é quem explica a importância 
da Amazônia no tratamento do combate ao aquecimento global no país e no mundo. Afinal, se ali 
é encontrada uma centena de gigatoneladas de carbono, são as queimadas e os desmatamentos 
que, afinal, findam por colocar a questão da preservação das florestas e, dentre elas, a maior mata 
tropical do mundo, no centro do debate sobre as mudanças climáticas. 

Demonstrada a importância da Floresta Amazônica para o equilíbrio do clima no planeta, 
deve-se, a seguir, procurar compreender como vem se dando a ocupação predatória daquela 
região, analisando não só a ação da mão pesada e nada invisível do mercado, mas também do 
Estado que, por omissão, ação ou incentivo, tem grande responsabilidade nesse processo. 

 

4. O Estado e o capital, de mãos dadas, no ataque à floresta  

É de todos conhecido que o processo de ocupação massiva da Amazônia se deu, 
principalmente, nos governos militares (1964-1985), que, embalados pela ideologia da segurança 
nacional, comum a todas as ditaduras do continente sul-americano à época, pregavam a ocupação 
da floresta, sob o lema “integrar para não entregar”. Afinal, até o começo dos anos 70, só 1% da 
floresta havia sido construído. Em meados de 1998, ele alcança quase 14% (uma área do tamanho 
da França), estando, hoje, como já dito, em mais de 17% a área de mata devastada.  

É a partir daquela época, que se gestam e se executam os grandes programas de 
infraestrutura5, ao lado da política de incentivos fiscais – levada a cabo pela Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e pelo Banco da Amazônia (BASA), que financiaram 
projetos agropecuários insustentáveis na região (para não falar na corrupção), até a política de 
colonização voltada aos pequenos agricultores, que desbravam a mata para a chegada, posterior, 
de madeireiros, sojeiros e pecuaristas. 

Um capítulo à parte seria o estudo dos impactos da mineração e da produção de ferro-gusa 
para a siderurgia, a partir do uso do carvão vegetal. Para se ter uma ideia do impacto dessa 
atividade, calcula-se que, em 2006, dos mais de 35 milhões de metros cúbicos de carvão vegetal 
consumidos no país, 49% (mais de 17 milhões de metros cúbicos) foram obtidos a partir de matas 
nativas. É no Pará que se encontra a maior jazida de ferro do mundo, no polo siderúrgico de 
Carajás. 

Já em 1999, o Greenpeace, em sua publicação “Face a Face com a Destruição: Relatório 
Greenpeace sobre as Companhias Multinacionais Madeireiras na Amazônia Brasileira”, alertava: 

[...] a participação da madeira amazônica no total da produção brasileira 
pulou de 14% para 85% em apenas duas décadas; dos 36 pontos críticos 
de desmatamento na Amazônia, 72% estão relacionados à indústria 
madeireira; 80% da madeira explorada na Amazônia têm origem ilegal. 
(COTTA E ROMINE, 1999, p. 2) 

                                                            
5 Como a rodovia Transamazônica e as grandes hidrelétricas, como a de Balbina, responsável por um dos maiores 
desastres ambientais da região. 
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Eessa situação só fez se agravar nos últimos cinco anos do antigo Governo do ex-Presidente 
Lula. Segundo estudo dos Amigos da Terra - Brasil (on line, 2008), houve um deslocamento da 
criação de gado do Centro Oeste para a Amazônia Legal, de forma bastante intensa. Na Amazônia, 
encontram-se 94% do crescimento do número de cabeças registrado, no país, entre 2003 e 2006. 
Das 10.334.668 novas cabeças de gado registradas, no Brasil, pelo IBGE, no período considerado, 
9.680.511 estavam na Amazônia Legal (SMERALDI E MAY, 2008). 

