


O FUTURO JÁ CHEGOU. Aquelas
dramáticas advertências sobre as conse-
qüências do aquecimento global que, para
muitos, soavam como ficção científica
estão se tornando cada vez mais tangíveis.
E a América Latina é prova disso. No
México, o aumento das temperaturas e as
secas estão agravando a escasse/, de água,
sobretudo nos Estados do norte. De fato,
nos últimos cinco anos. a quantidade de
recursos hídricos renováveis per capita no
país se reduziu em 6%. No Brasil, além
das perdas de US$ 4,5 bilhões da soja
provocadas pela falta de chuva em parte
de seu território durante os últimos três
anos, o aumento das temperaturas está
obrigando a migrar as zonas de cultivos
tradicionais como o do café.

Enquanto na costa do Equador, do
norte do Peru, e nas regiões central e sul
do Chile, as chuvas aumentam, nas áreas
altas e /ouas andinas do Peru, Bolívia e
Equador as secas são mais comuns e o
retrocesso glacial já é notório. Somente
no Peru, durante as últimas três décadas,
a superfície glacial se reduziu 22%, uma
perda equivalente ao consumo de água
de Lima durante dez anos. No Caribe,
os furacões aumentaram em intensidade
c freqüência, e no norte da Argentina e
Paraguai as altas temperaturas e o au-
mento das chuvas provocaram a volta
de doenças como a dengue, que tinha
sido erradicada em meados do século
passado.

CALAMIDADES
A lista de calamidades é extensa, mas
há uma notícia ainda pior: os proble-
mas do presente são mínimos frente às
projeções que os especialistas traçam
para médio e longo prazo. Ainda que
as emissões de gases do efeito estufa da
América Latina sejam baixas em nível
global - representaram 7% em 2000 e
as estimativas as elevam a 9% em 2050
- a região é - c será ainda mais - uma
das mais afetadas pela mudança climá-
tica global. Segundo recente informe do
Conselho Europeu de Energia Renovável
e do Greenpeace Internacional, os im-
pactos mais severos serão sentidos nos

% países mais pobres da África, sudeste
i asiático e América do Sul. Será que a
í região está levando a sério o problema
| e executa programas para reduzir esses
\ impactos e, ainda mais importante, para

se adaptar às mudanças do clima? Embora
mais de 60% dos projetos inscritos no
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL) correspondam à América Latina
e os programas de assistência comecem
a ser estendidos, os avanços nos progra-
mas de adaptação das comunidades aos
impactos da mudança climática ainda
são insuficientes.

Nesse terreno, a dianteira parece
estai" com a Colômbia. Ali, começou a
ser desenvolvido o primeiro projeto de
adaptação à mudança climática num
país continental em nível mundial. Com
uma doação de US$ 4 milhões do Con-
selho do Fundo para o Meio Ambiente
Mundial - aportadas majoritariamente
pelos países que mais contribuem com
as emissões de gases do efeito estufa
- mais recursos previstos pelo governo
da Colômbia, o projeto busca reduzir os
impactos nas zonas insulares do Caribe
mediante a coleta e uso eficiente da
água. proteção e monitoramento dos
corais, acompanhamento do aumento
do nível do mar, bem como nas mon-
tanhas através da inclusão da mudança
climática no ordenamento territorial e

nas práticas agropecuárias. A tarefa é
urgente: os especialistas advertem que
8% do território colombiano poderia so-
frer processos de desertificação e cerca
da metade sofreria mudanças no regime
hídrico. Isso acentuará ainda mais a atual
vulnerabilidade de 40% da população
urbana, hoje exposta a problemas de
abastecimento de água.

ÁGUA BENTA
A preocupação pela água é compar-
tilhada pelos mexicanos. A distribui-
ção desigual dos recursos hídricos no
México agrava a escassez: metade da
população conta com menos de 20%
da água, e 20% com mais de 50%. A
mudança climática poderia se traduzir
em excessiva água no sul e escassez no
norte, onde há regiões com somente 50
milímetros de precipitações ao ano. Na
cidade de Hermosillo, ao norte do país,
por exemplo, 75% da água disponível
nos aqüíferos locais é utilizada no setor
agrícola, e é cada vez mais difícil para a
população ter acesso à água. E o futuro
se apresenta pior: segundo os especia-
listas, as temperaturas do noroeste do



México aumentarão entre l e 2 graus
centígrados nos próximos 50 anos.

