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O professor catedrático da Universidade de Brasília (Brasil) reconhece que a 
comunidade global enfrenta uma miríade de desafios ambientais, sociais, 
políticos e económicos, mas tem agora a perceção de que questões como 
as alterações climáticas, a perda de biodiversidade e a acidificação dos 
oceanos representam uma grande ameaça para a Humanidade. Esta 
mudança de mentalidade da opinião pública, das grandes empresas, das 
organizações e dos governos cria a base para um novo e ambicioso tratado 
como o Pacto Global para o Ambiente.



Bem-vindos às Conversas da Comum. Hoje temos a companhia de Eduardo Viola, cientista 
político, professor catedrático no Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília 
(Brasil) e investigador principal do Conselho Brasileiro de Investigação. É presidente da Rede 
Brasileira de Investigação sobre "O Sistema Internacional no Antropoceno e as Alterações 
Climáticas". Publicou sete livros e mais de oitenta artigos em revistas sobre questões de 
Globalização e Governação, Democracia e Democratização na América do Sul, Política Ambiental 
no Brasil e Política Global e Sul-Americana de Alterações Climáticas. Eduardo Viola tem sido 
professor visitante em várias universidades internacionais, como Stanford, Colorado em Boulder, 
Notre Dame e Texas em Austin (EUA), Amsterdão (Países Baixos), Campinas (Brasil) e Buenos Aires 
(Argentina). Tem sido também consultor de vários ministérios brasileiros e organizações 
filantrópicas, agências internacionais e empresas privadas. É entrevistado frequentemente pelos 
mais importantes canais de televisão, rádios e jornais brasileiros sobre questões de relações 
internacionais e sobre a política das alterações climáticas globais.
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1/  É professor na Universidade de Brasília e investigador 
principal do Conselho Brasileiro de Investigação. É também 
presidente da Rede Brasileira de Investigação sobre o 
Antropoceno e as Alterações Climáticas. Pode fala-nos mais 
sobre estas experiências e a sua investigação atual?
       Tive uma carreira muito longa como professor de Relações Internacionais. A minha investigação, 
pelo menos nos últimos 35 anos, tem-se concentrado nas questões ambientais, tanto no Brasil 
como a nível internacional, e na política ambiental brasileira no estrangeiro. Por isso, estou a 
trabalhar nas relações internacionais nas áreas do ambiente, alterações climáticas e transição 
energética. A minha investigação tem sido, ao longo dos anos, focalizada no Brasil e na América 
do Sul, mas também acompanhando e estudando diretamente a trajetória das emissões e as 
políticas climáticas dos principais atores mundiais: EUA, UE, Japão, Rússia, China, Índia e Brasil. E 
estou também muito envolvido na investigação específica sobre a governação sul-americana do 
clima e da biodiversidade não apenas na Amazónia brasileira, mas em toda a Amazónia, 
comparando as políticas de diferentes países, particularmente o Brasil, Peru, Bolívia e Equador.
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2/ A Bacia Amazónica está a sofrer ameaças em múltiplas 
frentes. Uma delas é a desflorestação para a mineração ou a 
conversão de terras para a agricultura e pastagens para a 
criação de bovinos, que resultou numa perda espantosa de 
biodiversidade e em incêndios maciços. Ao mesmo tempo, o 
derretimento do Ártico e dos glaciares na Gronelândia devido 
ao aquecimento global está a alterar a circulação do Atlântico, 
reduzindo a precipitação que entra no Amazonas do oceano. 
Estas ameaças realçam uma necessidade de soluções políticas
 internacionais. Atualmente, parece que o desenvolvimento 
económico pesa mais do que a proteção ambiental a nível 
federal. Como pode o Brasil conciliar melhor a sua necessidade 
de desenvolvimento económico com o crescimento das 
preocupações ambientais?
       Desde 2013-2014 o crescimento económico tem prevalecido sobre a proteção ambiental na 
Amazónia brasileira. Mas neste momento é extremo, porque é a promoção efetiva, aberta e 
consistente da desflorestação, que tem vários intervenientes. Temos proprietários de terras de 
capitalização muito pequena que promovem desflorestação ilegal. Temos pessoas que não são 
proprietários, mas que ocupam terras e abrem a floresta, os "grileiros". Temos mineração ilegal de 
ouro não só na Amazónia brasileira, mas também noutros países a montante. A poluição por 
mercúrio na Bacia Amazónica média e baixa é maioritariamente provocada por esses países, 
porque os mineiros de ouro brasileiros usam o mercúrio de uma forma mais racional. Temos ainda 
outros minerais que são extraídos ilegalmente na Bacia Amazónica. E em quinto lugar há os 
invasores dos territórios índios. No Brasil, quase 17% da área pertence constitucionalmente à 
população indígena. Mas há muitas invasões, por vezes com algum apoio de uma parte das suas 
tribos indígenas, apesar de o Brasil ter uma proteção ambiental muito mais rigorosa em termos de 
legislação em comparação com outros países da América do Sul. Por exemplo, existe uma parte 
significativa da exploração madeireira que é produzida ilegalmente na Amazónia brasileira, mas 
está a deslocar-se para a fronteira com o Peru, país onde o a legislação ambiental é muito mais 
fraca.
Portanto, estes são os principais motores da desflorestação na Amazónia. Mas é necessário ter 
em conta que a Amazónia brasileira é povoada por cerca de 25 milhões de pessoas, a maioria 
delas vivendo nas cidades, mas em condições precárias. Assim, existe um grande problema de 
falta de oportunidades que promove ou cria incentivos para as pessoas pobres que vivem em 
áreas urbanas irem para a floresta para desflorestar ilegalmente, muitas vezes trabalhando para 
grandes empresas que estão a conduzir a desflorestação. As grandes empresas foram muito 
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3/ Em 1998 o Brasil encomendou um relatório que constatou 
que 80% do abate de árvores na Amazónia foi feito ilegalmente. 
O abate ilegal tem sido um problema para todos os países da 
Amazónia? 
       Sim. Agora menos, mas ainda é significativo, só que os dados estatísticos conhecidos são muito 
precários, são meras estimativas. Sabemos como muitos madeireiros passaram da ilegalidade 
para a legalidade, particularmente durante a política anti-deflorestação mais consistente. Mas 
agora está a crescer de novo. Em 2020, a quantidade de abate ilegal de árvores comparada com 
a do abate legal cresceu.