Essa ocupação é facilitada pelo caos fundiário, que toma as terras públicas, apossadas  e 
apropriadas de forma ilegal, extremamente baratas, e pela ausência dos órgãos de poder estatal, 
seja na área ambiental, fundiária ou até mesmo policial, dado o grande número de conflitos pela 
posse da terra na região, o que torna o Estado do Pará o campeão em violência e mortes de 
trabalhadores rurais no país. Para se ter uma ideia, segundo a Comissão Parlamentar Mista de 
Inquérito, que investigou a situação fundiária do país (CPI da Terra), de 42 mortes no campo, em 
2003, 19 ocorreram no Pará (MELO, 2006).  

Mas não é só a pecuária. Também a soja passou a ser um dos vetores do desmatamento na 
região. Entre os anos de 2004 e 2005, incentivados pela instalação ilegal de um porto fluvial em 
Santarém, no Estado do Pará, pela gigante multinacional Cargill (que, ao lado da ADM e da 
Bunge, controlam 60% das exportações de soja proveniente do Brasil), foram plantados, no Bioma 
Amazônia, algo em torno de 1,2 milhão de hectares de soja, o que corresponde a 5% do plantio 
nacional (GREENPEACE INTERNACIONAL,  2006).  

Até programas sociais importantes, como a reforma agrária, em sua versão 
ambientalmente correta, como os chamados PDS (Planos de Desenvolvimento Sustentável), 
criação da religiosa católica Dorothy Stang, assassinada, no Pará, em 2005, são desvirtuados para 
atender aos interesses criminosos das grandes madeireiras. Estudo do Greenpeace, intitulado 
“Assentamentos de Papel, Madeira de Lei” (on line, 2007) denunciou, em agosto de 2007, um 
conluio entre governo, através do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), 
e as empresas madeireiras da região, para “esquentar” a madeira ilegal e inflar artificialmente o 
número de assentados pelo programa de assentamentos de trabalhadores rurais sem terra 
(GREENPEACE, 2007). 

O caso acima é um dos mais emblemáticos da política contraditória e insustentável do 
governo brasileiro para a região, seu bioma, seu povo e sua floresta. O governo de Lula apresentou 
indicadores conflitantes: entre agosto de 2003 e agosto de 2004 (nos dois primeiros anos do 
primeiro governo), foi registrado o segundo maior índice anual de desmatamento da floresta 
amazônica, em toda a sua história: 26.130 km2. Por outro lado, houve uma redução de, 
aproximadamente, 50%, desde então até meados de 2007; verificando-se o recrudescimento do 
desflorestamento, a partir do segundo semestre daquele ano. É essa política contraditória que se 
pretende relatar a seguir. 

 
5. Governo Lula: desenvolvimento insustentável versus resistência ambientalista  

Ao final de janeiro de 2008, os jornais brasileiros estamparam em suas manchetes: 
“Desmatamento na Amazônia dispara e põe governo em alerta. Foram derrubados 3.223 km2 de 
floresta de agosto a dezembro: total pode chegar a 15 mil km2 em doze meses” (on line, 2008). A 
notícia chegou na pior hora para o antigo Governo, que vinha comemorando, desde 2007, a 
redução, pelo terceiro ano seguido, do índice de desmatamento, pois este havia chegado a um dos 
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menores números, embora ainda extremamente elevado, desde que se começou a medição por 
satélite: 11.224 km2, para o período 2006/2007 (DOMINGOS E FRANCISCO, 2008). 

Marina Silva, à época Ministra do Meio Ambiente, reconhecia que “já é possível dizer que 
o aumento do preço da soja, o avanço do gado na Amazônia e a derrubada de árvores para as 
siderúrgicas de ferro-gusa são as causas principais do desmatamento.” (DOMINGOS E FRANCISCO, 
2008). 

A questão da variação do preço das commodities agrícolas já vinha sendo apontada pelas 
ONGs como uma das causas. Na publicação, “Faltou Ação ao Plano de Ação”, o Greenpeace 
apontava, dentre os fatores que tinham contribuído para a queda dos índices, o “momento 
desfavorável para as commodities agrícolas brasileiras no mercado internacional.  O otimismo dos 
produtores que estimulou o forte desmatamento do período 2003/2004 foi abalado pela redução 
dos preços da soja e pela sobrevalorização do Real em relação ao dólar. O faturamento do setor 
de grãos, em geral, no país, US$ 47 bilhões na safra 2004/2005 caiu US$ 13 bilhões em relação à 
safra anterior” (MARQUESINI ET AL, 2005, p. 3). 

