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Lado a lado, os riscos e as oportunidades de um verdadeiro

pós-hoje-diferente-de-agora se apresentam. As hipóteses são

muitas. O clima pede um futuro que desobedeça a normalidade,

que não encare a asfixia como um problema de estação. A

sociedade exige uma desobediência que não compactue com

os negacionismos, com o fascismo, com as máscaras que

escondem o medo, com o racismo que dobra joelhos sobre as

nossas cabeças (CHAVES, 2020. online).
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RESUMO

RODRIGUES, Franciely Silva. “Passando a boiada”: Um estudo sobre o
negacionismo no governo brasileiro (2018-2021). Trabalho de Conclusão de Curso.
Instituto de Filosofia, Sociologia e Política, Universidade Federal de Pelotas. Pelotas,
2021.

O presente estudo buscou identificar como a ideia de evidência científica vem sendo
mobilizada no debate sobre negacionismo, em particular, o negacionismo climático
no Brasil, no século XXI, além de evidenciar a presença das características desse
fenômeno nos discursos e ações de membros do governo atualmente, incluindo Jair
Bolsonaro, no que se refere ao Fundo Amazônia e ao Fundo Clima. A coleta de
dados foi realizada a partir da plataforma de verificação de fake news chamada
Fakebook.eco, que traz uma perspectiva do terceiro setor em publicações de caráter
crítico ao posicionamento do governo com relação ao meio ambiente, esclarecendo
o que procede e o que são mentiras e distorções nos discursos do governo. Ficaram
evidentes as premissas negacionistas nos discursos, na medida em que se utilizam
de estratégias na escolha dos dados a serem mobilizados, retirando-os do contexto
em que foram observados para argumentar o contrário do consenso científico. Os
dados apresentados nesta pesquisa refletem as consequências de um projeto de
destruição da capacidade do Estado de combater o crime na Amazônia pelo governo
eleito em 2018, atuando desde o início para o desmonte da legislação ambiental
brasileira.

Palavras-chave: negacionismo climático; fundo clima; fundo amazônia;
fakebook.eco; mudança climática.
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ABSTRACT

RODRIGUES, Franciely S. "Passing the cattle": A study on negationism in the
brazilian government (2018-2021). Final paper. Institute of Philosophy, Sociology and
Politics of the Federal University of Pelotas. Pelotas, 2021.

This study seeks to identify how the idea of scientific evidence is being mobilized in
negationism debate, in particular, Brazil’s climatic negationism, in XXI century, in
addition to showing the presence of unscientific phenomenon characteristics in
speeches and actions of current government members, including Jair Bolsonaro,
regarding the Amazon Rainforest Fund and the Climate Fund. Data gathering was
accomplished using the fake news verification platform Fakebook.eco, which brings a
perspective of the third sector in critical publications to the government's position in
relation to the environment, clarifying what is accurate and what is lies and distortions
in government speeches. The negative assumptions are evident in speeches, as
strategies are used in the mobilized data selection, removing the context in which it
was observed to argue or contradict the scientific consensus. The data presented in
this research reflect the consequences of a project to destroy the State's capacity to
fight crime at Amazon Rainforest by the government elected in 2018, acting since the
start to dismantle Brazilian’s environmental legislation.

Keywords: climate negationism; climate fund; amazon fund; fakebook.eco; climate
change.
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1. Introdução

O presente trabalho busca identificar como a ideia de evidência científica vem

sendo mobilizada no debate sobre negacionismo, em particular, o negacionismo

climático no Brasil, no século XXI, e para isso, partindo de uma revisão bibliográfica

sobre o tema, objetiva-se evidenciar o negacionismo climático presente nos

discursos e ações de membros do alto escalão do governo, incluindo Jair Bolsonaro.

Para isso, foram observadas as publicações da plataforma Fakebook.eco, onde

constam as principais falácias da atual gestão com relação ao meio ambiente (ao

Fundo Amazônia e ao Fundo Clima, especificamente, para fins desta pesquisa),

sendo uma perspectiva do terceiro setor sobre a atuação do governo.

Os objetivos específicos desta pesquisa são: a conceitualização do

negacionismo, bem como a presença desses discursos negacionistas no governo de

Jair Bolsonaro. Para além, localizar as necessidades, prioridades, oportunidades

institucionais para a questão ambiental, além de possibilitar o desenvolvimento de

recomendações para fortalecer as políticas e programas voltados para essa temática.

A análise parte de publicações da principal plataforma de verificação de fake

news sobre o meio ambiente, sendo uma iniciativa do Observatório do Clima,

Greenpeace e ClimaInfo, assim como conta com a colaboração de portais de

notícias ambientais e científicas (Oeco, InfoAmazônia, Direto da Ciência, Projeto

Colabora, e com o blog O que você faria se soubesse o que eu sei?). As publicações

encontradas na plataforma são de caráter crítico ao posicionamento do governo com

relação ao meio ambiente, selecionando os principais trechos de entrevistas, cartas

e discursos e analisando-os de forma a esclarecer o que de fato procede, ou os que

são mentiras, distorções e exageros.

O negacionismo não é um fenômeno brasileiro, nem novo. Os discursos

utilizados por membros do governo brasileiro para impossibilitar ainda mais o

trabalho dos órgãos de fiscalização e do Estado no combate ao desmatamento e

destruição da biodiversidade nos biomas brasileiros, são normalmente importados

dos Estados Unidos, onde há essa iniciativa “intelectual” conservadora desde os

anos 1980, persistindo até os dias de hoje.

Dessa forma, trazer o debate sobre negacionismo científico atualmente se

mostra importante, para compreender as manifestações institucionais dessas ideias

https://www.oeco.org.br/
https://infoamazonia.org/
http://www.diretodaciencia.com/
https://projetocolabora.com.br/
https://projetocolabora.com.br/
http://oquevocefariasesoubesse.blogspot.com/
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e seus impactos na realidade, e por conta da lacuna teórica existente em português,

bem como de análises específicas no país. A questão ambiental é de interesse das

Ciências Sociais, na medida que é discutida a relação entre sociedade e natureza,

os resultados negativos gerados a partir das ações humanas, os quais se

relacionam com os riscos e desastres naturais, bem como com as mudanças

climáticas, que comprometem os modos de vida no futuro. Alguns dos trabalhos

produzidos nesse sentido são de Guillermo Foladori; Javier Taks (2004), Gustavo da

Costa Lima (1999), Alfio Brandenburg (2005), Jalcione Almeida; Adriano Premebida

(2014) e Angela Alonso; Valeriano Costa (2002).

Existem abordagens que pressionam mudanças epistemológicas e teóricas

nas Ciências Sociais, levando à criação de programas de pesquisa críticos aos

clássicos da teoria social no que diz respeito à compreensão e descrição da ação

humana frente aos fatores ambientais, que são também limitadores dessas ações.

As formulações teóricas contemporâneas atingem o “além-fronteiras” de diversas

disciplinas, onde o ambiente torna-se foco de alianças e disputas, colocando o tema

como, cada vez mais, objeto empírico e teórico das Ciências Sociais, no

acompanhamento das justificativas e modelos de compromissos que ocorrem entre

as partes.

A questão ambiental também traz consigo outros tipos de problemas, com o

possível resultado de crises econômicas e políticas, desigualdades e

desestabilização social (guerras, fome, migrações forçadas, entre outros). Isso

demonstra ser necessário a união de esforços com as ciências naturais e

engenharias, para pensar respostas e propostas para os formuladores de políticas

públicas, bem como pensar novos modelos políticos de convívio com os sujeitos que

compõem o mundo comum. Os estudos ambientais, o cruzamento de teorias,

métodos, hipóteses, problemas, financiamento de pesquisa, desafiam os cientistas

sociais a pensar a complexidade dos desafios ambientais como interdisciplinares e

intersetoriais.

As opções políticas para o futuro das sociedades estão relacionadas à

questões contextuais que emergem das demandas sociais explícitas e de problemas

palpáveis, sendo áreas de pesquisa que os cientistas sociais não podem deixar de

lado. Nesse sentido, exige um esforço interno em termos teóricos e metodológicos,

relacionados aos fenômenos sócio-ambientais em estruturas de interação variável,

novas formas de integrar dados quantitativos e qualitativos, conciliar métodos e
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princípios de observação. Há também o desafio de conciliar o trabalho de pesquisa

em grandes escalas, com grande quantidade de dados, integração e gestão de

banco de dados de diversas áreas, interação entre pesquisa de campo e

modelagem e simulação computacional, além das dimensões sociais das mudanças

ambientais.

O ambiente, que é um objeto e uma agenda de pesquisa relativamente

recente com enfoque social, é rodeado por um conjunto de conteúdos e valores

geralmente indissociáveis das discussões tecnológicas e científicas. Nos últimos

trinta anos, tornou-se componente importante do debate social, apresentando várias

significações, permitindo todos os tipos de combinações, introduzindo uma riqueza

simbólica e uma real capacidade de produzir mobilizações sociais em torno das

transferências de sentido que pode originar.

A relação do homem com o ambiente natural é uma preocupação significativa

para a questão ambiental na atualidade, contudo, existem interesses e conceitos

diferentes para definir parâmetros que mediam essas relações. Alirol (2001) indica

que os atores sociais não veem os problemas ambientais e de desenvolvimento da

mesma forma, assim como o sentimento de responsabilidade varia enormemente de

acordo com sua categoria social ou profissional (ALIROL, 2001).

Com o decorrer do tempo, a relação do homem com o ambiente natural

passou por diversas mudanças e com o surgimento da sociedade industrial, a

utilização de recursos naturais aumentou devido ao nível de consumo que uma

parcela da população passa a ter, o que piora após a Segunda Guerra Mundial,

sendo difundindo rapidamente o modelo de desenvolvimento industrial. Esse

processo acaba levando à questionamentos de valores e conceitos sobre o modelo

de desenvolvimento, bem como as consequências para a natureza e a sociedade,

refletindo na possibilidade da construção de atores com capacidade para atuar e

repensar seus valores, conceitos e ações objetivando mudanças.

Mas é sabido também que, para além da consciência dos sujeitos em suas

comunidades (nível local), deve-se fundamentalmente modificar os modelos de

produção e consumo da atualidade.
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2. A discussão sobre meio ambiente no Brasil (1960-2020)

O objetivo deste capítulo é realizar uma reflexão histórica sobre a questão

ambiental no Brasil e no mundo, com seus acordos internacionais e legislações

vigentes referentes à busca da sustentabilidade ambiental bem como estratégias de

mitigação das mudanças climáticas que ocorrem a nível global, necessitando assim

de uma mobilização das mais diversas nações. O capítulo está dividido em seis

partes, das quais: na primeira recorremos a história para identificar como se deu a

inclusão da pauta ambiental no debate público; na segunda observamos

acontecimentos nas décadas de 1970 e 1980; a seguir, observamos acontecimentos

na década de 1990, sendo seguido pelos anos 2000; na quinta parte refletimos

sobre os diversos acordos e compromissos firmados, bem como as legislações

existentes; e por fim, pontuações sobre a atuação do governo federal desde o ano

de 2018.

2.1. Inclusão da pauta ambiental no debate

O debate sobre Meio Ambiente como conhecemos hoje não existia antes de

meados da década de 1950 no Brasil. Recorrendo à história, Zulmara Salvador

(2015), identifica quatro momentos chave sobre a inclusão da questão ambiental

como pauta de debate. O primeiro momento, nos anos 1930, em um período de

estabelecimento de normas para o uso de recursos naturais, sendo o Estado o

responsável por organizar a exploração dos recursos naturais e sua proteção,

quando surgem os primeiros Parques Nacionais, Código Florestal, Código de

Mineração, Código das Águas, entre outros (SALVADOR, 2015).

Os anos 1950 e 1960 são marcados pelo crescimento industrial acelerado e

pelo início do processo de urbanização das sociedades. Nos anos 1970 tem início

uma consolidação da percepção da degradação ambiental e reconhecimento da

possibilidade de um colapso do processo de desenvolvimento como um resultado da

escassez de recursos, quando começam a surgir os movimentos ambientalistas,

órgãos e normas de controle e fiscalização (SALVADOR, 2015).

O segundo momento seria o resultado do período anterior, caracterizado pela

exploração e degradação ambiental. Nos anos 1980, em um período de
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redemocratização no Brasil, começam a ser formadas instâncias de participação da

sociedade civil, assim como empresariais e órgãos públicos, com foco no

aprimoramento do controle ambiental (SALVADOR, 2015).

O terceiro momento seria nos anos 1990, com a ampliação do mercado e

redução do Estado; aqui se formam os novos instrumentos de gestão, com foco no

planejamento ambiental e com a consolidação dos Comitês, Conselhos, entre outros.

Neste momento surgem leis e normas mais consistentes, o Ministério do Meio

Ambiente e diversas políticas públicas (SALVADOR, 2015).

Por fim, no quarto momento, nos anos 2000 a questão ambiental impacta até

para que empresas obtenham financiamentos e benefícios tributários, e o conceito

de Desenvolvimento Sustentável ganha força (SALVADOR, 2015). A autora também

indica que

Desde o início do Século XX, um arcabouço legal e institucional, além dos
conhecimentos científicos, desenvolveu-se no Brasil e, não obstante, ainda
hoje vemos problemas ambientais triviais afetarem negativamente nossas
vidas, apesar de normas, leis e da própria incorporação pela opinião pública
da ideia de meio ambiente como um valor a ser respeitado (SALVADOR,
2015, p. 15).

Pedro Vasques (2018) indica que a escalada da temática ambiental não teve

uma consolidação de saberes específicos a priori, que pudessem orientar

teoricamente as discussões sobre a questão ambiental (VASQUES, 2018). Segundo

o autor, a insuficiência das “abordagens científicas puramente ecológicas” foi um dos

fatores que impulsionaram a formação de outras disciplinas que articulassem as

discussões sobre o homem e o ambiente com uma perspectiva central (VASQUES,

2018, p. 32).

Nesse sentido, a sociologia rural teve papel importante ao constituir

pioneiramente as conexões sobre o homem e o meio ambiente (VASQUES, 2018).

O autor apresenta de forma sintetizada os principais elementos históricos da

formação da sociologia ambiental:

Resumindo de forma um pouco mais sistematizada, entre as décadas de
1960 até meados de 1980, a emergência nos Estados Unidos – local em
que a sociologia ambiental foi observada com maior protagonismo até
meados da década de 1990 – de um saber sociológico constituído no
entorno das questões ambientais encontra-se diretamente implicado no
processo de construção do próprio dispositivo ambiental. E, nesse contexto,
foi influenciado por uma diversidade de fatores políticos, sociais, culturais e
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econômicos, como, por exemplo, a emergência de novos movimentos
sociais, a contracultura, crítica aos totalitarismos, discussões sobre
intervenção econômica do Estado etc. Em termos de produção das análises,
aos debates conservacionistas, que até então eram predominantes, foram
agregadas discussões envolvendo qualidade ambiental, poluição industrial,
escassez, dentre outros temas que, em larga medida, redirecionavam o
debate a partir de vetores como a multidisciplinariedade, demandas urbanas,
e abordagens gerenciais – não puramente limitadoras – dos recursos
naturais (VASQUES, 2018, p. 34-35).

Na sessão seguinte observaremos os acontecimentos na área ambiental

ocorridas nas décadas de 1970 e 1980.

2.2. Anos 1970 e 1980

Na gênese da Sociologia constavam teorias evolucionistas, em parte

advindas da migração de metodologias das ciências naturais para as humanas. No

século XIX, tais ideias eram predominantes, levando até a sociologia seus

paradigmas, atribuindo um caráter de superação das estruturas sociais, de classes e

até a dicotomia homem-natureza. Nesse sentido, a natureza era vista como um

instrumento, não necessitando de cuidados específicos, resultando em um atraso na

identificação e estudos dos problemas ambientais como problemas sociais.

Já na segunda metade do século XX, os efeitos do modelo de

desenvolvimento vigente não poderiam mais ser ignorados, na medida em que os

combustíveis fósseis se tornaram centrais nos processos produtivos, mas não

somente eles. A partir dos anos 1970, ganha legitimidade científica a relação entre

gases poluentes e danos causados na camada de ozônio, além de que no embalo

dos movimentos de contra-cultura surge uma perspectiva político-moral, que

chamamos de movimento ambientalista (VELTRONE, 2017).

Enquanto disciplina, a Sociologia Ambiental surge nos EUA na década de

1970, a partir da necessidade de abordar problemáticas ambientais na área das

Ciências Sociais, considerando a percepção da degradação ambiental e a

necessidade de compreender os movimentos ambientalistas, tendo como principais

influências o Dia da Terra (1970), o relatório Meadows (1972) e a Conferências da

Onu em Estocolmo em 1972 (VELTRONE, 2017).
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Um marco no que se refere ao debate sobre desenvolvimento sustentável, foi

a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, em Estocolmo

no ano de 1972, quando foi associado ao desenvolvimento a qualidade de vida. Em

1974, ocorre a Conferência de Cocoyoc, tratando dos modelos de utilização de

recursos, meio ambiente e estratégias para o desenvolvimento, representando um

avanço ao incorporar no debate o papel dos Estados industrializados na ampliação

do problema ambiental. O Relatório Brundltand, formulado em 1987, deu evidência

ao conceito de sustentabilidade e apontou para a necessidade de definição de

estratégias de longo prazo visando combater as causas dos problemas ambientais

(SOUZA, 1994).

A movimentação em torno da questão ambiental encontra resistência

substancial na década de 1980 nos Estados Unidos. Nesse momento, as regulações

ambientais estabelecidas anteriormente passaram a ser associadas a uma

“tentativa de acabar com o capitalismo e implantar o socialismo no país” (VASQUES,

2018, p. 35). Contudo, nessa década os movimentos ambientais já possuíam maior

experiência e recursos financeiros, possibilitando que continuassem promovendo as

estratégias de lobby e a judicialização de disputas, mantendo assim o debate

ambiental em destaque. Dessa forma, se identifica neste período um aumento da

escala de estudos das questões ambientais do nível local para o global, além da

internacionalização das discussões em outros territórios (VASQUES, 2018).

O momento que a sociologia ambiental experimentava um declínio da sua
efervescência nos Estados Unidos, qual seja, a década de 1980, é o mesmo
em que o campo inicia sua consolidação no Brasil. Neste caso, as
discussões teóricas ocorreram em meio à dinâmica de redemocratização,
estimuladas pelo retorno de militantes de esquerda exilados que traziam
consigo preocupações de ordem ambiental absorvidas dos novos
movimentos sociais europeus (VASQUES, 2018, p. 37).

O autor também sugere que os trabalhos realizados nesse período

produziram dois elementos característicos: “uma internalização pouco crítica dos

discursos internacionais sobre meio ambiente e a associação da questão ambiental

à democracia” (VASQUES, 2018, p. 37). Demonstra também que mesmo que as

bases institucionais do processo tenham aparecido na década de 1970 e o discurso

se fortalecido na década de 1980, a década de 1990 que foi marcada com a
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modernização ecológica, inclusive com a inserção da pauta de sustentabilidade

(VASQUES, 2017).

Conforme indicado por Veltrone (2017)

Posteriormente, as questões ambientais superaram a etapa de
reivindicações de determinados grupos, e passaram a se configurar como
um projeto de sociedade, entremeando-se em diversos setores e
abordagens. Isso devido a mudanças paradigmáticas ocorridas nos debates
em torno da questão ambiental, a partir da década de 1980, com o
reconhecimento da necessidade de se incorporar as questões sociais
(VELTRONE, 2017, p. 41).

O autor indica que nos anos 1950, a geologia e áreas afins tiveram um

desenvolvimento considerável, contudo, o foco ainda não eram as possíveis

consequências catastróficas da mudança climática, percepção que somente viriam a

ocorrer na década de 1970, em grande medida por conta dos diversos fóruns com a

temática ambiental realizados na época (VELTRONE, 2017). Veltrone (2017), ainda

falando sobre a dimensão histórica da consolidação da sociologia ambiental, diz

que

Por fim, na década de 1980, se constrói o consenso de que as mudanças
climáticas estão ocorrendo, e ações precisam ser tomadas. Ainda na esteira
do paradigma ambientalista da década de 1970, alguns cientistas e
instituições científicas passam a trabalhar francamente em torno de um
arranjo político e PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio
Ambiente), WMO (World Meteorological Organization –Organização
Meteorológica Mundial) e ICSU (International Council for Science –
Conselho Internacional para a Ciência) se envolvem em negociações para
criarem uma instituição que atenda estes pré-requisitos, e, em 1988, surge
então o IPCC. (VELTRONE, 2017, 68-69).

A partir da década de 1980, percebe-se um crescimento da percepção social

que os efeitos do consumo têm sobre o meio ambiente, que se concretiza nos

Encontros realizados entre os países (SOUZA, 1994). Sendo este um período de

redemocratização no Brasil, começam a ser formadas instâncias de participação da

sociedade civil, empresariais e de órgãos públicos, com enfoque no aprimoramento

do controle ambiental.

A seguir, abordaremos os acontecimentos ocorridos na década de 1990,

posteriormente, portanto, à Constituição de 1988.
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2.3. Anos 1990

Veltrone (2017) analisa a participação das Ciências Sociais nos relatórios do

IPCC, fazendo também um percurso histórico da inserção da questão ambiental no

debate público, sugerindo que o desenvolvimento de uma percepção de escassez e

do anseio de preservação do meio ambiente, além da “ecologização da sociedade

enquanto um valor”, são elementos que impulsionam a existência de uma

comunidade epistêmica, como o IPCC; “No entanto, até a segunda metade do

século XX, o papel das ciências fora principalmente o de promotor do

desenvolvimento econômico” (VELTRONE, 2017, p. 40).

Sobre essa década, o autor aponta que

Na década de 1990, as questões ambientais passam a ganhar uma maior
dimensão, havendo forte institucionalização global do assunto, como a
Comissão para o Desenvolvimento Sustentável e o Fundo Geral para o
Meio Ambiente, sendo os dois programas da Organização das Nações
Unidas e criados em 1992. E mesmo antes disso, a Associação
Internacional de Sociologia cria em 1990 um comitê de pesquisa intitulado
“Meio Ambiente e Sociedade”. No Brasil, a Associação Nacional de
Pesquisa em Pós-Graduação em Ciências Sociais (ANPOCS) passa a se
dedicar (entre outras coisas) a temas ambientais. Também é digna de nota
a atuação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em
Ambiente e Sociedade (ANPPAS) que tem como foco a pesquisa ambiental
com ambição interdisciplinar. E diversos outros programas de pós
graduação seguiram este caminho. (VELTRONE, 2017, p.45)

Em 1990, o IPCC divulga seu primeiro relatório onde conclui que era preciso

criar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática (UNFCCC).

Conforme Veltrone (2017), outro grande marco para o ambientalismo na década de

1990 foi a Eco-92, no Rio de Janeiro, que contou com a participação de diversos

líderes religiosos, dando evidência à questão climática, o que conferiu legitimidade

ao problema mas também chamou atenção de setores com interesses contrários

(VELTRONE, 2017). Sobre o primeiro relatório, Veltrone (2017) resume que:

[…] primeiro relatório do IPCC marca o conhecimento da questão climática
pela opinião pública. Os primeiros acordos e tratados internacionais foram
propostos, e a crítica ao IPCC, bem como a deslegitimação da realidade
das mudanças climáticas também começam a ganhar a opinião pública. E
embora o IPCC tenha surgido em décadas anteriores, é na década de 1990
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que começa a atuar, na esteira do conceito de desenvolvimento sustentável,
característico dessa década (VELTRONE, 2017, p. 88).

Em 1991, foi estabelecido um projeto de cooperação regional entre Brasil,

Argentina, Paraguai e Uruguai (o Mercosul), pelo Tratado de Assunção, que buscava

a liberalização comercial da região e um avanço para uma coordenação em áreas

políticas, como a ambiental. Na ocasião da criação do bloco, os Estados promoviam

uma abertura dos seus mercados, com uma perspectiva neoliberal. Assim, a

preocupação era a liberalização e o desenvolvimento econômico, colocando a

questão do meio ambiente em segundo plano (VAZ, 2002).

Existe uma previsão em relação à proteção ambiental no Tratado de

Assunção, que é superficial, por não tratar da necessidade de normatização

conjunta. Lembrando que os países que fazem parte do processo são países em

desenvolvimento buscando crescimento econômico e por diversos momentos

identificam a questão ambiental como um obstáculo ao progresso econômico

(CHEREM, 2003). O bloco ainda conta com um Subgrupo de Trabalho do Meio

Ambiente, criado em 1995, vinculado ao Grupo Mercado Comum, que é o organismo

executivo do bloco e principal órgão de implementação de objetivos e supervisão do

funcionamento, subordinado ao Conselho do Mercado Comum, adota resoluções

que são obrigatórias para todos os membros do bloco. Porém, não existem sanções

para aqueles países que não cumpram as normas indicadas, colaborando para a

ineficácia das mesmas. Dessa forma, nota-se uma tentativa de incluir a questão

ambiental nas discussões mais amplas, mas o tratamento do problema ambiental é

acolhido somente quando há impacto sobre a liberalização comercial e a

competitividade (SCHETJTMAN; TCHINTIAN, 2003).

Em 1992, na Conferência das Nações Unidas sobre Meio-Ambiente ocorrida

no Rio de Janeiro, foi formulada a Agenda 21, definindo um novo paradigma sobre

meio ambiente e assim contribuindo para a gestão de políticas públicas pelos

Estados, com objetivo de criar um novo modelo de desenvolvimento em equilíbrio

com a proteção do meio ambiente e no Brasil, foi estabelecida pela Comissão de

Políticas de Desenvolvimento Sustentável em 1997 (QUEIROZ, 2005).

Em 1995 é divulgado o segundo relatório, onde concluiu-se que 50% da

Amazônia poderá virar savana até 2080 e 75% das fontes de água potável do
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semiárido do território brasileiro podem sumir até 2050 (VELTRONE, 2017). Dessa

forma, começam a ocorrer as Conferências entre as Partes (COP), que são

encontros anuais com o objetivo de revisar as metas dos países participantes, e

como consequência do segundo relatório é firmado em 1997, o Protocolo de Kyoto,

que foi elaborado durante a III Conferência entre as Partes (VELTRONE, 2017).

Devemos observar com atenção a autonomia concedida aos Estado sobre a

Agenda 21, para a legislação sobre questões de sustentabilidade, que evidencia a

ineficácia das organizações internacionais em garantir que os Estados se

comprometam com a questão ambiental, pois estes resistem para transferir

soberania às organizações capacitadas para lidar com o problema, o que se pôde

comprovar na Conferência do Meio Ambiente da ONU, que ocorreu em 2012 no Rio

de Janeiro, cujos documentos produzidos eram desprovidos de ações concretas,

demonstrando a falta de compromisso com a redução das práticas de produção e

consumo destruidoras do meio ambiente. A primeira iniciativa tomada no sentido de

equilibrar o comércio com o meio ambiente foi a resolução de 1994, onde eram

definidas as diretrizes gerais da política ambiental dos países membros (QUEIROZ,

2005).

No Brasil, a proposta de criação do Fundo de Desenvolvimento Limpo

destinaria multas para aqueles países desenvolvidos que não cumprissem suas

metas, e o dinheiro deveria ser revertido para o financiamento de projetos de

desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento. Essa ideia não foi

aceita, mas foi reformulada em parceria com os Estados Unidos, criando o

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, o qual prevê a possibilidade de que os

países que não cumprirem comprem créditos de países que cumprem e tem saldo

(VELTRONE, 2017). O autor observa também que,

Aqui as políticas em torno das mudanças climáticas são em grande medida
reflexos das políticas internacionais, como ocorre com a questão ambiental
em geral. Tem-se uma considerável participação de ONGs (Organizações
não governamentais) no processo, com destaque para o World Wildlife
Foundation (WWF), ONG internacional com escritórios no Brasil, e que
trabalha em parceria com instituições e outras ONGs do país. Também tem
tido papel articulador o Fórum Nacional de Mudanças Climáticas, bem como
os planos plurianuais (VELTRONE, 2017, p. 97).
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Ao final da década de 1990, em virtude dos resultados insatisfatórios da Rio-

92, resgata-se o debate sobre a criação da Organização das Nações Unidas para o

Meio Ambiente (Onuma), com uma proposta de vinculação à Organização Mundial

do Comércio (OMC). Nesse sentido, o Brasil e outros países emergentes se

colocaram como defensores do fortalecimento da Comissão sobre Desenvolvimento

Sustentável (CDS) em substituição do Onuma. Na América do Sul, encontrou-se

apoio em iniciativas como a Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, e

também em documentos produzidos na Associação Latino-Americana de Livre

Comércio (ALALC) e do Mercado Comum do Sul (Mercosul), contudo, a instabilidade

política da região e instituições frágeis tornam o atendimento de questões sociais

objetivos de difícil implementação (BARROS-PLATIAU, SCHLEICHER, VARELLA,

2004).

2.4. Anos 2000

Segundo os estudos do Painel Intergovernamental para Mudanças Climáticas

(IPCC), os desastres e catástrofes naturais que se intensificaram ultimamente já são

reflexo das mudanças no clima. Mas, apesar de ser consenso entre a comunidade

acadêmica, outro grupo de cientistas que têm ligação com setores industriais e do

governo, pensam diferente, indicando que a terra sempre muda e assim

permanecerá, sem que as ações humanas interfiram nisso. Estes contestam pois o

que os estudos do IPCC indicam é que devemos mudar nossos hábitos de consumo

e frearmos a enorme produção de bens de consumo, caso contrário, as capacidades

do planeta serão esgotadas (SALVADOR, 2015).

Nas últimas duas décadas os cientistas sociais produziram mais trabalhos na

área do meio ambiente, devido às mudanças climáticas e outros problemas, mas

essa produção ainda é pequena e dispersa (VELTRONE, 2017). O autor também

pontua que:

Historicamente, a natureza tem sido objeto somente das ciências naturais e
as ciências sociais tardam em entrar no debate ambiental, por conta de,
principalmente, uma resistência ao chamado reducionismo biológico. A
questão ambiental facilmente era confundida com uma questão dessa
natureza. Além disso, o foco de análise das Ciências Sociais até então eram
os processos de modernização e o ambientalismo, nesse contexto, poderia
ser visto como atraso (VELTRONE, 2017, p. 44).
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Veltrone (2017) menciona que os países do sul global precisam das

multinacionais que produzem gerando grandes emissões de gases de efeito estufa

(para se desenvolverem economicamente) e, no caso brasileiro, o problema maior

em termos de emissões não é a atividade industrial, mas sim as queimadas e o

desmatamento (VELTRONE, 2017).

No terceiro relatório do IPCC, divulgado no ano de 2001, considerou-se a

probabilidade de 66% de que a mudança climática seria derivada de causas

antrópicas e em 2007, no quarto relatório, foi apresentado na Conferência do Clima

de Bali indicando que haveria 90% de chance do aquecimento ser resultado da ação

humana. Também em 2001, foi criado o Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do

Mercosul, cuja natureza do tratado impede a sua eficácia, na medida em que não há

uma adequação automática dos ordenamentos jurídicos nacionais, somado à

agenda de objetivos a serem alcançados, por respeito à soberania dos Estados.

Logo, o Acordo não tem efeitos imediatos sobre as legislações no que tange a

sustentabilidade (VELTRONE, 2017).

Considerando que o público leigo não acessa diretamente os relatórios

divulgados, Veltrone (2017) pondera que

A ciência chega ao público mediada pela mídia. De um lado, os
catastrofistas, que utilizam expressões como “ponto de não retorno”. [...] E
por outro lado, os negacionistas, que se valem dos argumentos dos
catastrofistas para deslegitimarem as ciências do clima, e mesmo
questionar a existência do aquecimento global (VELTRONE, 2017, p. 100).

