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1. Introdução

As evidências científicas sobre o problema do aquecimento global nunca foram tão 
sólidas.1 O aquecimento global se afigura como o mais sério e, possivelmente, o mais 
intratável também de todos os problemas ambientais já enfrentados pela humanidade. Mais 

sério por afetar o envelope que nos envolve: a atmosfera, sob a 
qual todos os processos físicos, biológicos e sociais têm lugar. 
Mais intratável pelo fato de seu necessário equacionamento ter de  
alterar a própria maneira pela qual nossa civilização se estruturou 
e se desenvolveu – fortemente dependente do uso de combus-
tíveis fósseis, cuja queima é a principal fonte de emissão de gases 
de efeito estufa (GEE), raiz do problema climático.

O nível de conhecimento científico acumulado sobre o problema já nos permite afirmar 
que respostas a ele são absolutamente necessárias e urgentes, e que as evidências já reunidas 
indicam que os custos da inação para a humanidade provavelmente excederão, em muito, 
os custos econômicos de enfrentar a nova realidade o mais rapidamente possível, através de 
ações de mitigação e de adaptação.

Este artigo discorre sucintamente sobre as alternativas energéticas que se colocam para 
mitigar boa parte das emissões de GEE do planeta, colocando especial ênfase no enorme 
potencial para o uso mais eficiente da energia em todos os setores da economia e nas oportu-
nidades de substituição de combustíveis fósseis por combustíveis renováveis, mas ressaltando 
também que, para além das alternativas tecnológicas anteriormente mencio-nadas, profundas 
mudanças de hábitos de consumo serão necessárias também para reduzir as emissões de GEE 
a níveis considerados seguros, de maneira a se estabilizarem as concentrações desses gases 
na atmosfera em níveis suficientemente baixos e, deste modo, não promover, ainda mais, 
o aumento na temperatura média do planeta. Só assim a manutenção de vida humana no 
planeta, tal como a prezamos hoje, será possível.

2. Origem das emissões de GEE

As atividades humanas – principalmente a queima de combustíveis fósseis, as  
mudanças no uso da terra e a agricultura, entre outros fatores – estão elevando a concentração 
de GEE na atmosfera muito acima dos níveis considerados naturais. Tal fato tem levado 
a um aumento continuado, e acelerado, da temperatura média do planeta, com todas as 
conseqüências que já estão advindo, e que poderão advir, dessa trajetória passada e de uma 
trajetória futura mais provável de emissões.2

As concentrações atmosféricas globais de dióxido de carbono (CO2), metano (CH4) e 
óxido nitroso (N2O), principais GEE de origem antrópica, aumentaram bastante em conse- 
qüência das atividades humanas desde 1750, início da Revolução Industrial, e agora ultrapassam 
em muito os valores pré-industriais. No caso do CO2, que é o gás de efeito estufa antrópico 
mais importante, a concentração atmosférica global média aumentou de um valor pré-indus-
trial de cerca de 280 partes por milhão em volume (ppmv) para 379 ppmv em 2005.3
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As principais fontes de emissão de CO2 desde o período pré-industrial são, nesta 
ordem, a queima de combustíveis fósseis – petróleo, carvão e gás natural, responsáveis, 

também respectivamente, por 34,3%, 25,1% e 20,9% da oferta mundial 
de energia primária em 20044– e as mudanças no uso da terra – desma-
tamento, queimadas etc. Enquanto as emissões fósseis de CO2 atingiram 
cerca de 27,5 bilhões de toneladas (27,5 GtCO2) em 2005, contra 22,0 
GtCO2 em 1990, as emissões relacionadas com as mudanças no uso da 
terra são estimadas entre 1,8 e 9,9 GtCO2 por ano na década de 90, apesar 
da grande incerteza associada a estas últimas cifras.5

