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Responsabilidade ambiental:

dilemas e perspectivas
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Qual a minha parcela de 

responsabilidade nisso?
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Qual a nossa parcela de 

responsabilidade nisso?
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Escala Local

Escala Global

A questão ambiental envolve...

Contexto da globalização

 Ápice do processo de internacionalização do 
mundo capitalista: mundialização do produto, 

dinheiro, crédito, dívida, consumo, informação 
etc.

 Repercute sobre o plano social, cultura, política, 
espaço etc.
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Qual a parcela de responsabilidade do 

mundo nisso?

Consciência modo de pensar

Atitude modo de agir

Modo de vida modo de viver

A questão ambiental demanda...
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Modo de pensar, agir e viver da 

sociedade moderna

Modelo de desenvolvimento 

insustentável

INSUSTENTABILIDADE

 Estilo de vida consumista. 

 Ampliação exponencial da produção.

 Modelo degradador: exploração desenfreada 
com esgotamento dos recursos naturais.

 Divisão internacional do trabalho sustentada 
pela distribuição desigual da riqueza.
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Os dilemas ambientais...

As preocupações com o meio 

ambiente...

Surgem de maneira sistematizada e 
em escala global a partir da década 
de 1970.
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Mitos ambientais

Mito demográfico

processo de urbanização e crescimento populacional 

X

capacidade de suporte e pressão sobre os recursos

Mito da preservação 

(preservacionismo)

Meio ambiente como paraíso intocado.

Foco na natureza natural do mundo.

Recusa ao desenvolvimento.
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Mito das categorias 

Homogeneização das espécies (verde)

Exclusão do homem das questões ambientais

Desenvolvimento sustentável:

possibilidade ou utopia?
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Desenvolvimento sustentável
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As perspectivas...

CONFERÊNCIAS AMBIENTAIS

Encontros decenais promovidos pela ONU a 

fim de se debater e apresentar propostas 

para combate aos problemas ambientais no 

globo.
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Principais Conferências

 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (1972, Suécia) 

 Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano (1982, Quênia)

 Eco-92 (Brasil, 1992)

 Rio+10 (África do Sul, 2002)

CONVENÇÕES E PROTOCOLOS

São documentos aprovados  nas 

conferências globais que 

regulam a ação dos países que 
as adotam.
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Outras medidas

 Financiamentos de projetos ambientais.

 Selos de qualidade ambiental.

 Investimentos em produtos com menores perspectivas de 

poluição.

Para uma ação mais eficaz...

 Novo modo de pensar.

 Novo modo de agir.

 Novo modo de vida.



05/11/2015

15

Principais convenções

 Convenção sobre Comércio Internacional de 

Espécies da Flora e Fauna Selvagem em Perigo de 

Extinção. 

 Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do 
Mar. 

 Convenção para a Proteção da Camada de Ozônio. 

 Convenção sobre Diversidade Biológica. 

 Convenção sobre Mudanças Climáticas. 

 Convenção de Combate à Desertificação. 

 Convenção das Terras Úmidas. 



05/11/2015

16

Protocolo de Kyoto
Histórico

 1988: primeira reunião sobre as mudanças climáticas, realizado 
em Toronto,Canadá. Desde então a temperatura tem 
aumentado fazendo da década de 1990 a mais quente desde 
que existem registros.

 1990: primeiro informe de nível internacional onde os cientistas 
advertem que para estabilizar os crescentes níveis CO2 – o 
principal gás-estufa – na atmosfera, seria necessário reduzir as 
emissões de 1990 em 60%.

 1992: Mais de 160 governos assinam a Convenção Marco sobre 
Mudança Climática na ECO-92. 

 1995: O segundo informe de cientistas chega a conclusão de 
que os primeiros sinais de mudança climática são evidentes.

 1997: Em Kyoto, Japão, é assinado o Protocolo de Kyoto, um 
novo componente da Convenção, que contém, pela primeira 
vez, um acordo que compromete os países do Norte a reduzir 
suas emissões. 

Do que trata o Protocolo de Kyoto

 Compromete a uma série de nações 
industrializadas a reduzir suas emissões em 
5,2% - em relação aos níveis de 1990 – para o 
período de 2008-2012. 

 Precisa ser ratificado pelos países, ou seja, 
precisa se constituir como medida regulatória 
na legislação específica de cada país.

 Discutido e negociado em 1997, foi aberto 
para assinaturas em março de 1998 e 
ratificado em março de 1999. Oficialmente 
entrou em vigor em fevereiro de2005, depois 
que a Rússia o ratificou em novembro de 2004.
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Os Estados Unidos e o Protocolo
 Respondem  por 25% da emissão mundial de gases que 

provocam o efeito estufa.