Frente a esse quadro, algumas inicia-
tivas estão em andamento. Uma delas
é encabeçada por um grupo de cam-
poneses do município de Mazatán, no
Estado de Sonora, que desenvolve um
programa de autoconstrução massiva
de micro-obras de colheita de água de
chuva e reabastecimento artificial em
aqüíferos. O programa piloto, financiado
pela Agência de Proteção Ambiental dos
Estados Unidos e apoiado pelo Instituto
Nacional de Ecologia do México, pode-
rá ser replicado em outras cidades de
Sonora, Estado que registra um índice
anual de chuva dez vezes maior que
seu consumo de água. Com o armaze-
namento e reabastecimento artificial, a
iniciativa poderia solucionar boa parte
da escassez de água da zona. Mas, ainda
que louváveis, os especialistas advertem
que essas iniciativas serão insuficientes
enquanto faltar um maior compromisso
político para atacar questões como o
desmatamento, a expansão agropecuá-
ria, as alterações das várzeas e o uso de
métodos inadequados de cultivo.

De qualquer forma, os programas que
buscam mitigar os efeitos da mudança
climática avançam mais rapidamente
que os que tentam se adaptar às novas
condições. No Peru, entrará em vigor

no próximo ano um imposto seletivo
sobre o consumo de combustível que
aumentará de acordo com o nível de
periculosidade do combustível. "É uma
norma bem revolucionária; não há nada
parecido na América Latina", diz Maria
Paz Cigarán, diretora do Programa de
Cambio Climático dei Consejo Nacional
dei Médio Ambiente, em Lima.

No Uruguai, já se implementaram
medidas para a recuperação do metano,
um gás do efeito estufa, nos aterros sani-
tários. "Esse gás também é combustível.
Em Maldonado há dois anos já captamos
esse biogás, que quando queimado se
transforma em energia elétrica", diz

Luis Santos, coordenador da Unidad
de Cambio Climático do governo uru-
guaio, em Montevidéu. "Esse projeto
nos permite vender energia à empresa
de eletricidade do Estado."

Na Argentina, os especialistas adver-
tem que o Estado está longe de passar do
discurso à ação. "Até agora, o governo
federal e os das províncias puseram
em andamento um sistema de alerta de
atendimento às catástrofes, e não um
programa que preveja como se adaptar
à mudança climática no futuro", diz
Leonidas Osvaldo Girardín, especialista da
Fundación Bariloche, em Buenos Aires.
No Brasil, apesar da recente iniciativa
do Ministério de Relações Exteriores
de criar um cargo de embaixador com
o único objetivo de tratar dos temas de
mudança climática, o comportamento do
Estado com relação ao assunto também
é irregular. Ao menos foi avaliado assim
num recente ranking que mede o desem-
penho dos países com relação aos desafios
de mudança climática organizado pela
instituição alemã Germanwatch e pelo
grupo de ONGs Rede de Ação sobre o
Clima - Europa (CAN-E, na sigla em
inglês). Nesse ranking, que contempla
56 países, o Brasil ficou em oitavo lu-
gar. O País foi muito bem qualificado
pela sua redução de emissão de gases
do efeito estufa graças às políticas de
substituição de combustíveis para os
mais limpos, mas as críticas apontam a
falta de políticas públicas.

Para os especialistas, o Brasil tem de
reagir de forma rápida para reduzir os
futuros impactos em sua economia e o
custo social da mudança climática. Nos



próximos anos, as regiões Centro-Oeste,
Norte e Nordeste poderiam registrar uma
redução do nível de chuvas de até 20%
entre os meses de junho e agosto devi-
do ao aquecimento global. E isso, além
das perdas na produção, incrementará o
fenômeno da migração interna. "Existe
um risco para as plantações, que afetará
todos aqueles Estados brasileiros que
dependem da agricultura, como Ma-
to Grosso", diz o brasileiro Marcelo
Theoto, que trabalha no departamento
de economia aplicada na Universidade
de São Paulo (USP) e é consultor em
mudança climática. "A ocorrência de
mais ou menos chuvas - precipitações
que os cientistas ainda não podem prever
com absoluta certeza - aumenta o custo

retrocesso dos glaciais e, por isso, é de se
esperar uma menor oferta hidráulica num
país em que 15% de toda a eletricidade
gerada provêm dessa região.