Desde 2001, ano da publicação do Terceiro Relatório de Avaliação do 
IPCC6, a compreensão, por parte dos cientistas, das influências antrópicas 
no aquecimento (e resfriamento, já que alguns gases, como os aerossóis, têm 

sabidamente um papel de resfriamento do planeta) aumentou muito. Sabe-se hoje que o 
aquecimento do sistema climático terrestre é inequívoco, e que a ação humana é a sua prin-
cipal causa. Isto fica bastante evidente nas observações dos aumentos das temperaturas médias 
globais do ar e dos oceanos, do derretimento generalizado de neve e de gelo, da elevação do 
nível global médio do mar, além de numerosas mudanças generalizadas documentadas na 
quantidade de precipitação, salinidade dos oceanos, padrões de vento e aspectos de eventos 
climáticos extremos como secas, precipitações fortes, ondas de calor e intensidade dos ciclones 
tropicais, como bem mostra o mais recente relatório do Grupo 1 do IPCC.7

Dadas as evidências mais recentes, para as próximas duas décadas projeta-se um aque-
cimento médio para o planeta de cerca de 0,1 a 0,2 oC por década, dependendo de as 
concentrações de todos os GEE e aerossóis se manterem constantes nos níveis do ano 
2000 ou de as tendências recentes de aumento de emissões se reproduzirem. A título de 
comparação, a temperatura média do planeta é hoje cerca de 0,7 oC mais alta do que era 
na era pré-industrial.

Interessante que, independentemente do comportamento futuro das emissões antró-
picas de CO2, em razão das escalas de tempo necessárias para a remoção desse gás da 
atmosfera, as emissões antrópicas passadas de CO2 ainda continuarão contribuindo para 
o aquecimento e para a elevação do nível médio dos oceanos por mais de um milênio. 
Reside aí justamente uma das grandes dificuldades para se 
lidar com o problema do aquecimento global 
do planeta: o enorme descasamento 
existente entre a escala temporal do 
problema climático em si e a escala 
temporal das decisões políticas neces-
sárias para se enfrentar o desafio, que 
normalmente se pautam por horizon-
tes de tempo extremamente curtos, da 
ordem de poucos anos, duração típica 
do período de mandato de governos 
democraticamente constituídos. 
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3. Alternativas de mitigação: o caso da energia 

As emissões globais de GEE têm crescido desde a era pré-industrial, conforme já 
mencionado, sendo que apenas no período 1970-2004 o aumento foi de cerca de 70%. 
O comportamento destes últimos 35 anos pode ser explicado por uma redução na inten-
sidade energética média das economias do globo,8 mais do que compensada pelo efeito 
combinado de crescimentos da renda e da população mundiais.

Quando se tira uma fotografia do ano de 2004, e se observam as emissões de 
GEE relativas por setor, nota-se que o segmento que mais contribuiu com emissões 
naquele ano foi o de oferta de energia (com 25,9% do total), seguido da indústria 
(19,4%), florestas (17,4%), agricultura (13,5%), transportes (13,1%), edifi-
cações residenciais e comerciais (7,9%), e lixo e esgoto (2,8%) (vide Figura 1). 
Mantidas as tendências atuais, seja em termos de políticas de mitigação em 
curso, seja em termos de práticas relacionadas aos padrões de desenvolvimento 
dos países, as emissões globais de GEE provavelmente continuarão a crescer 

nas próximas décadas, sendo que os estudos mais recentes apontam para um crescimento 
na faixa de 25% a 90% (no caso do CO2 advindo do uso da energia, esta faixa deverá ser 
da ordem de 45% a 100%, explicado principalmente pela manutenção dos combustíveis 
fósseis como as fontes dominantes da matriz energética mundial por um bom tempo ainda) 
entre 2000 e 20309.