5/ Há pouco mencionou que as comunidades indígenas 
estavam constitucionalmente protegidas. Poderia explicar 
melhor e o que isso significa contra a demarcação de terras?
       A proteção constitucional tem sido formalmente muito forte do ponto de vista jurídico, porque há 
muitas áreas que foram demarcadas, a superfície que já se encontra debaixo do estatuto de 
território indígena é muito grande. Há algumas áreas que não têm demarcação, mas são elegíveis, 
só que o Governo disse que não haverá mais aprovação de novos territórios índios. Temos, 

4/ Tivemos problemas semelhantes aqui nos EUA com o 
último Governo, mas agora, à medida que a política ambiental 
avança, as políticas anteriores foram revogadas ou 
desmanteladas. Recentemente li que o abate seletivo de 
árvores que foi legal mais do que duplicou desde 2019.
       Sim, ou até mais do que isso, porque temos exploração madeireira a entrar em novas áreas. Por 
exemplo, historicamente, o abate de árvores era mais intenso nos Estados do Pará e da Rondónia, 
mas nos últimos anos houve um movimento expandindo a fronteira de desflorestação e abate 
ilegal de árvores ao sudeste do Estado da Amazónia, que é muito grande, tão grande como o 
Alasca, porque tem 1,2 milhões de quilómetros quadrados.
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relevantes na desflorestação na Amazónia até há cerca de uma década, particularmente durante 
o período de dramático controlo e redução da desflorestação, de 2005 a 2012. Durante este 
período, os principais empresas foram proibidas de desflorestamento ilegal da Amazónia e saíram 
movidas por questões de prestígio ou de marca. E porque têm a possibilidade de desflorestar 
legalmente na savana do Cerrado, a sul da Amazónia, onde a taxa de desflorestação nos últimos 
20 anos tem sido muito mais elevada do que na floresta tropical.