Dessa forma, deve-se ter cuidado com as polaridades, pois o “público tende a

ter uma visão fundamentalista da ciência”, bastando ocorrer algum escândalo para

desacreditar as evidências, como se elas não fossem confiáveis (VELTRONE, 2017,

p. 101-102). Veltrone (2017) afirma também que

[...] a participação das Ciências Sociais dentro do IPCC tem sido pequena, e
a de que quando essa participação ocorre, ocorre somente entre vertentes
das ciências sociais que compartilham dos mesmos paradigmas das
ciências dominantes na produção de conhecimento sobre mudanças
climáticas (VELTRONE, 2017, p. 153).
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Na Cúpula Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, realizada em 2002

em Johanesburgo, realizou-se uma análise do consumo revelando que não havia

progresso pela falta de políticas que promovessem o consumo sustentável. O

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) demonstrou a

necessidade de se realizar um novo encontro, resultando no Processo de Marrakesh

de 2003, tendo objetivo de garantir a aplicabilidade do conceito de produção e

consumo sustentáveis (PCS), documento que reivindica que os Estados da ONU

elaborem planos de ações com vistas à incentivar padrões de produção e consumo

sustentáveis. Apenas no ano de 2008 foi criado no Brasil um Comitê Gestor

Nacional de Produção e Consumo Sustentáveis, buscando padrões de consumo

menos prejudiciais (QUEIROZ, 2005).

Na próxima sessão nos aproximaremos mais da legislação ambiental

brasileira e dos diversos acordos firmados.

2.5. Muito acordo, pouca ação

Podemos notar no cotidiano, que a natureza acaba por refletir as

consequências das ações antrópicas de destruição dos ambientes naturais, com

aumento do volume de chuvas e grandes enchentes, o aquecimento médio global,

deslizamentos de terra, pandemias, aumento dos níveis, aquecimento e acidificação

dos oceanos, degelo acelerado da Groenlândia e da Antártida, extinções de

espécies em grande escala, assim como no futuro poderemos ter o

desaparecimento de florestas tropicais, a alteração da paisagem da floresta

amazônica para uma vegetação de savana e um Ártico sem gelo no verão, o que

afeta diretamente a própria existência humana. As mais afetadas são aquelas

populações marginalizadas e de baixa renda, que por diversas vezes estão

localizados em regiões de risco para moradia e sem acesso a saneamento básico,

mas também daquelas populações que vivem em regiões geograficamente mais

vulneráveis às mudanças climáticas.

Segundo Veltrone (2017), a expressão Antropoceno se popularizou nos meios

científicos como designação não oficial. Trata-se de um evento com consequências

políticas e culturais bastante significativas. Isso significa que a ação humana é capaz

de qualificar uma nova era geológica. De acordo com o autor, mesmo que exista um
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consenso com relação à gravidade das mudanças climáticas, mesmo que os

cientistas se encarreguem de quantificar e qualificar, cabe à sociedade introduzir os

mecanismos de redução e mitigação dos efeitos dessas mudanças (VELTRONE,

2017).

A crise ambiental então se apresenta como um impasse entre o Antropoceno

e o meio ambiente, através do esgotamento de recursos naturais e contaminação do

ar, das águas e dos solos, da falta de conscientização por parte dos líderes de

Estado e por significativa parcela da população global. Considerando a ideia de que

só tem valor o que é escasso, e que a natureza é percebida apenas como fonte de

matéria-prima, podemos notar o problema da sociedade capitalista. A natureza

fornece os materiais necessários para a produção de mercadorias, que são

utilizados pela iniciativa privada e transformados através do processo de trabalho

sobre esses materiais, que por fim são lançados no mercado por um determinado

valor. Nessa concepção, a natureza não faz parte das “riquezas” e por sua

abundância é tida como se fosse infinita.

É possível afirmar que os paradigmas e construções teóricas das ciências

sociais tiveram papel constitutivo da crise ambiental, por adotar a noção do

progresso como superação de obstáculos através da força de trabalho e tecnologia,

supondo uma liberdade atingida às custas da destruição ambiental e com a ideia de

desenvolvimento infinito, como se todos os problemas fossem solucionáveis. A

discussão sobre os problemas ambientais se dá inicialmente como objeto de

pesquisa, voltadas para compreender aspectos gerais da teoria social (regimes de

ação, dualidades estruturais da dimensão social, organização e configuração de

campos de poder), e menos o ambiente enquanto produção social, sendo assim

investigado enquanto uma realidade social como qualquer outra, perspectiva que só

vem a ser criticada em meados do século XIX.

Na visão de Beck (2010), a sociedade de risco é resultante do comportamento

dos indivíduos em sociedade. Está contextualizada na modernidade, no

desenvolvimento tecnológico, na produção e consumo excessivos, na globalização

mercadológica/política/cultural/social e o modelo de produção que devasta os

ambientes naturais. Com a lógica do capitalismo surge o desequilíbrio ambiental,

que deriva das atividades industriais e econômicas, tornando-se uma ameaça às

sociedades, à economia e à política, em nível global. Esse conceito sociológico pode

auxiliar no entendimento e no desenvolvimento de ações para conter a destruição
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ambiental, pois o autor tenta tirar do centro da ideia de crescimento/progresso social,

a dimensão econômica, incorporando todos os outros elementos (raça, gênero,

idade, local...), inclusive o ambiente enquanto variável de análise.

Dada a falta de comprometimento das nações com o futuro do planeta, a

descrença nas mudanças climáticas que alguns disseminam, as recentes (mas não

raras) queimadas na Amazônia e a negligência com que esse tema é tratado pelo

atual governo do Brasil, leva a uma necessidade de realizar um levantamento dos

passos que são dados, para analisar em que medida existem esforços efetivos no

que tange a questão ambiental e legislação voltada para a preservação dos recursos

naturais. O crescimento econômico baseado no mecanismo de acumulação de

capital, até há pouco gerador de prosperidade e de esperança de um futuro melhor

para a humanidade, gera, sobretudo após 2008, riqueza apenas para segmentos

decrescentes dela (MARQUES, 2018).

Nesse sentido, considerando que o aumento da riqueza destina-se para

alguns, a maioria absoluta da humanidade não terá mais acesso, ou seja, não se

trata mais de uma melhoria da qualidade de vida. Isso piora na medida que se dá

num meio ambiente em acelerada degradação, sendo este a vítima desse

desespero do capitalismo contra a redução das taxas de crescimento. Apesar disso,

há os que argumentam que a destruição da biodiversidade, a poluição dos rios e dos

solos, o desmatamento, o deslocamento de imensos contingentes populacionais

pela construção de represas ambientalmente catastróficas e as questões de saúde

pública (especialmente do desenvolvimento neuronal e do aparelho

cardiorrespiratório das crianças) são o preço a pagar pelo crescimento econômico,

como se este ainda pudesse gerar prosperidade para setores crescentes da

humanidade (MARQUES, 2018).

Tudo que está sendo perdido no processo do desenvolvimento econômico

dos grandes países não tem retorno, e os países que mais sofrem com a resposta

da natureza frente o capitalismo, são os países subdesenvolvidos. Os principais

problemas ambientais no território brasileiro estão relacionados com a atividade

madeireira, garimpo, má gestão dos resíduos e as práticas agropecuárias

predatórias, urbanização sem planejamento adequado, entre outros tantos casos, de

diversas naturezas, ao longo do território nacional, o que resulta em perda da

biodiversidade.
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Quando falamos em sustentabilidade, ou desenvolvimento sustentável, temos

em conta a condição de poder se manter sem esgotar os recursos disponíveis.

Pode-se falar em sustentabilidade com diferentes ênfases, como a sustentabilidade

ecológica (tratando de sistemas biológicos que podem conservar a diversidade e

produtividade, durante um período determinado) e a sustentabilidade econômica

(que traz uma série de práticas que são economicamente rentáveis, eticamente

justas, com responsabilidade ambiental e social). A sustentabilidade trabalha em três

dimensões, que se inter-relacionam e devem ser trabalhadas em conjunto de forma

equilibrada: dimensão social, ambiental e econômica. Uma definição possível para o

desenvolvimento sustentável é a de Abramovay (2010):

Vários componentes de uma estratégia de desenvolvimento sustentável
podem ser encontrados em políticas governamentais, em práticas levadas
adiante por empresas privadas e nos trabalhos de inúmeras organizações
da sociedade civil brasileira. Estas partes, entretanto, estão longe de formar
um todo coerente, o que lhes retira justamente o alcance estratégico.
Desenvolvimento sustentável é o processo de ampliação permanente das
liberdades substantivas dos indivíduos em condições que estimulem a
manutenção e a regeneração dos serviços prestados pelos ecossistemas às
sociedades humanas (ABRAMOVAY, 2010, p. 97).

O desenvolvimento sustentável apresenta-se como um grande desafio. Há 30

anos atrás começou a ser conceitualizado e se diferencia de todas as outras teorias

pela essência de reconhecer os limites impostos pela natureza ao desenvolvimento

econômico e social. Ele estabelece que este tipo de desenvolvimento tenha a

capacidade de satisfazer as necessidades dessa geração, sem comprometer a

satisfação das necessidades das futuras gerações, devendo-se reconhecer para tal

que existem limites do planeta que devem ser respeitados, sendo esta a definição

mais conhecida, da Comissão Brundtland/ONU do ano de 1987. Nesse sentido, o

desenvolvimento sustentável é um tipo de desenvolvimento que possui dois

objetivos principais: viver dentro dos limites impostos pela natureza e atingir o bem-

estar social (que significa erradicar a pobreza, além de que todos os habitantes

tenham soluções adequadas para suas necessidades básicas).

Durante a cúpula Rio+20 (Conferência das Nações Unidas para o

Desenvolvimento Sustentável), em 2012, teve início um processo de discussão e

planejamento da construção de novos objetivos e metas comuns para o
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desenvolvimento mundial, que pudessem ser mais participativos e abrangentes.

Dessa forma, surge a Agenda 2030 da ONU contendo 17 objetivos globais de

desenvolvimento sustentável1 com 169 metas associadas que são integradas e

indivisíveis, aprovadas em Assembleia Geral das Nações Unidas, em 20182.

Esses Objetivos e metas estimulam a ação até o ano de 2030 em áreas de

importância crucial para a humanidade e para o planeta. Todas as partes

interessadas (pactuado por 193 países) se comprometeram a implementar a Agenda

2030, com medidas ousadas e transformadoras.

Para analisar o desenvolvimento sustentável a partir da América Latina, deve-

se levar em conta as condições específicas e ter uma perspectiva diferente. A região

é fortemente marcada pela desigualdade e mesmo tendo uma enorme concentração

de riqueza, um grande número de pessoas seguem vivendo em situação de pobreza

extrema, além do fato que a América Latina é uma região altamente urbanizada. Na

edição de abril de 2020 do Anuário Estatístico da América Latina e Caribe da CEPAL

(Comissão Econômica para América Latina e Caribe), onde encontram-se dados

disponíveis até meados de dezembro de 2019, apresenta um conjunto de

estatísticas que se referem à situação econômica, sociodemográfica e ambiental na

América Latina3.

Nele, podemos observar nos últimos anos, um aumento na taxa de pessoas

em situação de pobreza extrema, indo de 9,1% em 2008, até 10,7% em 2018, sendo

que destes, em 2018, somavam 8,4% nas áreas urbanas e 20% nas áreas rurais.

Quando falamos em habitação e serviços básicos, a disponibilidade de água

encanada corresponde a 86,5%, acesso a energia elétrica chega a 95,1% das

populações, e sistemas de esgoto correspondem a 62,4% (CEPAL, 2019, p. 24).

Com relação às emissões de dióxido de carbono (CO2) da região, entre os anos de

1990 e 2016, considerando a mudança do uso do solo e desmatamento tem-se que

41,9% das emissões mundiais derivam desse fator em 1990, sendo 29,2% em 2016,

1 ODS 1 - Erradicação da pobreza; ODS 2 - Fome zero e agricultura sustentável; ODS 3 - Saúde e
bem-estar; ODS 4 - Educação de qualidade; ODS 5 - Igualdade de gênero; ODS 6 - Água potável e
saneamento; ODS 7 - Energia limpa e acessível; ODS 8 - Trabalho decente e crescimento econômico;
ODS 9 - Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 10 - Redução das desigualdades; ODS 11 -
Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 12 - Consumo e produção responsáveis; ODS 13 - Ação
contra a mudança global do clima; ODS 14 - Vida na água; ODS 15 - vida terrestre; ODS 16 - Paz,
justiça e instituições eficazes; ODS 17 - Parcerias e meios de implementação.
2 https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/ (Acesso em 25 jan. 21)
3https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2019-
statistical-yearbook-latin (Acesso em 25 jan. 21)

https://nacoesunidas.org/pos2015/agenda2030/
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2019-statistical-yearbook-latin
https://www.cepal.org/es/publicaciones/45353-anuario-estadistico-america-latina-caribe-2019-statistical-yearbook-latin


29

e por queima de combustíveis fósseis e produção de cimento em 1990 correspondia

à 4,2%, chegando em 2016 com 5,1% (CEPAL, 2019, p. 66). Quando olhamos para

os dados referentes a eventos climáticos extremos e desastres ambientais, entre

2013 e 2019, o número de pessoas afetadas chega a 70.695,340, quando em

períodos anteriores como de 1992 à 1998 corresponde à 28.299,754 pessoas

(CEPAL, 2019, p. 68).

A vantagem da região é a enorme diversidade cultural e biológica, e esses

sistemas estão ameaçados pelos processos de crescimento econômico, assim como

pela mudança climática. Nessa região há também locais insulares e a costa do

Caribe, que se apresentam como mais vulneráveis em termos de mudança climática

que outros locais do continente. A adaptação à mudança é uma realidade atual que

os países do Caribe estão enfrentando no seu cotidiano. Trata-se de uma região,

portanto, altamente vulnerável à mudança climática, e no que tange a emissão de

gases do efeito estufa, tem padrões muito distintos de outros países com condições

semelhantes. A modificação do solo é o principal fator da emissão de GEE, bem

como a utilização e a forma de produção do setor agropecuário. A América Latina

chega ao antropoceno com condições muito específicas.

No Brasil, temos a Política Nacional do Meio Ambiente, que é uma lei onde

são definidos mecanismos e instrumentos para proteção do meio ambiente. Essa

legislação é anterior à Constituição de 1988, e posteriormente, sendo prevista nos

incisos VI e VII do art. 23°, além do art. 225 da Carta, onde é definido que todos têm

direito ao meio ambiente equilibrado, sendo bem de uso comum do povo e

fundamental para uma saudável qualidade de vida.

O texto que dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente4 é a Lei n°

6.938, de 31 de agosto de 1981 e, ao todo são 21 artigos, os quais foram alterados

por variadas leis desde sua criação. Essa Política tem a finalidade, conforme

previsto no art. 2°, de preservação, melhoria e recuperação da qualidade do

ambiente, considerando o meio ambiente como um patrimônio público que tem a

necessidade de ser protegido para uso coletivo. Neste artigo constam também: o

princípio da racionalização do uso do solo; o planejamento e a fiscalização da

utilização de recursos ambientais; proteção dos ecossistemas; o controle e

zoneamento das atividades poluidoras. São previstos incentivos à pesquisa para a

proteção dos recursos ambientais, com acompanhamento da qualidade ambiental,

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm (Acesso em 26 jan. 21)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L6938.htm
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recuperação de áreas degradadas, proteção de áreas ameaçadas de degradação e

a educação ambiental em todos os níveis de ensino.

O objetivo da PNMA é regulamentar as diversas atividades que se inter-

relacionam com o meio ambiente, visando maior preservação, melhoria e

recuperação da qualidade ambiental, garantindo condições favoráveis para o

desenvolvimento social e econômico da população, ou seja, tornar efetivo o direito

de todos ao meio ambiente equilibrado, conforme previsto no caput do art. 225 da

Constituição Federal, além de viabilizar o desenvolvimento socioeconômico a partir

de uma utilização responsável dos recursos ambientais.

Na Lei N° 12.187, de 29 de dezembro de 2009, institui-se a Política Nacional

sobre Mudança do Clima (PNMC), estabelecendo seus princípios, objetivos,

diretrizes e instrumentos5. Ela foi criada em meio à ampliação do debate

internacional sobre as mudanças climáticas e nela estão contidas, além do Plano

Nacional sobre Mudança do Clima (que identifica e coordena ações para mitigar os

efeitos das mudanças climáticas), o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima

(Fundo Clima - que financia as ações) e os Planos de Ação para a Prevenção e

Controle do Desmatamento (que abrange três biomas: Amazônia, Cerrado e

Caatinga). A sua finalidade envolve, entre outros, a compatiblização do

desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema climático, redução

das emissões antrópicas de gases do efeito estufa, implementação pelas 3 esferas

da Federação de medidas que promovam a adaptação à mudança do clima e a

preservação, conservação e recuperação dos recursos ambientais, especialmente

os grandes biomas naturais que são Patrimônio Nacional.

Em setembro de 2019, ocorreu a Cúpula pelo Clima da ONU e teve em sua

abertura a voz dos ativistas jovens na luta contra o aquecimento global, também

contando com a participação de diversos líderes mundiais, jovens inovadores,

empreendedores e integrantes de grandes empresas, para discutir alternativas para

diminuir o ritmo das mudanças climáticas. O nome de Greta Thunberg surge em

5http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2009/Lei/L12187.htm#:~:text=LEI%20N%C2%BA%2012.187%2C%20DE%2029%20DE%20DE
ZEMBRO%20DE%202009.&text=Institui%20a%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20sobre,Art.
(Acesso em 29 jan. 21)

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12187.htm
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meio ao embate sobre as questões climáticas nos últimos tempos, sendo inclusive

chamada de “pirralha” pelo Presidente Bolsonaro6.

A jovem ativista ambiental de Estocolmo, Suécia, ficou conhecida por ter

protestado em frente ao prédio do parlamento sueco, ausentando-se das aulas

escolares para tal até as eleições gerais na Suécia em 2018, além de líder da Greve

nas escolas pelo clima (Fridays for Future). As manifestações exigiam mais ações

para mitigar as mudanças climáticas por parte dos políticos do país, o que incentivou

que estudantes de outras localidades se organizassem em manifestações

semelhantes. Após as eleições gerais mantiveram-se as greves às sextas-feiras, o

que veio a ter grande atenção mundial e protestos semelhantes foram organizados

em outras nações. Greta se tornou uma das principais vozes sobre a questão

climática, quando cobra as autoridades sobre ações de combate ao aquecimento

global, participando de assembléias e encontros globais sobre o clima, com

discursos incisivos direcionados aos líderes internacionais7.

Mais de 500 jovens líderes de vários movimentos contra o aquecimento global,

de 140 países, foram selecionados para participar da cúpula, dentre eles Greta

Thunberg. O Brasil, por sua vez, decidiu não participar da Cúpula do Clima de

Jovens. Quase 70 países firmaram compromisso durante o evento, de revisar os

planos de corte de emissões de gases do efeito estufa visando o cumprimento do

Acordo de Paris, que estabelece que todos os Estados devem diminuir as emissões,

para que o aumento da temperatura não ultrapassar 2 C°, sendo preferível 1,5 C°8.

Em fevereiro de 2020, o ator Joaquin Phoenix, que recebeu a sua primeira

estatueta de “Melhor Ator” por sua atuação no filme “Coringa”, deu um dos discursos

mais engajados da premiação, recheado de críticas às desigualdades sociais, além

de exaltar a possibilidade que ele e os colegas têm de "usar a voz em favor

daqueles que não têm voz". Ele traz em seu discurso elementos sobre o fato de o

ser humano ter o hábito de explorar minorias sociais, defendendo os direitos das

6 https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/12/10/bolsonaro-chama-ativista-greta-thunberg-de-
pirralha-e-ela-responde.ghtml (Acesso em 15 jan. 21)

7 https://super.abril.com.br/sociedade/quem-e-greta-thunberg-e-o-que-ela-representa/.(Acesso em 15
jan. 21)
8https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/cupula-do-clima-da-onu-comeca-com-
mensagem-de-jovens-ativistas (Acesso em 15 dez. 20)

https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/12/10/bolsonaro-chama-ativista-greta-thunberg-de-pirralha-e-ela-responde.ghtml
https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/12/10/bolsonaro-chama-ativista-greta-thunberg-de-pirralha-e-ela-responde.ghtml
https://super.abril.com.br/sociedade/quem-e-greta-thunberg-e-o-que-ela-representa/
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/cupula-do-clima-da-onu-comeca-com-mensagem-de-jovens-ativistas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2019-09/cupula-do-clima-da-onu-comeca-com-mensagem-de-jovens-ativistas
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mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, dos indígenas e dos animais. Nesse sentido,

Phoenix continuou9:

Entramos no mundo natural, roubamos seus recursos. Nos sentimos no
direito de inseminar artificialmente uma vaca e então roubar seu bebê
quando ele nasce, mesmo que seus gritos de angústia sejam perceptíveis.
E então bebemos o leite que é destinado ao bezerro e colocamos em nosso
café e cereal [...] Quando usamos amor e compaixão como nossos
princípios, podemos criar, desenvolver e implementar sistemas de mudança
que são benéficos para todos os seres e ao meio ambiente.

Naomi Seibt é outro nome que surgiu recentemente, tendo a atenção da mídia

e da extrema direita em torno do seu discurso político que é praticamente o inverso

da perspectiva apresentada por Greta Thunberg. Se trata de uma jovem de 19 anos,

de Münster, na Alemanha, que se tornou porta-voz dos céticos das mudanças

climáticas, por questionar o consenso científico sobre a crise climática e que diz

duvidar que o homem seja culpado pelo aquecimento global, além de se posicionar

contra o que ela chama de “alarmismo científico”, chegando a ser considerada pelos

céticos uma “anti-Greta”10. Seibt ganha visibilidade depois de participar de eventos

do Heartland Institute, tradicionalmente financiado por empresas de combustíveis

fósseis e carvão, sendo também conhecidas por propagar teorias radicais anti-

científicas sobre a crise do clima11, sendo contratada até abril de 2020, no

mencionado instituto de estudos de políticas públicas de direita e conservadoras.

Aproximadamente 60% das emissões do planeta são de responsabilidade da

Índia, China, EUA e UE. Os dois primeiros participaram do encontro, contudo, não

se somaram à coalizão liderada pelo Chile para aumentar os planos de ação e, a

Rússia, por sua vez, o quinto maior emissor de gases, também não. Um dos pedidos

feitos pelo secretário geral da ONU, António Guterres, foi o aumento dos esforços

para se chegar a uma redução de pelo menos 45% até o ano de 2030, e outro dos

requerimentos para cumprir o objetivo de 1,5 C° é de os países se prepararem para

chegar em 2050 com neutralidade de carbono, que de acordo com a ONU, na

9 https://www.youtube.com/watch?v=zOfURiUTWIY (Acesso em 15 dez. 20)
10 https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51710095 (Acesso em 15 dez. 20)
11https://istoe.com.br/naomi-seibt-a-jovem-ativista-anti-greta-thunberg-que-se-considera-realista-
climatica-2/ (Acesso em 20 jan. 21)

https://www.youtube.com/watch?v=zOfURiUTWIY
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-51710095
https://istoe.com.br/naomi-seibt-a-jovem-ativista-anti-greta-thunberg-que-se-considera-realista-climatica-2/
https://istoe.com.br/naomi-seibt-a-jovem-ativista-anti-greta-thunberg-que-se-considera-realista-climatica-2/
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ocasião 55 países se comprometeram com essa meta. A eles somaram-se também

10 governos regionais, 102 cidades, 93 empresas e 12 grupos de investidores12.

Atualmente no Brasil, sob um governo com traços negacionistas, algumas

medidas adotadas são questionáveis quando comparadas às legislações e acordos

vigentes, além do esvaziamento da pasta do Meio Ambiente, transferindo

determinadas competências para outros ministérios, como: transferência para o

Ministério da Agricultura do Serviço Florestal Brasileiro (responsável pelo Cadastro

Ambiental Rural - CAR - regularizando propriedades rurais e fazendo a gestão de

áreas de reserva e preservação), da identificação, delimitação, demarcação e pelo

registro de terras indígenas e quilombolas (que antes eram competências da FUNAI

e INCRA), assim como o licenciamento do setor da pesca tornou-se atribuição do

Ministério do Desenvolvimento Regional a Política Nacional de Recursos Hídricos,

com a transferência do Departamento de Recursos Hídricos, do Conselho Nacional

de Recursos Hídricos e da Agência Nacional de Águas (ANA). Além disso, a

Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas foi extinta (incluindo o Departamento

de Políticas em Mudança do Clima e o Departamento de Monitoramento, Apoio e

Fomento de Ações em Mudança do Clima). No início de 2019, a Comissão Nacional

de Combate à Desertificação e o Comitê Gestor do Fundo Nacional sobre Mudança

do Clima foram removidas sem alocação indicada13.

Na sessão a seguir, serão apontados alguns elementos específicos das ações

e discursos do governo Bolsonaro.

2.6. Governo Bolsonaro

Apesar dos diversos acordos regionais e internacionais relacionados com a

questão ambiental, como a Agenda 21, a Organização do Tratado de Cooperação

Amazônica, o Acordo Quadro sobre Meio Ambiente do Mercosul, o Acordo de Paris,

entre outros já mencionados, a atual gestão federal insiste em ignorar os alertas

climáticos e as análises científicas, o que traz preocupação à ativistas, estudiosos,

organizações internacionais e líderes de Estado, incluindo uma parcela da

12https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/23/internacional/1569243933_724304.html (Acesso em 20
jan. 21)
13https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/bolsonaro-mantem-ministerio-do-meio-
ambiente-mas-esvazia-pasta.html (Acesso em 20 jan. 21)

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/09/23/internacional/1569243933_724304.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/bolsonaro-mantem-ministerio-do-meio-ambiente-mas-esvazia-pasta.html
https://epocanegocios.globo.com/Brasil/noticia/2019/01/bolsonaro-mantem-ministerio-do-meio-ambiente-mas-esvazia-pasta.html
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sociedade civil que percebe a crise ambiental e se posiciona como defensor do meio

ambiente.

A política ambiental do governo brasileiro, em 2020, pode ser lida como

indiferença ou agravamento das contradições em relação ao meio ambiente. Com o

sucateamento dos órgãos responsáveis pela fiscalização e falta de incentivo para

estudiosos da questão ambiental, abre espaço para que ocorram diversos crimes

(vários sem punição) como incêndios nas florestas, o desmatamento ilegal, a

grilagem e a invasão de terras indígenas, além do massacre desenfreado de seus

povos. Esses crimes, em favor do sistema capitalista e de um modelo econômico

neoliberal, principalmente a partir da pecuária, da mineração e do agronegócio (se

abstendo da preocupação do futuro do planeta), são um retrato do tempo presente.

Nesse sentido, o “consumismo desconsidera a capacidade de suporte do ambiente e

impõe uma cultura única, de consumo exagerado a todos os povos e nações”

(SALVADOR, 2015, p. 14).

O Brasil, assim como Argentina, Alemanha, França e Turquia, foram

denunciados na ONU, por mais de quinze jovens de todo o mundo, por violação dos

direitos da infância protegidos pela Convenção da ONU sobre os Direitos da Criança

adotada em novembro de 1989, desrespeitando acordos e não adotando políticas

adequadas sobre as mudanças climáticas, enquanto o foco se mantém na ideia de

crescimento econômico, deixando de lado tais questões como se elas não

existissem. Um dos jovens que efetuaram a acusação foi Greta Thunberg, que

desafia em seu discurso na Cúpula do Clima da ONU ocorrida em 2019, os maiores

líderes mundiais, dizendo que estamos “no início de uma extinção em massa e tudo

o que vocês falam gira em torno de dinheiro e um conto de fadas de crescimento

econômico eterno. Como ousam?”14. Com o processo sendo bem sucedido, as

Nações Unidas podem inserir a crise climática também como uma crise de direitos

da criança, podendo obrigar os países a trabalharem com outras nações para

estabelecer metas visando mitigar a crise climática15.

14https://exame.com/mundo/greta-thunberg-apresenta-denuncia-contra-alemanha-franca-e-brasil-na-
onu/ (Acesso em 20 jan. 21)
15https://www.redebrasilatual.com.br/ambiente/2019/09/greta-thunberg-denuncia-contra-o-brasil-na-
onu/#:~:text=futuro%20em%20risco-
,Greta%20Thunberg%2C%20da%20Greve%20Global%20pelo%20Clima,denuncia%20o%20Brasil%2
0na%20ONU&text=São%20Paulo%20–
%20O%20Brasil%20foi,incluindo%20a%20sueca%20Greta%20Thunberg. (Acesso em 23 jan. 21)

https://exame.com/mundo/greta-thunberg-apresenta-denuncia-contra-alemanha-franca-e-brasil-na-onu/
https://exame.com/mundo/greta-thunberg-apresenta-denuncia-contra-alemanha-franca-e-brasil-na-onu/
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Entre outros exemplos, temos no Brasil o recente desastre ambiental causado

pelo vazamento de petróleo nas praias do nordeste, que tomou proporções enormes,

configurando o maior acidente ambiental em extensão já registrado no país,

somando mais de 5 mil toneladas de óleo16 afetando mais de mil praias, em 11

estados17. Foi identificada pela primeira vez em 30 de agosto de 2019, e a

quantidade total de petróleo que ainda chegará ao litoral é desconhecida. Em

diversos locais ocorreram mobilizações de voluntários para a retirada do óleo, mas

em pouco tempo foram atingidas novamente, e dificilmente a remoção será total.

Com a demora de uma ação do governo federal, pois não acionou o Plano

Nacional de Contingência de Incidentes com Óleo (PNC), e o Ministro do Meio

Ambiente mencionou o caso mais de um mês depois dos primeiros registros, a

mancha já se espalhava há 40 dias quando tiveram início as primeiras investigações

sobre as causas da tragédia ambiental. O material que se espalhou é petróleo cru de

alta densidade, com alta concentração de HPA (hidrocarbonetos poliaromáticos), a

qual é uma substância altamente tóxica18. As plantas, as aves e os peixes são os

mais atingidos pois o óleo impede a entrada de luz solar, impossibilitando a

fotossíntese das plantas; o material também fica grudada nas asas e nadadeiras dos

animais, dificultando ou mesmo impedindo a locomoção e busca por alimentos. A

atividade econômica na região também fica comprometida, visto que os turistas não

tem porque visitar praias contaminadas, além da defasagem do setor de pesca.

Tudo isso sem mencionar os riscos para a vida humana, pois a contaminação com o

óleo vazado pode causar modificações no DNA, além de estresse, ansiedade,

depressão, problemas reprodutivos e respiratórios.

Outro caso importante é que devido ao cenário alarmante de desmatamentos

desde o início da gestão Jair Bolsonaro, que segundo dados do Instituto Nacional de

Pesquisas Espaciais (INPE) entre agosto de 2019 e janeiro de 2020 o total

observado foi maior do que o referente ao ano inteiro de 2018, as atenções do

mundo inteiro se voltaram para a Amazônia. Com isso, Bolsonaro estabeleceu por

meio de um decreto baseado na Garantia da Lei e da Ordem (GLO), o envio das

forças armadas para a Amazônia com objetivo de combater crimes ambientais, e,

16https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/08/ibama-oleo-no-ne-e-
maior-acidente-ambiental-em-extensao-registrado-no-pais.htm (Acesso em 23 jan. 21)
17https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-27/manchas-de-oleo-voltam-a-ser-encontradas-em-
praias-do-nordeste.html (Acesso em 23 jan. 21)
18https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?73944/O-que-se-sabe-
ate-agora-sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste (Acesso em 23 jan. 21)

https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/08/ibama-oleo-no-ne-e-maior-acidente-ambiental-em-extensao-registrado-no-pais.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2019/10/08/ibama-oleo-no-ne-e-maior-acidente-ambiental-em-extensao-registrado-no-pais.htm
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-27/manchas-de-oleo-voltam-a-ser-encontradas-em-praias-do-nordeste.html
https://ultimosegundo.ig.com.br/brasil/2020-06-27/manchas-de-oleo-voltam-a-ser-encontradas-em-praias-do-nordeste.html
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste
https://www.wwf.org.br/informacoes/noticias_meio_ambiente_e_natureza/?73944/O-que-se-sabe-ate-agora-sobre-o-derramamento-de-oleo-no-Nordeste
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sob o comando do vice-presidente Hamilton Mourão, a Operação Verde Brasil 1

durou de 24 de agosto até 24 de outubro de 2019. Essa operação, orçada em

R$ 125 milhões, pode ser contraposta ao orçamento anual para fiscalização no país

do Ibama, de pouco mais de R$ 70 milhões. No dia 11 de maio teve início a

Operação Verde Brasil 2 com custo estimado de R$ 60 milhões com duração de um

mês, que foi prorrogada por meio de decreto até 10 de julho19.

