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Aspectos metodológicos

Levantamento bibliográfico;

Entrevistas com representantes governamentais, agentes sociais, cientistas envolvidos
nas atividades ambientais no Brasil/ China e em Moçambique;

Visitas aos países em diferentes momentos;

Elaboração de um banco de dados;

Análise multiescalar e multiatores;

Análise quali-quanti.



Cosmopolitismo 
metodológico

Sociologia contemporânea

Sociologia ambiental

Sociologia das mudanças climáticas

Sociologia da globalização

Perspectiva Interdisciplinar



Pesquisando alguns países

Nós não nos situamos à partir da China ou 
Brasil ou Moçambique, 

Assumimos que a questão ambiental em 
suas diferentes dimensões penetra vários 
países e lugares do planeta.

Neste sentido a perspectiva analítica da 
sociedade de risco auxilia o entendimento 
desta situação complexa



Problema global 









Emissões per capita



Principais 
pontos de 
análise

1. Trajetória das emissões de gases 
de efeito estufa no Brasil, China e 
Moçambique de 1992-2018. 

2. Análise política e institucional
das estruturas vinculadas às
mudanças climáticas com foco na
mitigação.

3. Respostas políticas ao problema 
das mudanças climáticas.



Mudanças climáticas Globais

Transição para o Antropoceno

Impacto significativo na geologia terrestre
e seus ecossistemas.

Aumento do 
nível do mar

Eventos 
extremos 

Escassez hídrica
Mudanças 
climáticas 

Impactos 
socioeconomicos



Brasil
AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO PAÍS



FONTE: OBSERVATÓRIO DO CLIMA, 2018. 

EMISSÕES NACIONAIS (2004-2017)



. 

De acordo com o Observatório do Clima (2017),

emissões brasileiras são distribuídas : 

Uso e ocupação da terra: 46.12%; 

agricultura 23.92%; 

energia 20.79%;

Processos industriais  4.78% e 

resíduos 4.37%. 



Desmatamento



Eventos extremos





Respostas 
brasileiras às 

mudanças 
climáticas



4 fases das ações relacionadas às
estruturas político-institucionais no Brasil

1 fase

(1992-2002)

• Estruturas 
político-
institucionais

2 fase

(2003-2008)

• Agenda 
Política –
científica

3 fase

(2009-2012)

• Política 
climática

4 fase

(2013-2017)

• Implementação 
da política 
climática



2018 em diante 

Os dados do INPE sobre desmatamento estão absolutamente corretos

Problemas em todas as instâncias e estruturas governamentais em 
relação às questões ambientais

Grandes incertezas ....... Fumaça de queimadas e frente fria fazem o 
céu escurecer em São Paulo



China
AS QUESTÕES CLIMÁTICAS NO PAÍS



Poluição   

Energia    

Climate Changes

Mudanças Climáticas na  
China

As mudanças climáticas na China são totalmente

correlacionadas ao setor energético



A China imbuída por uma modernização comprimida 

na qual mudanças típicas da primeira 
modernidade e segunda modernidade ocorrem 
concomitantemente num curto período de tempo 
(BECK e GRANDE, 2010; HAN e SHIM, 2010) 

enfrenta o desafio de responder às pressões e aos 
anseios da população, mas também dos outros 
países com os quais estabelece relações, além da 
necessidade de se adequar aos protocolos 
internacionais e às regulamentações das agências e 
acordos internacionais.



ALÉM DISSO, desde 1999, a taxa média

de crescimento anual dos protestos

ambientais na China foi de 29%, um

aumento que colocou novos desafios

ao governo e à governança.

De fato, os protestos ambientais

compreendem a maioria das ações

coletivas em larga escala na China,

representando 50% dessas ações com

pelo menos 10.000 manifestantes

(Barbieri, 2018).



Densidade populacional na China-
2010     Fonte: MAO, LONG e WU, 2015.



Os efeitos das leis na geração de políticas em termos de quantidade e 
intervalo de tempo

fonte:  Mu,2018    in  Si Liu



Fontes de emissão

Na China, os principais problemas de

poluição atmosférica foram atribuíveis

principalmente à queima de carvão e

processos industriais durante o estágio

inicial de desenvolvimento econômico.

Recentemente, as emissões dos veículos

se tornaram um problema crescente nas

áreas urbanas, especialmente nas

megacidades.



China currently ranks as world's largest 

emitter of greenhouse gases. Photo by Ding



Status da poluição atmosférica e 
seus impactos sociais

Em 27 de dezembro de 2011, o MEP e o Ministério da Saúde organizaram 
conjuntamente a segunda reunião nacional do grupo de trabalho ambiental 
e de saúde em Beijing. 