portanto, dois problemas: áreas que foram consideradas como demarcadas e foram adiadas pelo 
Governo, e áreas que já foram demarcadas, mas que são ilegalmente invadidas. Porque é que isto 
aconteceu? Porque o Estado de Direito é precário na Amazónia. E muito mais precário sob o atual 
Governo.
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A proteção constitucional tem sido formalmente muito forte do ponto de vista jurídico, porque há 
muitas áreas que foram demarcadas, a superfície que já se encontra debaixo do estatuto de 
território indígena é muito grande. Há algumas áreas que não têm demarcação, mas são elegíveis, 
só que o Governo disse que não haverá mais aprovação de novos territórios índios. Temos, 
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portanto, dois problemas: áreas que foram consideradas como demarcadas e foram adiadas pelo 
Governo, e áreas que já foram demarcadas, mas que são ilegalmente invadidas. Porque é que isto 
aconteceu? Porque o Estado de Direito é precário na Amazónia. E muito mais precário sob o atual 
Governo.

6/ Agora, assistimos a nível global a um aumento das 
propostas de planos de recuperação verde, bem como a mais 
promessas climáticas ambiciosas. Podemos antecipar iniciativas 
semelhantes do Brasil a nível nacional ou regional?
       O governo nacional brasileiro tem sido fortemente anti-ambiental. Mais recentemente mudou o 
discurso. Na verdade, o que aconteceu foi que a administração Bolsonaro ficou completamente 
isolada desde que Joe Biden assumiu o controlo dos EUA, porque este país tem agora um 
Presidente fortemente empenhado em dar prioridade às alterações climáticas, à descarbonização 
e à mitigação. E assim, houve uma pressão crescente e tem havido uma mudança no discurso do 
Governo brasileiro, se compararmos o discurso de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU em 
setembro do ano passado e na recente Cimeira de Líderes sobre o Clima 2021. Em setembro do 
ano passado, Bolsonaro dizia que o Brasil era um país que tinha protegido mais a Amazónia, que 
houve uma campanha global muito injusta contra Brasil, que os interesses estrangeiros queriam 
minar a soberania do Brasil na Amazónia. E agora Bolsonaro continua a mentir, continua a dizer 
que protege muito a Amazónia, que é um grande campeão de proteção ambiental, mas 
reconheceu pela primeira vez que existe um grande problema de desflorestação. E constata que 
o Brasil não pode controlar este problema sem dinheiro estrangeiro. Esta é a nova posição do 
Governo.
Portanto, esta foi a batalha nos últimos dois meses entre a administração Bolsonaro e a 
administração Biden, o Reino Unido e a União Europeia. O governo brasileiro dizia: "Muito bem, 
vamos reduzir a desflorestação. Paguem antes e nós aplicamos de acordo com a nossa dinâmica 
para a reduzir". Mas os governos europeus e dos EUA respondiam: "Não, é o contrário. Estamos 
prontos para algumas contribuições financeiras embora saibamos que o Brasil foi capaz de reduzir 
drasticamente a desflorestação entre 2005 e 2012 praticamente sem ajuda estrangeira, porque é 
um país de rendimento médio, não um país de rendimento baixo. Por isso, tem capacidades 
financeiras". Na verdade, o Brasil é o único país de rendimento médio que tem uma elevada 
proporção de desflorestação nas suas emissões de carbono, situação típica dos países de baixos 
rendimentos. Portanto, houve um confronto de posições.
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7/ Temos visto financiamentos baseados em resultados em 
relação à desflorestação como, por exemplo, os que são 
concedidos pela Noruega à Indonésia. Mas levou quase uma 
década para a Indonésia diminuir a sua desflorestação e atrair 
esses financiamentos da Noruega. 
       