Os desafios estão à vista. Mas, além
de vontade política, impulsionar essas
mudanças requer dinheiro. E esse é um
obstáculo difícil de ultrapassar na região.
"Em nível internacional existe um monte
de mecanismos e recursos para tudo que
seja mitigação dos efeitos da mudança
climática", diz Girandín, da Fundación
Bariloche. "Mas, na hora de levar os
programas de adaptação adiante, há uma
grande falácia que os países centrais estão
tentando impor: a adaptação é um tema
local, não global." De fato, os recursos do
Fundo para o Meio Ambiente Mundial

da agricultura, pois os produtores terão
que pagar mais pelos seguros. Muitos
Estados verão suas economias afetadas
e, por isso, é necessário criar políticas
públicas que apontem a reduzir os danos
e modificar a dependência da agricultura
segundo o novo clima."

OS Mft
Também na Argentina os especialistas
advertem que se deveria começar a
contemplar a mudança da produção de
trigo, cevada, milho e arroz da Pampa
Húmeda para áreas onde o aumento da
temperatura for menor. E, além da ques-
tão agrícola, teria que prestar atenção
ao acúmulo de problemas energéticos
que o país poderia registrar. Os rios do
Comahue são menos caudalosos pelo

- no qual os países desenvolvidos aportam
uma quantidade determinada de dinheiro
para ajudar os países em desenvolvimento
nos seus planos para enfrentar a mudança
climática - continuam sendo insuficientes
e demoram a chegar. "Para conseguir os
recursos correspondentes, as negociações
são muito longas", diz Santos, da Unidad
de Cambio Climático do governo do Uru-
guai. "Como são custos que correspondem
aos países em desenvolvimento e devem
ser pagos pelos países desenvolvidos, não
é tão simples concretizar a canalização
desses desembolsos."

Enquanto esses fundos demorarem
a chegar, a América Latina deverá tirar
proveito do mercado de bônus de carbono,
no qual empresas de países emergentes
criam programas de desenvolvimento sus-

tentável e vendem suas cotas de redução
de poluentes a países desenvolvidos em
forma de créditos de carbono. Para Jaime
Lira, gerente de desenvolvimento da em-
presa EcoSecurities, que dirige projetos
sob o Protocolo de Kyoto e trabalha tanto
com promotores como com compradores
de créditos de carbono, acha que o atual
cenário abre uma grande oportunidade
de negócio na região. "Hoje devemos nos
focar em trazer energia limpa à América
Latina e sermos capazes de participar ativa-
mente no mercado de bônus de carbono",
diz Lira. "A necessidade de cumprir as
cotas de CO2 motivará as multinacionais
a investir em projetos sustentáveis na re-
gião." Ele não se engana, pois as empresas
espanholas de energia têm demonstrado
grande interesse na América Latina para
baixar suas cotas de emissão por meio
de projetos em energia eólica, biomassa,
solar e geotérmica, por exemplo, em paí-
ses como Chile, Argentina, Brasil, Costa
Rica, México e Colômbia.

Isso explica o forte incremento dos
investimentos em energia renovável
não-convencional. Segundo um informe
do Conselho Europeu de Energia Reno-
vável e o Greenpeace Internacional, o
mercado global de energias alternativas
está registrando um grande crescimen-
to, com faturamento de US$ 38 bilhões
em 2006, 26% maior que em 2005. "As
energias renováveis poderiam contribuir
com até 35% das necessidades globais
de energia para o ano 2030, sempre que
exista consenso político para promover
seu desenvolvimento em grande escala",
diz Samuel Leiva, coordenador no Chile
do Greenpeace. "No entanto, os políticos
acham que isto não é problema, muitos
são míopes", diz Theoto.

A melhor prova disso é que o gover-
no dos Estados Unidos, país que mais
produz CO2 no mundo, não ratificou o
Protocolo de Kyoto, que obriga os países
desenvolvidos a reduzir a emissão de ga-
ses do efeito estufa. É um sintoma de que
os males responsáveis pelo aquecimento
global continuarão aumentando, apesar
das contínuas declarações de boas inten-
ções. Nesse ambiente, a América Latina
deverá somar a seus projetos de redução
dos efeitos climáticos mais programas de
adaptação. E deve fazer isso rapidamente.
O futuro já chegou. •

Com Francisco, Vega, em Santiago
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