 Negaram-se a ratificar o Protocolo de Kyoto, alegando 
que interferência negativa na economia norte-
americana.

 Questiona o consenso científico de que os poluentes 
emitidos pelo Homem causem a elevação da 
temperatura da Terra.

 Mesmo os Estados Unidos não assinando o Protocolo 
de Kyoto, alguns municípios, Estados (Califórnia) e 
donos de indústrias do nordeste dos Estados Unidos já 
começaram a pesquisar maneiras para reduzir a 
emissão de gases tóxicos.

 Critica o não-estabelecimento de limites semelhantes 
para países em desenvolvimento, como China e Índia. 
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Sumidouros de carbono

 Segundo essa proposta, os países que 
tivessem grandes áreas florestadas, que 
absorvem naturalmente o CO2, poderiam usar 
essas florestas como crédito em troca do 
controle de suas emissões. 

 Devido à necessidade de manter sua 
produção industrial, os países desenvolvidos, 
os maiores emissores de CO2 e de outros 
poluentes, poderiam transferir parte de suas 
indústrias mais poluentes para países onde o 
nível de emissão é baixo ou investir nesses 
países, como parte de negociação.

As seis pragas do Aquecimento Global

1. O Ártico está derretendo

A cobertura de gelo da região no verão diminuiu ao ritmo 

constante de 8% ao ano há três décadas. Em 2005, a 

camada de gelo foi 20% menor em relação à de 1979, 

uma redução de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, o 

equivalente à soma dos territórios da França, da 

Alemanha e do Reino Unido. 

2. Os furacões estão cada vez mais fortes

Devido ao aquecimento das águas, a ocorrência de 

furacões das categorias 4 e 5 (os mais intensos da 

escala), dobrou nos últimos 35 anos. 

3. O Brasil na rota dos ciclones

O litoral sul do Brasil foi varrido por um forte ciclone em 

2004.

http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_carb%C3%B4nico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Primeiro_mundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/G%C3%A1s_carb%C3%B4nico
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4. O nível do mar subiu

A elevação desde o início do século passado está entre 10 e 25 

centímetros. Em certas áreas litorâneas, com algumas ilhas do 

Pacífico, isso significou um avanço de 100 metros na maré alta. 

Atualmente (Setembro de 2006), o painel intergovernamental de 

mudança climática estima que o nível das águas poderá subir 

entre 14 e 43 cm até o fim deste século (e não 1 metro, como 

anteriormente). Cidades à beira-mar, como o Recife, precisarão 

ser protegidas por diques. 

5. Os desertos avançam

O total de áreas atingidas por secas dobrou em trinta anos. Um 

quarto da superfície do planeta é agora de deserto. Só na China, 

as áreas desérticas avançam 10.000 quilômetros quadrados por 

ano, o equivalente ao território do Líbano. 

6. Já se contam os mortos

A Organização das Nações Unidas estima que 150.000 pessoas 

morrem anualmente por causa de secas, inundações e outros 

fatores relacionados diretamente ao aquecimento global. Estima-

se que em 2030, o número dobrará. 
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Efeitos

Devido aos efeitos potenciais sobre a saúde humana, 

economia e meio ambiente o aquecimento global tem sido fonte 

de grande preocupação. Importantes mudanças ambientais têm 

sido observadas e foram ligadas ao aquecimento global.

Os exemplos de evidências secundárias citadas abaixo 

(diminuição da cobertura de gelo, aumento do nível do mar, 

mudanças dos padrões climáticos) são exemplos das 

conseqüências do aquecimento global que podem influenciar 

não somente as atividades humanas mas também os 

ecossistemas. 

Aumento da temperatura global permite que um 

ecossistema mude; algumas espécies podem ser forçadas a sair 

dos seus habitats (possibilidade de extinção) devido a 

mudanças nas condições enquanto outras podem espalhar-se, 

invadindo outros ecossistemas.

Agenda 21
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 compromisso assumido por 179 países 
durante a Rio-92 e que organiza as iniciativas 
de desenvolvimento sustentável.

 Agenda 21 Global é assinada por todos os 
países e trata das políticas mundiais de 
crescimento sustentável. 

 Agendas 21 Nacionais são feitas pelos 
governos federais. 

 Agendas 21 Locais são a linha de frente das 
iniciativas de desenvolvimento sustentável, 
elaboradas nas e pelas próprias 
comunidades.

 Agenda 21 Brasileira foi elaborada por mais 
de 40 mil pessoas e está em fase de 
implementação. 