Evidentemente, que não se desconhece, também, que ações do governo contribuíram para 
a queda que se verificou de 2004 a 2007. Assim, a criação de grandes áreas protegidas, numa área 
aproximada de 287 mil Km2; a realização de grandes operações conjuntas do órgão ambiental 
federal, o Ibama, com a Polícia Federal, que levaram à apreensão de madeira ilegal e à prisão de 
servidores públicos corruptos, além de madeireiros e lobistas; dentre outras medidas impactantes, 
algumas delas desencadeadas somente após o assassinato da religiosa  Dorothy Stang, em 
fevereiro de 2005 - devem ser reconhecidas como medidas importantes no combate ao desmate, à 
grilagem (aquisição ilegal de terras públicas) e à violência na região amazônica. 

No entanto, a retomada vigorosa do desflorestamento mostrou que nem a presença de 
Marina Silva no comando da pasta do Meio Ambiente do governo brasileiro foi suficiente para 
dar conta do desafio que é uma política efetiva para a questão do combate ao aquecimento global.  

A aliança social e política celebrada pelo governo com o agronegócio, que tem, no 
parlamento brasileiro, como seu representante, a bancada ruralista, é que se mostrou fundamental 
para o modelo econômico adotado e para a chamada “governabilidade”. Na economia, a 
exportação de produtos oriundos da agricultura e da pecuária tem um peso importante para o 
equilíbrio da balança comercial. No Congresso, a presença na base de sustentação do governo 
confere à bancada ruralista posição privilegiada na concessão de favores, privilégios quase sempre 
traduzidos, além de cargos na estrutura de governo, em generosos abatimentos em suas dívidas 
agrícolas junto às instituições financeiras oficiais para garantir a aprovação de matérias 
legislativas de interesse do Executivo. 

É esse sólido pacto dos governos do PT (Partido dos Trabalhadores) com o capital 
agropastoril que explica o fato de que, um dos maiores beneficiários do chamado Plano de 
Aceleração do Crescimento6, na atilada análise de Gerson Teixeira (2007, p. 7), tenha sido “o 
agronegócio exportador, em particular, na sua trajetória expansiva na fronteira Norte”. Ali, 
Teixeira constata que, para  

[...] pavimentar, de vez, a expansão do agronegócio na Amazônia, o 
PAC prevê investimentos de peso no binômio 'energia e asfalto', afora 

                                                            
6 Conjunto de ações, políticas, empreendimentos, que formam o carro-chefe da política desenvolvimentista do governo 
brasileiro. 
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em hidrovias, que, entre outros efeitos, romperão as principais barreiras 
para essa atividade naquela região e da sua transformação em via de 
acesso a mercados internacionais de produtos de outras regiões. 

 

Ou seja, o mesmo governo que anunciava, à época, medidas duras de combate ao 
desflorestamento, como o Decreto 6321/20077, realizou pesados investimentos públicos em 
infraestrutura (rodovias, hidrovias, energia), que poderão fazer da Amazônia, segundo ainda a 
percuciente análise de Teixeira, não apenas a grande fronteira da energia elétrica, mas, também, 
“a última fronteira do agronegócio brasileiro” (TEIXEIRA, 2007, p. 8).  

Além desses impactos sobre a fauna e a flora, o antigo governo reconhecia, segundo 
informações do Conselho Indigenista Missionário, que 201 empreendimentos do PAC interferem 
em terras indígenas; dessas, 21 com povos isolados. Dentre essas obras, encontram-se as barragens 
de Santo Antônio e Jirau, no rio Madeira (RO), que já estão impactando grupos de índios isolados 
que vivem na região; a hidrelétrica de Belo Monte, no rio Xingu (PA), que atinge terras dos povos 
Arara, Xincrin e Juruna, dentre outros. Em nenhum momento, até agora, tem havido qualquer 
consulta prévia a esses povos, o que denota o profundo desrespeito aos direitos dos povos 
indígenas. 

