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O mundo descobriu que precisa fazer mais para conter as emissões de gases do efeito estufa e 
se prepara para tomar decisões que podem selar uma nova era na luta contra o aquecimento 
global. As atenções - e também as esperanças - se voltam para a COP 15, a conferência 
agendada para dezembro, em Copenhague, na Dinamarca, reunindo os países signatários da 
Convenção das Nações Unidas sobre Mudanças no Clima. Na visão do economista britânico 
Nicholas Stern, autor dos primeiros estudos sobre o custo global para controlar o clima no 
planeta, "o encontro será tão decisivo quanto a reunião de Bretton Woods, onde os aliados 
definiram a geopolítica do mundo após a II Guerra". 
 
"Trata-se certamente do processo internacional mais importante do ano", afirma o negociador-
chefe do Brasil, o embaixador Luiz Alberto Figueiredo Machado. A COP 15 poderá resultar em 
metas mais ambiciosas para a redução de carbono, em ações mais efetivas dos países em 
desenvolvimento, maior abertura para a conservação de florestas e regras para financiar todo 
esse esforço. 
 
Com base em relatórios científicos, os países concordam - dentro do que se chama de "visão 
compartilhada" - que a elevação da temperatura em 2º C em relação à era pré-industrial é o 
limite máximo de segurança para o planeta. Acima desse nível, a situação pode sair do 
controle e tornar-se catastrófica, com graves impactos econômicos e sociais. Hoje o aumento é 
de 0,7º C, mas os gases já lançados na atmosfera têm o poder de elevar a temperatura para 
1,6º C, mesmo se todas as emissões fossem cortadas. O foco da disputa está em evitar o 
aumento além de 0,4º C na temperatura média da Terra. 
 
O Protocolo de Kyoto, assinado em 1997, estipulou metas obrigatórias para os países 
industrializados diminuírem as emissões em média 5,2% até 2012, em relação a 1990. No 
entanto, os últimos estudos científicos do IPCC (Intergovernamental Panel on Climate 
Change), divulgados em 2007, constataram que o acordo é insuficiente para conter o 
aquecimento global. Como resultado, os esforços se voltaram para a negociação de cortes 
mais ambiciosos dos países ricos e soluções para que também os países em desenvolvimento 
entrem no jogo após 2012. 
 
A principal proposta em debate, apresentada por um bloco de 36 países em desenvolvimento 
sob a liderança do Brasil, é a redução dos gases-estufa nas nações desenvolvidas em 40% até 
2020. O corte seria suficiente para manter a temperatura planetária em níveis seguros, 
contando com a participação dos Estados Unidos. A União Europeia acenou com 20% de 
diminuição de gases em relação a 1990 - exceto Reino Unido, que aceita 34%. Os americanos, 
que não assinaram o Protocolo de Kyoto, mas dão sinais de que se engajarão no esforço 
global, falam em apenas 8% de redução. "Isso não é compatível com a urgência do problema 
da mudança climática", adverte José Domingos Miguez, do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
integrante do grupo brasileiro de negociação. 
 
O impasse exige novas cartas na mesa. Mecanismos alternativos deverão ser criados em 
Copenhague para que os países em desenvolvimento assumam algum nível compromisso, 
sensibilizando os ricos para a adoção de metas maiores e para o repasse recursos financeiros à 
mitigação dos gases nas regiões emergentes. "Há consenso que o esforço global deve ser 
significativo, seja pelas metas de redução do bloco desenvolvido ou pelas ações voluntárias de 
mitigação dos países em desenvolvimento", revela Miguez. 
 
"É preciso um esforço grande para que a reunião de Copenhague tenha sucesso, mas temos 
esperança de um acordo justo", afirma João Talocchi, coordenador da campanha de clima do 
Greenpeace no Brasil. O jogo é complexo: "O que temos hoje é comparável a jogar peças de 
cinco quebra-cabeças para o alto e tentar montar apenas um", ilustra o ambientalista, 
retratando o resultado da recente reunião preparatória para a COP-15, realizada em Bonn, na 
Alemanha. "É importante chegar a um documento-base com propostas em condições de serem 
negociadas em Copenhague", explica Talocchi. 
 



O cenário esperado para Copenhague resulta de um processo que começou na década de 80 
com os primeiros debates sobre a influência do homem no efeito estufa. O tema ganhou corpo 
com a Convenção da ONU sobre Mudanças do Clima, na Rio 92, culminando cinco anos depois 
no Protocolo de Kyoto. Quando a Rússia finalmente ratificou o acordo em 2005, somando um 
número de países que totalizou o mínimo de 55% das emissões globais, o Protocolo passou a 
vigorar em todo o mundo com metas para reduzir emissões até 2012. 
 