Conforme relatado por profissionais do Ibama, durante as operações

realizadas em 2020 o instituto “apenas obedece ordens e possui papel de

submissão, mesmo tendo todo o conhecimento técnico sobre o controle do

desmatamento e a maneira como autuações aos mais diversos tipos de crimes

ambientais devem ser feitas”20. Apesar dos grandes recursos investidos, “deixar a

coordenação das operações de repressão às queimadas e ao desmatamento nas

mãos das Forças Armadas em detrimento dos órgãos de fiscalização especializados

traz complicações, e pode comprometer a eficácia”21. Segundo uma reportagem

publicada no site Clima Info22, os dados apresentados sobre a ação foram “inflados”,

devido à contabilização também de dados de ações do Ibama e de secretarias

estaduais do meio ambiente, sem ligação com as ações militares.

Podemos mencionar também as iniciativas do ministro do Meio Ambiente,

Ricardo Salles, com relação à Mata Atlântica. Sabe-se que nessa região o ritmo de

destruição aumentou entre 2018 e 2019, sendo registrado um aumento de quase

30% em comparação com o período anterior, conforme divulgado pela Fundação

SOS Mata Atlântica. Esse bioma é tido como o mais ameaçado do país, tendo de

sua área original que correspondia a 1,3 milhão de quilômetros quadrados, apenas

12%. O despacho expedido pelo ministro é um grande risco para esse bioma, pois o

ato legaliza propriedades rurais instaladas nas áreas de proteção ambiental até julho

de 2008, sugerindo ainda o cancelamento de mais de 1.440 multas por crimes

ambientais em áreas onde a Mata Atlântica deveria ser preservada23.

19http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6199-operacao-verde-brasil-2-decreto-que-
autoriza-uso-das-forcas-armadas-na-protecao-da-amazonia-legal-e-prorrogado (Acesso em 3 fev. 21)
20https://conexaoplaneta.com.br/blog/custo-de-dois-meses-da-operacao-das-forcas-armadas-na-
amazonia-e-quase-o-dobro-do-orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao/ (Acesso em 3 fev. 21)
21https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-26/exercito-vai-gastar-em-um-mes-de-acao-na-amazonia-o-
orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao.html (Acesso em 3 fev. 21)
22https://climainfo.org.br/2020/06/22/exercito-infla-dados-sobre-o-combate-ao-desmatamento-na-
amazonia/ (Acesso em 3 fev. 21)
23https://outraspalavras.net/outrasmidias/as-maos-de-ricardo-salles-ameacam-a-mata-atlantica/
(Acesso em 4 fev. 21)

http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6199-operacao-verde-brasil-2-decreto-que-autoriza-uso-das-forcas-armadas-na-protecao-da-amazonia-legal-e-prorrogado
http://www.funai.gov.br/index.php/comunicacao/noticias/6199-operacao-verde-brasil-2-decreto-que-autoriza-uso-das-forcas-armadas-na-protecao-da-amazonia-legal-e-prorrogado
https://conexaoplaneta.com.br/blog/custo-de-dois-meses-da-operacao-das-forcas-armadas-na-amazonia-e-quase-o-dobro-do-orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao/
https://conexaoplaneta.com.br/blog/custo-de-dois-meses-da-operacao-das-forcas-armadas-na-amazonia-e-quase-o-dobro-do-orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-26/exercito-vai-gastar-em-um-mes-de-acao-na-amazonia-o-orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao.html
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-05-26/exercito-vai-gastar-em-um-mes-de-acao-na-amazonia-o-orcamento-anual-do-ibama-para-fiscalizacao.html
https://climainfo.org.br/2020/06/22/exercito-infla-dados-sobre-o-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/
https://climainfo.org.br/2020/06/22/exercito-infla-dados-sobre-o-combate-ao-desmatamento-na-amazonia/
https://outraspalavras.net/outrasmidias/as-maos-de-ricardo-salles-ameacam-a-mata-atlantica/
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As recentes declarações feitas por Salles, durante reunião ministerial,

reforçam a ideia que embasa o despacho, quando afirma que a atual pandemia de

Covid-19 seria uma oportunidade para o governo alterar leis. Essa reunião ocorreu

em 22 de abril de 2020, cujas imagens foram divulgadas pelo ministro do Supremo

Tribunal Federal (STF) Celso de Mello, e nestas, o ministro indica aos colegas que

havia uma oportunidade trazida pela pandemia, devendo-se aproveitar a ocasião em

que as atenções estão voltadas para a doença, para flexibilizar a legislação24. Outra

iniciativa de Salles nesse sentido se deu a partir de um decreto de redução da

proteção da Mata Atlântica, facilitando a liberação de licenças ambientais para a

construção de empreendimentos, foi entregue pelo ministro à Casa Civil,

necessitando apenas da assinatura do presidente Jair Bolsonaro para entrar em

vigor25. A minuta enviada propõe retirar a proteção de 9 dos 16 tipos de vegetação,

os quais foram protegidos pelo decreto 6.660 de 2008, regulamentando a Lei da

Mata Atlântica, de 2006. Com isso, mantém-se a proteção legal para formações

tipicamente florestais, deixando de fora outros tipos de vegetação (como ilhas

costeiras e oceânicas, as áreas de estepe e a savana e campos salinos).

Para além, reduz a participação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) na concessão de licenças ambientais para a

construção de empreendimentos, visto que a legislação prevê que empreendimentos

acima de 50 hectares na Mata Atlântica e de 3 hectares em áreas urbanas do bioma

precisam de anuência do Ibama, e na proposta do ministro aumentaria o limite de 50

para 150 hectares e de 3 para 30 hectares, respectivamente. As iniciativas voltadas

para a Mata Atlântica somam-se a outros atos infralegais já realizados na gestão

Bolsonaro, como a liberação de exportação de madeira nativa sem autorização do

Ibama e a reestruturação do ICMBio que diminuiu a estrutura e aumentou a

militarização do órgão. Além disso, o ministro exonerou o diretor de fiscalização do

Ibama, Olivaldi Azevedo, após uma série de ações contra garimpeiros atuantes em

terras indígenas.

Ademais, o Ministério Público Federal (MPF) pediu, no início de julho de 2020,

o afastamento de Ricardo Salles do cargo de ministro do Meio Ambiente, pois para

os procuradores, o atual ministro age visando enfraquecer o arcabouço de leis

24https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-
boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml (Acesso em 4 fev. 21)
25https://reporterbrasil.org.br/2020/06/mais-uma-boiada-decreto-de-salles-que-reduz-protecao-da-
mata-atlantica-aguarda-assinatura-de-bolsonaro/ (Acesso em 4 fev. 21)

https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://g1.globo.com/politica/noticia/2020/05/22/ministro-do-meio-ambiente-defende-passar-a-boiada-e-mudar-regramento-e-simplificar-normas.ghtml
https://reporterbrasil.org.br/2020/06/mais-uma-boiada-decreto-de-salles-que-reduz-protecao-da-mata-atlantica-aguarda-assinatura-de-bolsonaro/
https://reporterbrasil.org.br/2020/06/mais-uma-boiada-decreto-de-salles-que-reduz-protecao-da-mata-atlantica-aguarda-assinatura-de-bolsonaro/
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ambientais, configurando improbidade administrativa. As ações apresentadas pelos

procuradores agrupam-se em quatro categorias: desestruturação normativa,

desestruturação dos órgãos de transparência e participação, desestruturação

orçamentária e desestruturação fiscalizatória. A ação tem 126 páginas e no texto, os

procuradores também pedem que Salles perca os direitos políticos durante cinco

anos, ressarcir danos e pagar multa, além de ficar proibido de celebrar contratos

com o poder público26. Já foi relatado também por empresários brasileiros,

principalmente ligados ao agronegócio, sobre risco de boicote dos produtos

brasileiros no exterior, por conta da política ambiental levada pelo atual governo,

além da proibição de investimentos de grandes fundos internacionais no país, assim

como veto aos acordos comerciais no Mercosul e União Européia27.

Como podemos notar com esses exemplos, a crise ambiental atualmente é

pauta política de grande visibilidade, propiciando espaços de manifestação e

exposição de posicionamento de diversos grupos, o que traz consigo disputas em

torno das questões ambientais, como o atual avanço do negacionismo climático e

seus representantes em uma parte significativa dos governos no poder atualmente.

Contudo, essas ações podem reorientar os modelos de governo quanto a registros

argumentativos e representações de mundo, e sendo os impactos ambientais

extensos e complexos, exigem uma mobilização de esforços globais na direção de

soluções, repensando modelos de ação social.

No capítulo a seguir, trataremos da conceitualização e do debate existente em

torno do fenômeno do negacionismo.

26 https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53315681 (Acesso em 7 fev. 21)
27https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/07/13/apos-cobranca-externa-cresce-
no-governo-pressao-por-substituicao-de-salles-no-meio-ambiente.ghtml (Acesso em 7 fev. 21)

https://www.bbc.com/portuguese/brasil-53315681
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/07/13/apos-cobranca-externa-cresce-no-governo-pressao-por-substituicao-de-salles-no-meio-ambiente.ghtml
https://g1.globo.com/politica/blog/gerson-camarotti/post/2020/07/13/apos-cobranca-externa-cresce-no-governo-pressao-por-substituicao-de-salles-no-meio-ambiente.ghtml
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3. O avanço do negacionismo climático no país

O objetivo deste capítulo é apresentar o negacionismo enquanto uma

estratégia utilizada para atacar de forma sistemática os métodos da comunidade

científica (quando esta traz à tona questões inquietantes sobre o meio ambiente),

bem como contra ambientalistas e instituições de pesquisa.

Até pouco tempo, bastava dizer que alguma informação era comprovada

cientificamente para validá-la, contudo, isso não parece bastar hoje em dia por conta

da diminuição da confiança na ciência. Atualmente se sobrepõe um ceticismo

generalizado com grande descrença nas instituições, o que possibilita uma

disseminação constante de negacionismos, representados por governos com

políticas anti-científicas. Exemplos disso puderam ser vistos quando Trump retirou

os EUA do Acordo de Paris28, e Bolsonaro com um governo contrário às ações para

combater as mudanças climáticas. O momento da pós-verdade, fenômeno onde os

fatos objetivos têm menos influência na opinião pública do que crenças pessoais, se

apresenta como um sintoma de tal crise.

O capítulo está estruturado da seguinte forma: em um primeiro momento

discorreremos sobre o papel fundamental da ciência, a pseudociência e as

mudanças climáticas, seguido de uma sessão onde temos a conceitualização e

discussão do fenômeno do negacionismo científico, sendo finalizado com

pontuações específicas sobre o caso brasileiro e o fortalecimento das ideias

negacionistas nas ações e nos discursos dos membros da atual gestão.

3.1. A ciência e as mudanças climáticas

John Cook29 (2010) observa que a ciência é cética, com seu caráter genuíno,

ou seja, considera todas as evidências disponíveis antes de concluir alguma coisa.

Quando observamos o “ceticismo” com relação às mudanças climáticas, o que

percebemos é uma seleção fragmentada das evidências, rejeitando qualquer dado

28https://www.dw.com/pt-br/estados-unidos-se-retiram-formalmente-do-acordo-de-paris/a-55499307
(Acesso em 20 fev. 21)
29 https://skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Portuguese.pdf (Acesso em 20 fev. 21)

https://www.dw.com/pt-br/estados-unidos-se-retiram-formalmente-do-acordo-de-paris/a-55499307
https://skepticalscience.com/docs/Guide_Skepticism_Portuguese.pdf
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que vá de encontro ao argumento que se quer montar, e dessa forma, constroem

seus argumentos apresentando apenas pequenas partes do todo (COOK, 2010).

Ao falarmos das evidências de que as atividades antropogênicas estão

modificando o clima no planeta, causando o aquecimento global, temos em mente

que são baseadas em diversas observações feitas no mundo real, apoiando suas

conclusões em evidências. As evidências trazidas pelos estudiosos do clima

mostram diversas marcas diferentes de que a ação humana é causadora das

mudanças no clima (COOK, 2010).

Segundo Deborah Danowski (2012)30, as mudanças climáticas se encaixam

em uma classe de objetos especiais denominados “hiperobjetos” por Timothy Morton,

que desafiam a percepção que temos de tempo e espaço, pois encontram-se

distribuídos pelo globo terrestre de forma “que não podem ser apreendidos

diretamente por nós, ou então que duram ou produzem efeitos cuja duração

extravasa enormemente a escala da vida humana conhecida” (DANOWSKI, 2012, p.

2). Os efeitos do aquecimento global e das mudanças climáticas decorrentes

costumam ser lentos, esparsos e, aparentemente, desconectados uns dos outros,

porém nos últimos anos temos presenciado cada vez mais condições climáticas

extremas em várias partes do mundo, deixando em situação de risco as populações

dessas regiões (DANOWSKI, 2012, p. 3). Ao que tudo indica “elas só serão

apreendidas como reais (exceto, é claro, pelos cientistas que fazem as medições e

alguns cidadãos mais atentos) bem depois de já se terem instalado. É isso um

hiperobjeto” (DANOWSKI, 2012, p. 4).

Sobre as mudanças climáticas, existe um claro consenso científico sobre a

ação antropogênica e sobre a gravidade dos efeitos da mudança climática, o que

não necessariamente resultou em um consenso societário sobre a questão. Nesse

sentido, o que ainda se discute entre os estudiosos é

a dimensão do fenômeno, a velocidade do aumento de temperatura, o
índice do derretimento das geleiras e da elevação do nível do mar, a
maneira pela qual o aquecimento global vai agravar a acidificação dos
oceanos, como exatamente o novo regime de chuvas e secas vai se
distribuir pelo planeta, como a biodiversidade vai ser afetada dependendo
do grau de aumento, como a agricultura e a produção de alimentos vão
sofrer, quais as consequências sociais e políticas que advirão etc
(DANOWSKI, 2012. p. 5).

30 http://www.culturaebarbarie.org/sopro/outros/hiperrealismo.html#.X9mJ11VKhEZ (Acesso em 20
fev. 21)

http://www.culturaebarbarie.org/sopro/outros/hiperrealismo.html
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Miguel Moreno-Plata (2019) também indica que um dos elementos centrais do

negacionismo com relação às mudanças climáticas é esse alto grau de incerteza

sobre suas causas e efeitos, demonstrando uma necessidade de novos paradigmas

científicos que abordem de maneira interdisciplinar esse problema sócio-ecológico

(MORENO-PLATA, 2019).

A intensificação dos problemas ambientais em todas as dimensões

(geográfica, social e institucional) colocam a necessidade de uma revisão sobre os

riscos advindos da proliferação de vertentes da pseudociência e também da

redefinição do papel da ciência no contrato social e político, especialmente nos

processos de tomada de decisão (MORENO-PLATA, 2019). O autor cita Bunge, que

indica que a pseudociência é “um corpo de crenças e práticas cujos cultivadores

desejam, ingênuos ou maliciosamente como ciência, embora não compartilhe com

esta a abordagem, nem as técnicas, nem o corpo de conhecimento”31 (MORENO-

PLATA, 2019, p. 42). Na medida que as pessoas tem como base de sua atuação as

pseudociências, suas decisões podem vir a afetar de forma negativa toda a

sociedade, visto que o mais perigoso é que estamos voltando à um período onde as

decisões do Estado tinham como base crenças anticientíficas, e não em evidências

científicas (MORENO-PLATA, 2019).

Conforme indica o autor, para Bunge a pseudociência é sempre perigosa por

contaminar a cultura, contudo, quando remete à saúde, economia ou política, põe

em risco a vida das pessoas, a liberdade e a paz, sendo que esse perigo se acentua

quando têm apoio de um governo. Mais recentemente podemos identificar uma

conexão entre a pseudociência e a política com relação à mudança climática,

estudos com células mãe e produtos geneticamente modificados (MORENO-PLATA,

2019).

A pseudociência como instância de irracionalismo é parte das características

dos regimes totalitários modernos. É perigosa na medida que é racionalmente

indefensável, pois fundamenta a conduta pessoal e social a partir de crenças

inválidas sobre a sociedade e a natureza, supondo que existem respostas fáceis

para problemas de grande complexidade, gerando expectativas sociais que não são

reais. A pseudociência não é ciência, “mas uma ideologia econômica e política

31 “un cuerpo de creencias y prácticas cuyos cultivadores desean, ingenua o maliciosamente dar
como ciencia, aunque no comparte con ésta ni el planteamiento, ni las técnicas, ni el cuerpo de
conocimientos” (MORENO-PLATA, 2019, p.42)
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baseada na pseudociência, porque nega sem fundamento a mudança climática para

justificar um sistema econômico predador da natureza”32 (MORENO-PLATA, 2019, p.

43).

Moreno-Plata (2019) pontua o alto grau de complexidade e incerteza com

relação às mudanças climáticas de origem antrópica, pois a falta de difusão da

ciência, o catastrofismo e o sensacionalismo, dão espaço para a pseudociência e o

negacionismo ganharem terreno no imaginário social e coletivo, disseminados

principalmente pelas redes sociais (MORENO-PLATA,2019).

Chaves (2020)33 nos indica que, conforme publicado em março de 2020 pela

Organização das Nações Unidas (ONU), a Declaração da Organização

Meteorológica Mundial sobre o estado do clima global em 2019, apontam que as

inundações são um dos fenômenos climáticos extremos que afeta um maior número

de pessoas em escala global, seguido de ondas de calor, aumento da temperatura

dos oceanos e a elevação do nível do mar, incêndios florestais, alterações nos

ecossistemas (terrestres e marinhos), além de efeitos como aumento da fome,

conflitos e migrações entre os territórios (CHAVES, 2020).

No que tange à saúde, a ONU indica outros fatores, como ocorrência de

doenças transmitidas por mosquitos e pela água, lesões relacionadas a eventos

climáticos extremos, estresse e trauma devido a migração, perda de propriedade e

meios de subsistência, além do aumento das doenças cardio-respiratórias por conta

da poluição do ar (CHAVES, 2020).

As populações mais periféricas são vulnerabilizadas pelo modelo econômico

predatório. Pessoas estão sendo colocadas em risco pelo sistema político-

econômico, que altera os ecossistemas locais, sendo ameaças constantes aos

diversos modos de vida, sem desenvolver estratégias de prevenção, inclusão social

e cuidado. Estes são fatores essenciais para a eficácia de um regime democrático,

saudável, sustentável e seguro (CHAVES, 2020).

Conforme Maas dos Anjos e Freyesleben (2020), a economia, que é

mobilizada em repetidos momentos como justificativa da inércia política com relação

ao tema ambiental, parece irônica, mas não deixa de ser outra vítima, visto que a

32 “sino una ideología económica y política basada en una pseudociencia, porque niega sin
fundamento el cambio climático para justificar un sistema económico depredador de la naturaleza”
(MORENO-PLATA, 2019, p.43).
33 https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/06/01/desigualdades-e-desobediencia (Acesso
em 25 fev. 21)

https://www.horizontesaosul.com/single-post/2020/06/01/desigualdades-e-desobediencia
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maior frequência de eventos climáticos extremos (secas, tempestades, inundações)

irá resultar em aumento dos preços dos alimentos por conta da perda de safras, e

maiores gastos com restauração da infraestrutura (MAAS DOS ANJOS,

FREYESLEBEN, 2020). Segundo eles,

Na medida que o negacionismo se torna mais difícil de sustentar, negada
por eventos e a sucessão de catástrofes, a tendência é a metamorfose. Sua
segunda fase é a aceitação parcial da realidade e a exaltação do argumento
econômico: as medidas de contenção destruiriam os empregos34 (MAAS
DOS ANJOS, FREYESLEBEN, 2020, p.6). tradução da autora

Os autores, baseados em Carl Sagan, resumem os comportamentos mais

frequentes no que se refere ao negacionismo e seus discursos: ataque ao

interlocutor (deslegitimando seus argumentos), argumento de autoridade (outro

obstáculo para refletir sobre o que é dito - como se as supostas qualidades

exemplares do locutor sejam o suficiente para validar seu argumento), apelo à

ignorância (quando reivindica desnecessariamente o aprofundamento de hipóteses e

investigação de resultados), petição de princípio (significa que as respostas

desejadas, baseadas em premissas também desejadas e escolhidas para justificá-

la), seleção parcial de observações (enunciando um ou alguns poucos fatos sobre

um fenômeno, que sejam favoráveis à conclusão que se busca), invocação de

exceções como regra geral (exaltação de fenômenos isolados como se fossem

representativos do conjunto), deturpação das estatísticas (consiste em utilizar dados

quantitativos isolados - não representando, portanto, o conjunto - para refutar uma

hipótese), análises de curto prazo (considerar o menor atraso de tempo pode

distorcer os seus resultados), e por fim, palavras enganosas, ou seja, utiliza a

multiplicidade de sentidos de palavras para exagerar alguns aspectos e também

mascarar outros (MAAS DOS ANJOS, FREYESLEBEN, 2020).

Nesse sentido, os autores mencionam que

A investigação científica não é infalível, mas é sempre necessária para
entender os maiores problemas da humanidade. Desprezá-la e assediar os

34 A medida que el negacionismo se vuelve más difícil de sostener, negado por los hechos y la
sucesión de catástrofes, la tendencia es la metamorfosis. Su segunda fase es la aceptación
parcial de la realidad y la exaltación del argumento económico: las medidas de contención
aniquilarían los empleos (MAAS DOS ANJOS, FREYESLEBEN, 2020, p. 6).
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pesquisadores não é um fato histórico novo. Houve momentos em que isso
aconteceu no mundo. A repetição desse procedimento de abandono da
razão pode ter consequências mais graves hoje, porque o esgotamento da
capacidade da biosfera não era uma realidade iminente em outras fases da
história. Desta vez, relativizar com intenções políticas as conclusões
alcançadas por profissionais de certas áreas do conhecimento não é
apenas um estratagema eticamente questionável. O que está em jogo não é
apenas uma escolha ou os lucros de grandes empresas35 (MAAS DOS
ANJOS, FREYESLEBEN, 2020, p. 9). tradução da autora

Viso (2018) também nos mostra que a situação que nos encontramos na

atualidade é de alta complexidade, grandes incertezas e riscos, sugerindo que é

tarde para medidas de mitigação, restando apenas a adaptação conforme indicado

pelo Acordo de Paris em 2015 (VISO, 2018). Segundo a autora,

[...] a modalidade negacionista parecia que enfrentava sua extinção precoce
no século XXI em vista dos sinais cada vez mais evidentes do aquecimento
global e das esmagadoras evidências científicas reunidas nos relatórios do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), mas
ressurgiu com força com a chegada de Trump a Casa Branca. Desde o final
de agosto passado, outro negacionista, Scott Morrison, ocupa a presidência
da Austrália. Assim, essa corrente, instalada em setores próximos aos
combustíveis fósseis, agora também se instala em governos poderosos de
onde eles têm capacidade para promover projetos com alto impacto
socioecológico, como a exploração de hidrocarbonetos no Alasca, ou para
confundir os menos informados36 (VISO, 2018, p. 3). tradução da autora

Atualmente, existe uma série de soluções técnicas “verdes” que não possuem

confirmação científica que podem levar a um agravamento da mudança climática. O

35 La investigación científica no es infalible, pero siempre es necesaria para comprender los
mayores problemas de la humanidad. Despreciarla y acosar a los investigadores no es un
hecho histórico nuevo. Ha habido momentos en que esto ha sucedido en el mundo. La
repetición de este procedimiento de abandono de la razón puede tener consecuencias más
graves hoy, porque el agotamiento de la capacidad de la biosfera no era una realidad
inminente en otras fases de la historia. Esta vez, relativizar con intenciones políticas las
conclusiones alcanzadas por profesionales de ciertas áreas del conocimiento no es solo una
estratagema éticamente cuestionable. Lo que está en juego no es solo una elección o las
ganancias de grandes compañías (MAAS DOS ANJOS, FREYESLEBEN, 2020. p. 9).

36 [...] la modalidad negacionista parecía que enfrentaba su pronta extinción en el siglo XXI a la vista
de las cada vez más patentes muestras del calentamiento global y la apabullante evidencia
científica recogida en los informes del Panel Intergubernamental sobre
Cambio Climático (IPCC), pero ha resurgido con fuerza con la llegada de Trump a la Casa
Blanca. Desde finales del agosto pasado, otro negacionista, Scott Morrison, ocupa la presidencia de
Australia. Así, esta corriente, instalada en los sectores próximos a los combustibles fósiles, se instala
ahora también en poderosos gobiernos desde donde tienen la capacidad para promover
proyectos con alto impacto socioecológico, como la explotación de hidrocarburos en Alaska,
o para confundir a los menos informados (VISO, 2018. p.3).
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enfoque e a gestão do aquecimento global se apresenta como um conflito, entre

quem pretende ter lucro com a crise, isolando suas consequências, e entre aqueles

que seguem a ideia de justiça, inclusão e auto organização, colocando esses

conceitos em primeiro plano para elaborar as medidas (VISO, 2018). A autora

conclui assim que,

É necessário como sociedade abordar esse debate e estabelecer a partir de
quais bases e com quais agentes almejamos enfrentar o maior desafio
criado pela humanidade, seja a partir de propostas injustas das elites, ou
com critérios de justiça e equidade para todos e todas; e se deveria ser
liderado por exércitos e corporações, ou por instituições civis e
democráticas que prestam contas ao público37 (VISO, 2018, p. 10-11).
tradução da autora

A seguir, exploraremos as nuances apresentadas pelo negacionismo, assim

como suas principais abordagens.

3.2. As abordagens do negacionismo

Exemplos de abordagens negacionistas são os argumentos de que as

emissões antropogênicas de CO2 são irrelevantes comparadas às emissões

naturais e de que o aquecimento parou em 1998. Neste argumento enganoso,

encontram-se três níveis de parcialidade na seleção dos dados, sendo a primeira

parcialidade o apoio em registros de temperatura que não cobrem todo o planeta

(como Hadley Centre no Reino Unido), a segunda é realizar o cálculo para uma

tendência de longo prazo com base na escolha cuidadosa do início e do fim, e a

terceira parcialidade na seleção de dados é analisar apenas a temperatura da

superfície, contudo mais de “80% da energia retida pelo efeito estufa intensificado

vai para o aquecimento dos oceanos” (COOK, 2010, p. 4).

Outro argumento “cético” que costumamos ouvir é que o clima mudou de

forma natural no passado, logo, o aquecimento global não pode ter causas

37 Es necesario como sociedad abordar ese debate y establecer desde qué bases y con qué agentes
aspiramos a afrontar el mayor reto que tiene planteado la humanidad, si desde las injustas
propuestas de las elites, o con criterios de justicia y equidad para todos y todas;
y si deben encabezarlo los ejércitos y corporaciones, o bien instituciones civiles y democráticas
que respondan ante la ciudadanía (VISO, 2018. p.10-11).
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antrópicas. A comunidade científica está ciente das variações que o clima teve no

passado e, inclusive, isso nos dá pistas fundamentais sobre a resposta do planeta

frente a vários fatores que determinam o clima. Ao realizar exames dos vários

períodos da história do planeta, chega-se à principal descoberta de que “feedbacks

positivos amplificam qualquer aquecimento inicial” (COOK, 2010, p. 7).

O negacionista, ao afirmar que o aquecimento global terá impacto positivo

para a humanidade, citando impactos positivos isolados, desconsidera o conjunto de

evidências em sua totalidade, que indicam que os efeitos negativos superam muito

os positivos. Existem diversos impactos das mudanças climáticas que não possuem

nenhum aspecto positivo, como por exemplo, “entre 18 e 35% das espécies animais

e vegetais podem estar fadadas à extinção até 2050” e também que “oceanos estão

absorvendo muito do CO2 do ar, o que leva à sua acidificação” (COOK, 2010, p. 9).

A previsão é que isso tenha graves efeitos desestabilizadores na totalidade da

cadeia alimentar oceânica, além do branqueamento dos corais por conta do

aquecimento das águas, sendo que a estimativa é de que um bilhão de pessoas

sejam dependentes do oceano para uma parte considerável das proteínas de origem

animal (COOK, 2010).

Em novembro de 2009 ocorreu um episódio que alguns chamaram de

“Climategate”, quando os servidores de email da Universidade de East Anglia no

Reino Unido foram invadidos por hackers, com o roubo de alguns emails. Quando

uma seleção de emails trocados entre climatologistas foram publicados na internet,

“alguns trechos sugestivos foram tirados de contexto e interpretados como se

revelasse que o aquecimento global fosse apenas uma conspiração” (COOK, 2010,

p. 10). Na busca de esclarecer se havia algo errado, houveram seis investigações

independentes para examinar os e-mails roubados (Inglaterra e EUA), e todas elas

indicaram inocência dos cientistas de qualquer má conduta. O email que foi mais

citado foi de Phil Jones, onde mencionava “esconder o declínio”, sendo que esse

declínio se referia ao crescimento de anéis de árvores desde os anos 1960, pois

este é afetado pela temperatura, sendo “uma discussão técnica dos métodos de

análise dos dados inteiramente disponíveis na literatura científica”, e não uma

conspiração (COOK 2010, p. 10). O autor indica que muitos estudos

entrevistaram climatologistas que ativamente publicam estudos científicos
em sua área. Todos esses estudos encontraram a mesma resposta – mais
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de 97% dos especialistas em clima estão convencidos de que os seres
humanos estão mudando as temperaturas globais (COOK, 2010. p. 11).

Dessa forma, o que temos não é apenas um consenso de cientistas, mas um

consenso de evidências múltiplas e independentes que apontam para a mesma

resposta.

Danowski (2012) aponta que existem vários tipos de negacionismos e

negacionistas: “há os por assim dizer independentes e há os que, por baixo do pano,

são pagos por grandes corporações, pelas companhias de carvão, petróleo e gás

para produzir artigos de jornal baseados em falsas pesquisas científicas”, mas

também há aqueles que não aceitam a realidade do aquecimento global ou aceita,

porém com ressalvas no seu modo de vida (DANOWSKI, 2012, p. 6). A autora

também evidencia que

Uma expansão ou um crescimento econômico ilimitado vem se mostrando,
cada vez mais, um ideal não apenas utópico, mas paradoxal, o que fica
evidente uma vez que entendemos que os recursos naturais que
sustentariam esse crescimento, sendo a fonte última de qualquer tecnologia,
são limitados, e que, além disso, também é limitada a capacidade que tem o
planeta de processar os resíduos da atividade industrial (DANOWSKI, 2012.
p. 7).

Frente à constatação de que existem limites extra-econômicos para o

crescimento econômico, a ideia de salvação da nossa civilização pode ocultar uma

outra forma de negacionismo, o qual aceita a gravidade das mudanças climáticas,

contudo, não conseguem enxergar uma solução possível além de um

aperfeiçoamento “verde” da “sociedade (cristã-capitalista) e do modo de vida (tecno-

industrial)” (DANOWSKI, 2012, p. 7). Conforme a autora,

Não apenas não queremos abrir mão dos avanços tecnológicos, das
facilidades, segurança, conforto trazidos pela tecnologia (apesar de todos
os seus problemas – que, como sabemos bem, não são poucos), como
temos a plena convicção de que, sem estes, instaurar-se-ia
necessariamente o caos absoluto, uma espécie de guerra hobbesiana de
todos contra todos (DANOWSKI, 2012. p. 7).