A comprovação maior de que não houve política ambiental integrada transversalmente 
com os outros setores do governo é, exatamente, esse Plano de Aceleração de Crescimento, que, 
efetivamente, é o nome do projeto de desenvolvimento do segundo mandato do ex-presidente 
Lula e continuado por sua sucessora, Dilma Rousseff.  

Diante desse quadro, Marina Silva, no segundo mandato Lula, pede demissão do 
Ministério do Meio Ambiente. Sua saída, como ela mesma disse, foi um gesto carregado de 
simbolismo para constranger o governo que estava propenso a ceder, ainda mais, aos 
degradadores. 

A entrada de Carlos Minc no Ministério não alterou a essência da política de antigo 
governo Lula. Aliás, foi isso que o próprio ex-presidente disse, quando falou que a política 
ambiental (?) não mudaria com a troca dos ministros. Pelo contrário, em pouco tempo de Minc, 
houve as licenças para a Usina Nuclear Angra III e a aprovação de uma medida provisória que 
legitimou a grilagem na Amazônia (o que as ONGs denominaram de “PAG: Plano de Aceleração 
da Grilagem”), para não falar em um avanço ainda maior dos transgênicos, da tentativa de 
diminuição da reserva legal florestal na Amazônia, da imposição das grandes hidrelétricas 
naquela região etc. 

Na verdade, ficou mais claro que a visão ideológica dos oito anos de Lula, sua aliança com 
o grande capital, desvelaram ainda mais a insustentabilidade dessas políticas, porque, enquanto 
a vela que era acesa a Deus  minguava a olhos vistos, aquela em homenagem ao Diabo vem tendo, 
infelizmente, sua chama cada vez mais forte. A chama que incendeia e destrói a vida, a 
megadiversidade, a sociodiversidade, que se encontram  na grande floresta tropical: a Amazônia. 
Política essa que, infelizmente, foi aprofundada pelo Governo de Dilma Rousseff, como se verá a 
seguir. 

                                                            
7 Decreto n. 6321, de 21 de dezembro de 2007. Dispõe sobre ações relativas à prevenção, monitoramento e controle do 
desmatamento no Bioma Amazônia. 
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6. Governo Dilma: aprofundamento do neodesenvolvimentismo (o ambiente e as 
populações tradicionais e originárias vistas como empecilhos) 

Na Cúpula dos Povos, evento realizado no último mês de junho de 2012, no Rio de Janeiro, 
paralelamente à Rio+20, um dos motes e gritos de protestos levantados pelos participantes era o 
questionamento “Rio+20: Dilma, com que cara você chega?”. Juntamente com cartazes que 
estampavam imagens de Dilma com a faixa presidencial e uma serra elétrica ao fundo. Esse 
questionamento surgiu como crítica ao modo como vem sendo (des)estruturada a já frágil política 
ambiental nesse  ano e meio de mandato, em que houve um forte aprofundamento do 
neodesenvolvimentismo, priorizando gravemente o crescimento econômico em detrimento da 
qualidade ambiental. 

Nos últimos anos, houve um crescimento da economia brasileira, que deve ser 
interpretado a partir dessa perspectiva de (re) surgimento de um ciclo ideológico, que, em vários 
aspectos, lembra o período dos governos militares e que vem sendo alcunhado de 
neodesenvolvimentismo, ideologia que já exercia grande influência nos governos Lula, 
notadamente no segundo mandato, e que é o grande impulsionador das políticas do atual 
governo. 