O primeiro fundo para a redução da desflorestação da Noruega foi para o Brasil em 2010 e o 
segundo para a Indonésia. E durante muitos anos foi este o financiamento, na sua maioria para 
apoio ao desenvolvimento sustentável, a pequenos projetos na Amazónia. O fundo foi gerido 
pelo Banco Brasileiro de Desenvolvimento, um banco muito capaz. Portanto, a ideia da Noruega 
era que, se reduzíssemos a desflorestação, éramos apoiados no desenvolvimento sustentável, 
mas o dinheiro não podia ser utilizado diretamente para atividades operacionais de redução da 
desflorestação.
Ou seja, o Brasil deve pagar com o orçamento federal a redução da desflorestação. E se fizer isto, 
a Noruega contribuir para a promoção de projetos de desenvolvimento sustentável, o que 
aconteceu entre 2000 e 2016. Mas em 2017 a Noruega descobriu que a desflorestação tinha 
aumentado significativamente em 2015 e 2016, pelo que reduziu o montante de dinheiro libertado 
para o fundo. E havia ainda outro problema: a dramática redução do orçamento do Ministério do 
Ambiente em 2017 e 2018. A Noruega permitiu que alguns dos fundos amazónicos fossem 
utilizados para complementar as atividades operacionais do Instituto Brasileiro do Ambiente e 
Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e da Agência de Proteção Ambiental do Brasil, por 
exemplo. A Alemanha contribui também, mas a contribuição da Noruega é superior a 90% do total. 
Posteriormente, no primeiro ano da administração Bolsonaro, o Ministério do Ambiente tentou 
utilizar o dinheiro do fundo de uma forma que não correspondia completamente às obrigações do 
contrato. E assim, o fundo amazónico congelou. A Indonésia tem uma trajetória mais estável de 
redução da desflorestação. O processo de redução foi mais lento do que no Brasil, mas não 
houve uma reversão significativa. Seja como for, a Indonésia está muito longe do que foi 
alcançado pelo Brasil em 2011/2012.

8/De facto, o World Resources Institute informou que a 
Indonésia registou uma queda de 60% nas perdas de florestas 
primárias em 2017 em comparação com o ano anterior. Foi uma 
redução significativa, porque a Indonésia tem tido muitos 
problemas com a expansão das plantações de óleo de palma, 
de árvores para pasta de papel, mineração, exploração 
madeireira, enfim, muitas questões semelhantes ao que vemos 
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O anúncio feito por Bolsonaro na recente Cimeira de Líderes sobre o Clima 2021 é a antiga 
posição brasileira de compromisso do Acordo de Paris de 2015. O que é novo é o compromisso 
da meta de carbono zero em 2050, porque em dezembro de 2020 a proposta para a próxima 
Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas em novembro em Glasgow, na 
Escócia (COP26), foi a neutralidade carbónica em 2060. Ainda assim, isto é algo muito distante, 
remoto no tempo, e tendo em conta que a credibilidade da administração Bolsonaro é 
extremamente baixa, tanto a nível internacional como nacional. Todos os desmatamentos na 
Amazónia estão relacionados com o núcleo eleitoral de base de Bolsonaro, cerca de 15% a 20% 
da população.
São dois grupos de eleitores. No primeiro estão as pessoas que beneficiam da desflorestação e 
de atividades ilegais na Amazónia, ou seja, não só as pessoas que fazem diretamente a atividade, 
mas também as que vivem nas cidades da Amazónia. O outro grupo é o que dá mais apoio 
ideológico anti-ambiental a Bolsonaro. Se Bolsonaro for derrotado nas eleições presidenciais de 
2022, haverá uma grande mudança na política ambiental na Amazónia e noutras políticas. O que 
o Presidente anunciou na recente Cimeira de Líderes sobre o Clima 2021 poderia tornar-se uma 
realidade se houvesse um novo governo a começar em 2023. Mas, infelizmente, não é algo que 
irá acontecer durante o resto da administração Bolsonaro por causa da sua base eleitoral. E 
porque em toda a sua vida ele tem estado comprometido com políticas anti-ambientais e tem 
considerado que o movimento ambiental está contra o interesse nacional brasileiro.