Segundo Herguedas (2010), o negacionismo climático pode ser definido como

um contra-movimento, que tem o objetivo de debilitar os argumentos científicos e as

ações dos movimentos sociais que advertem sobre a gravidade dos problemas
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ambientais. O autor indica que no plano científico, o negacionismo climático utiliza

três tipos de argumentos: sustentam que o aquecimento global não existe ou que

não existem evidências científicas suficientes para confirmá-lo, questionando a

imparcialidade dos estudos e acreditando que isso é uma invenção para aumentar a

intervenção governamental na esfera econômica; declaram que mesmo que esteja

sendo produzido o aquecimento global, é bastante provável que não prejudique a

vida humana, inclusive podendo trazer benefícios; e argumentam que as medidas

propostas para reduzir os efeitos do aquecimento global impactam mais

negativamente do que em positivamente. Nem todos os negacionistas mobilizam ao

mesmo tempo as três classes de argumentos, mas em todos pode-se encontrá-los

em algum grau, presente nos seus discursos (HERGUEDAS, 2010).

Conforme citado por Herguedas (2010), Naomi Oreskes realizou uma

pesquisa na base de dados do Institute for Scientific Information (ISI), e encontrou

trabalhos presentes em oito mil e quinhentas revistas científicas, que continham as

palavras “global climate change”. Nesta etapa, foram novecentos e vinte e oito

resumos publicados entre os anos de 1993 e 2003, sendo que nenhum deles

questionava a existência da mudança climática nem o impacto da atividade humana

(HERGUEDAS, 2010, p. 19).

Em todos os âmbitos da pesquisa científica nunca é absoluto o consenso e o

ceticismo é um fator importante para o avanço da investigação, pois sem isso não

poderiam ser questionados os velhos paradigmas e teorias que não servem mais

frente aos novos desafios. Contudo, o negacionismo que podemos observar

atualmente apresenta estratégias que invocam o ceticismo de forma

contraproducente, tanto do ponto de vista epistemológico quanto do ético

(HERGUEDAS, 2010). O ceticismo apresentado pelos negacionistas é uma

ferramenta para atacar de forma sistemática os métodos que são empregados pela

comunidade científica, quando traz à tona fenômenos inquietantes para o paradigma

ideológico dominante (HERGUEDAS, 2010). Para o autor,

Isso significa que o negacionismo chega a acusar a maioria dos cientistas
do planeta de atuar seguindo diretrizes ideológicas ou de servir a interesses
ocultos. Ao dar esse último passo, o ceticismo se transforma em relativismo
em relação aos fundamentos epistemológicos do conhecimento científico
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com consequências devastadoras para a imagem pública da atividade
científica38 (HERGUEDAS, 2010. p. 21). tradução da autora

Segundo o autor, o negacionismo oscila entre uma postura cientificista, ao

exigir que a ciência explique tudo, e uma postura relativista, ao questionar a

neutralidade e honestidade intelectual dos pesquisadores. Dessa forma, dá a

entender que a ciência não explica nada que não possa ser explicado por qualquer

outra classe de discurso. Em outras ocasiões, o negacionismo se apresenta de

forma mais moderada, entendendo que o CO2 gerado através da ação humana tem

efeitos sobre a atmosfera terrestre, contudo, reduzindo a gravidade da situação

(HERGUEDAS, 2010). Para o autor,

A filosofia da ciência contemporânea mostrou claramente como é ilusório
aspirar a fornecer explicações causais quando confrontado com sistemas
complexos, como o clima terrestre acima mencionado ou, para fazer uma
comparação muito útil, o organismo humano. Por isso, o imaginário negador
beira o absurdo ao tentar conciliar o irreconciliável: o positivismo antiquado
que reivindica certezas ad infinitum com o relativismo pós moderno de que
por trás de cada teoria só vê interesses sociais ocultos39 (HERGUEDAS,
2010. P. 22). tradução da autora

Nesse sentido, Herguedas (2010) indica que

[...] raramente o discurso negacionista delineia claramente a crítica dos
pressupostos científicos a partir de julgamentos morais e políticos. E isso
não é por acaso, porque o negacionismo adverte claramente que as
questões relacionadas aos limites físicos ao crescimento e o debate sobre
os direitos de propriedade exigem uma revisão muito profunda de seu
“paradigma dominante”. Por isso o argumento político central do
negacionismo é simples. Consiste apenas na invocação recorrente de um
velho maniqueísmo cujo maior expoente se encontra nos escritos do
economista ultraliberal Friedrich Hayek, para quem qualquer classe de
intervenção política no sistema de mercado, por mais bem-intencionada que
fosse, nos colocava no “caminho para a servidão”40 (HERGUEDAS, 2010. p.

38 Esto significa que el negacionismo viene a acusar a la mayoría de los científicos del planeta de
actuar siguiendo directrices ideológicas o de servir a intereses ocultos. Cuando se da este último
paso, el escepticismo se transforma en relativismo respecto de los fundamentos epistemológicos del
conocimiento científico con consecuencias devastadoras para la imagen pública de la actividad
científica (HERGUEDAS, 2010. p. 21).
39 La filosofía contemporánea de la ciencia ha mostrado con claridad lo ilusorio que resulta aspirar a
proporcionar explicaciones causales cuando nos enfrentamos a sistemas complejos, como es el
mencionado clima terrestre o, por hacer una comparación muy útil, el organismo humano. Por esta
razón el imaginario negacionista raya el absurdo al tratar de conciliar lo inconciliable: el cerril
positivismo trasnochado que reclama certezas ad infinitum con el relativismo postmoderno que detrás
de cada teoría solamente ve intereses sociales ocultos (HERGUEDAS, 2010. p. 22).
40 [...] rara vez el discurso negacionista deslinda claramente la crítica de los presupuestos científicos
de los juicios morales y políticos. Y esto no es casualidad porque el negacionismo advierte
claramente que las cuestiones relacionadas de los límites físicos al crecimiento y el debate sobre los
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26). tradução da autora

Os negacionistas afirmam que as teorias científicas que demonstram a

existência de uma mudança climática, são na verdade estratégias com objetivo de

justificar a intervenção dos governos na dimensão econômica, visando a redução

das liberdades individuais para produção e troca, e no limite, gerar uma nova forma

de totalitarismo, mesmo não havendo nenhum argumento sólido que demonstre

essa relação. O autor defende que não se pode esquecer que o alarmismo dos

negacionistas com relação ao futuro da liberdade possui uma vantagem psicológica,

pois é mais fácil acreditar naqueles discursos que proporcionam conforto, do que

nos que geram inquietação (HERGUEDAS, 2010).

O negacionismo nasce como um tipo de perversão ideológica, reproduzindo

de maneira distorcida os elementos do campo intelectual. Ávila (2020) indica que o

negacionismo, em suas diversas formas, é a manifestação da concentração da

construção do conhecimento e alienação dos ouvintes, a independência da

tecnologia em relação à ciência, assim como da utilidade sobre à verdade, e a

fragmentação da informação frente a um sistema coerente. Segundo o autor, são

estas as características da tecnociência e do negacionismo científico

contemporâneo, sendo que o seu crescimento e proliferação indicam uma crise da

sociedade do conhecimento (ÁVILA, 2020).

Se trata de um fenômeno que teve um impulso nos últimos anos, sendo

disseminado nas redes sociais com estratégias de desinformação sistemática e

investimentos consideráveis de alguns setores econômicos, como as empresas de

petróleo e fabricantes de cigarro em campanhas criadas para confundir cidadãos

sobre os malefícios do tabagismo, ou então dos malefícios dos combustíveis fósseis,

somados às iniciativas dos grupos de influência, como as igrejas evangélicas (ÁVILA,

2020).

O negacionismo não possui um corpo de conhecimento coerente e que seja

oposto à ciência, operando assim com recusas pontuais em aceitar as conclusões

científicas que venham a desagradar alguns setores econômicos ou ideias

derechos de propiedad exigen una revisión demasiado profunda de su “paradigma dominante”. Por
eso el argumento político central del negacionismo es simple. Consiste tan sólo en la invocación
recurrente de un viejo maniqueísmo cuyo máximo exponente lo encontramos en los escritos del
economista ultraliberal Friedrich Hayek, para quien cualquier clase de intervención política en el
sistema de mercado, por bienintencionada que fuera, nos situaba en el “camino hacia la servidumbre
(HERGUEDAS, 2010. p. 26)
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dominantes. Também indica que para a superação do negacionismo contemporâneo,

deve-se compreender que mais ciência não significa menos negacionismo (ÁVILA,

2020).

Na sessão seguinte, observaremos alguns pontos sobre a realidade brasileira

e o negacionismo científico/climático, para uma melhor compreensão da dimensão

problema que o país enfrenta atualmente.

3.3. Brasil e mundo

Com relação a situação atual do Brasil, Jean Miguel (2020) demonstra em um

artigo que o professor Luiz Carlos Baldicero Molion da Universidade Federal do

Alagoas (UFAL) compareceu a uma audiência pública da Câmara dos Deputados

Federais, a convite da bancada ruralista, para participar das discussões sobre a

relação entre o desmatamento e mudanças climáticas, visando sustentar a proposta

ruralista de reformulação do Código Florestal. Para isso, Molion argumentou que o

entendimento da relação entre o desmatamento e as emissões de gás carbônico

(CO2) como causa das mudanças climáticas estaria errado, e que o desmatamento

deveria sim ser evitado, mas para a manutenção da biodiversidade. Estes

argumentos levantavam suspeitas aos fatos científicos sustentados por 99% da

comunidade científica mundial, sendo que são estes os fornecedores para

formuladores de políticas públicas, partindo de avaliações científicas regulares

(MIGUEL, 2020).

A primeira grande aparição na mídia do Brasil do negacionismo climático foi

em uma entrevista no programa Jô Soares, exibido pela Rede Globo de televisão em

2012. Nesta entrevista, que teve como tema o aquecimento global, o professor

Ricardo Felício da Universidade de São Paulo (USP) argumentou que o

aquecimento global não passaria de uma hipótese e que o efeito estufa seria uma

falácia. O entrevistado declara também que a floresta amazônica não tem influência

sobre o clima e que se a mesma fosse desmatada completamente, se reconstituiria

em 20 anos (MIGUEL, 2020).

Observa-se aqui um contexto político bastante oportuno, pois se deu às

vésperas de encerrar o prazo para o veto presidencial do novo Código Florestal, o

qual concedeu perdão para produtores rurais que desmataram reservas legais e
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áreas de preservação até 2008. Se utilizando de argumentos negacionistas,

deputados a favor da causa ruralista defenderam que existiria uma conspiração por

trás do regime internacional de mudanças climáticas, assim como do ativismo

ambientalista (MIGUEL, 2020).

O negacionismo climático para os ruralistas, na ocasião, apresentava-se

como uma outra “opinião”, que criava suspeitas e indicava que haveria um “outro

lado da história” que era omitido, na tentativa de afastar do debate sobre o Código

Florestal a questão das mudanças climáticas. Mesmo com a visibilidade midiática e

da utilidade do negacionismo climático para sustentar a posição ruralista, ainda não

seria aquele o grande momento do fenômeno do negacionismo climático no Brasil

(MIGUEL, 2020).

Após esses episódios, Miguel (2020) indica que nos governos Lula (2003-

2010), questões ambientais foram inseridas na agenda de política externa, tendo

nesse período a ciência e a política climática seu maior desenvolvimento. Além de

sancionar a Lei Nacional de Mudanças Climáticas, estabeleceu metas voluntárias de

redução de carbono na Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas em

Copenhague - COP 15 (reduzir as emissões de gases do efeito estufa de 36,1% a

38,9% até 2020). Também foram estruturadas redes de pesquisas científicas

nacionais como a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais

(Rede Clima) e o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Mudanças

Climáticas (INCT-MC), os quais “produziram estudos científicos que deram suporte à

política climática nacional e à posição geopolítica do governo nas arenas

internacionais” (MIGUEL, 2020, p. 2). Nesse sentido, o contexto político-científico

das mudanças climáticas tornaram o negacionismo apenas residual naquele período.

Tudo isso muda com a eleição do presidente Jair Bolsonaro (MIGUEL, 2020).

Esse fenômeno de desvalorização da ciência tem a ver com uma condição

chamada de pós-verdade, e trata-se “de situações nas quais os fatos objetivos têm

menos influência que os apelos às emoções e às crenças pessoais” (MIGUEL, 2020,

p.3). Mesmo esse fenômeno não sendo novo, na era digital se configurou uma nova

situação, onde redes anti-científicas estão em ascensão e sendo disseminadas na

internet, inclusive o negacionismo climático (MIGUEL, 2020).

Os cientistas Naomi Oreskes e Erik Conway indicaram que a ação de think

tanks relacionados à ala conservadora do Partido Republicano juntamente a alguns

grupos da mídia, solidificaram na década de 1990 uma contra narrativa às
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mudanças climáticas, “que defendia valores considerados pelos conservadores

como sendo legitimamente americanos: a defesa do livre mercado, o combate ao

comunismo e o direito de opinião em assuntos públicos” (MIGUEL, 2020, p. 5). A

estratégia dos negacionistas associados à mídia tinha como objetivo confundir

“equilíbrio” com “objetividade” na medida em que exige que todas as pessoas

interessadas em determinada questão devem ter voz igual na cobertura dos fatos.

Eles concluem que a conivência da mídia ao negacionismo climático facilitou que o

governo estadunidense decidisse por não fazer nada em relação ao aquecimento

atmosférico (MIGUEL, 2020, p. 5).

Conforme citado pelo autor, para Myanna Lahsen, a propagação de teorias da

conspiração na pauta das mudanças climáticas com influência antrópica tem um

longo histórico. De acordo com Adam Hodges (linguista e professor da Universidade

do Colorado), as decisões do governo Trump de negar seus compromissos com a

política climática tem base nas redes negacionistas (com grande aceitação pelo

público conservador), e o impacto disso sobre a política americana resulta em uma

forma de pós-verdade cínica que pode interromper o debate sobre questões

fundamentais e legítimas. Como pode-se observar, houve uma importação de

narrativas negacionistas de trabalhos e conferências promovidas por think tanks

conservadores dos Estados Unidos (MIGUEL, 2020).

Miguel (2020), refletindo a respeito das razões para se negar as mudanças

climáticas, diz que em um primeiro momento entendemos que o negacionismo

climático serve como artifício retórico para quem visa a desregulamentação da

legislação ambiental e o não cumprimento dos acordos internacionais, e desta forma,

a primeira razão para negar seria dar continuidade às atividades econômicas que

impactam o meio ambiente, sem regulação ou compromisso público (MIGUEL, 2020).

Em segundo lugar, o negacionismo climático também se encaixa na visão de

mundo de alguns grupos que, de fato, acreditam que as mudanças climáticas e o

aquecimento global são fraudes, com uma percepção de que as instituições de

ensino estão corrompidas pelo pensamento de esquerda, sendo as mudanças

climáticas parte dessa conspiração, demonstra que o negacionismo climático (além

das razões dos grupos econômicos liberais) faz parte de “um regime discursivo

inserido em uma determinada rede de práticas compartilhadas por grupos que se

sentem de alguma maneira enganados e desiludidos” (MIGUEL, 2020, p. 7).
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Dessa forma, o negacionismo climático transcende os aspectos políticos e

científicos e passa a se referir a significados sociais enraizados, em realidades

subjetivamente vivenciadas como completas. Assim, vários daqueles que creem nas

mudanças climáticas podem também negar em alguma medida a urgência que isso

implica no seu modo de vida, e assim, passam essa responsabilidade (decidir e

buscar soluções) para as autoridades. Ou seja, demonstra-se alguma preocupação

com a questão ambiental, mas sem engajamento ou vontade de transformar o seu

modo de vida, não levando a sério a urgência da transformação política. O autor

sugere que talvez “seja essa a forma de negacionismo que mais tem contribuído

para que a questão das mudanças climáticas se encontre tão vilipendiada no Brasil

atual” (MIGUEL, 2020, p. 8).

Nesse sentido, Gabriel da Costa Ávila (2020) traz também a reflexão do

negacionismo somado à condição de pandemia da Covid-19, que segundo ele, tem

potencial de pôr em xeque muitas práticas sociais que são naturalizadas. A

ascensão política do negacionismo científico, concomitante à uma condução

tecnocientífica global da crise, trouxe à tona pormenores importantes que merecem

ser analisados (ÁVILA, 2020). O autor define o conceito de tecnociência como o

fenômeno de fusão e mistura entre ciência, tecnologia e capitalismo neoliberal,

sendo resultado da apropriação da tecnologia e da ciência pelo mercado, que por

sua vez gera modificações nos próprios mecanismos do mercado, podendo inclusive

ir além, e identificar como uma relação de codependência e coprodução,

reproduzindo uma tendência extremamente alienante e concentradora (ÁVILA, 2020).

Conforme citado por Chaves (2020), Angela Davis argumenta que a atual

crise expõe as perversidades do racismo estrutural, assim como a falta de eficiência

do neoliberalismo econômico em garantir os direitos básicos para a população

(moradia, educação e saúde) e, em um período de emergência climática perpassada

por uma pandemia, podemos perceber uma potencialização das opressões e um

aprofundamento das desigualdades que nos cercam - raça, gênero, sexualidade e

de classe (CHAVES, 2020).

No capítulo seguinte, observaremos as análises da plataforma Fakebook.eco

com relação aos discursos do governo, para esta pesquisa especificamente, sobre o

Fundo Clima e o Fundo Amazônia.

4 Discursos do governo: Fundo Amazônia e Fundo Clima
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O objetivo deste capítulo é contrastar as posições do governo brasileiro

(2018-atualmente), especialmente nas figuras do Ministro do Meio Ambiente Ricardo

Salles e do Presidente Jair Bolsonaro, a partir das verificações feitas pela plataforma

Fakebook.eco41, onde constam as principais falácias da atual gestão com relação ao

meio ambiente (ao Fundo Amazônia42 e ao Fundo Clima43, especificamente para

esta pesquisa), representando um visão do terceiro setor. A estrutura deste capítulo

é a seguinte: primeiramente, discorreremos sobre o atual governo e as fake news; a

seguir, serão apresentados os dois Fundos em detalhes, os quais são objetos de

análise, para uma compreensão do contexto que se aplicam os discursos e ações;

no terceiro momento será retratada a plataforma Fakebook.eco e seus objetivos; e

por último, as principais conclusões evidenciadas durante esta análise.

4.1. A que ponto chegamos

Em 2019, logo após a posse de Jair Bolsonaro, nomes como Ricardo Felício e

Luiz Molion ressurgem e, junto a outros 20 professores de universidades brasileiras

publicaram um site, chamado Notícias Agrícolas (MIGUEL, 2020). Eles também

enviaram uma carta aberta ao então ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles,

reivindicando que fosse estruturada uma agenda climática com base em evidências

e em interesses reais da sociedade. Para eles, as questões climáticas seguiam

“pautadas, predominantemente, por equivocadas e restritas motivações ideológicas,

políticas, econômicas e acadêmicas” e que “não há evidências científicas da

influência humana no clima global” (MIGUEL, 2020, p. 3). Os autores também

argumentam na carta que a proposta de economia de baixo carbono é uma solução

para um problema que não existe (MIGUEL, 2020).

A função de Salles no governo é a de agilizar os processos de licenciamento

e abordar as questões ambientais sem um suposto viés ideológico (MIGUEL, 2020).

As primeiras ações administrativas que Salles implementou foram o fechamento da

Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas e também desistir de sediar a

41 https://fakebook.eco.br/. (Acesso em 20 mar. 21)
42 http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/ (Acesso em 20 mar. 21)
43 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima (Acesso em 20
mar. 21)

https://fakebook.eco.br/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima
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Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (COP25) de 2019 no

Brasil (em decisão conjunta com o Itamaraty). Com relação às mudanças climáticas,

o Ministro declarou que o impacto antropogênico nas mudanças climáticas ainda

seriam um debate acadêmico controverso, além de indicar que existe um alarmismo

sobre a questão (MIGUEL, 2020).

Em maio de 2019, foi realizada uma audiência pela comissão de Relações

Exteriores e de Meio Ambiente do Senado, tendo o objetivo de discutir a importância

da pauta das mudanças climáticas para a agenda política, para a qual foram

convidados Molion e Felício após a publicação da carta. A comissão convidou para

uma sessão paralela os cientistas do IPCC Paulo Artaxo, Carlos Nobre, Mercedes

Bustamante e Luiz Gylvan Meira Filho, que durante uma longa sessão corroboraram

a validade das informações científicas e deram um alerta sobre os riscos do

aquecimento atmosférico para o Brasil. Nesta ocasião, o meteorologista Carlos

Nobre declarou que “nós estamos vivendo um momento que nós cientistas não

previmos - nem mesmo os cientistas sociais - que no século XXI estaríamos vendo

um movimento mundial anti-ciência, anti-intelectualismo” (MIGUEL, 2020, p. 3).

No Brasil, o negacionismo se disseminou principalmente através dos

apoiadores do governo Bolsonaro, inclusive Ricardo Felício (que foi candidato a

deputado federal em 2018 pelo Partido Social Liberal - PSL) e o negacionismo

climático foi adotado, virando parte do discurso e da política do governo sobre

questões ambientais (MIGUEL, 2020, p. 4). Para Olavo de Carvalho, um dos

ideólogos do governo que teve grande influência sobre o pensamento da atual

gestão, o aquecimento global é um “truque para implementar um governo global” e a

“fraude científica” se tornou uma tática da esquerda visando produzir alarmismo.

Essas ideias contam com um número de publicações que vêm sendo divulgadas

entre apoiadores do atual governo, como “O Império Ecológico” de Pascal Bernardin

e “Psicose Ambientalista” de Dom Bertrand Oliveira e Bragança (MIGUEL, 2020, p.

4).

No mês de julho de 2019, o Itamaraty enviou um diplomata para uma

conferência com negacionistas do clima realizada pelo think tank The Heartland

Institute, em Washington. Após esse episódio, circulou um telegrama que informava

os principais pontos abordados no encontro e, em um trecho o diplomata resumia o

pensamento sobre os alertas feitos sobre as mudanças climáticas: “[...] eles estão

colocando em risco nosso modo de vida. O debate não é sobre mudança do clima,
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nem sobre dióxido de carbono. Não é sobre clima, nem ciência. É sobre socialismo

contra capitalismo” (MIGUEL, 2020, p.6) . Em setembro do mesmo ano, o ministro

Ricardo Salles encontrou um grupo negacionista do clima do Competitive Enterprise

Institute (CEI), nos Estados Unidos (MIGUEL, 2020).

Essa relação de think tanks conservadores norte-americanos nas redes de

informação do governo pode ter influenciado diretamente a postura adotada pelo

Brasil na COP25, onde compareceu em pequeno número e sem uma proposta clara,

posicionando-se junto a países como Estados Unidos, Austrália e Arábia Saudita

para obstruir as negociações. “Esse realinhamento geopolítico demonstra que o

governo brasileiro optou por adotar a trajetória dos maiores emissores de carbono,

seguindo os passos de Donald Trump” e, dessa forma, verifica-se que o

negacionismo climático virou uma política de governo Bolsonaro, na medida que as

autoridades ignoraram e atacaram a ciência (MIGUEL, 2020, p. 6).

Desde 2018, diversas iniciativas foram realizadas para checar as notícias

falsas produzidas a respeito do meio ambiente, e também sobre diversas outras

questões. Esses projetos e parcerias visam identificar o que é falso, reduzir o

impacto desses boatos e mostrar ao público o que é verdade, visto que essas

notícias falsas estão se espalhando pelas redes sociais e aplicativos de mensagens,

fato que dificulta aos leitores identificar o que é realmente verdade ou não. Algumas

empresas e aplicativos divulgaram orientações para que as pessoas consigam

verificar se são reais as notícias antes de compartilhar com outras pessoas, como:

observar a fonte da informação e comparar a notícia com outros sites, observar se

aquele veículo de notícias é confiável, além de atentar para a data da publicação e

ler a matéria completa antes de compartilhar, entre outros.

A questão das fake news foi objeto de discussão no seminário “Fake News,

Redes Sociais e Democracia”, realizado pela Câmara dos Deputados em setembro

de 2019, juntamente com os institutos “E se fosse você?” e “Palavra Aberta”. O

Brasil possui legislações como o Código Florestal (Lei No 4.737, de 1965), que

tipifica como ilícita a disseminação de conteúdo inverídico, e a Lei No 13.834 de

2019 inseriu no código outro crime compreendido como a prática de “denunciação

caluniosa com finalidade eleitoral”, tendo previsão de pena que pode ser de até 8

anos de prisão. Além disso, no Código Penal (Lei No 2.848 de 1940), apesar de não

mencionar especificamente conteúdo falso, coloca como crimes calúnia, injúria e
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difamação, que também pode ser mobilizado para enquadrar mensagens

enganosas44.

Neste mesmo seminário, foi lançado o projeto chamado de Comprove, para

receber demandas dos cidadãos e dos parlamentares, analisar e apresentar uma

versão sobre fatos relacionados à Casa, classificando os materiais como fato, falso

ou impreciso. Neste projeto, as fake news são definidas como notícias que não

correspondem à realidade, amplamente compartilhadas, tendo como objetivo atrair a

atenção das pessoas e provocando reações inflamadas, normalmente, contra uma

instituição, ideia, fato ou mesmo uma pessoa45. Dessa forma, foi criada uma página

própria dentro do site da Câmara dos Deputados, onde são disponibilizadas as

checagens e podendo ser replicadas por qualquer cidadão, além de dicas e

orientações sobre como evitar, não reproduzir e acreditar nesse tipo de conteúdo46.

Visando alertar e conscientizar a população sobre os perigos de compartilhar

informações falsas, em 1° de abril de 2019, representantes do Conselho Nacional de

Justiça (CNJ), associações de magistratura, dos tribunais superiores e também da

imprensa, lançaram o Painel de Checagem de Fake News. O objetivo é que sejam

estimuladas entidades, instituições e veículos de comunicação a se somarem ao

Painel, permitindo assim a extensão da checagem de conteúdos a outros Tribunais.

Entre os diversos parceiros do Painel, encontram-se o Tribunal Superior Eleitoral

(TSE), Câmara dos Deputados, Fundação Getúlio Vargas (FGV), OAB, Jota, Uol,

entre outros47. Há também uma iniciativa chamada Senado Verifica: fato ou fake?,

sendo um serviço criado para que o internauta possa verificar se determinada notícia

sobre o Senado é verdadeira ou falsa, sendo resultado da parceria entre a

Secretaria de Comunicação Social do Senado e a Ouvidoria da Casa48.

No que diz respeito à questão ambiental, as fake news também estão

presentes e são extremamente perigosas, pois ao receber uma informação incorreta

e acreditar nela, as pessoas passam a ver com outros olhos os alertas sobre

mudanças climáticas e as consequências desastrosas do desmatamento, deixando

de se preocupar e de adotar medidas que realmente protejam o planeta e os seres

44 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/autoridades-e-pesquisadores-discutem-
como-combater-noticias-falsas (Acesso em 20 mar. 21)
45 https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/camara-lanca-ferramenta-para-checagem-de-
noticias-falsas (Acesso em 27 mar. 21)
46 https://www.camara.leg.br/comprove (Acesso em 27 mar. 21)
47 https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/painel-de-checagem-de-fake-news/ (Acesso em 27 mar.
21)
48 https://www12.senado.leg.br/verifica (Acesso em 27 mar. 21)

https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/autoridades-e-pesquisadores-discutem-como-combater-noticias-falsas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/autoridades-e-pesquisadores-discutem-como-combater-noticias-falsas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/camara-lanca-ferramenta-para-checagem-de-noticias-falsas
https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2019-09/camara-lanca-ferramenta-para-checagem-de-noticias-falsas
https://www.camara.leg.br/comprove
https://www.cnj.jus.br/programas-e-acoes/painel-de-checagem-de-fake-news/
https://www12.senado.leg.br/verifica
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vivos. Dessa forma, foi lançado um site chamado Fakebook.eco, para combater a

desinformação e notícias falsas com relação à área ambiental, sistematizado de

maneira didática, o conhecimento sobre os mitos e as distorções que permeiam o

debate ambiental no Brasil49. De acordo com os responsáveis, o objetivo é unir o

método jornalístico de verificação às melhores referências científicas que estão

disponíveis. Falaremos mais sobre ela mais adiante.

Existem diversas plataformas online para verificar se um link contém fake

news50. São elas: Fato ou Fake51, o projeto Comprova52, o Truco (Agência Pública)53,

a Aos Fatos54, a Agência Lupa, o Fake Check55, o Boatos56 e o E-Farsas57.

Nesse sentido, buscaremos compreender o que é dito e feito sobre o Fundo

Amazônia e o Fundo Clima, através da plataforma escolhida para esta pesquisa,

Fakebook.eco, a qual como já vimos, traz verificações dos discursos do governo

Bolsonaro.

A sessão seguinte tratará sobre o Fundo Amazônia em detalhes, para uma

compreensão mais completa do contexto.

4.2. Fundo Amazônia

O Fundo Amazônia é uma iniciativa pioneira de financiamento para ações de

Redução de Emissões Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal

(REDD+). Ele foi proposto pelo Brasil no ano de 2007, na 13° Conferência das

Partes da United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC),

também conhecida como Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança

Climática (CQNUMC).

Conforme consta na página inicial do site58 do Fundo Amazônia, este teria

como finalidade a captação de doações para a realização de aplicações não

49 https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/fakebook-combate-fake-news-e-desinformacao-na-area-
ambiental/ (Acesso em 29 mar. 21)
50 https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/como-identificar-fake-news-oito-sites-para-checar-se-
noticia-e-verdadeira.ghtml (Acesso em 29 mar. 21)
51 g1.globo.com/fato-ou-fake (Acesso em 29 mar. 21)
52 projetocomprova.com.br (Acesso em 29 mar. 21)
53 apublica.org (Acesso em 29 mar. 21)
54 aosfatos.org (Acesso em 29 mar. 21)
55 nilc-fakenews.herokuapp.com (Acesso em 29 mar. 21)
56 www.boatos.org (Acesso em 29 mar. 21)
57 www.e-farsas.com (Acesso em 29 mar. 21)
58 http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/ (Acesso em 30 mar. 21)

https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/fakebook-combate-fake-news-e-desinformacao-na-area-ambiental/
https://ciclovivo.com.br/fique-ligado/fakebook-combate-fake-news-e-desinformacao-na-area-ambiental/
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/como-identificar-fake-news-oito-sites-para-checar-se-noticia-e-verdadeira.ghtml
https://www.techtudo.com.br/noticias/2018/10/como-identificar-fake-news-oito-sites-para-checar-se-noticia-e-verdadeira.ghtml
http://www.boatos.org
http://www.e-farsas.com
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/home/
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reembolsáveis, que teoricamente, será destinado à ações de prevenção,

monitoramento e combate ao desmatamento, além da promoção da conservação e o

uso sustentável da Amazônia Legal, mas também apoia o desenvolvimento de

sistemas de monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas do Brasil

e em outros países tropicais, com até 20% de seus recursos.

Uma conta bancária específica foi criada a partir do Decreto 6.527, de 1° de

agosto de 2008 pelo Governo Federal, que passou a ser chamada de Fundo

Amazônia, e sua gestão ficou a cargo do Banco Nacional do Desenvolvimento

Econômico e Social (BNDES), o qual contrata e monitora a captação de recursos. O

BNDES é uma empresa pública federal, fundada em 1952, atuante no financiamento

de vários segmentos da economia no Brasil (infraestrutura, indústria, micro e

pequenas empresas, entre outros), incentivando a inovação, o desenvolvimento do

território e boas práticas socioambientais, tendo como um de seus objetivos

estratégicos contribuir para a melhoria da qualidade e eficiência na prestação de

serviços de educação, saúde e segurança59.