Vem ocorrendo uma reprimarização da economia brasileira, simplificando-a e baseando-a 
nas commodities primárias e tornando-a cada vez mais dependente da economia externa, 
especialmente a chinesa. A indústria extrativa mineral é a maior ativadora desse movimento, 
tendo correspondido a 20% das exportações brasileiras em 2009 e ampliado sua participação no 
PIB nacional de 1,6% para 4,1% entre os anos 2000 e 2011, sempre com forte incentivo às 
“multinacionais” desse setor, oferecendo cada vez maior infraestrutura a essas indústrias 
(BITTERNCOURT, C.; BOSSI, D.; SANTOS, R., 2012, p. 14) 

A atividade extrativista mineral gera enormes impactos ao ambiente onde é realizada, 
muitas vezes ocorrendo deslocamento ou mesmo expulsão das pessoas que tradicionalmente lá 
vivem. Não à toa a maior mineradora do país, a multinacional Vale S.A. (antiga Vale do Rio Doce), 
foi eleita, no início de 2012, por mais de 25 mil pessoas, a pior empresa do mundo através do 
prêmio “Public Eye People’s Award” (on line, 2012). Dentre os diversos impactos listados em 
relatório lançado neste ano pela Articulação Internacional dos Atingidos pela Vale, destacam-se 
mortes por acidente de trabalho, mortes e lesões graves por acidentes em ferrovias com concessão 
à empresa, além de 726 milhões de toneladas de resíduos minerometalúrgicos gerados. Segundo 
relatório da Comissão Pastoral da Terra (CPT, 2012),  foram registrados, em 2010, 27 conflitos pela 
terra e 19 pelo acesso à água, além de 12 denúncias de trabalho escravo, envolvendo a mineração. 

Intensamente ligado ao crescimento dessa indústria está o crescimento das obras e projetos 
voltados à geração de energia, possuindo grande parte dos consórcios energéticos participação de 
empresas da mineração. 

No Brasil, cerca de 75% da energia elétrica é proveniente de usinas hidrelétricas (UHEs) e, 
segundo o Plano Nacional de Energia 2030, dentre todas as fontes energéticas, até o ano de 2030, 
os rios continuarão sendo a principal fonte, representando 88,2 GW (67,5%) do total de 130,8 GW 
que se pretende instalar no país até aquele ano (VALLE, R., 2011, p. 159). 

Para que esse ambicioso plano seja implementado, a Região Hidrográfica Amazônica, com 
potencial energético estimado em 107.143 MW - dos quais até 2004 eram aproveitados 0,7% - 
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torna-se o principal foco dos investimentos. Assim, pretende-se, até 2015, expandir do 1GW 
atualmente aproveitado da Bacia Amazônica para 13GW, e até 2030, expandir para 74GW. Isso 
representa um salto de 7.400%, tornando 76% da energia nacional proveniente dessa bacia. Na 
Bacia dos rios Araguaia-Tocantins, também rios da região Amazônica, pretende-se saltar dos 
atuais 12GW para 19GW. Dessa forma, essas duas bacias juntas representarão, em 2030, mais de 
80% da energia hidrelétrica no Brasil (VALLE, R., 2011, p. 160). 

Os impactos das usinas hidroelétricas (UHEs) são muitos e fortes, e, além do 
desmatamento que, por óbvio, provocam, atingem gravemente as populações originárias e 
tradicionais. As construções de UHEs provocam o deslocamento compulsório dessas populações, 
a intensificação de conflitos pela terra, a perda de recursos pesqueiros, a perda de agricultura de 
várzea, diminuição da qualidade e da quantidade da água, aumentos de doenças de veiculação 
hídrica (como a malária), a poluição por mercúrio, a interrupção do transporte de pequenas 
embarcações, a desintegração das comunidades e a perda de sítios de insubstituível valor cultural, 
religioso e histórico. Outra desastrosa consequência, em contraste com a propaganda de 
hidrelétricas como “energia limpa”, é o fato de que “as barragens nos trópicos tipicamente 
envolvem significativas emissões de metano e gás carbônico (CO2) a partir de reservatórios e 
vertedouros, enquanto o desmatamento e as queimadas – associados à migração e especulação de 
terras estimulada pela construção de barragens – contribuem ainda mais para a sua ‘pegada de 
carbono’” (on line, 2012). 