9/Aqui nos EUA tivemos problemas semelhantes. Mas, em 
janeiro de 2021, com a nova administração de Joe Biden, 
estamos a começar a ver muito mais políticas ambientais e 
voltámos a juntar-nos ao Acordo de Paris. Por isso, o movimento 
ambiental foi revitalizado.
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no Brasil. O que pensa dos compromissos de Bolsonaro sobre 
o fim da desflorestação ilegal até 2030 e a obtenção de 
neutralidade carbónica em 2050? Acha que se tornarão 
uma realidade?

Bem, apesar de Bolsonaro, tem havido uma significativa revitalização do movimento ambiental no 
Brasil nos últimos dois anos, exatamente por causa da sua terrível política. E a sociedade brasileira 
está a dar um bom acolhimento geral às questões ambientais. E uma das novidades importantes 
é que agora há muitas empresas brasileiras que se estão a envolver consistentemente com a 
ideia da governação social ambiental, que é uma espécie de mantra das grandes empresas nos 
últimos anos. Portanto, há uma nova dinâmica porque as empresas brasileiras não se 
comprometeram, em geral, no combate às alterações climáticas no passado, e agora, uma parte 

significativa delas está empenhada. Ao mesmo tempo, muitos governadores dos Estados, tanto na 
Amazónia como fora dela, estão empenhados em políticas climáticas que sejam, pelo menos, 
melhores do que as políticas do Governo federal.
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10/Como especialista em relações internacionais, como vê o 
objetivo principal de alcançar um tratado internacionalmente 
vinculativo, como o proposto Pacto Global para o Ambiente?
Este tipo de tratado é muito, muito ambicioso. Penso que estão a chegar os tempos em que vai 
torna-se realmente possível. Porque temos claramente a adesão da maioria das elites globais e 
numa quantidade significativa do público, particularmente no mundo ocidental, mas também fora 
do mundo ocidental, ou seja, as alterações climáticas, a erosão da biodiversidade, a acidificação 
dos oceanos e a poluição plástica estão a tornar-se grandes riscos e ameaças para a 
Humanidade e, por isso, estamos a assistir a uma mudança significativa na mentalidade da opinião 
pública global. 

Sim. Estamos em 2021 num momento que é, de um ponto de vista objetivo, muito mais difícil do 
que na altura do Acordo de Paris, há cinco anos, devido ao aquecimento do planeta, que acelerou 
nos últimos anos, e porque a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos também 
se acelerou. Mas na consciência da Humanidade temos uma situação melhor, que se deve a três 
fatores. Em primeiro lugar, a Covid-19, que produziu uma maior consciência sobre os chamados 
riscos ou ameaças intangíveis à Humanidade como as pandemias. Isto tem sido algo que foi 
tangível durante décadas para a comunidade científica, mas é intangível para a maioria das 
pessoas. E é semelhante às alterações climáticas. Mas está a tornar-se mais tangível devido aos 
fenómenos climáticos extremos, não por causa do aquecimento de 1,2 graus Celsius da Terra, que 
é muito abstrato para 90% da população mundial. Portanto, este é um fator muito positivo de 
transformação. Em segundo lugar, a mudança na maioria das empresas globais das democracias 
ocidentais nos últimos anos. Isto reflete-se muito no que tem acontecido nas últimas reuniões do 
Fórum Económico Mundial. Por isso digo que a maioria das empresas globais - não todas, como 
é o caso das empresas de petróleo, carvão e gás - têm incorporado o risco climático no seu 
processo de planeamento e nas suas decisões de investimento. E os fundos de investimento 
globais também incorporaram estes critérios, o que é algo muito poderoso em termos de 
alocação futura de capital. E isto é válido para os EUA, Canadá, Reino Unido, União Europeia, 
Japão, Coreia do Sul, Taiwan ou Austrália. 
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Bem, apesar de Bolsonaro, tem havido uma significativa revitalização do movimento ambiental no 
Brasil nos últimos dois anos, exatamente por causa da sua terrível política. E a sociedade brasileira 
está a dar um bom acolhimento geral às questões ambientais. E uma das novidades importantes 
é que agora há muitas empresas brasileiras que se estão a envolver consistentemente com a 
ideia da governação social ambiental, que é uma espécie de mantra das grandes empresas nos 
últimos anos. Portanto, há uma nova dinâmica porque as empresas brasileiras não se 
comprometeram, em geral, no combate às alterações climáticas no passado, e agora, uma parte 

significativa delas está empenhada. Ao mesmo tempo, muitos governadores dos Estados, tanto na 
Amazónia como fora dela, estão empenhados em políticas climáticas que sejam, pelo menos, 
melhores do que as políticas do Governo federal.