Segundo consta no Relatório Anual do Fundo Amazônia, as decisões

tomadas pelo BNDES são baseadas em parâmetros técnicos e submetidas à

auditoria e também ao controle de órgãos externos. O Banco possui um amplo

portfólio de instrumentos financeiros para a promoção do desenvolvimento

sustentável, com condições atrativas de apoio a setores como energia renovável,

saneamento, restauração florestal e mobilidade urbana. O plano para o triênio de

2018-2020 tem como objetivo fortalecer a atuação do BNDES na implementação dos

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), além da contribuição

nacionalmente determinada (NDC) para alcançar as metas do Acordo de Paris60,

aprimorando o sistema de gestão de riscos socioambientais do Banco e a ampliação

da transparência e diálogo com a sociedade sobre a atuação em sustentabilidade.

No ano de 2019, o BNDES se credenciou ao Green Climate Fund (GCF), reforçando

seu compromisso de ser protagonista na agenda de finanças verdes no país, tendo

papel relevante no cenário internacional, no combate e adaptação aos impactos que

são consequências das alterações do clima.

59http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.
pdf (Acesso em 29 mar. 21)
60 https://www.wwf.org.br/?77471/Acordo-de-Paris-completa-cinco-anos-com-licoes-aprendidas
(Acesso em 30 mar. 21)

http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.pdf
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O Fundo conta com um Comitê Orientador (COFA), o qual é responsável por

estabelecer as diretrizes e critérios para as aplicações dos recursos, acompanhar as

informações que seguem às aplicações, além de aprovar o Relatório de Atividades

do Fundo Amazônia e zelar pela fidelidade dos projetos apoiados pelo Fundo, ao

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal

(PPCDAm) e também à Estratégia Nacional para Redução das Emissões

Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos

Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de

Estoques de Carbono Florestal (ENREDD+). O COFA se configurava com

representantes da União, de todos os Estados da Amazônia Legal, da entidade

representativa dos municípios, dos Ministérios, do Terceiro Setor, da FUNAI, entre

outros61.

Além disso, conta com um Comitê Técnico (CTFA), que é nomeado pelo

Ministério do Meio Ambiente após consulta ao Fórum Brasileiro de Mudanças

Climáticas, e tem a atribuição de evidenciar a quantidade de emissões de carbono

advindas de desmatamentos na Amazônia, devendo avaliar o método utilizado para

o cálculo da área de desmatamento e a quantidade de carbono por hectare usada

no cálculo dessas emissões62. Este comitê é composto por especialistas de notório

saber técnico-científico e o mandato dos membros é de três anos, podendo ser

prorrogado uma vez por mais três anos.

Conforme consta no Relatório Anual do Fundo Amazônia63, na última edição

encontrada (2019), a Noruega é o maior doador de recursos até o momento,

com R$ 3.186.719.318,40, representando 93,8% das doações, seguido da

Alemanha (a partir de 2010) com doação de R$ 192.690.396,00 por meio do banco

KFW Enwicklungsbank, representando 5,7% das doações. O terceiro doador de

recursos é a Petróleo Brasileiro S.A (Petrobras), que entre 2011 e 2019 aportou

R$ 17.285.079,13, sendo a primeira empresa brasileira a contribuir para o fundo,

representando 0,5% das doações.

Com o Decreto n° 9.759, de 11 de abril de 2019, extinguiram-se diversos

colegiados da administração pública federal, incluindo comitês, grupos e fóruns,

além do COFA e o CTFA, a partir de 28 de junho de 2019. Até o presente momento,

61 http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/COFA/ (Acesso em 30 mar. 21)
62 http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/CTFA/ (Acesso em 30 mar. 21)
63http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.
pdf (Acesso em 30 mar. 21)

http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/COFA/
http://www.fundoamazonia.gov.br/pt/fundo-amazonia/governanca/CTFA/
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.pdf
http://www.fundoamazonia.gov.br/export/sites/default/pt/.galleries/documentos/rafa/RAFA_2019_port.pdf
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não foi definida uma nova governança para o Fundo Amazônia. Com isso, a

Alemanha cancelou em agosto de 2019, um repasse de R$ 155 milhões em

recursos para projetos de conservação na floresta amazônica, alegando uma

preocupação com o aumento nos índices de desmatamento no Brasil. A Noruega,

por sua vez, suspendeu um repasse de R$ 133 milhões, indicando que o Brasil

quebrou o acordo.

A partir de 2019, o governo brasileiro implementou reformas e reestruturação

de estratégias e políticas (incluindo a política ambiental), com novas prioridades.

Considerando essas alterações unilaterais do governo, começam as negociações

entre os governos dos países doadores e o brasileiro, buscando um entendimento

que contemplasse todas as partes, e desde então, as análises e aprovações de

novos projetos foram suspensas. Com a publicação do Decreto 10.144/2019, de 28

de novembro de 2019, foi revogado “o artigo 2° do Decreto 6.527/2008, que

autorizava o BNDES a proceder às captações de doações e emitir diploma

reconhecendo a contribuição dos doadores ao Fundo Amazônia”. Dessa forma, a

captação de doações sofreu alterações, pois “não se encontrava mais disciplinada a

possibilidade de o BNDES captar novas doações ao Fundo” (RAFA, 2019, p. 11).

Não foram aprovados novos projetos, permanecendo com 103 projetos

apoiados, com valor total de R$1,86 bilhão, e destes, seis projetos foram concluídos

em 2019, totalizando 27 projetos concluídos. Os projetos aprovados nos anos

anteriores permaneceram contabilizando um desembolso de 1,17 bilhão, destinados

ao desenvolvimento sustentável e de combate ao desmatamento ilegal (RAFA, 2019,

p. 11).

Houve a publicação da “Avaliação de Meio Termo da Efetividade do Fundo

Amazônia”, realizada por uma equipe de consultores independentes, da

coordenação técnica da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe

(Cepal), com estudo que abrangeu os eixos de atuação do Fundo Amazônia, ou seja,

Produção Sustentável; Monitoramento e Controle; Ordenamento Territorial, Ciência,

Inovação e Instrumentos Econômicos. Além disso, foram feitos estudos

complementares com relação a distribuição de benefícios e o apoio do fundo na

implementação do Cadastro Ambiental Rural -CAR (RAFA, 2019, p. 11).

No capítulo “Monitoramento e Avaliação de Resultados” do Relatório Anual do

Fundo Amazônia de 2019, é apresentado um resumo dos principais resultados e

recomendações. Conforme a equipe conclui, apesar de claras evidências de que o
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Fundo tem contribuído para a redução do desmatamento da Amazônia, é um grande

desafio estimar essa contribuição de forma quantitativa. Segundo eles, apesar de

não haver alteração na tendência da taxa de desmatamento dos últimos anos, sem o

Fundo, teria sido pior. No que diz respeito ao apoio do Fundo ao CAR, identificaram

que o desmatamento é “percentualmente menor nas áreas cadastradas do que nas

não cadastradas”, e que os projetos de CAR contribuíram para evitar o

desmatamento de 8.571 km² na Amazônia e no Cerrado, entre os anos de 2014 e

2018 (RAFA, 2019, p. 11).

Fruto da parceria com o banco alemão KFW, objetivando ampliar a

transparência dos processos gerenciais do Fundo Amazônia, foi feito em 2019 um

piloto de aplicação da tecnologia blockchain, utilizando o sistema TruBudget. Esse

sistema permite que as transações entre instituições sejam registradas em uma

plataforma compartilhada, além de ter uma garantia de que as informações serão

reconhecidos pelas instituições envolvidas nessa transferência de recursos

financeiros, ou seja, cada computador conectado na rede consegue validar e

distribuir os registros de forma que inviabiliza alterações e fraudes (RAFA, 2019, p.

12).

Em resumo, ao final do ano de 2019, o Fundo Amazônia estava com R$ 2,2

bilhões paralisados e nenhum projeto foi aprovado (sendo o primeira vez que o FA

termina o ano sem aprovações), além de ter desembolsado o menor valor em seis

anos, apenas R$ 87 milhões64. O ministro do Meio Ambiente norueguês, Sveinung

Rotevatn, afirmou no dia 14 de abril de 2021 que só pretende retomar os repasses

para o Fundo Amazônia, quando o Brasil alcançar uma diminuição substancial do

desmatamento na Amazônia65. As negociações estão sendo feitas pelo vice-

presidente Hamilton Mourão.

Como observado no Relatório Anual, está previsto na Política Nacional sobre

Mudança Climática uma redução de 80% da média da taxa anual de desmatamento,

com relação aos que foram vistos entre 1996 e 2005. “Ou seja, a meta a ser

alcançada em 2020 pelo Brasil é de no máximo 3.925 km² de desmatamento anual

na Amazônia Legal” (RAFA, 2019, p. 41).

64 https://www.oeco.org.br/noticias/retrospectiva-2019-apos-extinguir-comite-gestor-governo-paralisa-
fundo-amazonia/ (Acesso em 30 mar. 21)
65 https://www.dw.com/pt-br/noruega-quer-queda-no-desmatamento-para-reativar-fundo-
amaz%C3%B4nia/a-57193962 (Acesso em 30 mar. 21)

https://www.oeco.org.br/noticias/retrospectiva-2019-apos-extinguir-comite-gestor-governo-paralisa-fundo-amazonia/
https://www.oeco.org.br/noticias/retrospectiva-2019-apos-extinguir-comite-gestor-governo-paralisa-fundo-amazonia/
https://www.dw.com/pt-br/noruega-quer-queda-no-desmatamento-para-reativar-fundo-amaz%C3%B4nia/a-57193962
https://www.dw.com/pt-br/noruega-quer-queda-no-desmatamento-para-reativar-fundo-amaz%C3%B4nia/a-57193962
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Conforme consta no site do INPE, na sessão do PRODES Amazônia,

encontramos os dados estimados de desmatamento para o ano de 2020, sendo que

a primeira apresentação dos dados é feita em dezembro de cada ano, na forma de

estimativa, e os dados consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano

seguinte66. Dessa forma, observamos que a estimativa para 2020 foi 180% superior

à previsão da Política Nacional sobre Mudança Climática, somando 11.088 km² de

desmatamento na Amazônia Legal, sendo um crescimento de 9,5% com relação ao

ano de 2019. Com isso, a destruição ocorrida no segundo ano sob a gestão de Jair

Bolsonaro é 70% maior do que a média registrada desde 2008.

Em análise do Observatório do Clima67 fica sinalizado que o contexto atual é

resultado de um conjunto de fatores, que envolvem enfraquecimento da fiscalização,

corte de investimentos em preservação e desmonte dos órgão ambientais. A

entidade lista como elementos que travam a proteção da Amazônia, a paralisação

da cobrança de multas sob responsabilidade do Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais (IBAMA), o congelamento do Fundo Amazônia, a

perseguição ocorrida à agentes, entre outras iniciativas do governo.

4.3. Fundo Clima

No site do BNDES68 encontramos a definição do Programa Fundo Clima,

assim como seus objetivos. O Fundo foi criado pela Lei 12.114 em 09 de dezembro

de 2009 e regulamentado pelo Decreto 7.343, de 26 de outubro de 2010, sendo

atualmente orientado pelo Decreto 10.143 de 28 de novembro de 201969.

O Fundo Clima é um dos instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do

Clima, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, constituindo-se em um fundo de

natureza contábil, com a finalidade de garantir os recursos para apoiar projetos ou

pesquisas, além de financiar empreendimentos que tenham como objetivo a

mitigação das mudanças climáticas. Dentre os objetivos, estão: apoiar a implantação

de empreendimentos, aquisição de maquinário e equipamentos, além do

66 http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes (Acesso em 30 mar. 21)
67 https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/desmatamento-na-amazonia-e-o-maior-dos-ultimos-12-
anos (Acesso em 30 mar. 21)
68 https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima (Acesso em 5
abr. 21)
69 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10143.htm (Acesso em 5 abr. 21)

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/desmatamento-na-amazonia-e-o-maior-dos-ultimos-12-anos
https://www.brasildefato.com.br/2020/11/30/desmatamento-na-amazonia-e-o-maior-dos-ultimos-12-anos
https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/financiamento/produto/fundo-clima
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10143.htm
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desenvolvimento tecnológico para a redução de emissões de gases que causam o

aquecimento global e a adaptação aos efeitos da mudança climática.

O Fundo possui nove subprogramas, os quais são empreendimentos

passíveis de aprovação para receber apoio: o de Mobilidade Urbana, Cidades

Sustentáveis e Mudança do Clima, Máquinas e Equipamentos Eficientes, Energias

Renováveis, Resíduos Sólidos, Carvão Vegetal, Florestas Nativas, Gestão e

Serviços de Carbono e Projetos Inovadores. Nesse sentido, o valor máximo de

financiamento por beneficiário é de R$30 milhões a cada período de 12 meses,

existindo regras e critérios para que de fato esse financiamento seja aprovado.

Conforme apresentado no site da Fundação Instituto de Administração (FIA)70,

na proposta original, o Fundo Clima era administrado por um Comitê Gestor,

formado por representantes da sociedade civil e do governo, tendo função de

conselho deliberativo (seleciona e avalia projetos, aprovando a proposta

orçamentária e também o Plano Anual de Aplicação de Recursos - PAAR). Esse

comitê contava com 18 integrantes, entre Organizações Não-Governamentais

(ONGs), da área científica, de movimentos sociais, além de órgãos estaduais e

municipais. A partir de um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro, foi

alterada essa composição no sentido de restringir a participação para apenas

agentes do próprio governo (6 membros). Dessa forma, o Comitê Gestor com nova

composição, continua sendo responsável por estabelecer diretrizes novas de 2 em 2

anos, além de indicar prioridades para aplicação de recursos.

No início do ano de 2019, o ministro Ricardo Salles extinguiu a Secretaria de

Mudanças Climáticas, e em abril, por meio de um decreto, o presidente Bolsonaro

dissolveu o Comitê Gestor. Dessa forma, o Fundo permaneceu inativo até que

houve pressão de uma ação no Supermo Tribunal Federal (STF), fazendo com que

o ministro Salles re-convocasse o Comitê Gestor em julho de 2020, voltando a fazer

aportes dos recursos autorizados nas leis orçamentárias de 2019 e 2020, via

transferências ao BNDES. Após a reativação, Salles compareceu a uma audiência

pública em setembro, afirmando que a Arguição de Descumprimento de Preceito

Fundamental (ADPF) n° 708 perdeu seu objeto, pois o fundo estaria ativo. Salles

então articulou para que o total de recursos não reembolsáveis de 2020 fosse

70 https://fia.com.br/blog/financiamento-fundo-clima/ (Acesso em 5 abr. 21)

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5951856
https://fia.com.br/blog/financiamento-fundo-clima/
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direcionado a um único projeto de Rondônia, que beneficiará 15 municípios, mesmo

sendo um projeto com baixo impacto nas emissões de gases do efeito estufa71.

Em junho de 2020, foi ajuizada uma denúncia sobre a paralisação do Fundo

Clima pela União, pelos partidos PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade, com

apoio técnico do Observatório do Clima. Em janeiro de 2021, outra petição foi

protocolada pelos mesmos partidos, integrando processo da ação original (ADPF n°

708), tendo como relator o ministro Luís Roberto Barroso. Desta vez, questionando a

destinação da totalidade do orçamento disponível (modalidade não reembolsável)

para um único projeto, chamado Lixão Zero, o qual visa eliminar 11 lixões no estado

de Rondônia, o qual é governado por um aliado de Bolsonaro, o coronel da PM

Marcos Rocha (PSL). O custo deste projeto é de R$ 12 milhões, sendo R$6,2

milhões seriam apoiados pelo Fundo Clima e a diferença pelo Fundo Nacional do

Meio Ambiente (FNMA), e o pedido é que o repasse do total de recursos seja

suspenso, pois isso impediria o apoio a outros projetos pelo país. Os partidos

também indicam a necessidade de publicação de edital público, além de respeito à

lei dos orçamentos públicos e ao decreto regulamentador da unificação dos recursos

do Tesouro Nacional.

A petição feita pelo Observatório do Clima (PET 95737/2020), indica

preocupação com relação ao direcionamento de recursos do Fundo Clima para o

gerenciamento de recursos sólidos, pois é necessário saber se a aplicação é

norteada pelas diretrizes da PNMC, a qual é voltada para a redução das emissões

de gases do efeito estufa. Para o Observatório do Clima, essa destinação de

recursos para ações de saneamento e resíduos sólidos pode significar que há um

desvirtuamento das finalidades do Fundo72. Em uma lista feita pelo Oeco73,

71 https://blogs.correiobraziliense.com.br/4elementos/2021/01/07/fundo-clima-e-reativado-para-
beneficiar-um-unico-projeto-em-rondonia/ (Acesso em 5 abr. 21)
72 https://www.oeco.org.br/noticias/barroso-da-5-dias-para-que-governo-e-bndes-explique-destinacao-
de-recursos-do-fundo-clima/ (Acesso em 7 abr. 21)
73 MMA não realizou chamada pública para o envio de projetos destinados à análise e eventual
aprovação pelo comitê gestor do Fundo Clima em 2020; Nota técnica inicial do MMA, favorável ao
projeto Lixão Zero de Rondônia, foi produzida em tempo recorde – menos de cinco horas em 23 de
junho último; MMA ignorou ausência no projeto de estudos de viabilidade técnica e econômica e
sobre emissões de gases de efeito estufa; Pauta e ata da reunião de 15 de julho deste ano do
conselho deliberativo do FNMA não foram divulgadas no portal do MMA; Documentos do projeto
também não foram publicados no site do MMA; O plano original de alocação de recursos para o
projeto de Rondônia não previa o repasse de dinheiro do Fundo Clima, conforme atesta a ata da
reunião do FNMA realizada em 15 de julho, obtida por Oeco por meio da Lei de Acesso à Informação
(LAI); Parecer do MMA de 18 de agosto confirmou a aprovação da proposta pelo conselho do FNMA
e a encaminhou à Caixa, agente financeiro responsável pelos repasses ao governo de Rondônia. O
documento não diz que metade do custo total do Lixão Zero dependia da autorização do comitê

https://blogs.correiobraziliense.com.br/4elementos/2021/01/07/fundo-clima-e-reativado-para-beneficiar-um-unico-projeto-em-rondonia/
https://blogs.correiobraziliense.com.br/4elementos/2021/01/07/fundo-clima-e-reativado-para-beneficiar-um-unico-projeto-em-rondonia/
https://www.oeco.org.br/noticias/barroso-da-5-dias-para-que-governo-e-bndes-explique-destinacao-de-recursos-do-fundo-clima/
https://www.oeco.org.br/noticias/barroso-da-5-dias-para-que-governo-e-bndes-explique-destinacao-de-recursos-do-fundo-clima/
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publicado em dezembro de 2020, são identificados os vários procedimentos não

esclarecidos na tramitação do projeto Lixão Zero no MMA74.

Na sessão seguinte, aprofundaremos a compreensão sobre a plataforma

Fakebook.eco, pois esta servirá de base para a presente pesquisa.

4.4. Fakebook.eco

Visando combater às fake news que permeiam o debate ambiental e são

disseminadas nas redes sociais, foi criada uma nova plataforma chamada

Fakebook.eco75, que é uma ferramenta para esclarecimentos e contestações de

mentiras nos discursos dos atores políticos, sobretudo do governo federal, o qual

dissemina informações duvidosas para justificar o desmonte da proteção ambiental

no Brasil.

Esta plataforma é uma junção de outros dois projetos: o Fakebook, feito em

parceria pelo Observatório do Clima, Greenpeace e o Climainfo em 2019, além do

gestor do Fundo Clima para o MMA aplicar no projeto o valor integral disponível em 2020 para a linha
não reembolsável do Fundo Clima; O MMA tinha conhecimento das pendências fiscais de Rondônia
que impediam o estado de receber recursos federais por meio de convênios, mas a informação foi
omitida dos integrantes do comitê gestor do Fundo Clima na reunião de 22 de outubro, que aprovou a
aplicação no projeto do orçamento total da linha não reembolsável do instrumento em 2020; Três
notas de empenho foram geradas em 2020, somando R$ 8,9 milhões, mas o plano de trabalho da
proposta prevê desembolso de apenas R$ 400 mil este ano; Documentos técnicos do projeto são
assinados somente por ocupantes de cargos comissionados, sem assinaturas de analistas
ambientais de carreira e não comissionados, normalmente responsáveis pela produção desses
documentos; Duas notas de empenho foram emitidas em 15 de dezembro pelo MMA, assegurando a
destinação de 70% do valor total do projeto para consórcio Cimcero, sem autorização dos colegiados
do FNMA e do comitê gestor do Fundo Clima. Como o plano de trabalho do projeto permanece o
mesmo, 97% dos desembolsos serão efetuados somente em 2021 e 2022; O orçamento integral do
Fundo Clima para 2020 foi incluído em uma das notas de empenho emitidas em favor do Cimcero. Ou
seja, o orçamento ficou reservado para o Cimcero, antes que o colegiado do fundo deliberasse sobre
a troca de proponente, o que impossibilitou o uso do dinheiro em projetos com maior relevância para
a política de combate às mudanças climáticas; O proponente do projeto foi substituído no dia 15 de
dezembro pelo Cimcero sem que houvesse análise de sua capacidade técnica e econômica para
executá-lo e anuência dos colegiados do FNMA e do Fundo Clima; Parecer do MMA favorável à troca
do proponente comunica que os colegiados do FNMC e do Fundo Clima deveriam ratificar a
substituição. A reportagem ficou sabendo por vias informais da reunião do comitê gestor do Fundo
Clima, agendada para esta terça-feira, 22 de dezembro, às 10h30. Não há, contudo, informação no
portal do MMA sobre a provável reunião extraordinária do conselho deliberativo do FNMA; A troca do
executor do projeto Lixão Zero foi aprovado pelo colegiado do Fundo Clima, que desconsiderou os
pedidos dos representantes do FBMC, da CNC e da CNT para que a decisão fosse tomada depois
que houvesse mais informações, inclusive financeiras, sobre o Cimcero, que teve sua presidente
presa em setembro numa operação do MP-RO e da PF contra um suposto esquema de corrupção
envolvendo serviços de lixo em quatro cidades de Rondônia; Caixa terá três dias úteis para analisar o
projeto Lixão Zero e volumosa documentação do Cimcero a tempo de deferir ou não o apoio do
Fundo Clima ao projeto, cujo contrato deve ser assinado até 30 de dezembro.
74 https://www.oeco.org.br/reportagens/as-pressas-fundo-clima-aprova-consorcio-para-executar-lixao-
zero/ (Acesso em 7 abr. 21)
75 https://fakebook.eco.br/ (Acesso em 13 abr. 21)

https://g1.globo.com/ro/rondonia/noticia/2020/09/25/operacao-reciclagem-veja-quem-sao-os-prefeitos-presos-em-rondonia.ghtml
https://fakebook.eco.br/
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Agromitômetro que existe desde 2018 para checagem de informações ambientais,

do Observatório do Clima. Ela surge visando sistematizar o que se sabe sobre os

principais mitos e distorções que ocorrem no debate sobre a questão ambiental. A

plataforma serve como repositório onde existem as “Falácias frequentes” e também

conta com verificações rápidas de declarações de autoridades e fake news sobre a

questão ambiental. O site possui parceria com portais de notícias científicas e

ambientais como Oeco, InfoAmazônia, Direto da Ciência, Projeto Colabora, além do

blog “O que você faria se soubesse o que eu sei?” e Infoamazônia76.

Na sessão “quem somos” do site, encontramos o seguinte:

Quando nós começamos a checar as fake news mais frequentes do
governo de Jair Bolsonaro na área ambiental, não imaginávamos que o
resultado seria um libreto de 35 páginas. Ele acabou ganhando o nome de
“Fakebook” – um trocadilho com seu conteúdo – porque também fornecia
um roteiro mínimo a jornalistas, investidores e membros de governos e
organizações internacionais que precisassem lidar com o discurso do
governo sem ter conhecimento prévio da situação ambiental do Brasil
(FAKEBOOK.ECO, 2020. online)

Este material, que ganhou o nome de “Ricardo Salles Fakebook - Guia para

as falsidades e retóricas do Ministro do Meio Ambiente”77, tem logo na primeira

página três pontos sobre o currículo de Salles: em 2012, ele disse à imprensa que

era mestre em direito público pela Universidade de Yale (o que não é verdade), foi

condenado por fraude ambiental pela Justiça de São Paulo (duas semanas antes de

tomar posse como ministro) e está sendo investigado por enriquecimento ilícito. No

entanto, Salles nega qualquer irregularidade.

Conforme consta no conteúdo, a verba orçamentária para o ano de 2019 do

ministério foi inferior à R$1,2 milhões, além de que a retórica do governo incentivou

criminosos ambientais, resultando num crescimento de 50% nos alertas de

desmatamento. Sobre o ministro, é indicado que se trata de um

Comunicador talentoso, o ministro é capaz de incríveis truques retóricos.
Ele muitas vezes controla sua exposição na mídia, por isso raramente é
entrevistado por jornalistas que cobrem a pauta ambiental. Sob pressão, ele
pode inventar dados sem nem ficar vermelho. Ele tem talento para enganar
jornalistas, o público e outras partes interessadas (THE RICARDO SALLES
FAKEBOOK, 2019, p. 8).

76 https://fakebook.eco.br/quem-somos/ (Acesso em 13 abr. 21)
77 https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2019/10/Ricardo-Salles-Fakebook_PT.pdf (Acesso em 13
abr. 21)

https://fakebook.eco.br/wp-content/uploads/2020/06/the-ricardo-salles-fakebook_en-1.pdf
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2019/10/Ricardo-Salles-Fakebook_PT.pdf
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Ainda de acordo com o material, o desmantelamento do Ministério do Meio

Ambiente teve início logo na primeira semana do governo. Com o Decreto 9672 de 2

de janeiro de 2019, desativou o departamento que era responsável pela prevenção e

controle do desmatamento na Amazônia e no Cerrado. Além disso, transferiu o

Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, o qual é chefiado por um

membro da bancada ruralista do Congresso Nacional, a ministra Tereza Cristina

Correa da Costa Dias. Ainda em fevereiro, Salles exonerou 21 dos 27

superintendentes estaduais (em um único dia).

Dando seguimento ao desmonte da política ambiental brasileira, deu fim a

Secretaria de Mudanças Climáticas e Florestas, resultando na interrupção de todas

as políticas adotadas (como o Plano Nacional de Adaptação e o Plano de Prevenção

e Controle do Desmatamento para a Amazônia e o Cerrado). Bolsonaro, por sua vez,

dissolveu o Comitê Interministerial sobre Mudanças Climáticas, assim como a

Comissão Nacional de REDD+, a qual garantia recursos provenientes do Fundo

Verde para o Clima (que foi concedido ao Brasil em 2018) e, dessa forma, os fundos

não foram investidos. O governo também cortou em 24% o orçamento do Instituto

Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e com

isso, segundo funcionários, suas ações foram prejudicadas pois houve redução de

pessoal, interferência política, além de desregulamentação ambiental, havendo uma

redução de 22% das operações de vigilância que eram previstas para 2019.

Dentre as falácias frequentes defendidas por membros do governo, presentes

na pesquisa por tema específico dentro da plataforma Fakebook.eco, focaremos nos

temas que interessam diretamente a esta pesquisa: o Fundo Amazônia e o Fundo

Clima. A seguir, serão apresentados os dados obtidos na plataforma.

4.5. Resultados

Primeiramente, foi feita uma busca dentro do site Fakebook.eco pelos termos

“Fundo Amazônia” e “Fundo Clima” e com isso, foram encontradas 16 publicações

esclarecendo falas e posições do governo, as quais foram verificadas e desmentidas

pela plataforma. Todos os dados se encontram disponíveis no site do Fakebook.eco.
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4.5.1. Fundo não contribuiu para a redução do desmatamento

O primeiro artigo data de 08 de junho de 202078. Trata-se de um mito, onde é

afirmado que o fundo não contribuiu para a redução do desmatamento, quando na

verdade, o Fundo Amazônia é a maior iniciativa financeira do mundo visando conter

o desmatamento em florestas tropicais.

No decorrer do ano de 2019, houve uma paralisação do Fundo Amazônia por

parte do governo brasileiro, a partir de suspeitas de irregularidades com relação à

utilização de recursos e sua contribuição efetiva para a redução do desmatamento.

Os ataques partem do fato de que uma parte dos recursos é destinada a projetos de

organizações não-governamentais (ONGs).

O Fundo Amazônia passa anualmente, desde 2010, por uma auditoria

contábil, a qual avalia a veracidade dos saldos registrados em demonstrações

financeiras. Também há uma auditoria que avalia o cumprimento das exigências

presentes no decreto de criação, assim como nas diretrizes e critérios definidos pelo

Cofa. Não foram identificados fatos que caracterizassem irregularidades relevantes.

Em 2016, o Banco Alemão (KfW) realizou uma avaliação do Fundo Amazônia e

chegou à conclusão de que o Fundo se tornou um dos pilares do controle do

desmatamento. Em 2018, foi realizada uma auditoria pelo Tribunal de Contas da

União (TCU), a qual concluiu que não havia irregularidades, sendo utilizado de

acordo com os objetivos estipulados (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.2. Indústria da multa ambiental

O segundo artigo, publicado em 08 de junho de 2020, trata do que Jair

Bolsonaro chama de “indústria da multa ambiental, com perseguição a produtores”79.

Está previsto na Constituição Federal, no artigo 225, § 3°, a aplicação de punições a

quem pratica crime ou infração ambiental e, quando comparado a quantas são

efetivamente pagas, “diversos levantamentos apontam baixíssima quitação”

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

78 https://fakebook.eco.br/mito-o-fundo-amazonia-nao-contribuiu-para-a-reducao-do-desmatamento/
(Acesso em 15 abr. 21)
79 https://fakebook.eco.br/mito-existe-uma-industria-da-multa-ambiental-no-brasil-com-perseguicao-a-
produtores (Acesso em 15 abr. 21)

https://fakebook.eco.br/mito-o-fundo-amazonia-nao-contribuiu-para-a-reducao-do-desmatamento/
https://fakebook.eco.br/mito-existe-uma-industria-da-multa-ambiental-no-brasil-com-perseguicao-a-produtores
https://fakebook.eco.br/mito-existe-uma-industria-da-multa-ambiental-no-brasil-com-perseguicao-a-produtores
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Foi constatado pelo Tribunal de Contas da União (TCU), após realizar uma

análise sobre o total de multas aplicadas por 17 órgãos federais entre os anos de

2008 e 2012, que o índice de pagamentos de multas do Ibama foi de 0,6%, sendo

uma das menores taxas entre órgãos federais. A Lei de Crimes Ambientais

determina que, no âmbito federal, os valores sejam remetidos ao Fundo Nacional do

Meio Ambiente (FNMA), sendo que 80% vai para o Tesouro Nacional e 20% para o

FNMA, portanto, nada fica com o Ibama. Mesmo com o baixo índice de pagamento,

pesquisadores do PPCDAm atribuem um papel fundamental à fiscalização na

proteção da Amazônia. O estudo indicou que foram evitadas até 10,6 mil km² de

desmatamento entre 2009 e 2011, com o aumento da fiscalização

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Em 2019, primeiro ano do governo Bolsonaro, registraram-se 12.266

autuações, o menor número pelo menos desde 2004. Segundo o Inpe, houve um

aumento de 34% do desmatamento na Amazônia em 2019, devido ao

enfraquecimento da fiscalização e o estímulo à impunidade para desmatadores e

garimpeiros (FAKEBOOK.ECO, 2020. online)

4.5.3. Carta do governo brasileiro a europeus com erros e falácias

Publicado em 18 de junho de 2020, o artigo trata sobre uma carta enviada aos

parlamentares europeus que continha um conjunto de informações sobre a política

ambiental do país, feito na tentativa de tranquilizar a União Européia com relação à

preservação ambiental e direitos indígenas. Era um momento em que havia

pressões na sociedade europeia pela rejeição do acordo comercial entre Mercosul e

União Europeia que entrava na fase de ratificação80.