Figura 1. Emissões relativas de GEE por setor em 2004
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Apesar deste quadro relativamente negativo, estudos recentes indicam a existência de um 
enorme potencial econômico de mitigação das emissões globais de GEE ao longo das próximas 
décadas, o qual pode vir a anular o crescimento projetado para as emissões globais ou mesmo 
reduzir estas para níveis inferiores àqueles verificados atualmente.10 Sem dúvida alguma, os 
maiores potenciais de redução de emissão de GEE do planeta estão na alteração da maneira 
como a energia é utilizada hoje ou nos tipos de energia correntemente empregados.11

Os potenciais de mitigação existentes no uso da energia se distribuem por todos os 
setores da economia, sendo que, em alguns casos, os custos de sua apropriação chegam a 
ser, inclusive, negativos, como é o caso de boa parte do potencial de uso mais eficiente da 
energia nas mais diferentes atividades econômicas existentes.

Entre os potenciais de mitigação já mapeados, são dignas de nota as seguintes tecnologias 
e práticas por setor de uso final, todas elas ligadas ao uso de energia por este:

• Oferta de energia: melhoria na eficiência de oferta e de distribuição de energia; 
substituição de carvão por gás natural;12 maior uso de energias renováveis para 
geração elétrica e de calor de processo (energia hidrelétrica, energia solar térmica, 
energia solar fotovoltaica; energia eólica; energia geotérmica; bioenergia (bagaço 
de cana-de-açúcar, por exemplo); aumento da participação da energia nuclear na 
matriz elétrica mundial (desde que questões relacionadas à segurança, proliferação 
de armamentos e destinação final de rejeitos radioativos sejam equacionadas); 
uso maior da cogeração (geração simultânea de eletricidade e energia térmica); 
e captura e armazenamento geológico de carbono em plantas energéticas, 
dependendo da existência de avanços técnicos, econômicos e regulatórios no 
setor que garantam a segurança desta tecnologia.

•  Transportes: uso de veículos mais eficientes; veículos elétricos; veículos híbridos; 
veículos a diesel mais limpos; biocombustíveis; mudanças de modal de transporte 
rodoviário para ferroviário e sistemas de transporte público; transportes não-
motorizados (bicicletas e deslocamentos à pé); aumento da eficiência no setor de 
aviação. Curiosamente, neste setor, mais do que em qualquer outro, co-benefícios 
existem em se lidar com problemas de tráfego, qualidade do ar e de segurança 
energética. Entretanto, grandes oportunidades existem, mas que podem vir a 
ser canceladas pelo próprio crescimento do setor, incluindo-se aí uma série de 
medidas de eficiência técnica, além do fato de que outras prioridades por parte 
dos consumidores finais (para os quais o transporte privado individual adquire 
uma grande proeminência) se afiguram como fortes barreiras à implementação 
de algumas das possibilidades aqui listadas.

• Edificações residenciais e comerciais: iluminação mais eficiente e maior uso de 
iluminação natural; uso de eletrodomésticos e de equipamentos de aquecimento 
e de resfriamento mais eficientes; uso de fogões mais eficientes; melhoria dos 
envelopes das construções, com um maior aproveitamento de princípios de 
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arquitetura solar passiva e ativa para aquecimento e resfriamento de ambientes; 
projetos arquitetônicos integrados para prédios comerciais; medidores inteligentes 
de maneira a proporcionar retro-alimentações e controle; painéis fotovoltaicos 
integrados em prédios.

• Indústria: equipamentos elétricos de uso final mais eficientes; recuperação de 
calor; reciclagem e substituição de materiais; controle de emissão de GEE além 
do CO2; melhoria de um vasto espectro de tecnologias específicas de processo. O 
maior potencial de mitigação reside nas indústrias ditas energo-intensivas (ferro e 
aço, alumínio, papel e celulose, cimento, etc), mas entende-se que barreiras existem 
devido à longa vida média das instalações industriais, o que faz com que possibilidades 
tecnológicas recentes só venham a ser introduzidas muito à frente no tempo, bem 
como dificuldades de acesso à informação e a recursos técnicos e econômicos.

4. Considerações finais

Independentemente das escolhas que venham a ser feitas pela sociedade, a busca pela 
estabilização da concentração de GEE na atmosfera significa as emissões globais atingirem 
um pico e depois declinarem.