11/Antes de terminarmos, há mais alguma coisa que gostaria 
de partilhar com a nossa audiência?

Mas é também algo que está destinado a vir de países como a China, por exemplo, embora ainda 
esteja muito longe, em comparação com as grandes empresas ocidentais. Mas é um fator 
impulsionador e muito positivo que não estava presente, ou estava apenas no início, no Acordo 
de Paris de 2015. Em terceiro lugar, temos a mudança de administração nos EUA. É uma mudança 
importante porque não é só voltar para a administração Obama, que seria uma transformação 
relativamente fraca, mas é algo muito mais profundo. É uma medida do comprometimento da 
administração de Joe Biden em relação ao combate às alterações climáticas, porque quando ele 
esteve na administração Obama como vice-presidente era muito menos ambicioso.
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Transcrição da entrevista: Otter AI

Sim. Estamos em 2021 num momento que é, de um ponto de vista objetivo, muito mais difícil do 
que na altura do Acordo de Paris, há cinco anos, devido ao aquecimento do planeta, que acelerou 
nos últimos anos, e porque a frequência e intensidade dos eventos climáticos extremos também 
se acelerou. Mas na consciência da Humanidade temos uma situação melhor, que se deve a três 
fatores. Em primeiro lugar, a Covid-19, que produziu uma maior consciência sobre os chamados 
riscos ou ameaças intangíveis à Humanidade como as pandemias. Isto tem sido algo que foi 
tangível durante décadas para a comunidade científica, mas é intangível para a maioria das 
pessoas. E é semelhante às alterações climáticas. Mas está a tornar-se mais tangível devido aos 
fenómenos climáticos extremos, não por causa do aquecimento de 1,2 graus Celsius da Terra, que 
é muito abstrato para 90% da população mundial. Portanto, este é um fator muito positivo de 
transformação. Em segundo lugar, a mudança na maioria das empresas globais das democracias 
ocidentais nos últimos anos. Isto reflete-se muito no que tem acontecido nas últimas reuniões do 
Fórum Económico Mundial. Por isso digo que a maioria das empresas globais - não todas, como 
é o caso das empresas de petróleo, carvão e gás - têm incorporado o risco climático no seu 
processo de planeamento e nas suas decisões de investimento. E os fundos de investimento 
globais também incorporaram estes critérios, o que é algo muito poderoso em termos de 
alocação futura de capital. E isto é válido para os EUA, Canadá, Reino Unido, União Europeia, 
Japão, Coreia do Sul, Taiwan ou Austrália. 
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Mas é também algo que está destinado a vir de países como a China, por exemplo, embora ainda 
esteja muito longe, em comparação com as grandes empresas ocidentais. Mas é um fator 
impulsionador e muito positivo que não estava presente, ou estava apenas no início, no Acordo 
de Paris de 2015. Em terceiro lugar, temos a mudança de administração nos EUA. É uma mudança 
importante porque não é só voltar para a administração Obama, que seria uma transformação 
relativamente fraca, mas é algo muito mais profundo. É uma medida do comprometimento da 
administração de Joe Biden em relação ao combate às alterações climáticas, porque quando ele 
esteve na administração Obama como vice-presidente era muito menos ambicioso.

Obrigado por se juntarem a nós neste episódio das Conversas da Casa Comum. Subscrevam, 
partilhem, e não se esqueçam de sintonizar no dia 2 de junho para uma nova conversa com 
Thomas Boudreau, professor de Análise e Resolução de Conflitos na Universidade de 
Salisbury (Maryland, EUA). E visitem-nos em www.ThePlanetaryPress.com para mais 
episódios e últimas notícias sobre sustentabilidade, alterações climáticas e ambiente.