Segundo o governo, haveria falhas na comunicação no que se refere à

política ambiental, insinuando que a Europa fosse vítima de desinformação realizado

por ONGs, além de culparem a sociedade civil por uma suposta campanha

difamatória contra o governo. Contudo, a carta enviada contém informações falsas,

dados distorcidos, seleção de observações (cherry-picking) e outras omissões. A

equipe da plataforma Fakebook.eco verificou os principais pontos deste documento.

80 https://fakebook.eco.br/carta-do-governo-brasileiro-a-europeus-contem-falacias-e-erros/ (Acesso
em 15 abr. 21)

http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/884/1/IPEA_GIZ_Cepal_2011_Avaliacao PPCDAm 2007-2011_web.pdf
https://fakebook.eco.br/carta-do-governo-brasileiro-a-europeus-contem-falacias-e-erros/
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O primeiro ponto observado foi a atribuição da criação do Conselho Nacional

da Amazônia Legal ao presidente Jair Bolsonaro, em 21 de janeiro de 2020, tendo

como objetivo a coordenação de várias ações em cada ministério. Isso foi

categorizado como falso, na medida em que o Conselho da Amazônia foi criado

durante o governo Itamar Franco enquanto órgão de assessoramento da

Presidência da República (Decreto n° 964/1993). Posteriormente foi movido para o

Ministério do Meio Ambiente (MMA), em 1995, durante o governo Fernando

Henrique Cardoso (Decreto nº 1.541/1995). O que ocorreu foi que Bolsonaro, por

meio do Decreto n° 10.231/2020, transferiu-o do MMA para a Vice-Presidência

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O segundo ponto diz respeito ao presidente ter determinado a criação de uma

Força Nacional Ambiental, a qual seria composta por pessoal de vários estados. Foi

categorizado como exagerado na plataforma, pois mesmo que tenha sido feito o

anúncio, até junho de 2020 nada havia sido encaminhado ou publicado. Fato é que a

Força Nacional de Segurança Pública, criada pelo decreto n° 5.289/2004, já atuava

para apoiar os órgão ambientais, e o governo criou em 2013, por meio do Decreto n°

7.957/2013, uma unidade especializada em meio ambiente chamada Companhia de

Operações Ambientais da Força Nacional de Segurança Pública. A estruturação

dessa nova unidade se deu por meio da aprovação do projeto no Fundo Amazônia,

contando com a participação do Ibama para a capacitação de policiais, custando

R$ 30 milhões, e depois, o Ibama fez um acordo com a Secretaria Nacional de

Segurança Pública, em que fez um repasse de recursos de seu orçamento para a

Força Nacional, para obter apoio no combate ao desmatamento na Amazônia

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O terceiro ponto se refere a uma mencionada redução significativa nas taxas

anuais de desmatamento na região amazônica de 2004 (27.772 km²) para 2019,

uma redução de 63,5%. Foi classificado como falacioso pelo Fakebook.eco pois,

mesmo que tenha ocorrido uma queda significativa do desmatamento a partir de

2005, durou apenas até 2012, quando foi interrompida essa redução. Entre 2012 e

2019, houve um aumento de 122% no desmatamento na Amazônia

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Outro trecho observado é o seguinte (tradução do Fakebook.eco):
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Entre os dez maiores países do mundo, o Brasil é o mais ambientalmente
correto em termos de áreas protegidas (24,2% da superfície total). A média
das áreas protegidas nesse grupo de países é de apenas 10,9%. Além
disso, áreas protegidas em países grandes correspondem, em grande
medida, a desertos ou regiões montanhosas ou polares, imprestáveis para a
agricultura ou inabitáveis. No Brasil, quase sem exceção, as áreas
protegidas são habitáveis e ricas em biodiversidade (FAKEBOOK.ECO,
2020. online).

Este ponto foi categorizado como verdade, mas, pois o Brasil é sim o país

com a maior biodiversidade do mundo e tem o compromisso de proteger pelo menos

17 % das áreas terrestres e de águas continentais, além de 10% de áreas marinhas

e costeiras, compromisso esse que integra as Metas de Aichi, estabelecido

juntamente à Convenção da Diversidade Biológica (CBD), da Onu. “Dizer que outros

países protegem porque têm deserto é falacioso, já que países menores que o Brasil,

como a Alemanha, abrem mão de ‘áreas habitáveis’ para conservar a

biodiversidade” (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A seguir, temos outro trecho verificado que fala que o Brasil é o único país

que possui exigências legais de conservação, deixando os fazendeiros como

responsáveis por isso sem receber nenhuma compensação financeira. Este foi

classificado como falso, na medida em que um “estudo de 2011 do Imazon e

Proforest mostra que pelo menos outros 11 países têm requisitos legais rigorosos

para que os agricultores mantenham florestas dentro de suas propriedades”,

conhecido como reserva legal no Brasil. Com o novo Código Florestal, fica

estabelecida a Cota de Reserva Ambiental, permitindo que agricultores com déficits

florestais ou com excedentes florestais, assim como prevê que agricultores tenham a

possibilidade de receber incentivos financeiros e econômicos por conservar ou

recuperar a área nativa. Essa lei nunca foi aplicada por uma série de fatores e há

pressão da bancada ruralista e uma proposta de lei que foi apresentada pelo

Senador Flávio Bolsonaro, para acabar com a reserva legal. Em 2018, foi elaborado

o projeto Floresta+ pelo MMA, para pagar agricultores, comunidades tradicionais e

indígenas, por conservar e recuperar a floresta amazônica, captando US$ 96,5

milhões do Fundo Verde do Clima, sendo assinada somente em 2020 a

documentação para implementação (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Com relação ao trecho onde consta que 70% do desmatamento ocorre fora

de propriedades rurais e não por causa da agropecuária, mas por atividades ilegais

como roubo de madeira, grilagem, etc, a plataforma classificou como falso. Este foi
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demonstrado em análises realizadas pelo próprio MMA, compondo a elaboração do

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal em

sua 4a° fase, a maior parte do desmatamento ocorreu em áreas privadas, cerca de

60% (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O ponto onde o governo brasileiro diz que está interessado na reativação da

cooperação através do Fundo Amazônia e outras formas de financiamentos, a

plataforma classificou como duvidoso, pois o governo brasileiro estava inclusive

sendo processado no STF, por ter deixado o Fundo paralizado por mais de um ano,

sem justificativa técnica (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A seguir, temos uma indicação de que o país tem controlado e restringido de

forma intensa as atividades irregulares que envolvam grileiros, garimpeiros e

madeireiros, na tentativa de reduzir o desmatamento e as ocupações de terras

indígenas, o que é categorizado como falso pelo Fakebook.eco, na medida em que,

segundo dados oficiais do Prodes, do Inpe, o desmatamento em Terras Indígenas

aumentou 90% em 2019, com relação ao ano anterior. Ocorreram também 160

invasões de terras indígenas de janeiro a setembro de 2018, sendo que todo ano de

2018 somou 109, conforme apresentado pelo Conselho Indigenista Missionário. Sem

contar dos diversos discursos onde Bolsonaro afirma que tem muita terra para pouco

índio81 e que não tem pretensão de demarcar mais territórios em seu governo. Além

de tudo isso, houve a exoneração da cúpula da fiscalização do Ibama, após

resultados divulgados da operação contra a invasão de territórios indígenas no

estado do Pará. Com isso, as ações de combate ao desmatamento ficaram sob

comando do Ministério da Defesa (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

É classificado como falacioso o trecho que fala sobre a Contribuição

Nacionalmente Determinada (NDC) do Brasil, indicando que o Brasil, em 2015,

atingiu uma redução de 35% nas emissões, quando comparado ao ano de

2005 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Por razões óbvias, o nível de emissões no ano da adoção da meta não deve ser
contado como atingimento de parte alguma da meta – afinal, por definição as
políticas e medidas visando ao cumprimento da meta não estavam implementadas no
ano de sua adoção. O Brasil até hoje não apenas não apresentou nenhum plano de
implementação de sua NDC, que deveria começar a ser implementada em 2020,
como tem números de emissão no sentido oposto: em 2018 foram emitidas 1,932
bilhão de toneladas brutas de CO2 equivalente, número que poderá crescer de 10%

81 https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/08/30/bolsonaro-quer-rever-demarcacoes-
muita-terra-para-pouco-indio.htm (Acesso em 15 abr. 21)

https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/08/30/bolsonaro-quer-rever-demarcacoes-muita-terra-para-pouco-indio.htm
https://economia.uol.com.br/noticias/bloomberg/2019/08/30/bolsonaro-quer-rever-demarcacoes-muita-terra-para-pouco-indio.htm
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a 20% em 2020, quando a NDC preconiza chegar a 2025 com 1,3 bilhão de
toneladas (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Já o trecho que fala das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas

(Namas), afirmando que o Brasil tem contribuído concretamente à mitigação da

mudança climática no período pré-2020, reforçando que o compromisso nacional

voluntário é de reduzir as emissões entre 31,1% e 38,9% para 2020, sendo

considerado falso pela plataforma, pois desde a adoção das metas em 2009, as

emissões brutas não caíram, permanecendo variando entre 1,7 e 1,8 bilhão de

toneladas (considerando a mesma métrica usada nas Namas - GWP AR2). Dessa

forma, não se pode afirmar que o Brasil está contribuindo de forma concreta para a

mitigação (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O dado de 58% de redução em 2015 em relação ao projetado para 2020
(3,2 bilhões de toneladas), extraído possivelmente de um dos Biennial
Update Reports do Brasil junto à UNFCCC, contém dois erros conceituais:
primeiro, assumir uma “antecipação” de cinco anos no cumprimento de uma
meta que é para 2020. Segundo, fiar-se em emissões líquidas (que dariam
1,3 bilhão de toneladas, em vez do 1,6 bilhão em emissões brutas estimado
para 2015 pelo governo). Quando as Namas foram adotadas, o Brasil ainda
não estimava o carbono supostamente removido por áreas protegidas, que
perfaz a maior parte da diferença entre emissões brutas e líquidas. Para
efeito de verificação de cumprimento, portanto, seria preciso não descontar
essas remoções (FAKEBOO.ECO, 2020. online).

No trecho onde indicam que a NDC do Brasil é mais ambiciosa que vários

países do G20, e que apenas três desses países estariam direcionados a cumprir

suas metas: Brasil, Japão e China. Esta afirmação foi classificada como tendenciosa,

pois conforme consta, o governo optou por utilizar dados de um relatório de 2018,

com informações de políticas anteriores. O Emissions Gap Report 2019, que foi

lançado em novembro do ano passado, indica que Austrália, Brasil, Canadá, Japão,

Coréia, África do Sul e Estados Unidos, precisam de mais ações, em graus variados,

para cumprir suas metas (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Quando o assunto é a expansão da produção agrícola, argumentaram que

isso resultou de uma maior produtividade no campo e não ao aumento do uso da

terra nem ao desmatamento, o que foi classificado como falacioso pois, conforme

consta no Fakebook.eco, dividindo essa alegação em vários pontos, temos que:

primeiramente, a produtividade realmente superou o desmatamento na produção de
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grãos, pois de acordo com a Embrapa, a produção cresceu de 38 milhões de

toneladas em 1975 para 236 milhões de toneladas em 2017, ao mesmo tempo que a

área de cultivo “apenas” dobrou, de 37 para 61 milhões de hectares. Em segundo

lugar, a produção de grãos não é a principal forma de uso da terra no país, pois

aproximadamente 30% das terras são ocupadas pela agropecuária e dois terços

compreendem pastagens. Por último, sinalizam que dizer que a expansão da

produção não foi resultado do desmatamento é claramente falso, visto que, segundo

o MapBiomas, desde o ano de 1985 os biomas perderam 89 milhões de hectares ao

mesmo tempo que a agricultura e pecuária ganharam 86 milhões de hectares. A

região da Amazônia teve um encolhimento de 19% e o Cerrado teve 55% da sua

área transformada em terras agrícolas durante os últimos 50 anos

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

No que diz respeito à afirmação de que a produção de soja não está

diretamente relacionada com queimadas e desmatamento ilegal na região da

Amazônia, foi categorizada como não é bem assim, pois mesmo que o

desmatamento esteja mais relacionado à pecuária, um estudo do SEI, Imaflora,

Trase e ICV, demonstrou que 95% do desmatamento em fazendas de soja em Mato

Grosso (principal produtor), é ilegal, assim como apontam os dados do MapBiomas

Alerta, que indicaram que 99% dos alertas de desmatamento no ano de 2019 foram

em locais sem autorização (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

No trecho onde afirmam que a produção de carne nas duas últimas décadas

teve ganhos de produtividade de 139%, enquanto houve redução de 15% das áreas

de pastagem, de acordo com dados do Inpe e do IBGE, é categorizada como falsa,

na medida em que os dados utilizados pelo governo têm origem em uma consultoria

agropecuária (Athena Agro), baseando-se no Censo Agropecuário do IBGE (o qual

tem base em autodeclarações e cobrem 41% do território nacional). Conforme os

dados de mapeamento via satélite do MapBiomas, o qual cobre 100% do território

brasileiro e é validado por um comitê científico independente, indicam que houve um

aumento de 24% da área de pastagens nesse período - de 147 para 183 milhões de

hectares (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O último trecho verificado se trata da alegação de que a regularização

fundiária é um processo que visa formalizar a ocupação do território e que, entre os

benefícios, seria importante para a identificação e responsabilização pelos crimes

ambientais cometidos. Este é considerado como falacioso, pois segundo dados do
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MapBiomas Alerta cerca de dois terços de todo o desmatamento no ano de 2019

aconteceram em áreas que transpassam pelo menos um Cadastro Ambiental Rural

(CAR). Também deve-se considerar que entre 2005 e 2012 o país conseguiu reduzir

o desmatamento em 83%, ainda que sem modificar a lei fundiária antes de 2009, e

realizando a regularização a passos lentos (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.4. Cenário sombrio

Publicado em 08 de junho de 2020, escrito pelo colunista convidado Ricardo

Galvão (ex-diretor do Inpe), trata sobre o Conselho Nacional da Amazônia Legal82,

que com a publicação do Decreto n° 10.239 em fevereiro de 2020, transferiu o

conselho que era do Ministério do Meio Ambiente para a Vice-Presidência. Entre as

capacidades do conselho estão a proposição de políticas e iniciativas para a

preservação, proteção e desenvolvimento sustentável da região, o apoio à pesquisa

científica, bem como desenvolvimento tecnológico e inovação, além do cumprimento

das metas globais sobre adaptação e mitigação das mudanças climáticas. Tudo

indicava para uma política ambiental afirmativa (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Contudo, no Art 4°, que estabelece a composição do conselho, há uma

evidente ausência de representação dos governos dos estados da região, falta de

representação direta do Ibama, da Funai, comunidade científica e também do setor

empresarial. São 19 militares à frente do conselho (15 oficiais superiores e quatro

oficiais generais), além do vice-presidente Hamilton Mourão (FAKEBOOK.ECO,

2020. online).

Conforme a publicação, a “Operação Verde Brasil 2” mostrou alguma ação no

combate das atividades ilegais na Amazônia (apreensão de máquinas,

equipamentos e madeira), mas ainda muito inferior ao que realmente seria

necessário. Podemos observar que, no sentido contrário, muito mais foi feito, como:

a revogação do decreto que barrava a expansão do plantio da cana-de-açúcar nas

regiões da Amazônia e Pantanal, a autorização para exportação de madeira “in

natura”, incentivo à regularização da grilagem da terra (PL 2.633/2020), além da

exoneração de dois dos responsáveis do Ibama por operações contra mineradores e

madeireiros ilegais em terras indígenas. Somam-se a isso, as manifestações
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contrárias a punição rigorosa contra os infratores, por parte de Bolsonaro

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Já o ministro Ricardo Salles, que não possui mais a presidência do referido

conselho, dedicou-se à ação predatória na Mata Atlântica. O despacho que,

contrariando a Lei da Mata Atlântica, reconhecia terras desmatadas e ocupadas até

julho de 2008 como de uso consolidado. Além disso, Salles solicitou o cancelamento

de um número superior a 1.400 multas por desmatamento e incêndios na Amazônia

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.5. Floresta+

Publicado também em 08 de junho de 2020, o artigo trata sobre o programa

de pagamento por serviços ambientais, o qual foi classificado como sendo o maior

do mundo pelo ministro Ricardo Salles, tendo previsão de US$ 96,5 milhões

destinadas a atividades de conservação e recuperação da natureza por três anos83.

Neste projeto são público alvo os agricultores familiares, povos indígenas e

comunidades tradicionais, sendo um pagamento para quem conserva e recupera a

vegetação (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Ocorre que o projeto anunciado foi criado na gestão Temer, obtendo recursos

pela redução do desmatamento do governo Dilma Rousseff. Além do fato de não ser

o maior do mundo, pois existem outras iniciativas com mais recursos aplicados.

Como exemplo, são apresentados os casos: da cidade de Nova York iniciou em

1997 um programa para assegurar o abastecimento de água potável, que chegou a

US$ 1,5 bilhão em investimentos para a proteção dos serviços ecossistêmicos na

sua bacia hidrográfica; outro programa, também nos Estados Unidos, é o Programa

Reservas de Conservação, o qual foi criado no ano de 1985, que possui

investimento anual de quase US$ 2 bilhões, com objetivo de “restabelecer a

cobertura do solo para ajudar a melhorar a qualidade da água, evitar a erosão em

margens de rios e reduzir a perda de habitat para a vida selvagem”

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Por fim, o diretor do Departamento de Florestas e Combate ao Desmatamento,

assim como toda a equipe que era responsável pela elaboração do Floresta+, foram

83 https://fakebook.eco.br/programa-de-pagamento-por-servicos-ambientais-anunciado-pelo-governo-
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exonerados de seus postos de gestão em 2019, ficando o projeto engavetado no

Ministério do Meio Ambiente (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.6. Plano de Mourão para a Amazônia

Do colunista convidado Claudio Angelo, que é coordenador de Comunicação

do Observatório do Clima, foi publicado em 11 de novembro de 2020 um texto que

trata de uma apresentação de powerpoint, com 24 slides, contendo os planos dos

militares para o Conselho Nacional da Amazônia Legal84. Segundo o autor, “é uma

mistura de desinformação, delírios soberanistas e gafes que o racista Borat bem

poderia ter cometido, como classificar povos indígenas como parte da

‘biodiversidade’ amazônica” (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Nesta apresentação, é recuperado o conceito de “espaço vital”, que era uma

alegação dos nazistas da Alemanha para justificar a expansão das fronteiras do

Reich, pois precisam desse “espaço vital”. Nesse sentido, a Amazônia foi apontada

como “espaço vital” para o mundo, na medida que países como França, Alemanha,

Inglaterra, Estados Unidos, além da China, dependem de acesso à “vasta fronteira

internacional de recursos naturais estratégicos” (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Entre os recursos estratégicos mencionados, o principal é a água doce (o que

supostamente poderia motivar uma invasão da Amazônia), sendo ela exportada

como commodities agrícolas, assim como carne e soja, e para a extração da mesma,

basta adquirir terras agrícolas em outro país.

O powerpoint também repete a tese de que as entidades ambientalistas

estariam em conluio com governos europeus visando prejudicar o agronegócio no

país, sendo que o principal elemento que realmente prejudica é o desmatamento.

Mourão traz também as ideias de “segurança nacional”, pensada pelo general

Golbery do Couto e Silva (um dos arquitetos da Ditadura Militar), conceito esse que

permeia as ações estratégicas prioritárias do conselho, como “criar marco regulatório

para atuação de ONGs” (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O que não consegue-se observar em nenhuma das páginas do powerpoint é:

qual é o plano de Mourão para proteger e desenvolver sustentavelmente a

Amazônia.
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4.5.7. Salles afirma que queimadas estão diminuindo

Publicado em 24 de julho de 2020, o texto aborda uma afirmação do atual

ministro com relação às queimadas, em uma entrevista à aliados da Jovem Pan,

assim como a repetição das falsidades em uma live de Jair Bolsonaro85. Ambos

insistiram naquela semana, no discurso de que o problema das queimadas no Brasil

seria uma fabricação de ONGs junto a líderes estrangeiros, os quais teriam interesse

em dificultar a competitividade do agronegócio no país.

No texto, foram verificadas as principais alegações do ministro nesta

entrevista e revelaram uma série de informações falsas ou distorcidas, como a

alegação de que os índices de queimadas estão caindo, quando na verdade eles

aumentaram em junho de 2020 e seguiram aumentando no mês subsequente, assim

como a ideia de que na África tem mais queimadas que o Brasil, porém a região é

tutelada por interesses europeus (sem levar em conta que ocorrem muitas

queimadas na estação seca por conta do tipo de vegetação - savanas abertas e

campos, e ocorrem menos queimadas nas áreas de florestas). No Brasil, a variação

dos índices de queimadas na Amazônia estão ligadas ao desmatamento de florestas

tropicais (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.8. O mito de que o aquecimento global não é ruim

Em 08 de agosto de 2020, foi publicado um texto desmentindo o mito clássico

de que o aquecimento global não impacta negativamente, quando na verdade o

aumento da temperatura global traz impactos negativos para a saúde, o meio

ambiente, além da agricultura e da economia86. Dessa forma, colocam em

perspectiva os eventuais aspectos positivos contra os negativos em uma lista

simples (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Na agricultura, existe dependência de um suprimento constante que é a água,

e com as mudanças climáticas esses ciclos serão interrompidos com enchentes e

secas. Também pode ser afetada por incêndios, e mudanças nas estepes e
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suprimentos de água podem impactar nas pastagens e produtividade. Na saúde,

indicam que invernos mais amenos causariam menos mortes entre os grupos mais

vulneráveis, mas, estes grupos também são vulneráveis às ondas de calor

adicionais. Também é amplamente aceito que climas mais quentes permitem a

migração de insetos transmissores de doenças, como os mosquitos

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Sobre o derretimento das calotas polares e mantos de gelo, mencionam as

consequências negativas são muitas. Entre elas, a perda de habitat dos ursos

polares, maior probabilidade de acidentes durante a navegação com gelo oceânico,

a perda do albedo do gelo (que reflete a luz do sol) faz com que os oceanos

absorvam mais calor, e as águas mais quentes intensificam o derretimento do gelo

oceânico e manto de gelo na Groenlândia, assim como a temperatura da tundra

ártica se elevando, acaba por derreter o permafrost, o qual emite um gás do efeito

estufa muito potente, o metano. Isso sem mencionar o derretimento dos mantos de

gelo na Antártica, o que aceleraria o aumento do nível do mar, o que não tem

nenhum benefício (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Com relação à acidificação dos oceanos, a diminuição do pH dos oceanos é

bastante preocupante, não tendo nenhum benefício aparente. Esse processo ocorre

pelo excesso de CO2 que a água absorveu, podendo impactar severamente na

desestabilização da cadeia alimentar aquática. Sobre o derretimento de geleiras,

consta que o efeito é negativo, pois o principal impacto é o fato de milhões de

pessoas dependerem da água doce que é fornecida todos os anos, durante o ciclo

de derretimento natural e pelo restabelecimento do gelo no inverno. Ou seja, o ciclo

pode ser interrompido e afetar o abastecimento de água para consumo e irrigação

de campos de cultivo (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Com o aumento do nível do mar, muitas regiões do mundo que são mais

baixas seriam atingidas em cheio por um modesto aumento do nível. Isso gera

inundação de plantações por água salgada, contaminação de rios, assim como

poluição de aquíferos. Não existe alusão a benefícios do aumento do nível do mar.

Com relação ao meio ambiente, os efeitos positivos do aquecimento global incluem

mais vegetação em latitudes no norte e possivelmente um aumento de biomassa de

plânctons em algumas regiões. Nos efeitos negativos, incluem-se o aumento de

regiões com déficit de oxigênio, extensiva perda de vegetação pelas secas, maior

risco de extinção de corais, contaminação e esgotamento de fontes de água doce,
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maiores probabilidades de incêndios naturais, mudanças nos padrões migratórios de

aves e animais, ruptura da cadeia alimentar, perda de espécies, além do declínio no

fitoplâncton global (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Sobre a economia, os impactos do aquecimento global podem ser

catastróficos. Conforme as projeções do AR4 do IPCC, são esperados impactos no

comércio, transporte, suprimento de energia (que trariam caos à estabilidade dos

países - tanto desenvolvidos como em desenvolvimento), sendo assim enfrentadas

dificuldades consideráveis. É também amplamente aceito que os impactos do

aquecimento do planeta vão ocorrer com mais intensidade nos países com menos

condições de adaptação social ou econômica (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.9. Ibama gastou apenas 20% do orçamento para fiscalização

Conforme publicação de 07 de agosto de 2020, o Ibama gastou apenas

20,6% dos R$ 66 milhões liberados para ações de fiscalização no país ao longo do

ano, o que corresponde a R$ 13 milhões, sendo a mais baixa execução para o

período dos últimos anos87. Com isso, podemos notar os reflexos da redução da

fiscalização no instituto, durante o governo Bolsonaro: a queda de 52,1% em

comparação ao mesmo período de 2019 nos autos de infração; entre agosto de

2019 e julho de 2020 a destruição ambiental foi 34% maior que no ano anterior

(também com alta recorde); o Ibama ficou os primeiros sete meses do ano de 2020

sem acesso a recursos do Fundo Amazônia, que já estavam aprovados para o

combate ao desmatamento, sendo sacados ao final de julho de 2020 R$ 10,2

milhões do montante total disponível, de R$ 73 milhões (FAKEBOOK.ECO, 2020.

online).

Em maio de 2020, o Ibama recebeu R$ 50 milhões que foram recuperados

na Operação Lava Jato, que não estava previsto no orçamento, o qual deve ser

direcionado para fiscalização e controle de incêndios em florestas, mas até a

ocasião da publicação, apenas 27% foram utilizados (FAKEBOOK.ECO, 2020.

online).

Para o orçamento referente à 2021, estavam previstos cortes de recursos

para a fiscalização ambiental. O MMA previa R$ 210 milhões destinados às
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despesas discricionárias do instituto, sendo 20% menos do que o aprovado para o

ano anterior. Com isso, o orçamento previsto para as ações de fiscalização caíram

em 16,7%, de R$ 76,8 milhões no ano de 2020 para R$ 64 milhões em 2021

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.10. Falsa afirmação de Mourão sobre faltar dinheiro para combate ao
desmatamento

Conforme publicação de 08 de setembro de 2020 na plataforma, em uma

entrevista concedida pelo vice-presidente Hamilton Mourão ao programa Poder em

Foco, do SBT/Poder 360, divulgou falsas informações a respeito dos recursos

destinados para o combate ao desmatamento, às queimadas no bioma e o sistema

de monitoramento. A equipe do Fakebook.eco verificou as afirmações de Mourão88

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

O primeiro trecho analisado da fala de Mourão foi a seguinte:

Desde o dia 11 de maio nós iniciamos esse trabalho [de emprego das
Forças Armadas]. Contudo, as Forças operaram até o início de julho sem
receber nenhum recurso que era necessário para que essa operação
continuasse (...) Mas desde junho/julho já havia um claro sinal de tendência
de redução na faixa aí de uns 10% tanto do desmatamento como das
queimadas. E agora, com a intensificação das ações, nós esperamos atingir
até o final do ano uma redução bem mais significativa dessas duas
atividades ilícitas (FAKEBOOK, 2020. online)

Esse trecho foi categorizado como meia-verdade pela plataforma, visto que as

queimadas nos meses de junho e julho tiveram um aumento de 25% dos focos em

relação ao mesmo período de 2019, e em agosto, foi registrado o maior número para

o mês nos últimos 10 anos, 29.307 focos, representando 66,5% do total no ano de

202089. O que teve uma redução de percentual (14%) foi no número de alertas de

desmatamento, entre maio e agosto, quando comparado ao ano anterior, mas essa

redução ocorreu após a maior alta do desmatamento no século, sendo 50% de

elevação de alertas em 2019. Considerando os dois primeiros anos após a eleição

de Bolsonaro, registraram-se as maiores taxas da série, sendo 6.844 km² em 2019 e
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9.216 km² em 2020 e, apesar da operação do Exército, nos meses de junho, julho e

agosto, o desmatamento mensal ultrapassou 1.000 km² (FAKEBOOK.ECO, 2020.

online).

Já o trecho a seguir foi categorizado como falso pelo Fakebook.eco:

Esses recursos [da Lava Jato] foram distribuídos parte para a Educação,
que posteriormente terminaram por reverter para o combate à Covid-19, foi
metade dos recursos, em torno de 1 bilhão de reais. O outro 1 bilhão foi
distribuído entre o Ministério da Defesa, que ficou com pouco mais de 500
milhões de reais, 550 [milhões], acredito, e os ministério do Meio Ambiente
e Agricultura. Só que os recursos do Meio Ambiente e da Agricultura, por
determinação do STF, foram repassados diretamente aos Estados, para
que os Estados se encarregassem desse combate à ilegalidade. E, no caso
do Ministério da Defesa, esse recurso foi empregado num sistema de
monitoramento espacial, no avanço da aquisição de um satélite de
tecnologia radar que vai então melhorar capacidade de monitoramento e
fiscalização da Amazônia (FAKEBOOK.ECO, 2020. online)

A alegação de Mourão de que não havia dinheiro para o combate ao

desmatamento não encontra sustento, visto que o Ibama gastou apenas 20% do

orçamento para a fiscalização nos primeiros sete meses do ano de 2020. Além disso,

o Ministério da Defesa recebeu pelo menos R$ 520 milhões de recursos, os quais

foram recuperados pela Operação Lava Jato, enquanto o Ibama recebeu apenas

R$ 50 milhões. Dos recursos da Lava Jato destinados ao Ministério da Defesa, o

argumento é de que seriam utilizados para aquisição de um satélite de tecnologia

radar, querendo gastar sem licitação o total de R$ 145 milhões para monitoramento

do desmatamento, sendo que o Ibama e o Inpe acessam esse tipo de imagem de

graça (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

No trecho analisado a seguir, Mourão fala sobre as limitações do Inpe:

O Inpe faz um trabalho excepcional, mas ele tem limitações. Onde estão as
limitações do Inpe, especificamente: em primeiro lugar, nós não temos uma
cobertura radar em toda a Amazônia. Aí eu explico para o nosso público:
você tem o satélite óptico e o satélite radar. O óptico não enxerga através
das nuvens. Se está chovendo e tem nuvens, ele não enxerga o que está
acontecendo. Vai me dar os alertas com atraso. O sistema radar, não. Ele
me dá o alerta em tempo real. Essa é uma diferença básica.
(FAKEBOOK.ECO, 2020. online)

Classificado como falacioso pelo Fakebook.eco, indicam que de fato não

existe uma cobertura de radar para toda a região da Amazônia, pois nem todas as
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áreas que possuem grande cobertura de nuvens possuem índices relevantes de

desmatamento. O Inpe já utiliza imagens de radar do Sentinel-1, satélite SAR de

banda-C da Agência Espacial Europeia, que cobre 45% das áreas desmatadas e

10% do bioma, havendo a meta de cobrir 20% da floresta e 65% do desmatamento.

O radar gera mais alertas de desmatamento do que efetivamente os órgão de

fiscalização conseguem inspecionar. Isso sem contar que a Defesa já possui, em

tese, imagens de radar para o monitoramento da Amazônia por satélites italianos,

sendo investidos R$ 64 milhões do Fundo Amazônia no projeto chamado Amazônia

SAR. O objetivo seria orientar a fiscalização do Ibama e do ICMBio, mas até a

ocasião não haviam sido divulgados resultados do projeto (FAKEBOOK.ECO, 2020.

online).

