
Um
substituto
para Kyoto
Representantes de 191 países
começam a discutir a conta das
mudanças climáticas. É o início
da negociação de novas metas
ambientais para o planeta
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ABORDO DE UM TRICICLO MOTO-
rizado, o diretor-executivo do
Programa das Nações Unidas

para o Meio Ambiente, Achim Steiner,
deixou o aeroporto da Ilha de Bali, na

• Indonésia, para a conferência mundial
do clima, na quarta-feira 5. O alemão,
que passou a infância em uma fazenda
em Carazinho, no Rio Grande dó Sul, e
fala português sem sotaque, percorreu
poucos metros até o hotel acenando
para os visitantes. Parecia desfilar em
um carro alegórico na Marquês de Sa-
pucaí. "Quero levar- este entusiasmo lá
para dentro", afirmou.

Anfitrião do encontro, Steiner aceitou
a carona do professor suíço Louis Pal- .
mer, dono de um veículo exótico mo-
vido a energia solar. No mesmo dia, um
grupo de ambientalistas mergulhou em
um tanque na entrada da conferência
e explicou didaticamente aos turistas '
como ocorrerá o aumento do nível do
mar. "Repare o que vai acontecer com
Bali", disse o manifestante, afundando
uma réplica inflável da ilha.

O encontro de Bali começa a ne-
gociar o futuro climático do planeta.
Representantes de 191 países discu-
tem até o dia 14 quem vai arcar com as
metas de redução de gases após o fim
do Protocolo de Kyoto, que expirará



em 2012. O que está em jogo é quanto
cada um vai pagar e como cada nação
vai lidar com as mudanças no siste-
ma de produção. De acordo com um
estudo do Banco Mundial, o impacto
das mudanças climáticas poderá re-
duzir de 5% a 20% o Produto Interno
Bruto (PIB) do planeta. É por isso que
o mundo acompanha com atenção a
conferência na Indonésia. "A pressão
para que se faça alguma coisa nunca
foi tão grande", diz Yvo de Boer, secre-
tário-executivo da Convenção-Quadro
da ONU para as Alterações Climáticas.
"As nações sabem que não há mais tem-
po para indefinições e esperam crono-
gramas e metas de redução."

A Cobrança por ações práticas
aumentou depois da publicação dos
quatro relatórios do painel de cientis-
tas da ONU, neste ano. Os documentos
mostraram como a Terra deve se com-
portar com o aumento da temperatu-
ra, quanto custará evitar as mudanças
climáticas e o que pode ser feito para
contê-las. "O planeta poderá ficar irre-
conhecível em menos de meio século",
diz Paulo Moutinho, coordenador do
Instituto de Pesquisa Ambiental da
Amazônia. O argumento ambientalista
ganhou força quando algumas empre-
sas mostraram que as ações para evi-
tar as mudanças climáticas podem até
dar lucro. A DuPont, um dos maiores
grupos químicos do mundo, cresceu
acima da média nos últimos dois anos
com uma política agressiva de corte de
gases. Sua meta é reduzir suas emissões
em 65% até 2012.

Mas será que os países desenvolvidos
estão dispostos a seguir o exemplo? Até
agora, não. Nem mesmo as metas de
Kyoto, um corte de emissões de meros
5,3% em relação ao nível de 1990, foram
cumpridas. E, de acordo com os cientis-
tas, o planeta necessita de um corte de
emissões perto dos 60%. "Como acre-
ditar que isso possa ocorrer se apenas
Rússia e Japão conseguiram cumprir o
protocolo?", disse Karen Suassuna, da
WWF. O principal argumento é que al-
terar o modo de produção trará prejuí-
zos econômicos. É por isso que os Esta-
dos Unidos continuam na contramão.

Text Box
Anúncio



MUNDO AQUECIMENTO GLOBAL

ABERTURA Representantes aguardam
o início da conferência, no dia 3. São

esperados pelo menos 10 mil visitantes

O país não aceita novos cortes sem a
contrapartida dos países emergentes.

A boa notícia é que a Austrália, que
era o principal parceiro dos EUA na re-
jeição ao protocolo, assinou Kyoto em
Bali. Os americanos ficaram isolados.
Até um de seus Estados, a Califórnia,
o maior emissor de poluentes do país,
aprovou uma lei em que se compro-
mete a reduzir as emissões em 25% até
2020. E o Reino Unido aceitou reduzir
em 60% até 2050.

Ações como essas podem trazer os paí-
ses em desenvolvimento para o debate.
"O exemplo dos ricos pode criar um cír-
culo virtuoso, que acabará por impor
metas também aos países emergentes",
diz Rubens Ricupero, ex-secretário do
Meio Ambiente. "Os países em desen-
volvimento não têm a responsabilidade
histórica das nações ricas, mas sem a
ajuda dos emergentes não vamos chegar
ao patamar de emissão que almejamos",
diz Christopher Flavin, presidente do
Worldwatch Institute. Será que os países
em desenvolvimento as-
sumirão o compromisso
de reduzir as emissões? A
pressão sobre eles é grande.
Afinal, agora são o motor
do crescimento econômico
- e das emissões de gases.
A China é a nação que hoje
mais emite gás carbônico,
um dos gases responsáveis
pelo aquecimento global.
Ela anunciou, neste mês,
que pretende elevar a par-
ticipação de energia renovável em 15%
até 2020. Mas não assumiu metas. O
mesmo pode-se dizer do Brasil. Ainda
não há resposta para conter o desma-
tamento, tema que não foi incluído na
primeira fase do Protocolo de Kyoto. O
governo brasileiro é autor de um proje-
to que cria um fundo voluntário inter-
nacional. A idéia é que os países ricos
paguem pela redução do desmatamen-
to de países emergentes. Mas o fundo
não tem aceitação entre as nações ricas,
nem entre as mais pobres. Costa Rica

e Papua-Nova Guiné defendem a nego-
ciação de créditos de carbono, atraídas
por um mercado que já movimenta
mais de US$ 60 bilhões.

Três grandes produtores de petróleo,
o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos
e o Catar anunciaram em Bali a doação
de US$ 450 milhões para um fundo de
apoio às vítimas de mudanças climáti-
cas. É pouco perto dos US$ 92 bilhões
por ano de 2012 a 2020, custo estimado
pela ONU para conter as mudanças cli-
máticas, mas já é um começo.

O grande impasse é que os países
emergentes dizem que os ricos devem
arcar com sua responsabilidade históri-

ca - um desenvolvimento
sustentado pela destruição
do ambiente. Já os ricos
dizem que os emergentes
são responsáveis pela pio-
ra do problema e devem
também assumir metas. É
bem possível que a confe-
rência de Bali não resolva
essa disputa, mas só por
reunir cientistas, líderes
empresariais e ambienta-
listas na mesma mesa já

dá à questão ambiental uma nova di-
mensão. Nesta semana, chegam a Bali
os chefes de Estado e ministros capazes
de costurar os acordos (do Brasil, irão
Marina Silva, do Meio Ambiente; Celso
Amorim, das Relações Exteriores; e Sér-
gio Rezende, da Ciência e Tecnologia).
Parece que ainda há muito tempo para
discutir. Não é assim. Para que a bu-
rocracia de todos os países aprove um
documento que substitua o Protocolo
de Kyoto em 2012, é preciso ter o acordo
definido no máximo até 2009.
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