A reunião firmou o “12º Plano Quinquenal de Desenvolvimento Econômico 
e Social Nacional da República Popular da China”, “Pareceres do Conselho 
de Estado sobre o Fortalecimento das Obras-Chave de Proteção Ambiental” 
e o “12º Plano Quinquenal de Proteção Ambiental Nacional”, a “Proteção 
Ambiental Nacional e o 12º Plano Quinquenal de Trabalho Ambiental e de 
Saúde”. Em seguida, a 7ª Conferência Nacional de Proteção Ambiental 
reforçou ainda mais a gravidade da situação geral e a consciência dos riscos 
e a responsabilidade pelos trabalhos ambientais e de saúde. 

O governo percebeu que as questões ambientais e de saúde se tornaram 
um importante problema de desenvolvimento econômico e social 
relacionado ao bem-estar das pessoas e ao desenvolvimento sustentável.



Smart bus in Beijing

fonte: foto Leng Fuhai, colega de de Si Liu, in dezembro 2017



Locating the sharing bicycles in a subway station in the morning
Origen: Liu Si, in July 2018



Si liu (based on data in the Chinese Environmental Status Bulletins





Chinese Environmental Status Bulletins







Intensificação dos problemas 
ambientais

Water
pollution

desertification

deforestation

Ferreira, 2017; Gao, 2014; 
Liu & Diamond, 2005; Lucotte, 2009 

A poluição atmosférica na China foi estimada pelo Estudo Global da Carga de Doenças (GBD) que ocasionou 1,2 milhão de 

mortes prematuras em um ano (2010) na China. E o GBD também estimou que as mortes prematuras anuais da China atribuíveis 

a PM2.5 e O3 permaneceram altas, somando valores médios de cerca de 1 a 1,2 milhões de mortes de 1990 a 2015. 



Qualidade do ar em Beijing-
Tianjin-Hebei
(fonte : Si liu com base nos dados dos Boletins de Status Ambiental da China)



respostas chinesas 
às mudanças 

climáticas



2 fases das ações político-institucionais
relacionadas às mudanças climáticas na
China

1 fase
(1992-2006)

• Mitigação como 
co-benefício

2 fase
(2007-presente)

• Desenvolvimento 
das estratégias de 
mitigação de 
mudanças 
climáticas



O Novo Ministério de Ecologia e Ambiente: mudança 
profunda ou maquiagem?

Ano Principal Entidade Ambiental

1973 1ª Conferência Nacional de Proteção ao Meio Ambiente

1984 State Environmental Protection Administration (SEPA)

2008 Ministry of Environmental Protection of the People's Republic of

China (MEP)

2018 Ministry of Ecology and Environment



No IXX Congresso do Partido Comunista Chinês em 2017, Xi proclamou a construção 
da Civilização Ecológica como um "projeto de desenvolvimento milenar do povo 
chinês" (PEOPLE’S DAILY, 2017; EWING, 2018). Nas questões de importância 
estratégica para o desenvolvimento nacional, a Comissão Nacional de 
Desenvolvimento e Reforma tem um papel fundamental no sistema de governança 
do partido comunista chinês (HEBERER e DERICHS, 2008). 

Com as recentes mudanças na abordagem da problemática ambiental e criação do 
Ministério de Ecologia e Meio Ambiente (MEE pelas siglas em inglês) teve uma 
transferência de poder regulatório histórica nesse sistema (veja tabela 1). Além 
disso, a decisão de fundir vários departamentos e ministérios dentro dessa nova 
estrutura, esclareceu e simplificou a jurisprudência sobre uma grande variedade de 
detalhes regulatórios, antigamente dispersas. Tal situação fez com que a poluição de 
rios e terras, ou a regulação de monóxido de carbono e dióxido de carbono ficavam 
na mão de dois ministérios diferentes. Essa situação, conhecida como Nove dragões 
regem as águas deve ser resolvida pelo novo Ministério que unirá a regulação de 
vários assuntos ambientais (LI, 2018). 



Dirigindo-se ao IXX Congresso do PCC em outubro de 2017, Xi Jinping pela primeira vez referenciou o 
ambiente mais vezes (89) do que a economia (70 vezes), dando uma indicação da importância que 
assunto tem alcançado. Neste mesmo discurso, Xi apresentou uma visão para ar e água mais limpa, o 
uso mais eficiente de energia e a aspiração de liderança global em mudanças climáticas.

Porém, dado as experiências históricas com as reformas centralizadas e executadas por todos os níveis 
de governo, dentro do seu sistema político autoritário, mas de certa forma meritocrático (BELL, 2016), 
pode-se olhar com certo otimismo para a situação ambiental.