Mais um trecho analisado e considerado falso pela plataforma, afirma que

Além disso, o Inpe ainda se ressente de uma maior capacidade de análise,
por precisar de investimentos maiores na área de tecnologia, de modo que
a análise dessas imagens seja feita por algoritmos e por inteligência artificial,
e com isso dando mais velocidade. As pessoas que estão lá são
extremamente capacitadas, mas precisamos reforçar essa capacidade
deles. Daí a necessidade de termos um satélite de radar e melhorarmos a
questão tecnológica (FAKEBOOK.ECO, 2020. online)

Conforme demonstrado na publicação, o Inpe tem capacidade de

processamento por algoritmos, o qual já é utilizado em sistemas como o MapBiomas

Alerta, mas o instituto optou por não utilizar algoritmos, na medida que as melhores

técnicas presentes na literatura científica não superam o sistema Prodes, do Inpe, o

qual mede desde 1988 as taxas anuais do desmatamento na Amazônia. Essa crítica

à suposta falta de tecnologia e velocidade do Inpe não se sustenta, pois atualmente

a fiscalização não consegue dar conta nem dos alertas que surgem a partir do

Sentinel-1, e aumentar o número desses alertas não mudaria nada com relação ao

desmatamento (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Outro trecho analisado também trata dos sistemas de monitoramento,

também considerado falso pela plataforma:

Hoje usamos sistemas que existem aí, japoneses, europeus, mas é uma
questão de soberania. Nós temos que lembrar que num eventual problema
de conflito ou de uma situação de calamidade internacional, temos que
deter a capacidade de monitorarmos o nosso território, e não dependermos
de terceiros países (FAKEBOOK.ECO, 2020. online)
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Nesse sentido, a conclusão da equipe do Fakebook.eco é de que a soberania

nunca promoveu nenhum impacto sobre o monitoramento de desmatamento, visto

que o Brasil monitora a Amazônia continuamente desde 1988, contando com

satélites dos Estados Unidos, da Índia e também produziu-se em cooperação

tecnológica com a China, os CBERS - Satélite Sino-Brasileiro de Recursos

Terrestres (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.11. Governo desinforma sobre Amazônia

Em 10 de julho de 2020, a publicação da plataforma versa sobre uma coletiva

de imprensa, na qual participaram o vice-presidente Hamilton Mourão e os ministros

Ricardo Salles (Meio Ambiente) e Tereza Cristina (Agricultura), para falar do

encontro que tiveram com investidores que manifestaram preocupação com a

questão ambiental no Brasil. Dessa forma, o governo tentou argumentar, mais uma

vez, que o país está cuidando da Amazônia, sendo as preocupações externas

construídas sob desinformação. Conforme verificado, algumas declarações dadas

pelos membros do governo, foram encontrados uma série de erros, distorções e

inverdades sobre diversos temas90 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A primeira fala analisada é de Mourão, classificado como falso pela

plataforma Fakebook.eco:

No primeiro semestre os incêndios na Amazônia ocorrem principalmente no
estado de Roraima, que fica praticamente no hemisfério Norte, é o período
em que eles estão na seca, então por isso ocorrem mais focos de incêndio
(...) No segundo semestre começa efetivamente a temporada de incêndios
na região que mais nos preocupa, norte de Mato Grosso e sul do Pará. Hoje
temos focos de calor nessa região ainda em número compatível. A gente
tem sempre que lembrar que o uso do fogo faz parte da cultura do trabalho
do campo para as pessoas que vivem nessa área (FAKEBOOK.ECO, 2020.
online).

Acontece que no mês de junho de 2020 tivemos o maior número de focos de

incêndio na região da Amazônia nos últimos 13 anos, 20% maior que no ano anterior,

enquanto em Roraima foram registrados apenas 4 focos de calor e no Mato Grosso

foram 1.960. Com exceção dos meses de fevereiro e março, o primeiro semestre do

ano teve focos de calor abaixo da média em Roraima. Conforme indica o Inpe, o

número de queimadas vai variar, em geral, de acordo com a taxa de desmatamento,

90 https://fakebook.eco.br/em-coletiva-governo-desinforma-sobre-amazonia/ (Acesso em 16 abr. 21).

https://fakebook.eco.br/em-coletiva-governo-desinforma-sobre-amazonia/
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e no ano de 2020 o desmatamento explicou 50% dos focos de queimada na região

amazônica ainda no primeiro semestre, sendo o número de alertas nesse período

45% maior que a média de quatro anos anteriores (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A declaração seguinte é da ministra Tereza Cristina, classificada como

falaciosa pela plataforma:

Eles [os investidores] queriam saber se realmente tem chance de que, se o
PL [2633/2020] for aprovado, aumentaria o desmatamento na Amazônia.
Muito pelo contrário. Nós deixamos claro que isso vai dar um nome, aquelas
terras terão dono, e então eles passarão a estar dentro da legislação
brasileira. Vão ter o título e, portanto, terão de cumprir as regras ambientais.
Com isso, acreditamos que teremos um controle maior daquela região
(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A titulação de terras não é sinônimo de maior controle do desmatamento,

necessariamente. Conforme indicado na publicação do Fakebook.eco, analisando os

alertas de desmatamento de 2019 realizada pelo MapBiomas, foi demonstrado que

dois terços do desmatamento no país aconteceram em áreas que cruzam ao menos

um Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo possível assim saber quem possui a

área e assim aplicar a penalidade. Com isso, o Ibama criou a Operação Controle

Remoto no ano de 2016, para realizar a fiscalização do desmatamento sem precisar

ir a campo em todos os casos e, da mesma forma, houve uma redução de 83%

entre os anos de 2004 e 2012, sem mudanças na lei de titulação (FAKEBOOK.ECO,

2020. online).

Dando seguimento nas análises feitas pela plataforma, encontra-se a seguinte

fala do ministro Ricardo Salles

Segue a nossa determinação em continuar atraindo recursos para o
desenvolvimento da Amazônia, e nesse sentido a liberação do mercado
internacional de créditos de carbono de origem florestal para que a gente
possa finalmente receber a contribuição internacional pelo papel que
desenvolve a Amazônia. Nós conseguimos até o momento que essa
discussão dos créditos de carbono de origem florestal avançasse, e ela
segue sendo uma prioridade, porque é uma maneira de atrair recursos
anualmente na proporção que é necessária para a preservação da nossa
floresta (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Classificada como não é bem assim, na plataforma consta que o Brasil já

recebia recursos internacionais para a preservação florestal, mas o governo

Bolsonaro tornou inviável a captação de mais recursos externos e foi processado
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pelo STF por paralizar o Fundo Amazônia, a partir de falsas alegações de ONGs

estariam se aproveitando dos recursos. Além disso, o governo brasileiro nunca

admitiu que a proteção de florestas fosse um gerador de créditos de carbono nos

mercados privados no Protocolo de Kyoto91, visto que apenas projetos de

reflorestamento podem gerar estes créditos. Hoje em dia, os países tropicais podem

captar recursos para conservar florestas, através do mecanismo de Redução de

Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD+). Contudo, no Brasil,

isso só pode ocorrer como compensação por desmatamento reduzido (como

funciona o Fundo Amazônia). No ano de 2018, o país conseguiu captar sozinho um

quinto da verba do Redd+ no Fundo Verde Clima, o qual foi criado no Acordo de

Paris, sendo a origem do programa Floresta+ (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A fala seguinte, de Mourão, é classificada como meia-verdade pela equipe do

Fakebook.eco:

Nosso governo não é o responsável pelo desmonte de estruturas das
agências ambientais. Herdamos o Ibama e o ICMBio com reduzido número
de servidores. Com as questões orçamentárias que vivemos e a proibição
de concursos estamos buscando uma solução para que essas agências
tenham sua força de trabalho recompletada. Críticas têm sido feitas,
principalmente em relação ao ministro Ricardo Salles, e quero deixar claro
que essas críticas não estão sendo justas (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Conforme a plataforma, mesmo que o Ibama venha perdendo pessoal por

aposentadorias sem a devida reposição, isso não impediu que o instituto atuasse.

Além de que a proibição de concursos públicos foi uma decisão do próprio

Bolsonaro, em dezembro de 2019. Inclusive, em novembro de 2018, Bolsonaro já

havia sinalizado que não faria a contratação de novos fiscais para o Ibama e ICMBio,

sob acusação de promover a “indústria da multa”. A falta de recursos também não

ganham sustentação, visto que o custo da Operação Verde Brasil 1, conduzida na

Amazônia pelo exército por dois meses, foi de R$ 124 milhões, e a Operação Verde

Brasil 2, tinha orçamento de R$ 60 milhões por mês, conforme o próprio governo.

Com relação ao desmonte da política ambiental, o Ministério Público Federal (MPF)

entrou com uma ação de 129 páginas pedindo o afastamento de Ricardo Salles por

improbidade administrativa, detalhando um conjunto de decisões do governo, os

91 https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto (Acesso em 16 abr. 21).

https://www12.senado.leg.br/noticias/entenda-o-assunto/protocolo-de-kyoto
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quais, segundo os procuradores, evidenciam a desestruturação da proteção ao meio

ambiente92 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A análise seguinte é sobre apenas uma frase do vice-presidente Hamilton

Mourão, em que afirma que “hoje temos 84% da floresta amazônica preservada”,

classificada como imprecisa pelo Fakebook.eco pois, de acordo com o Inpe, o

desmatamento acumulado até a ocasião era de 798.481 km², representando 19,98%

da área original da floresta Amazônica. Isso não significa que estejam preservados

visto que uma extensa parte da floresta está degradada pelas ações humanas. Um

estudo de 2014 indicou que até o ano de 2013 havia 1,2 milhão de km², significando

que 40% da região amazônica possa estar sob alguma pressão humana

(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A análise continua com uma fala de Mourão classificada como falsa, onde

afirma que bastaria apresentar resultados positivos com relação às queimadas para

a reativação do Fundo Amazônia. Na verdade, o Fundo está paralisado pois o

governo decidiu extinguir os comitês orientador e técnico, resultando no

impedimento de serem estabelecidos critérios e orientações para apresentação de

projetos, além de os países doadores não estarem de acordo com a proposta do

governo, derecomposição dos comitês de modo que Salles pudesse controlá-lo, não

incluindo a sociedade civil (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Mourão também indica na coletiva que vamos “sofrer pressões e uma das

pressões é dizer que o Brasil está destruindo a Amazônia para produzir alimentos, o

que não é uma verdade”, categorizada como falsa pelo Fakebook.eco, pois de

acordo com o Inpe, Embrapa e TerraClass, 71% das áreas desmatadas em 2014,

estavam ocupadas por pastagens ou agricultura. Segundo o TerraClass, o pasto é a

forma mais comum de uso da terra na Amazônia, ocupando 65% da área de

desmatamento (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Quando Mourão alega que as áreas onde ocorrem as queimadas são as já

desmatadas, a equipe do Fakebook.eco considerou falacioso, pois “salvo em anos

extraordinariamente secos, a quantidade de fogo varia de acordo com a quantidade

92 http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-afastamento-de-ricardo-salles-do-
ministerio-do-meio-ambiente-por-improbidade-administrativa/view (Acesso em 16 abr. 21).

http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente-por-improbidade-administrativa/view
http://www.mpf.mp.br/df/sala-de-imprensa/noticias-df/mpf-pede-afastamento-de-ricardo-salles-do-ministerio-do-meio-ambiente-por-improbidade-administrativa/view
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de desmatamento”, como demonstram duas notas técnicas93 do Instituto de

Pesquisa Ambiental da Amazônia94 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

A fala seguinte também é de Hamilton Mourão, o qual afirma que a

responsabilidade de evitar a entrada de estranhos nas terras indígenas é da Funai,

mas que lhe “faltam pernas” para isso. Essa informação foi classificada como meia-

verdade pelo Fakebook.eco, pois quando ocorrem invasões e crimes ambientais, é

de responsabilidade da Polícia Federal e do Ibama, que podem investigar e punir,

além de realizar medidas preventivas para evitar que essas infrações continuem

acontecendo (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Por fim, um trecho proferido por Ricardo Salles, o qual é classificado como

falso pelo Fakebook.eco:

[Temos] o programa Floresta+, o maior programa de pagamento por
serviços ambientais do mundo; o Adote um Parque; enfim, uma série de
ações que demostram que o governo age numa linha coerente de
desenvolvimento econômico sustentável e de preservação dos nossos
biomas, sobretudo na Amazônia (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Como já mencionado anteriormente, o Floresta+ não é o maior programa de

pagamento por serviços ambientais do mundo, e sobre o Adote um Parque, até a

ocasião da publicação no Fakebook.eco, não haviam maiores informações sobre

metas, funcionamento ou empresas que aderiram.

4.5.12. Propaganda do governo “checando” fake news

Publicado em 05 de novembro de 2020 na plataforma Fakebook.eco, o texto

trata sobre uma campanha nas redes sociais para “checar” supostas manchetes de

jornal, para divulgar a “verdade” sobre meio ambiente. A Secretaria de Comunicação

Social (Secom) da Presidência da República chegou a inventar manchetes que

nunca foram publicadas em nenhum jornal e frases que ninguém falou, além de

plagiar o material utilizado por uma ONG ambientalista e divulgar fatos respaldados

em estudos científicos como sendo mentirosos95 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

93 https://ipam.org.br/bibliotecas/amazonia-em-chamas-3-o-fogo-e-o-desmatamento-em-2019-e-o-
que-vem-em-2020/ (Acesso em 16 abr. 21).
94 https://ipam.org.br/bibliotecas/nota-tecnica-amazonia-em-chamas/ (Acesso em 16 abr. 21).
95 https://fakebook.eco.br/secom-inventa-manchetes-em-checagem-fake-sobre-ambiente/ (Acesso em
17 abr. 21).

https://ipam.org.br/bibliotecas/amazonia-em-chamas-3-o-fogo-e-o-desmatamento-em-2019-e-o-que-vem-em-2020/
https://ipam.org.br/bibliotecas/amazonia-em-chamas-3-o-fogo-e-o-desmatamento-em-2019-e-o-que-vem-em-2020/
https://ipam.org.br/bibliotecas/nota-tecnica-amazonia-em-chamas/
https://fakebook.eco.br/secom-inventa-manchetes-em-checagem-fake-sobre-ambiente/
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Na publicação consta que, em 30 de outubro de 2020, a Secom fez um

material desmentindo a manchete “Produção agrícola brasileira prejudica o bioma

amazônico”, sendo que a notícia é verdadeira, mesmo que o título utilizado não

tenha sido exatamente este. Recentemente foi publicado um estudo na revista

Science que mostrou que, no mínimo, um quinto da soja produzida na Amazônia tem

ligação ao desmatamento ilegal. O argumento utilizado pelo governo, de que a

agropecuária de exportação não acontece na floresta amazônica, também é falso,

visto que dados da Embrapa demonstram que 63% da área desmatada na região

amazônica é ocupada por pastagens (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Outra afirmação apontada como mentirosa foi de que “o Governo Federal não

adota medidas de preservação e recuperação da Amazônia Legal”. Como

argumento, a Secom menciona a criação da Comissão Executiva para Controle do

Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa, bem como afirma que o

Brasil tem uma política de “tolerância zero” aos crimes ambientais e que o governo

atua para reduzir o desmatamento continua e consistentemente. A Secom esquece

da principal medida já executada no país para redução do desmatamento, que é o

Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia

(PPCDAm), a qual foi abandonada pela atual gestão. A comissão executiva em

questão já existia desde 2004, sendo extinta em 2019 junto a diversas instâncias de

governança (como o COFA, o CTFA, entre outros), mas após muitas críticas o

governo recuou e reativou a comissão. No entanto, até a ocasião nenhuma medida

concreta foi tomada. As ações que foram realizadas, fracassaram, como o decreto

de GLO, a partir da qual foram enviados militares para a Amazônia, tirando o Ibama

do comando das ações de combate, além do decreto de proibição das queimadas,

assinados em maio e julho, respectivamente. Conforme mostram os dados de

alertas do Inpe, a área desmatada até outubro de 2020 foi a mais alta para o mês,

de toda a série histórica que teve início em 2015, enquanto as queimadas na região

aumentaram 24% até novembro de 2020, comparando com o período no ano

anterior (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Outro post da Secom, de 31 de outubro de 2020, divulgou como sendo

mentirosa uma manchete que nenhum jornal publicou, que diz: “O manejo florestal

sustentável é prejudicial para o meio ambiente”. Com uma argumentação que, em

essência, é verdadeira, apontando que o manejo florestal permite a “exploração

racional com técnicas de mínimo impacto ambiental sobre a natureza”, mas
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conforme observado, o governo não estimulou muito essa atividade. Entre 18

contratos de concessão florestal que existe, somente dois foram assinados na atual

gestão até a data de publicação do Fakebook.eco, sem contar que o órgão

responsável por essa questão é o Serviço Florestal Brasileiro, o qual foi movido do

Ministério do Meio Ambiente para o Ministério da Agricultura, no início de 2019. O

programa que o governo tanto exalta, o Floresta+, foi criado na gestão Temer com

recursos advindos da queda do desmatamento da gestão Dilma, ficou mais de um

ano com os recursos parados pois Salles não queria beneficiar os povos tradicionais

(o grande objetivo original do programa), e quer realizar pagamentos com esse

recurso para produtores rurais, por manter áreas de reserva legal, sendo que isso já

é obrigação prevista no Código Florestal (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Outra publicação da Secom, no mesmo dia da publicação anterior e também

com uma manchete fictícia de que a “legislação ambiental brasileira é flexível e

cheia de falhas”, afirmam que o governo tem atuado no sentido de aperfeiçoar a

fiscalização e o combate ao desmatamento, o que é considerado falso pela equipe

do Fakebook.eco, visto que todos os servidores mais experientes foram exonerados

do Ibama, ICMBio e do Ministério do Meio Ambiente. Isso resultou na queda de 62%

das multas ambientais e no aumento das taxas de desmatamento e queimadas. Um

estudo comparativo96 conclui que o Código Florestal possui regras rigorosas,

contudo, ainda não foi plenamente implementado, além de ter anistiado multas e

sansões diversas para os proprietários que desmataram de forma ilegal até julho de

2008 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Já no dia 1° de novembro, a Secom fez um post desmentindo o general

Augusto Heleno, chefe do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), que havia

afirmado em 2019 que os dados sobre desmatamento na região amazônica eram

manipulados, acusação essa que levou à demissão de Ricardo Galvão, que era

diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). Desta vez, a Secom

indica que essa afirmação é mentirosa (o que é verdade), e indicam como verdade o

que o Fakebook.eco já havia demonstrado, que “o monitoramento do Inpe é

considerado um dos melhores do mundo”97 (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

96https://www.inputbrasil.org/wp-
content/uploads/2017/10/Forest_and_Land_Use_Policies_on_Private_Lands-
an_International_Comparison-1.pdf (Acesso em 17 abr. 21).
97 https://fakebook.eco.br/mito-os-dados-de-desmatamento-na-amazonia-sao-manipulados/ (Acesso
em 17 abr. 21).

https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2017/10/Forest_and_Land_Use_Policies_on_Private_Lands-an_International_Comparison-1.pdf
https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2017/10/Forest_and_Land_Use_Policies_on_Private_Lands-an_International_Comparison-1.pdf
https://www.inputbrasil.org/wp-content/uploads/2017/10/Forest_and_Land_Use_Policies_on_Private_Lands-an_International_Comparison-1.pdf
https://fakebook.eco.br/mito-os-dados-de-desmatamento-na-amazonia-sao-manipulados/
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Dando segmento à série de “checagens” do governo, a Secom plagiou um

material divulgado em abril pelo World Wide Fund for Nature (WWF), que visava

auxiliar na detecção de mentiras que circulavam na internet. O texto é exatamente o

mesmo:

O manejo florestal sustentável promove a concentração de renda e a
exclusão social”, o que realmente é mentira, e o fato: “a exploração dos
recursos florestais de forma sustentável, na maioria das vezes pelas
populações tradicionais, é um fator importante de geração de renda local e
promoção do desenvolvimento sustentável (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Em 02 de novembro de 2020, a Secom surge com mais uma manchete

inventada, a qual diz que: “O Brasil não está comprometido em reduzir a emissão de

gases do efeito estufa”. Segundo o Fakebook.eco, o argumento para rebater essa

afirmação não conta a história completa, pois o desmatamento é responsável por

quase metade das emissões do Brasil, tornando o país o sexto maior emissor de

carbono, além de que o setor de uso da terra (agropecuária e desmatamento)

responde por aproximadamente 70% das emissões do país, tendo aumento no

desmatamento nos anos de 2019 e 2020. Com relação ao Plano de Agricultura de

Baixo Carbono (ABC), realmente foi “responsável pela recuperação de 10 milhões

de hectares de pastos degradados em uma década”, mas para alcançar os 40

milhões de hectares apontados pela Secom, possivelmente foram incluídos áreas

onde houve apenas “melhora”, e não recuperação. Sem contar que o governo não

sabe se as práticas estão sendo revertidas em benefícios por não computar nos

inventários de emissões dados sobre carbono emitido por solos degradados, ou

mesmo sequestrado por pastagens. O Plano ABC realmente financia práticas

agrícolas com baixa emissão, contudo, ele corresponde a 1% de todo financiamento

anual disponibilizado à agropecuária tradicional (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Por fim, o último post da série da Secom cria uma notícia sobre queimadas, a

qual é apontada como falsa, de que: “o governo federal não investe na contratação

de profissionais para conter os focos de incêndio no Brasil”, omitindo que houve um

atraso de quatro meses na contratação de profissionais, e com isso as queimadas

do pantanal foram as piores das já registradas (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.13. Meta de Mourão para o desmatamento
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Esta publicação de 13 de novembro de 2020 da plataforma, trata sobre uma

apresentação à qual o Fakebook.eco teve acesso, feita pelo vice-presidente

Hamilton Mourão para embaixadores europeus em outubro. Nela, admite-se que a

taxa de destruição no ano de 2020 ficaria próximo de 12 km², estabelecendo uma

meta de redução até o último ano do mandato, de 7.000 km², ou seja, no mesmo

patamar de quando Bolsonaro foi eleito (e é o dobro da meta fixada na Política

Nacional sobre Mudança Climática, que significa chegar a 3.639 km² em 2020)98. E

talvez sonhando com a reeleição, afirma que em 2023, o desmatamento deverá ser

de 5.000 km² (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Em novembro de 2020, foi ajuizada uma ação contra o governo, exigindo que

fosse retomado imediatamente o Planos de Prevenção e Controle do Desmatamento

na Amazônia (PPCDAm), o qual foi engavetado por Bolsonaro, além de exigir que

seja cumprida a meta de 2020 no ano de 2021 e, caso isso não ocorra e seja

condenado, o governo teria que aplicar uma moratória sobre todo o desmatamento

de 2021. As metas apresentadas aos embaixadores não foram publicadas em

nenhum momento, nem foram inscritas no planejamento estratégico do Conselho da

Amazônia (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Também não foram explicadas quais ações seriam adotadas pelo governo

para atingir as metas apresentadas, visto que o plano civil contra o desmatamento

foi interrompido em 2019, o qual reduziu a taxa em 83% entre os anos de 2004 e

2012, mas na prática, a única ação anunciada foi o envio de militares para a

Amazônia (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Conforme o Fakebook.eco, Mourão conta duas mentiras: primeiramente fala

que não há uma estratégia abrangente para a Amazônia, que mobilize os três

Poderes, governos subnacionais, sociedade civil e setor privado. Ela existia, mas foi

desmobilizada no governo Bolsonaro (a PPCDAm); depois, argumenta que há uma

campanha internacional que alia interesses das dimensões econômica, ecológica e

política de oposição para afetar o governo (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Também é apontado como “iniciativa prioritária” o combate ao desmatamento,

e também as queimadas (que aumentaram em 2020: 20% na Amazônia até a

ocasião da publicação, e 131% no Pantanal). Isso vem acompanhado do

“fortalecimento dos órgãos ambientais”, quando na verdade ocorre o contrário, além

98 https://fakebook.eco.br/meta-de-mourao-para-desmatamento-e-descumprir-lei-de-clima/ (Acesso
em 17 abr. 21).

https://fakebook.eco.br/meta-de-mourao-para-desmatamento-e-descumprir-lei-de-clima/
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do “monitoramento de ilícitos ambientais” (que já existe e é reconhecido

internacionalmente), o qual foi atacado diversas vezes nas ações do governo.

Também aparece como iniciativa prioritária sem fazer sentido, é sobre “fontes de

financiamento nacional e internacional”, pois o Fundo Amazônia está parado desde

o início do ano de 2019, sem contar os mais de R$ 1 milhão do projeto de conversão

de multas ambientais, que foram dispensados (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Na seção de resultados preliminares são apresentados dados falsos, além de

afirmar que houve uma ampliação da presença do Estado na região amazônica,

para combate a ilícitos e maior eficácia, o que é falso também. Os valores de multas

e dados de apreensões foram apresentados sem fontes ou comparativos de anos

anteriores (FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

Também consta no Fakebook.eco, que:

De janeiro até 12 de outubro, o Ibama aplicou R$ 1,2 bilhão em multas em
todo o país, e não apenas na Amazônia, contra R$ 3,4 bilhões no mesmo
período de 2019. Ele não diz de onde tirou os números, que podem incluir
multas dos Estados da Amazônia Legal. Em setembro, o governo já havia
inventado R$ 222 milhões em multas aplicadas por militares na Amazônia
(FAKEBOOK.ECO, 2020. online).

4.5.14. Projeto ambiental de R$ 500 milhões não sai do papel

Publicado em 23 de fevereiro de 2021, a plataforma Fakebook trata desta vez

do Floresta+, que não chegou nem a selecionar beneficiários99. Como já falado

anteriormente, foi aprovado pelo fundo climático da ONU há dois anos e o projeto

Floresta+ continua no papel, apesar das diversas menções sobre ele nas redes

sociais. A negociação foi inciada em 2018 com Michel Temer, sendo recursos

oriundos da redução do desmatamento entre 2014 e 2015, no governo Dilma

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O projeto foi aprovado pelo Fundo Verde do Clima (GCF) em fevereiro de

2019, e consta como início efetivo do Floresta+ em janeiro de 2020, e a proposta de

financiamento estabelece que a seleção de beneficiários do projeto ocorreria nos

primeiros 12 meses da implantação, tendo como público-alvo no projeto original os

agricultores familiares, povos indígenas e comunidades tradicionais da região

99https://fakebook.eco.br/projeto-ambiental-de-r-500-milhoes-nao-sai-do-papel-ha-dois-anos/ (Acesso
em 17 abr. 21).

https://fakebook.eco.br/militares-nao-aplicaram-r-222-milhoes-em-multas-na-amazonia-como-afirma-bolsonaro/
https://fakebook.eco.br/militares-nao-aplicaram-r-222-milhoes-em-multas-na-amazonia-como-afirma-bolsonaro/
https://fakebook.eco.br/projeto-ambiental-de-r-500-milhoes-nao-sai-do-papel-ha-dois-anos/
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amazônica, como pagamento a quem conserva e recupera a vegetação. Outro ponto

definido para os primeiros 12 meses do ano é a consulta às comunidades indígenas

e tradicionais, o que não havia ocorrido até a publicação desta matéria

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

No projeto do Floresta+ existe uma previsão de pagamento à proprietários

rurais que superem a obrigação legal de conservar mata nativa em 80% de suas

terras na região amazônica, contudo, Salles que adicionar aqueles que deveriam

cumprir o que está determinado no Código Florestal (sendo que o excedente da

reserva legal poderia ser remunerado por não desmatar uma área que poderia ser

desmatada). Inclusive, o ministro já defendeu que sejam pagas indenizações a

produtores rurais, que ocuparam terras em unidades de conservação, com o Fundo

Amazônia, que está com a aplicação de R$ 2,9 bilhões paralisados

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Indo na direção contrária dos objetivos do projeto Floresta+, Bolsonaro

fragiliza a fiscalização do cumprimento do Código Florestal desde sua campanha

eleitoral, além de ter reduzido a ação do Ibama. A remuneração pela redução do

desmatamento (REDD+) poderia ser uma ótima fonte de recursos financeiros, porém,

com as taxas de desmatamento aumentando somado à política ambiental do

governo Bolsonaro, os países que poderiam ser doadores acabaram se afastando

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

4.5.15. Salles repete mistificação sobre clima

A publicação do dia 09 de março de 2021 na plataforma Fakebook.eco,

analisa um artigo publicado por Ricardo Salles, no site do jornal O Estado de S.

Paulo, onde apresenta uma série de distorções sobre mudança climática e o papel

do país nas negociações internacionais. A equipe do Fakebook.eco verificou os

principais pontos do artigo100 (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O primeiro trecho analisado dizia: “Ora, ao contrário do que especulavam que

iria ocorrer, o Brasil permaneceu no Acordo de Paris e, desde então, segue lutando

para que seus mecanismos de mercado sejam implementados”. Essa afirmação do

ministro foi classificada como falsa, na medida em que o Brasil bloqueia as

negociações de regulamentação do Artigo 6 desde o ano de 2018, o qual cria os

100 https://fakebook.eco.br/salles-repete-mistificacao-sobre-clima-em-artigo/ (Acesso em 17 abr 21).

https://fakebook.eco.br/salles-repete-mistificacao-sobre-clima-em-artigo/
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mecanismos de mercado para esse comércio de emissões, pois não aceita que os

créditos de carbono negociados no Mecanismo de Desenvolvimento Sustentável

(MDS) sejam abatidos da meta nacional, pois isso poderia levar muitos países a

uma “dupla contagem” do carbono negociado. Além disso, na COP25 em 2019, o

governo do Brasil junto à Austrália e Arábia Saudita, empacaram o progresso mais

uma vez, por questões também relacionadas ao artigo 6 (FAKEBOOK.ECO, 2021.

online).

O trecho seguinte fala que “posto tratar-se de uma das condições essenciais

para que os compromissos assumidos pelo Brasil e pelo mundo possam ser

plenamente cumpridos”, foi considerado falacioso pela equipe do Fakebook.eco,

pois o Brasil nunca vinculou as suas metas no Acordo de Paris ao mercado de

carbono. Apresentada em 2015, a primeira Contribuição Nacionalmente

Determinada (NDC) dizia que o país poderia utilizar mecanismos de mercado que

fossem estabelecidos sob o Acordo de Paris, mas também que a implementação da

NDC não seria condicionada a apoio internacional, ou seja, poderia haver

implementação. Somente em dezembro de 2020, quando a NDC foi reescrita ao

olhar de Salles, foi quando o país vinculou suas metas de longo prazo (para 2060) à

aprovação dos mecanismos de mercado (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A seguir, temos o trecho que também é considerado falacioso pela equipe do

Fakebook.eco: “Apesar de sua parcela de menos de 3% das emissões globais, o

Brasil vem sendo injustamente citado por alguns como se fosse um dos grandes

vilões das mudanças climáticas”. Falacioso, pois o país é o quinto maior emissor de

gases no mundo, tendo um enorme retrocesso sob atuação de Bolsonaro. Conforme

apresentado pelo Sistema de Estimativas de Emissões do Observatório do Clima

(SEEG), o Brasil liberou na atmosfera 2,7 bilhões de toneladas de dióxido de

carbono equivalente (tCO2 e) somente no ano de 2019, sendo um aumento de 9,6%

quando comparado ao ano anterior101. O Brasil está atrás apenas da China (11,5

bilhões de toneladas), dos EUA (5,8 bilhões), da Índia (3,2 milhões) e da Rússia (2,4

bilhões). Conforme indicado na publicação do Fakebook.eco, o dado mostra que a

tendência de redução que ocorreu no país entre 2004 e 2010 está retrocedendo,

pois em 2020, não cumpriu a meta estabelecida na Política Nacional sobre Mudança

Climática (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

101https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2020/11/emissoes-de-gases-estufa-
aumenta-no-brasil-atividades-rurais-lideram (Acesso em 17 abr. 21).
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Dando seguimento à análise, temos o seguinte trecho: “O volume de gases de

efeito estufa hoje acumulado na atmosfera se deve à somatória histórica das

emissões dos países ricos, que por mais de 200 anos, desde o início da revolução

industrial, seguem queimando combustíveis fósseis”. Esta fala foi considerada falsa

pelo Fakebook.eco, pois, mesmo que grande parte do aumento da temperatura hoje

seja resultante das emissões históricas dos países industrializados, mais da metade

do CO2 acumulado na atmosfera foi emitida após 1990, sendo o equivalente a 831

bilhões de toneladas (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O próximo trecho é classificado como exagerado: “Contribui para a nossa

parcela de 3% das emissões a vergonhosa situação da nossa falta de saneamento,

bem como o caos do lixo em todo o país, contaminando o solo, as pessoas, a

atmosfera e os oceanos”. Segundo dados do SEEG, o Brasil é responsável por

emitir 2,7 Bilhões de toneladas brutas de CO2 por ano. Em 2020, 44% dessas

emissões ocorreram a partir de desmatamento, sendo que o setor de resíduos que

inclui os problemas mencionados pelo ministro emitiu, em todo o ano de

2019, apenas 4% (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A seguir, a próxima fala de Salles:

Diversas outras mazelas nos levam também a confrontar o histórico
abandono e descaso em relação aos mais de 23 milhões de brasileiros da
Amazônia, que experimentam, desde 2012, progressivo aumento dos
índices de desmatamento ilegal, fruto, dentre outras causas, do
envolvimento em atividades ilegais por muitos dos que não têm
oportunidades, nem alternativa de emprego e renda, e que seguem sendo
solenemente ignorados, no Brasil e no mundo (FAKEBOOK.ECO, 2021.
online).