Entende-se que as emissões globais de GEE ainda irão crescer por algum tempo mais, 
tendo em vista que as necessárias reduções de emissão que terão que se verificar no curto 
prazo nos países mais desenvolvidos serão, num primeiro momento, ao menos, mais do 
que compensadas pelo aumento das emissões que necessariamente irão ocorrer nos países 
em desenvolvimento.13 Num segundo momento, no entanto, entende-se que não apenas as 
emissões das economias mais desenvolvidas do planeta terão que se reduzir, mas também as 
emissões dos países em desenvolvimento. A isto se dá o nome 
de “Princípio da Convergência e da Contração”: 
convergência porque as emissões per capita de 
países desenvolvidos e em desenvolvimento, 
por razões éticas ao menos, em um primeiro 
momento terão que convergir; contração 
porque as emissões per capita, tanto de 
países desenvolvidos quanto em desenvolvi-
mento, num segundo momento terão que 
se contrair. Assim, quanto mais baixo for o 
nível de estabilização de GEE na atmosfera 
buscado pela humanidade e mais reduzida 
for a elevação média da temperatura global 
do planeta, mais urgente será o atingimento 
deste pico e o seu posterior declínio.

Neste sentido, os esforços envidados por 
todas as nações ao longo das próximas duas 

emissões dos países em desenvolvimento. A isto se dá o nome 
de “Princípio da Convergência e da Contração”: 
convergência porque as emissões per capita de 

todas as nações ao longo das próximas duas 

Aquecimento Global

| 123Revista Plenarium



décadas serão fundamentais. Se se buscar uma elevação máxima da temperatura média do 
planeta em relação à era pré-industrial variando na faixa de 2 a 2,4 oC, então o pico de emissão 
de CO2 deverá ocorrer no máximo até o ano de 2015, sendo que já no ano de 2030 as emissões 
globais de CO2 terão que retornar aos níveis de 2000. Já em 2050, as reduções de emissão de 
CO2, em comparação com o ano de 2000, terão que ser da ordem de 50% a 85%.

Existe um vasto espectro de políticas e de instrumentos à disposição dos governos para 
estes criarem os devidos incentivos às ações de mitigação. Sem dúvida alguma, as diferentes 
circunstâncias nacionais determinarão as distintas escolhas a serem feitas pelos países. No 
entanto, independentemente do caminho a vir a ser trilhado, políticas climáticas crescen-
temente deverão fazer parte de políticas mais amplas de desenvolvimento destes.

Sabe-se hoje que tornar o desenvolvimento dos países mais sustentável pela alteração das 
trajetórias de seu desenvolvimento pode oferecer uma imensa contribuição à mitigação das 
emissões de GEE. Isto porque a emissão de GEE é influenciada pelo crescimento econômico, 
mas não está rigidamente ligada a ele. Há grandes margens de manobra, e enfrentar o problema 
das mudanças climáticas de maneira alguma significará frear o desenvolvimento dos países.14

Os esforços aqui descritos, se implementados, visando limitar a elevação máxima da 
temperatura média do planeta, em relação à era pré-industrial, a não mais do que 2 a 2,4 oC, 
nível hoje considerado como seguro e possível,15 provavelmente significarão reduzir a taxa 
de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em não mais do que 0,12% ano, 
fazendo com que, em 2030, este seja cerca de 3% mais baixo do que seria na ausência de 
tais medidas. Grosso modo, isso significa postergar para o ano de 2031 o PIB que o mundo 
teria em 2030, no caso em que nada fosse feito.16

Dados os possíveis impactos esperados do aquecimento global, não enfrentar o problema 
das mudanças climáticas no curto prazo talvez signifique condenar os países a se “des-desen-
volverem”, se já desenvolvidos, e a não se desenvolverem, se ainda em desenvolvimento.