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) é o grande 
financiador dessas obras. Sem ter salvaguardas ambientais e critérios de riscos transparentes, no 
caso de Belo Monte, ele poderá ser o financiador de até 80% dos investimentos, sendo o maior 
empréstimo da história desse banco. Por causa do histórico de financiamentos sem observar 
critérios ambientais e de impactos sobre os povos tradicionais e originários,  críticos dessa política 
governamental de financiamento vêm ironizando a sigla do BNDES, chamando-o de “Banco 
Nacional de Desmatamento e Exclusão Social”. 

Um dos grandes “percalços” enfrentados pelos planejadores do setor energético é a 
existência de terras indígenas e áreas ambientalmente protegidas.  Existem atualmente 416 áreas 
de terras indígenas na Amazônia, representando 21,73% do território amazônico ou 109.831.397 
hectares. Em relação às unidades de conservação federais e estaduais, 21,7% das áreas das quatro 
bacias amazônicas de maior potencial energético estão protegidas (VALLE, R., 2011, p.160-161).  

Apesar de essas áreas serem de extrema importância para a manutenção da floresta e da 
sobrevivência dos povos originários e serem comprovadamente mais bem conservadas e 
protegidas do que as áreas não demarcadas; os tecnocratas do governo e das empresas veem tais 
áreas como algo negativo por restringirem ou mesmo impedirem as obras em questão, desejando 
que deixem de existir para dar espaço ao que proclamam de “desenvolvimento”. Com essa visão 
é que o Governo Dilma lançou duas medidas provisórias: a MP 542/11 e a MP 558/12. As duas 
diminuem áreas de proteção ambiental com o intuito de permitir obras de UHEs.  

Houve ainda, no primeiro ano do Governo Dilma, a sanção da Lei Complementar 140, sem 
qualquer veto, retirando atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) e 
reduzindo o papel do Ibama na fiscalização de irregularidades ambientais. Além disso, também 
em 2011, o governo federal realizou alterações nas regras de licenciamento ambiental, reduzindo 
a capacidade dos órgãos públicos federais de analisarem obras de grande impacto. Na verdade, 
não se viam tão graves alterações legais na área ambiental desde os governos da ditadura nas 
décadas de 1960 e 1970. 
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Percebe-se que esse retrocesso não acontece por meio de ações pontuais e desarticuladas. 
Ao contrário, vem sendo arquitetado desde o Governo Lula com a aprovação dos transgênicos e 
o desmembramento do Ibama, criando o Instituto Chico Mendes, facilitando as concessões de 
licenças ambientais para as grandes obras do PAC. 

Nesse âmbito, uma clara diferença entre os dois governos do Partido dos Trabalhadores é 
que nos governos de Lula, até a saída de Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
ainda existia alguma tensão entre esse ministério e o Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, claramente ligado à bancada ruralista do Congresso Nacional, e o Ministério de 
Minas e Energia, à época sob o comando da atual presidenta. No atual governo, entretanto, essa 
tensão inexiste, tendo o MMA tornado-se completamente submisso às vontades daqueles outros 
dois ministérios, submetendo-se aos interesses neodesenvolvimentistas do capital, o que significa 
dizer: está submisso aos interesses dos latifundiários, das grandes empresas mineradoras, 
empreiteiras e consórcios da área energética. 

Na história da democracia brasileira, nunca um governo teve tão grande base de apoio no 
Congresso Nacional quanto o Governo Dilma. No caso das alterações do Código Florestal, 
efetivamente o governo não realizou nenhuma operação com essa base para impedir o avanço e 
aprovação do novo Código Anti-Florestal (considerando-se indigno chamá-lo de outra forma). 
Somente muito tardiamente, quando, a partir de considerável pressão popular e até mesmo 
internacional (afinal, o país viria a sediar a Rio + 20), é que o governo, percebendo que teria sua 
imagem arranhada,  movimentou-se no sentido de reduzir os danos. Essa sensibilidade tardia está 
relacionada à pressão da opinião pública nacional e mundial, à sua imagem perante os eleitores; 
não há uma sensibilidade com os problemas ambientais. Por fim, após tentar vender à sociedade 
a imagem de que era contra as alterações, a presidenta Dilma vetou apenas 12 pontos, quando era 
necessário vetar o projeto em sua totalidade. 