O trecho acima foi classificado como falacioso, pois os grandes desmatadores

são fazendeiros, mineradores e grileiros de terras, por se tratar de uma atividade

cara102. Atualmente, o desmatamento é ação sobretudo de quadrilhas de invasores

em operações bem financiadas e alta tecnologia. Segundo os dados do Ipam

(Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), 29% do desmatamento do ano de

2019 ocorreu em áreas não-designadas, 23% em fazendas regularizadas no CAR e

9% em áreas sem informação (que podem ser griladas também). Fora isso, a maior

102 https://fakebook.eco.br/mito-quem-desmata-sao-os-pobres-por-falta-de-alternativa-economica/
(Acesso em 17 abr. 21).

https://fakebook.eco.br/mito-quem-desmata-sao-os-pobres-por-falta-de-alternativa-economica/


99

parte da população da região amazônica vive nas cidades, e não na zona rural

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O último trecho analisado pela equipe do Fakebook.eco é considerado

falacioso:

Nas próprias palavras de Kerry, ‘o desafio está em trazer, de verdade, um
volume sem precedentes de recursos financeiros sobre a mesa’ e com isso
reverter o que ele mesmo constata: ‘historicamente e infelizmente, tem
havido muitas palavras, mas sem a verdadeira implementação'
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Esta fala é considerada falaciosa, na medida em que o governo impede, há

dois anos, a aplicação dos recursos do Fundo Amazônia que contabiliza R$ 2,9

bilhões, assim como há os recursos do Floresta+ somando R$ 500 milhões
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

4.5.16. Bolsonaro mente

A última publicação encontrada na pesquisa dentro da plataforma

Fakebook.eco data de 15 de abril de 2021, e analisa trechos da carta103 que Jair

Bolsonaro enviou para o presidente norte-americano Joe Biden, às vésperas da

cúpula ambiental convocada pelo mesmo, para o dia 22 de abril. Nas 7 páginas da

carta encontra-se uma “extensa lista de distorções, omissões e mentiras sobre

temas que vão de proteção da floresta a supostos créditos de carbono”104

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O primeiro trecho analisado é o seguinte:

Reitero o compromisso do Brasil e de meu governo com os esforços
internacionais de proteção do meio ambiente, combate à mudança do clima
e promoção do desenvolvimento sustentável (…) queria compartilhar com
Vossa Excelência o que o Brasil tem feito pela conservação do meio
ambiente (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O trecho em questão foi classificado como não é bem assim, na medida em

que sob a gestão de Bolsonaro, a atuação do Brasil no combate à mudança do clima

103 https://fakebook.eco.br/wp-content/uploads/2021/04/carta-biden-14abr21.pdf (Acesso em 18 abr.
21).
104 https://fakebook.eco.br/bolsonaro-mente-exagera-e-distorce-em-carta-a-biden/ (Acesso em 18 abr.
21).

https://fakebook.eco.br/wp-content/uploads/2021/04/carta-biden-14abr21.pdf
https://fakebook.eco.br/bolsonaro-mente-exagera-e-distorce-em-carta-a-biden/
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retrocedeu, principalmente pelo aumento do desmatamento. Segundo dados da

Global Forest Watch, o Brasil liderou em 2020, mais uma vez, a devastação de

florestas primárias no mundo, sendo 3,5 vezes a mais do que o segundo país na

lista, que é a República Democrática do Congo (RDC). Conforme o Sistema de

Estimativas de Emissões do Observatório com Clima (SEEG), o país emitiu em 2019,

9,6% a mais do que no ano anterior (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Dando continuidade à carta, outro trecho de Bolsonaro, o qual foi considerado

impreciso pela equipe do Fakebook.eco:

É evidente a magnitude dos esforços que a Nação brasileira realizou,
através dos séculos, para preservar nosso patrimônio. Temos 60% do
nosso território coberto por vegetação nativa. No bioma Amazônia, essa
cifra ascende a eloquentes 84%. Destinamos mais de 30% do território
nacional a áreas de proteção ambiental, e essas terras, somadas,
correspondem a nada menos que 14% das áreas protegidas do planeta
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

De acordo com um relatório da Organização das Nações Unidas para a

Alimentação e a Agricultura (FAO), o Brasil não possui 14% das florestas do mundo,

mas sim 12%. Se consideradas as Terras Indígenas e Unidades de Conservação, o

país tem 25% do território sob proteção legal (216 milhões de hectares). Apenas

incluindo nesse cálculo as Áreas de Proteção Ambiental (APAs - categoria que

permite atividades econômicas, propriedades privadas e desmatamento), alcançaria

259 milhões de hectares, sendo aproximadamente 29% do país. Sobre a Amazônia,

os dados mostram que o desmatamento acumulado é de cerca de 20% da floresta,

ou seja, 80% permanece em pé e não 84% como dito na carta. Mesmo que a conta

estivesse correta, “isso não significa que toda a floresta remanescente está

‘preservada’, uma vez que há vastas extensões degradadas por atividades

humanas” (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Outra fala analisada e classificada como verdade, mas, é a seguinte:

O Brasil tem feito o mesmo no que diz respeito à transição energética.
Temos, nesse domínio, uma das matrizes mais limpas do planeta: 46% de
nossa energia é gerada por fontes renováveis, uma taxa mais de quatro
vezes superior à média dos países da OCDE. Se computarmos apenas a
energia elétrica, esse valor ascende a 82%, três vezes mais que aquele
universo de países (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).
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O percentual indicado por Bolsonaro de 46% da energia gerada por fontes

renováveis está correto, mas não tem como falar em transição energética quando na

verdade a matriz brasileira é limpa por circunstâncias históricas. Além disso, o país

não possui um plano de descarbonização da economia, nem um plano de

implementação das metas que constam no Acordo de Paris, e ainda por cima

subsidia fortemente os combustíveis fósseis (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A frase afirmando que “nas grandes conferências das Nações Unidas sobre

estes temas, o Brasil foi um dos promotores do conceito de desenvolvimento

sustentável”, é classificada como exagerada, visto que o conceito de

desenvolvimento sustentável surge em 1987, por uma comissão internacional que

era liderada pela premiê norueguesa Gro Brundtland, e tem sido base para todas

negociações ambientais, não tendo nada de especial relacionado ao Brasil. Vale

lembrar que em 1972 o país defendia que a poluição era parte indissociável do seu

direito ao desenvolvimento (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O trecho a seguir foi classificado como verdade, mas:

Em dezembro último, apresentamos à Convenção-Quadro das Nações
Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) uma atualização de nossa
Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC). Nesse âmbito,
comprometemo-nos a reduzir as nossas emissões de gases do efeito estufa
em 37% até 2025 e em 43% até 2030, na comparação com as cifras de
2005 (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Seis jovens ativistas estão processando o governo por reduzir a ambição da

Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) apresentada em dezembro de

2020, o que rebaixou a classificação da meta do país para “altamente insuficiente”.

Com isso, o país foi excluído da cúpula que celebrou os 5 anos do Acordo de Paris

(contando com mais de 70 países), a Climate Ambition Summit em 12 de dezembro,

sendo a apresentação de metas mais ambiciosas uma condição para participar
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A meta original do Brasil foi apresentada no ano de 2015, na ONU, pela ex-

presidenta Dilma Rousseff, onde se comprometeu a uma redução de 37% em 2025

e indicou que poderia chegar ao ano de 2030 com 43% de redução. A diferença na

nova proposta de NDC é a base de cálculo. Enquanto na NDC de 2015 a meta de

43% equivalia a emissão de 1,2 bilhão de toneladas até o ano de 2030, na nova

versão representa 1,6 milhões, o que significaria chegar a 2030 com uma emissão
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de 400 milhões de toneladas CO2 equivalente a mais do que havia sido indicado em

2015 (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Já o trecho abaixo, foi classificado como falso pelo Fakebook.eco:

Embora seja uma das maiores economias do planeta, o Brasil ainda assim é
responsável por apenas 1% das emissões históricas de gases do efeito
estufa, e menos de 3% do total corrente de emissões globais. Adotamos
metas absolutas de redução de emissões que superam as de muitos países
desenvolvidos, que, no entanto, carregam muito maior responsabilidade
pela mudança do clima (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Conforme consta na publicação, essa ideia de que o Brasil é um dos países

que menos contribuíram para o aquecimento é de uma pesquisa da década de 1990

e, além disso, a proposta original só levava em consideração o gás carbônico

emitido por combustíveis fósseis. Contudo, desde o final dos anos 1970 as emissões

no país são vindas, principalmente, do desmatamento na Amazônia. Posteriormente,

estudos que calcularam todos os gases, inclusive o uso da terra, mostrando que o

país tinha a quarta maior contribuição histórica absoluta e a sétima maior

contribuição per capta para o aquecimento global (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Outro ponto analisado é a frase: “Comprometemo-nos com o objetivo de

longo prazo de alcançar a neutralidade climática em 2060 (...)”. Essa frase foi

classificada como falsa, na medida que a nova NDC apresenta um “compromisso

indicativo” de neutralidade climática, o que é diferente de um compromisso de longo

prazo, pois não gera nenhuma vinculação jurídica, ou seja, não pode ser cobrado.

Inclusive, até hoje o Brasil não tem um plano de longo prazo de redução das

emissões (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A colocação a seguir foi considerada como meia-verdade:

Atualmente unidades produtivas com extensões superiores a 50 milhões de
hectares (123,5 milhões de acres) já adotam tecnologias de produção de
baixo carbono, como as que integram lavoura, pecuária e floresta. Já
recuperamos 28 milhões de hectares (69,1 milhões de acres) de pastagens
degradadas. E temos potencial para expandir essas tecnologias para mais
98 milhões de hectares (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Segundo o Fakebook.eco, o governo nunca explicou com detalhes como

chegou a cifra de 50 milhões de hectares. É possível, no entanto, que incorpore

todas as tecnologias de produção de baixa emissão de carbono. O Plano Agricultura
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de Baixo Carbono (ABC) foi responsável pela recuperação, entre 2010 e 2018, de 10

milhões de hectares de pastos degradados, e não de 28 milhões conforme consta na

carta. As emissões do setor agropecuário permanecem crescentes, mesmo havendo

alguns avanços no sentido da sustentabilidade (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A seguir, é analisado o trecho em que Bolsonaro diz que: “Reconheço, por

exemplo, que temos diante de nós um desafio de monta, com o aumento das taxas

de desmatamento na Amazônia, que vem se verificando desde 2012”. Esta fala é

classificada como verdade, mas, pois mesmo que tenha havido uma tendência geral

de alta do desmatamento na região amazônica, tudo mudou após a eleição de

Bolsonaro, visto que a média entre os anos de 2012 e 2018 foi de 6.300 km² por ano,

enquanto nos dois primeiros anos do mandato de Bolsonaro foi de 10.600 km²

(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Continuando a análise da carta enviada a Joe Biden, temos o seguinte trecho:

“Queremos reafirmar nesse ato, em inequívoco apoio aos esforços empreendidos

por V. Excelência, o nosso compromisso em eliminar o desmatamento ilegal do

Brasil até 2030”. Esta frase é considerada falsa pelo Fakebook.eco, visto que essa

meta foi retirada da nova NDC, sendo que a diferença agora é que o governo

condiciona a redução do desmatamento ao recebimento do valor de US$ 1 bilhão

por ano (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Em seguida, temos o trecho:

Alcançar esta meta, no entanto, exigirá recursos vultosos e políticas
públicas abrangentes, cuja magnitude obriga-nos a querer contar com todo
apoio possível (…) Nesse âmbito, naturalmente que o apoio do governo dos
Estados Unidos, do setor privado e da sociedade civil americana, serão
muito bem-vindos (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Esse trecho foi classificado como duvidoso, pois o país reduziu o

desmatamento entre 2004 e 2012 em 83% sem depender ou exigir de contribuição

internacional, e o Fundo Amazônia já é um método de compensação por resultados

já obtidos em termos de redução do desmatamento (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A próxima frase analisada é classificada como falsa: “Como nós, os

americanos saberão apreciar que as principais causas da degradação ambiental

radicam na pobreza e na falta de oportunidades (…)”. Como já mencionado

anteriormente, os grandes desmatadores são fazendeiros, mineradores e grileiros,
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pois desmatar custa caro, e produtores de baixa renda não conseguem abrir

grandes áreas (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

E Jair Bolsonaro continua:

É pelo mesmo motivo que não podemos combater o desmatamento apenas
com medidas de comando e controle. Minha missão, no que diz respeito à
Amazônia, inclui criar alternativas econômicas que reduzam o apelo das
atividades ilegais de forma inequívoca concomitante a atuação de repressão.
Meu governo vem desenvolvendo ações realistas nesse sentido,
contemplando cinco eixos específicos – não só as já referidas ações de
comando e controle, em si e por si insuficiente, mas destacando a
premência de se realizar a regularização fundiária; implementar o
necessário zoneamento ecológico-econômico da região; promover a tão
aguardada bioeconomia; e aumentar em volume e intensidade o pagamento
por serviços ambientais, diretamente ligado ao efetivo funcionamento dos
mecanismos de previstos no artigo 6 do Acordo de Paris (FAKEBOOK.ECO,
2021. online).

Esse trecho é classificado como falso pelo Fakebook.eco, pois o governo

quase parou a regularização fundiária na Amazônia, sendo registrado o nível mais

baixo na década em emissão de títulos definitivos (em 2019 apenas 1, em 2020

foram 553). Nesse sentido, o governo começou a tentar modificar a legislação para

anistiar a grilagem de terras. Sobre o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), que

é um instrumento de gestão ambiental de 1981, estabelecido na lei que criou a

Política Nacional do Meio Ambiente, e a partir de um decreto presidencial em 2002

que definiu em âmbito nacional as diretrizes, responsabilidades e modos de fazer,

cabe a União realizar o ZEE Nacional e os de macrorregiões, e aos Estados, realizar

o ZEE estadual ou regional. Para a Amazônia já foi feito e aprovado por decreto

presidencial no ano de 2010, o MacroZee da Amazônia Legal, com objetivo de

orientar as políticas públicas, assim como ordenamento territorial e meio ambiente, e

decisões de agentes privados. Nenhuma ação de bioeconomia foi efetivamente

adotada no Brasil, e o programa de pagamento por serviços ambientais (PSA), o

Floresta+, como já sabemos, está parado há dois anos (FAKEBOOK.ECO, 2021.

online).

O próximo trecho é considerado duvidoso pelo Fakebook.eco: “Para tanto,

queremos ouvir as entidades do terceiro setor, indígenas, comunidades tradicionais

e todos aqueles que estejam dispostos a contribuir para um debate construtivo e
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realmente comprometido com a solução dos problemas” (FAKEBOOK.ECO, 2021.

online). Segundo o Fakebook.eco,

A ficha corrida de diálogo com o terceiro setor do governo Bolsonaro é
acabrunhante. O presidente acabou em uma canetada com praticamente
todos os colegiados na área ambiental que tinham participação do terceiro
setor; responde no Supremo Tribunal Federal por excluir a sociedade civil
do Conselho Nacional de Meio Ambiente; recriou colegiados apenas para
aparelhá-los, designando em alguns deles um organismo paraestatal
controlado pelo ministro do Meio Ambiente (o Fórum Brasileiro de Mudança
Climática) como único representante da sociedade civil; Bolsonaro chamou
as ONGs que atuam na Amazônia de “câncer” que não consegue “matar”;
mandou agentes da Abin à Conferência de Madri para espioná-las; é
acusado por indígenas de crimes contra a humanidade; e o ministro Ricardo
Salles tem o hábito de enviar notificações judiciais a seus críticos
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

A seguir, temos um trecho classificado como duvidoso pelo Fakebook. Neste,

Bolsonaro diz que

Outra iniciativa digna de registro é o nosso programa ‘Adote um Parque’,
que permite a atores privados nacionais ou estrangeiros ‘adotar’ uma das
132 unidades de conservação federais existentes na Amazônia, as quais
abarcam 15% daquele bioma. E aqui não se tratam (sic) de transferências
financeiras para o Estado brasileiro, mas de bens e serviços a serem
aplicados diretamente pelo setor privado nessas unidades de conservação
(FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Duvidoso pelo fato de que o governo já suspendeu o Programa Arpa, que é a

maior iniciativa de apoio às unidades de conservação com 15 anos de experiência,

e criou o Adote um Parque, para captar os recursos de empresas privadas em troca

de marketing ambiental, enquanto o ICMBio quase colapsa por falta de recursos

financeiros (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

O último trecho analisado e que foi classificado como não é bem assim, diz o

seguinte:

No que diz respeito ao carbono, a que há pouco me referia, há outro dado
que desejo salientar: no âmbito do programa de pagamento por resultados
REDD+, instrumento da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a
Mudança do Clima, o Brasil já teve certificadas 7,8 gigatoneladas de
carbono (sic) equivalente em reduções de emissões oriundas de
desmatamento evitado, o que equivaleria a USD 133 bilhões, se calculados
tomado como referência o valor do crédito de carbono negociado na
Califórnia. Este volume equivale a nada menos do que cinco anos de
emissões líquidas do país (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/Passando-a-boiada-1.pdf
https://www.oc.eco.br/wp-content/uploads/2021/03/Passando-a-boiada-1.pdf
https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/reuters/2020/09/03/nao-consigo-matar-cancer-chamado-ongs-que-atuam-na-amazonia-diz-bolsonaro.htm
https://www.poder360.com.br/internacional/governo-enviou-agentes-da-abin-para-conferencia-climatica-da-onu-na-espanha/
https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas-noticias/2021/01/23/cacique-raoni-denuncia-bolsonaro-no-tribunal-de-haia-por-crimes-ambientais.htm
https://noticias.uol.com.br/colunas/rubens-valente/2020/11/24/salles-interpelacao-judicial-agu-meio-ambiente.htm
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Cabe salientar que o limite para o aporte de recursos era de 8.143 km², no

período 2016-2020, porém, durante a gestão Bolsonaro o desmatamento foi de

10.129 km² no ano de 2019 e 11.088 km² no ano de 2020. Isso fez com que o país

deixasse de ter direito aos pagamentos, conforme as regras criadas para o Fundo, e

toda vez que a taxa ultrapassa o limite, o país precisa compensar o aumento no ano

seguinte, com redução do desmatamento (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

Os supostos “créditos” citados por Bolsonaro possuem três problemas:

primeiro, não existe nenhuma “certificação” por reduções de emissões por

desmatamento, o que existe “são reportes nacionais, que não passam por nenhuma

auditoria ou crivo para valerem como ‘crédito’, são simplesmente acolhidos pela

Convenção; em segundo lugar, o Brasil segue uma linha de base para redução de

emissões por meio de desmate, chamada Forest Reference Emission Levels (Frel),

que tem como âncora o ano de 1996 (ocasião em que o desmatamento foi muito

elevado). Dessa forma, os resultados têm sempre como ponto de partida o ano de

1996, enquanto no Fundo Amazônia a linha de base é móvel, tendo base na média

da década anterior, passando por uma revisão de 5 em 5 anos (FAKEBOOK.ECO,

2021. online).

Sobre o argumento de Bolsonaro de que as reduções passadas estariam em

haver, o Fakebook.eco diz: “Ou seja, além de vender terreno na Lua, Bolsonaro

tenta vender o mesmo lote duas vezes” (FAKEBOOK.ECO, 2021. online).

As supracitadas verificações feitas pela plataforma Fakebook.eco, quando

confrontadas com a teoria apresentada sobre o negacionismo e seus

desdobramentos, demonstram o fenômeno que ocorre no Brasil atualmente, ou seja,

a distorção da retórica militar da década de 1970 somada à importação das ideias

negacionistas produzidas, sobretudo, nos Estados Unidos. A consequência disso é o

avanço da destruição da legislação ambiental do país, o que por sua vez resulta na

incapacidade dos órgãos de fiscalização, impactando diretamente o combate aos

crimes ambientais nos biomas brasileiros.

O que podemos depreender desta análise é que os posicionamentos dos

membros do alto escalão do governo variam entre meias verdades e declarações

falsas, em uma agenda política que privilegia o setor produtivo e as grandes

empresas em detrimento da conservação do meio ambiente no país. As relações

exteriores também são impactadas diretamente, na medida em que os principais

parceiros comerciais do Brasil, atualmente, tem mobilizado ideias e ações visando a
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mitigação das mudanças climáticas, demonstrando grande preocupação com o

alarmante aumento do desmatamento na Amazônia nos últimos dois anos, além de

observar com ceticismo as promessas do governo com relação à questão ambiental.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desta monografia abordamos, inicialmente, a legislação

ambiental no Brasil, a qual podemos considerar completa e eficaz se efetivamente

aplicada em conjunto com políticas públicas voltadas para as questões ambientais.
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Mesmo que as bases institucionais tenham surgido na década de 1970, e o discurso

tenha se fortalecido na década de 1980, a modernização ecológica marca a década

de 1990, inclusive com a inserção da pauta da sustentabilidade.

Ocorreram diversos encontros e acordos internacionais sobre a questão

ambiental, contudo, elas não representam garantias de que os Estados membros

cumpririam as determinações. Sobre a Agenda 21, por exemplo, devemos observar

a autonomia concedida aos Estados para legislar sobre questões de

sustentabilidade, assim como observado na Conferência do Meio Ambiente da ONU,

em 2012 no Rio de Janeiro, em que os documentos que foram produzidos careciam

de ações concretas.

Posteriormente, abordamos o fenômeno do negacionismo, especificamente o

climático, para contrastar as teorias sobre essas questões específicas com a

realidade no Brasil, desde a eleição de Jair Bolsonaro e a indicação de Ricardo

Salles para o Ministério do Meio Ambiente. O negacionismo em curso no Brasil não

é um fenômeno novo, muito menos original, na medida que por aqui não haviam

grandes esforços “intelectuais” de conservadores em movimentos anti-científicos,

como existem nos Estados Unidos, por exemplo.

Sobre o negacionismo climático compreendemos que, na medida em que os

efeitos do aquecimento global costumam ser lentos e aparentemente não

conectados uns com os outros, desafiam a percepção que temos de tempo e espaço,

pois encontram-se distribuídos pelo planeta. A partir disso, o negacionismo se

apresenta de diversas formas, variando entre os financiados por grandes

corporações, companhias de carvão, petróleo e gás, para elaborar artigos de jornal

que se baseiam em pesquisas científicas enviesadas a seu favor, assim como os

que não aceitam a realidade do aquecimento global frente a constatação dos limites

para o crescimento econômico. Ademais, há os que aceitam essa realidade com

ressalvas, devido ao impacto que isso traria para o seu estilo de vida e os que

compreendem a gravidade das mudanças do clima mas não enxergam soluções

possíveis para além do aperfeiçoamento “verde” da sociedade cristã-capitalista e do

modo de vida tecno-industrial.

Um dos elementos centrais do negacionismo com relação às mudanças

climáticas é o alto grau de incerteza sobre suas causas e efeitos, evidenciando a

necessidade de novos paradigmas científicos para abordar o problema sócio-

ecológico de forma interdisciplinar. Conforme os indivíduos crentes em discursos
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negacionistas baseiam sua atuação em pseudociências, afetam negativamente toda

a sociedade, sendo perigosa por colocar em risco a vida das pessoas, assim como a

cultura.

Como demonstrado na pesquisa, o negacionismo climático pode ser

entendido como um contra-movimento que visa enfraquecer os argumentos

científicos, bem como as ações dos movimentos sociais que evidenciam a gravidade

dos problemas ambientais, tendo atualmente como grande alvo o consenso

científico presente nos relatórios do IPCC. Foram identificados três tipos de

argumentos mobilizados pelo negacionismo (mesmo que nem todos os

negacionistas mobilizem ao mesmo tempo os três tipos, estão presentes em todos

os discursos em algum grau): a afirmação de que o aquecimento global não existe

ou que não existem evidências suficientes, bem como questionando a

imparcialidade das pesquisas, sugerindo que seria uma invenção para aumentar a

intervenção do Estado na dimensão econômica; a declaração de que mesmo que

esteja sendo produzido o aquecimento global, este provavelmente não teria impacto

sobre a vida humana, podendo inclusive ser benéfico; e por fim, argumentam que as

medidas propostas para a redução dos efeitos do aquecimento global tem um

impacto mais negativo do que positivo. Além desses, há também aqueles que

acreditam que o aquecimento global se trata de uma fraude, e outros, que acreditam

mas reduzem a gravidade do problema.

Esta pesquisa se faz necessária na medida em que esse fenômeno ganha

força no Brasil e no mundo, necessitando de análises acerca deste movimento.

Devemos nos atentar para os alarmismos dos negacionistas com relação ao futuro

da liberdade, que possuem uma vantagem psicológica, afinal, é mais fácil acreditar

nos discursos que geram conforto, e não inquietações. O negacionismo oscila entre

uma posição cientificista e uma posição relativista, quando exige que a ciência

explique tudo e, ao mesmo tempo, questiona a honestidade intelectual dos

estudiosos.

A desvalorização da ciência tem a ver com a condição da “pós-verdade”, onde

os fatos objetivos possuem influência menor do que os apelos às emoções e

crenças pessoais. Na era digital se configurou um novo contexto, onde redes anti-

científica estão sendo disseminadas na internet, e aqui se inclui o negacionismo

climático.
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Foi utilizada a plataforma Fakebook.eco para analisar o posicionamento do

atual governo na conceituação do negacionismo climático. Dessa forma, foi

alcançado o objetivo desta pesquisa em buscar na realidade brasileira a presença

de elementos dos discursos negacionistas das mudanças climáticas, assim como

suas implicações sobre o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, especificamente.

Na plataforma, a partir da pesquisa sobre os dois Fundos, foram encontradas

16 publicações nas quais foram verificados os discursos do governo, buscando

evidenciar as distorções e mentiras, que fazem parte da agenda política atual.

Foram identificada premissas negacionistas nos discursos, na medida em que se

utilizam de estratégias na escolha dos dados a serem mobilizados em seus

argumentos, retirando-os do contexto em que foram observados para argumentar o

contrário do consenso científico, assim como crenças características desse

fenômeno.

Podemos perceber que os posicionamentos dos membros do alto escalão do

governo variam entre meias verdades e declarações falsas, tendo uma agenda

política que privilegia o setor produtivo e as grandes empresas em detrimento da

conservação do meio ambiente no país. As relações exteriores também são

impactadas diretamente, na medida em que diversos países, atualmente, tem

mobilizado ideias e ações visando a mitigação das mudanças climáticas,

demonstrando grande preocupação com o alarmante aumento do desmatamento na

Amazônia nos últimos dois anos, além de observar com ceticismo as promessas do

governo com relação à questão ambiental.

Atualmente, percebemos uma falta de preocupação com os impactos

ambientais causados pelo desmatamento ilegal dos biomas do país, pelas

queimadas, assim como a grilagem de terras e a mineração. Os integrantes do

governo sugerem que o Brasil está trabalhando para proteger o meio ambiente,

contudo, observamos um movimento na contramão da proteção ambiental, abrindo

espaço para que os crimes ambientais ocorram deliberadamente, na medida em que

os órgãos de fiscalização se encontram em processo de desmonte. Além disso, há a

paralisação das verbas disponíveis para a aplicação no combate aos crimes

ambientais e demonstram objetivos outros para essas verbas, pois claramente se

negam a beneficiar as populações indígenas e ONGs que propõem projetos para

proteção do meio ambiente e da biodiversidade, os quais também auxiliam o país no

cumprimento dos acordos internacionais.
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Os dados apresentados nesta pesquisa refletem as consequências de um

projeto de destruição da capacidade do Estado de combater o crime na Amazônia

pelo governo eleito no ano de 2018. Estes atuam desde o início para o

enfraquecimento e desmonte da legislação ambiental do país, que ficou claro com a

infame frase de Ricardo Salles, em uma reunião ministerial, em que incentivou

aproveitar a pandemia para “passar a boiada” sem grandes interferências.

Devido à atuação do governo frente à questão ambiental, em 2019 foram

suspensos os repasses dos governos da Noruega e da Alemanha para o Fundo

Amazônia. A Noruega, maior doadora do fundo, indicou que os repasses só serão

retomados se for observada uma vontade real do governo Bolsonaro de proteger as

florestas e uma diminuição substancial do desmatamento, além de um acordo com

relação à estrutura de governança do Fundo Amazônia.

Já o Fundo Clima, originalmente com um Comitê Gestor responsável por

selecionar e avaliar projetos, foi alterado e logo desativado, por decreto. A pressão

em uma ação no STF, levou Salles a re-convocar o Comitê Gestor em julho de 2020,

retomando os aportes de recursos autorizados nas leis orçamentárias de 2019 e

2020. Salles conseguiu articular naquele momento que o total de recursos

disponíveis em 2020 fosse destinado a apenas um projeto de Rondônia que

beneficiaria 15 municípios, mesmo que este projeto tenha baixo impacto nas

emissões de gases do efeito estufa.

Em janeiro de 2021 foi protocolada outra petição, desta vez questionando

essa destinação do valor total disponível para um único projeto que visa extinguir 11

lixões no estado (chamado Lixão Zero). Coincidência ou não, o estado é governado

por um aliado de Bolsonaro, o coronel da PM Marcos Rocha (PSL). O pedido desta

petição é que seja suspenso o repasse total pois isso implicaria no impedimento de

apoiar outros projetos pelo país, indicando também que existe a necessidade de

abertura de edital público, de respeito à lei dos orçamentos públicos e ao decreto

regulamentador da unificação dos recursos do Tesouro Nacional. Essa destinação

dos recursos para projetos de saneamento e recursos sólidos, pode significar que há

um desvio de finalidade do Fundo, pois o mesmo seria voltado para a redução das

emissões dos gases do efeito estufa.

Por fim, nos cabe observar atentamente os próximos passos do governo

Bolsonaro em reduzir o desmatamento e as emissões de gases do efeito estufa,

assim como cumprir as metas que foram apresentadas na carta enviada à Joe Biden
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e posteriormente na Cúpula pelo Clima ocorrida nos Estados Unidos, e pressionar

para que os Fundos voltem a atividade com uma estrutura coesa e bem definida,

além de que hajam mais investimentos para o fortalecimento dos órgão de

fiscalização, monitoramento e combate à destruição dos biomas do país.
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