Importante ressaltar, no entanto que, no atual clima global no qual as democracias são cada vez mais 
questionadas, e no panorama latino americano que vê um novo surgimento de governos autocráticos, 
somente depois de 30-40 anos das últimas experiências com ditaduras militares, não veja como 
simples caso de referência o aspecto efetivo autocrático do modelo chinês. 

A reflexão sobre as abordagens chinesas aos problemas ambientais no cenário da globalização pode 
nos ajudar em pensar sobre o papel do estado, entendido como fundamental em muitas sociedades, e 
também sobre o papel dos múltiplos atores que precisam ser incluídos nas soluções das políticas que 
enfrentam as mudanças ambientais globais.





Maior responsabilização dos poluidores

Maior responsabilização dos poluidores
Maior prestação de contas dos poluidores

Aumento da responsabilidade dos órgãos oficiais

Maior disseminação de informações sobre monitoramento ambiental, 
qualidade ambiental, taxas de poluentes

Ações legais de interesse público movidas por ONGs

Proteção do denunciante

Lei de proteção Ambiental (2015) 



Reforestation: 

From 2008 to 2015 - 92.5 billion yuan 124 million peasants 1.3 billion cubic meters



Fonte: https://www.theatlas.com/charts/BJ5LjjSVG
Greenpeace

https://www.theatlas.com/charts/BJ5LjjSVG








Moçambique

◦ A problemática climática



Moçambique é um dos países africanos mais vulnerável às mudanças 
climáticas, devido a sua localização geográfica na zona intertropical, 
uma longa costa, à jusante de grandes bacias hidrográficas, sendo 
assolado por inundações, secas, ciclones, deslizamentos de terra, 
epidemias, e ondas de frio e calor extremos. 

O país apresenta um quadro de frequentes eventos climáticos extremos 
que têm ocasionado inúmeros mortos, feridos e desabrigados. Observa-
se a falta de estrutura governamental, institucional e financeira para 
lidar com essas situações, somando-se o fato que estes eventos 
climáticos afetam regiões que apresentam significativa importância 
econômica (MUHALE, 2018). 



Ciclone IDAI 2019





Eventos extremos 





Os principais instrumentos que são utilizados para a gestão da questão 
ambiental em Moçambique foram produzidos até 2003. 

Dentre eles, destacam-se: 

a Resolução n.5/95 que criou a Política Nacional do Ambiente em 1995, 

a Lei do Ambiente em 1997, 

o Regulamento sobre o Processo de Avaliação de Impacto Ambiental em 1998, 

a criação do Ministério para a Coordenação da Ação Ambiental em 1994.

O conjunto da legislação em torno da gestão ambiental é variado e extenso, fruto das 
transformações políticas e econômicas sofridas e da ocorrência de eventos extremos variados 
ao longo da história do país . Há uma série de instrumentos legais em torno da gestão de risco 
e desastres. 

Dentre eles, destacam-se a Política Nacional de Gestão de Calamidades de 1999, 

a criação do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades (INGC) no mesmo ano, 

o estabelecimento do Centro de Operações de Emergência (CENOE) em 2006 e 

o Estatuto Orgânico do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades de 2007.



Estratégia Nacional de Adaptação 
e Mitigação das Mudanças 
Climática (ENAMMC) 2013-2025
Neste documento reconhece-se que as Mudanças Climáticas 
são um fator determinante para os processos de 
desenvolvimento, sendo reconhecidas como o maior risco 
para o alcance das metas assumidas, principalmente para os 
países menos desenvolvidos. 

A Estratégia define como prioridade nacional a adaptação e 
redução do risco climático, ao mesmo tempo em que 
reconhece a necessidade de aproveitar as oportunidades que 
o país tem, sem prejuízo das ações de desenvolvimento, para 
reduzir os impactos das mudanças climáticas através de um 
conjunto de ações de mitigação e desenvolvimento de baixo 
carbono.



Assim, desde os anos 1980, vêm sendo desenvolvidas ações concretas no 
país a fim de reduzir o risco e o impacto das mudanças climáticas e sua 
variabilidade, tais como: o fortalecimento de um sistema de aviso prévio; o 
fortalecimento da capacidade de gestão dos recursos hídricos; o 
fortalecimento da capacidade dos produtores agrários para melhor gerirem 
o processo de redução do impacto das mudanças ambientais nas zonas 
costeiras. 