Antes de anunciados os vetos, houve no país um grande movimento, com forte adesão 
popular, que exigia: “Veta tudo, Dilma”. Através de protestos nas ruas e nas redes virtuais, parte 
dos brasileiros expressou o desejo de ver o texto vetado em sua integralidade. Diversas 
associações ou organizações de profissionais, tais como arquitetos, advogados e cientistas, 
lançaram notas recomendando e pedindo que a presidenta vetasse tudo. Foi o caso da Ordem dos 
Advogados do Brasil Seccional Rio de Janeiro (OAB-RJ), que lançou nota técnica explicando o 
porquê de ser necessário vetar todo o Código. Essa nota, apontando várias inconstitucionalidades 
do texto, demonstrou a desconsideração da variável ambiental, afirmando que o Projeto de Lei 
oferece potencial lesivo e fere o Princípio da Precaução, possuindo como essência o 
desaparecimento dos ecossistemas contidos nas áreas de Reserva Legal e Área de Preservação 
Permanente.  

O que se vê, portanto, no governo Dilma, é um enorme descaso às pautas ambientais, seja 
por ação, seja por omissão. Está-se vivendo sob a égide do neodesenvolvimentismo, que, ainda 
que muitas vezes travestido de “verde” e “sustentável”, observa a floresta e seus moradores como 
obstáculos ao crescimento econômico e à ânsia de consumismo típica do grande capital, trazendo 
em seu bojo toda uma carga de preconceitos contra os modos de vida tradicionais dos povos da 
floresta, que são vistos não como donos de um saber original e profundo que pode nos dar 
respostas a vários dilemas hoje vividos; mas sim como primitivos, arcaicos e atrasados. 

Esses povos, no entanto, resistem. E é com essa perspectiva, diante desse quadro, que se 
espera, na parte final, ouvir o que têm a dizer e o que estão fazendo os movimentos sociais, 
ecológicos e socioambientais, dentro da compreensão de que é no âmbito da sociedade, que 



Theomai 32 
segundo semestre 2015 / second semester 2015 

 

164 
 

germinam as sementes das transformações que se fazem necessárias para o enfrentamento da crise 
global em que o mundo está mergulhado, não só em seu aspecto climático, mas, 
fundamentalmente, no que concerne aos padrões de apropriação, produção e consumo vigentes. 
Uma crise que, mais do que ser de um modelo, é de fundo civilizacional. Afinal, são os 
fundamentos do modo de produção capitalista e de seu ethos que são questionados neste momento 
crucial para o gênero humano. 

 

7. À guisa de conclusão: uma visão em perspectiva da luta socioambiental; as propostas 
para a crise e as novas alianças que se tecem 

A visão de mundo que informa este artigo é a de que a atual crise socioambiental global - 
dada a sua gravidade e extensão, em face do atual sistema político-econômico-cultural dominante, 
o capitalismo, com sua lógica insustentável de apropriação privada dos bens naturais, que a tudo 
transforma  em mercadoria, com sua busca incessante do lucro, pelo incentivo ao consumismo 
sem limites - não se resolverá nos marcos desse mesmo sistema. É preciso, portanto, desde já, 
organizar o que Bellamy Foster - já citado - chama de Revolução Ecológica. 

No entanto, esse processo está apenas em construção, tanto no que diz respeito ao que se 
pretende de um novo sistema econômico e de uma nova sociabilidade, que estabeleça outra 
relação com o seu entorno natural não humano, como no que se refere às alianças, às propostas e 
aos meios de se chegar a esse objetivo.  