O desafio é definir o que fazer a partir de 2013. As negociações seguem duas diferentes rotas. 
No chamado AWG (Ad Hoc Working Group for Kyoto Protocol), o objetivo principal é definir 
novas metas de emissão para a temperatura global não subir além dos 2º C. Os países 
desenvolvidos aceitam a metade do que reivindicam os emergentes até 2020. A diferença 
equivale a 4,3 Gigatons de carbono, ou seja, duas vezes as atuais emissões do Sudeste 
Asiático e quatro vezes a do Brasil. "A União Europeia aumentará a redução se os Estados 
Unidos entrarem no acordo com compromissos compatíveis", analisa Carlos Ritti, coordenador 
do Programa de Mudanças Climáticas do WWF-Brasil. A posição americana, segundo ele, 
poderá dar uma guinada na luta contra o aquecimento. 
 
A segunda frente é a AWGLCA (Long-Term Cooperative Action under the Convention), na qual 
os países se dividem em blocos para o debate de temas polêmicos, como a mitigação dos 
gases-estufa. O debate inclui também a adaptação aos efeitos da mudança climática, a 
exemplo da elevação do nível do mar e mudanças na produção de alimentos. O financiamento 
e a transferência de tecnologia para os países mais pobres completam a lista. 
 
Os grupos ambientalistas calculam que os países em desenvolvimento precisam de US$ 160 
bilhões por ano para crescer economicamente sem aumentar o aquecimento global. O primeiro 
ministro inglês, Gordon Brown, já falou em US$ 100 bilhões e o tema será discutido na 
próxima reunião do G -20, em Pittsburg (EUA), em setembro. Uma das propostas em jogo é 
criar um novo organismo financeiro, uma espécie de agência mundial do clima, para gerir os 
recursos de maneira equitativa. Os recursos poderão ser levantados via leilão das reduções 
obtidas pelos países além da meta ou com a definição de um percentual do PIB. 
 
Discute-se também o tempo de duração dos compromissos pós-2012. Há propostas para dez, 
oito e cinco anos. O período menor contribui no caso de haver necessidade de novas metas, 
após os resultados do próximo estudo do IPCC sobre clima, a ser divulgado entre 2014 e 2015, 
que vai avaliar o teor seguro de carbono na atmosfera nos próximos dez anos. O assunto está 
hoje em negociação com vistas a Copenhague. A atmosfera concentra atualmente 387 partes 
por milhão de carbono. As Ilhas Tuvalu propõem não ultrapassar 350 partes por milhão, pois o 
país sofre sério risco de submergir pelo avanço do oceano. Os cientistas do IPCC consideram 
450 partes por milhão como limite aceitável, mas quanto maior a concentração de carbono, 
maior o nível de incertezas sobre o futuro. 
 
"Para existir 70% de chance de não ultrapassar o limite da segurança na temperatura, é 
preciso cortar até meados do século 80% das emissões globais referentes a 1990, o que 
significa a quase completa descarbonização dos países desenvolvidos", afirma o climatologista 
Carlos Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). "Não dá para China, Índia e 
Brasil crescerem com os mesmos padrões dos Estados Unidos e Europa." 
 
Há vários grupos e interesses em disputa: o G 77+China, que reúne países em 
desenvolvimento; a União Europeia, com suas 27 nações representadas pela Suécia; a Alliance 
of Small Island States, envolvendo os países-ilha; e o Africa Group, além de outros blocos que 
agrupam os países mais pobres e o Environmental Integrity Group, com México, Coréia do Sul 
e Noruega. 
 
O princípio das "responsabilidades comuns, porém diferenciadas", adotado pela Convenção do 
Clima, ganhará novas luzes. O conceito significa que todos os países têm de fazer alguma 
coisa contra o aquecimento global - mas nem todos devem fazer o mesmo, pois sujam o 
planeta em intensidades e formas diferentes. A tendência é a responsabilidade histórica dos 
países que desenvolveram suas economias ao custo da poluição permanecer como critério para 
depois de 2012. Mas, sob pressão das nações industrializadas, deve surgir um novo 



mecanismo que permitirá o bloco em desenvolvimento também assumir compromissos, 
mesmo voluntários. A novidade é o Namas (sigla em inglês para Ações Nacionalmente 
Apropriadas de Mitigação), que funciona como um registro internacional no qual ficam listadas 
as ações dos países como um compromisso externo, passível de auditoria. Também fica 
registrado o suporte financeiro necessário para colocar as medidas em prática. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 26 ago. 2009, Mudanças Climáticas, p. F1-F4. 