Há que se reconhecer, no entanto, que apesar de a tecnologia poder vir a ocupar um 
papel de destaque nas estratégias de mitigação de GEE, mudanças de hábitos e de padrões 
de consumo também serão fundamentais nessa busca por uma sociedade descarbonizada 
mais sustentável e absolutamente possível.

Entretanto, dada a grande inércia do sistema climático global, os esforços que forem 
feitos com o intuito de combater o aquecimento do planeta ao longo dos próximos 10-20 
anos terão um profundo efeito sobre o clima da Terra apenas na segunda metade deste século 
e no próximo. Para estes próximos cinqüenta anos, infelizmente, dado o nosso histórico de 
emissões, poderemos contar apenas com a sorte, com as estratégias de adaptação já em curso 
e com outras que, porventura, venhamos a implementar em um curto espaço de tempo. Só 
o tempo dirá como nos sairemos nesta empreitada.
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Notas
1 IPCC, 2007a.

2 IPCC, 2007b.

3 IPCC, 2007a.

4 IEA, 2006.

5 IPCC, 2007a.

6 IPCC, 2001.

7 IPCC, 2007a.

8 Digno de nota é o fato de que, apesar de numa base per capita as emissões de países em desenvolvimento serem 
bastante mais baixas do que as emissões de países desenvolvidos, por unidade de valor da produção econômica as 
emissões de países em desenvolvimento são bastante mais elevadas do que as de países desenvolvidos. Isto reflete 
bem a divisão internacional do trabalho, onde crescentemente países em desenvolvimento se “especializam” em 
atividades material e energia intensivas, que pouco valor relativo agregam às suas economias, enquanto os países mais 
desenvolvidos crescentemente dirigem suas atividades econômicas para setores industriais de alta tecnologia e para o 
setor de serviços, que são aqueles setores que mais geram riqueza e que menos emissões produzem.
Isto não quer dizer que o padrão de consumo das sociedades mais avançadas tenha se “desmaterializado”. Muito pelo 
contrário, bens intensos, tanto em materiais quanto em energia, continuam a ser crescentemente consumidos nos 
países mais desenvolvidos, importados que são de países em desenvolvimento, onde, de fato, são produzidos. Por uma 
questão de convenção, no entanto, as emissões associadas à produção desses bens são alocadas aos países que os 
produzem, e não aos países que, no final da linha, demandam os bens que são produzidos e exportados para estes. Uma 
discussão interessante sobre esta questão pode ser achada em Machado et al, 2001.

9 IPCC, 2007c.

10 Stern, 2006.

11 Curiosamente, o Brasil é uma exceção a esta regra. Dado o nosso consumo per capita de energia relativamente baixo, 
fruto de nossa incapacidade de incorporar ao mercado fração substantiva da população nacional que ainda vive à margem 
da sociedade, e dadas as elevadas taxas de desmatamento ainda verificadas no país, somente cerca de 25% das emissões 
nacionais de GEE advêm do uso da energia, com os outros 75% das emissões advindo, principalmente, de mudanças no 
uso do solo e desmatamento. Estas figuras são aproximadamente invertidas para o mundo como um todo.

12 O potencial de mitigação ligado à substituição de um combustível fóssil por outro, como é o caso da substituição 
de carvão por gás natural, está ligado ao fato de, por unidade de energia produzida, diferentes combustíveis emitirem 
diferentes quantidades de CO2. No caso do carvão e do gás natural esta relação é de aproximadamente 2:1; ou seja, por 
unidade de energia produzida a combustão de carvão leva à emissão de aproximadamente o dobro do CO2 gerado pela 
queima de gás natural.

13 Este aumento nas emissões de GEE por parte de países em desenvolvimento será liderado principalmente por 
países como o Brasil, China e Índia, que ainda não esgotaram seus ciclos de desenvolvimento fortemente baseados 
em indústrias energointensivas e que também ainda possuem frações substanciais de suas populações com níveis de 
consumo extremamente baixos.

14 Machado e Schaeffer, 2006.

15 Stern, 2007.

16 IPCC, 2007c.
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