Portanto, é preciso ficar atento às propostas que se gestam no seio das lutas dos 
movimentos sociais e socioambientais, como ainda nas experiências comunitárias e de povos 
tradicionais (como índios, seringueiros, quilombolas, ribeirinhos etc.), que, por dentro da própria 
sociedade capitalista insustentável, constituem novos (às vezes baseadas em vivências ancestrais) 
modos de vida, de produção e de consumo. 

Aqui no país, as grandes ONGs ambientalistas já têm apresentado uma gama muito 
importante de reflexão e de propostas para a solução da atual crise. No que concerne à questão 
das energias renováveis limpas, com a parceria, dentre outros, da Universidade de São Paulo 
(USP) e do Conselho Europeu de Energia Renovável, o Greenpeace fez publicar, no ano de 2007, 
a sua “(R)evolução Energética: perspectivas para uma energia global sustentável” (GREENPEACE, 
2007).  

No que tange à problemática crucial da Amazônia, uma aliança de 9 ONGs elaborou um 
alentado e ousado estudo para zerar o desflorestamento em 7 anos, com a adoção de políticas 
públicas de incentivos, financiamento e de comando e controle, com a criação de mecanismos 
financeiros, que possibilitem extinguir o desmatamento na Amazônia até 2015, resguardados os 
usos tradicionais da floresta. Hoje, essa proposta se desdobra em um projeto de iniciativa popular 
pelo “Desmatamento Zero”, que busca angariar 1 milhão e meio de assinaturas, pelo menos, em 
todo o país, para apresentar à deliberação do Congresso Nacional (vide www.greenpeace.org.br). 
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Também a Via Campesina8 apresentou suas propostas para combater o aquecimento 
global, a partir da compreensão de que “nenhuma solução tecnológica vai resolver o desastre 
social e do meio ambiente”, pois “somente uma mudança radical na forma como produzimos, 
comercializamos e consumimos pode dar terras para comunidades rurais e urbanas saudáveis” 
(on line, 2007). 

Para a Via - que tem uma crítica muito vigorosa à agricultura industrializada, aqui incluído 
o setor dos agrocombustíveis - a solução para o campo passa pela Reforma Agrária agroecológica, 
por meio de uma “agricultura sustentável em pequena escala, um trabalho intensivo e de pouco 
consumo de energia que podem contribuir para o resfriamento da terra” (on line, 2007).  

São essas as sementes do futuro que se quer construir: uma sociedade fundada na 
sustentabilidade e justiça ambiental, na igualdade social e na democracia política direta e 
participativa. Essa relação entre as lutas sociais e ambientais tem uma importância fundamental, 
não só para os que se reivindicam “ecossocialistas”, mas para o próprio futuro do planeta. Nelas 
se encontra uma resistência que - partindo da luta concreta por direitos humanos básicos de 
moradia, cultura, de modo de vida e de produção, e, também, pelo ambiente saudável - questiona 
os fundamentos não só do atual modelo econômico, mas, em última análise, investe contra as 
bases do próprio modo de produção do sistema capitalista, fundado na apropriação privada da 
Natureza, responsável pelo atual estágio de degradação do ambiente planetário. Nessas lutas, 
bem como nas experiências de comunidades tradicionais, contrapõem-se não só interesses 
materiais, mas formas de vida e de produção antagônicas. 

Compreende-se, portanto, que, neste momento (mesmo que ainda de forma não 
articulada), podem  estar se forjando não só as alianças sociais fundamentais para esse processo 
de transformação urgente e necessário - a Revolução Ecológica - mas, também, as bases sócio-
econômico-ecológico-cultural-ético-políticas de uma nova sociedade e uma nova sociabilidade 
que possam vir a  superar a atual crise ambiental global para se tornar, a um só tempo, 
ecologicamente sustentável, socialmente justa e igualitária, cultural e etnicamente diversa, e 
política e radicalmente democrática: a sociedade ecossocialista. Esse é o desafio que se coloca não 
só para os ecossocialistas, mas para toda a humanidade.  
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