A monitoria e o registro confiável de informações relativas aos desastres 
naturais passaram a ser de relativa importância para os planos de 
desenvolvimento nacional. Nesta perspectiva, a participação dos cidadãos 
na vida socioeconômica do país, passou a ser considerada como a forma 
ideal no processo de busca das melhores soluções para os problemas 
ambientais que as comunidades locais enfrentam (AMARAL, 2018; 
MUHALE, 2018). 



Environemtal

governance ;

• Ratification of international conventions

• International research and funding institutions

Constituion
1990

• State bound to protect, conserve and enhance the
environment; Creating and approving sectoral
environmental laws and policies

Conducting
surveys

• Causes of environmental problems and their relation to
development Policy needs; institutions;

• new studies Needs for MC studies, their implications for
development policies and strategies and for enhancing
adaptation and mitigation actions

62

Principais processos de institucionalização



Em suma, o país é socioambientalmente flagelado por possuir uma capacidade

inadequada de resposta aos efeitos diretos e indiretos das mudanças 

ambientais, pelo alastramento da pobreza, por problemas sociais ligados à 

guerra e conflitos internos, pela capacidade limitada em termos institucionais, 

financeiros e de recursos humanos. Esta situação evidencia a vulnerabilidade 

de Moçambique face às intempéries da natureza.



64

Institutions that operationalize environmental governance promote their pre-defined research agendas, implemented according to
their goals, which suggests that this flow does not contribute to the creation of legitimate approaches that focus on the
articulations between environment and society.

Research funding

Institution
No. of 

Presences %

Food and Agriculture Organization 3 4%
Norwegian Agency for Development Cooperation - Norad 25 33%
International Development Research Centre - IDRC 1 1%
Medical Education Trust 1 1%
National Hydrocarbons Company 1 1%
UNDP 8 10%
Netherlands embassy in Mozambique 2 3%
International Union for Conservation of Nature - IUCN 2 3%
CARE International 1 1%
World Bank 5 7%
Canadian International Development Agency - CIDA 1 1%
United Nations - UN 1 1%
Department for International Development - UK 1 1%
United Nations Environment Programme - UNEP 5 7%
Government of the Republic of Mozambique 7 9%
The Danish International Development Agency - DANIDA 4 5%
Netherlands Organization for Scientific Research 1 1%
Austrian Climate and Energy Fund 1 1%
Coordination of Improvement of Higher Education Personnel - CAPES 1 1%
Southern African Regional Universities Association - SARUA 1 1%
Climate and Development Knowledge Network - CDKN 1 1%
Fund for Achieving the Millennium Development Goals 2 3%
Total 75 100%

https://www.norad.no/en/front/
https://www.idrc.ca/
https://www.iucn.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Canadian_International_Development_Agency
https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-international-development
http://www.bv.fapesp.br/en/377/coordination-for-the-improvement-of-higher-education-personnel-capes/


Enfim , 
Discutiu-se nesse trabalho algumas dessas respostas, em curso no Brasil, na China e em Moçambique. 

Não se tratou de uma análise comparativa, mas uma análise referenciada de como diferentes 
sociedades têm empreendido ações e estratégias de enfrentamento das mudanças climáticas, 
centradas particularmente na esfera governamental. Tanto o Brasil quanto a China têm voltado grande 
parte dos seus esforços em ações relacionadas à mitigação, isto é, a estabilização ou diminuição das 
emissões de gases de efeito estufa. A agenda climática desses países surge motivada por tratar o 
risco climático dessa forma. A agenda de adaptação é incipiente nesses países. Por outro lado, em 
Moçambique a ação política para mudanças climáticas surge da necessidade de responder aos riscos 
e desastres, que se intensificam a partir dessas mudanças.  

Os riscos são fruto de processos multiníveis, são problemas que surgem a partir da organização e 
estrutura da sociedade, refletindo as opções de como as sociedades se organizam e de suas escolhas 
de desenvolvimento. As mudanças climáticas apresentam-se, dessa forma, como um desafio 
multinível, relacionando-se simultaneamente às escalas local e global. Os governos nacionais são, de 
fato, atores relevantes para conduzir o enfrentamento das mudanças climáticas, em se tratando de 
estratégias de mitigação e adaptação. Porém, os níveis subnacionais têm liderado respostas 
contundentes aos desafios das mudanças climáticas em todo o mundo.

Ademais, em se tratando de um desafio antropocênico, caracterizado pela sua multidimensionalidade 
e sua natureza complexa, seria ingênuo acreditar que apenas um grupo de atores seria capaz de 
resolver a crise climática. O envolvimento de atores não governamentais, de organizações da 
sociedade civil, da iniciativa privada, das universidades e instituições de pesquisa é imprescindível 
para a produção de respostas eficientes e bem-sucedidas ao problema.
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