
Entidades e empresas se preparam para as
negociações brasileiras na Conferência de Copenhague

AConferência de Copenhague CoP-15, organizada pela ONU,
reunirá quase 200 países em dezembro próximo e será o
principal evento sobre mudanças climáticas do ano. Muitos
cientistas concordam que a elevação da temperatura da

Terra em 2° C em relação à temperatura da era pré-industrial é o
limite a partir do qual as conseqüências podem tornar-se
incontroláveis. Até o momento houve um aumento de 0,7° C.

Um relatório produzido pela McKinsey & Company,
'Caminhos para uma economia de baixo carbono no Brasil' (www.

florestal. Somente o desmatamento representa 55% das emissões
de GEE hoje e será responsável por 43% das emissões do País em
2030. Esse lado é parcialmente compensado pelas baixas emissões
da matriz energética brasileira, que tem a geração de eletricidade
baseada em grandes hidroelétricas. Outro fator é a elevada
penetração do etanol na frota automobilística brasileira.

O setor industrial no Brasil deverá representar 13% das
emissões em 2030, enquanto no mundo, será 26%. O estudo
informou ainda sobre dois setores que dependem principalmente
do comportamento do consumidor final: edificações e tratamento
de resíduos, responsáveis por 7% e 2% de GEE em 2030,
respectivamente. No Brasil, eles respondem por 1% e 2%. A parte
referente ao tratamento de resíSuos tem taxa relativamente alta
devido à baixa utilização dos sistemas de tratamento de gases
oriundos de aterros sanitários e reciclagem de resíduos sólidos.

O estudo identifica a redução do desmatamento e de emissões do
setor de pecuária e agricultura como as principais oportunidades de
abatimento das emissões, que representam 85% do potencial do País.
Além de contribuir com a eliminação do desmatamento, o País tem
condições para implementar um programa de reflorestamento em
larga escala, considerando seu grande volume de terras degradadas e
improdutivas, com o objetivo de seqüestrar carbono da atmosfera.C erca de 45 GtCO2 e (gigatoneladas de carbono) foram emitidas

globalmente na atmosfera em 2005. De acordo com o estudo
da McKinsey, até 2030 as emissões devem atingir 70 GtCO2- A
análise global revela que é possível reduzir as emissões de 70 para
32 Gt a partir das oportunidades avaliadas.

Segundo o World Resources Institute, o Brasil é o 4° maior
emissor de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera, responsável
por 5% das emissões de GEE atuais e será responsável por 4%
das emissões estimadas para 2030, ou 2,8 Gt, e segundo a
McKinsey, até 2030, é também um dos cinco países com maior
potencial para reduzir essas emissões.

Diferentemente de outros países mais industrializados, e da
norma global, a principal fonte de emissões no Brasil é o setor

Empresários, lideranças empresariais e empresas deram partida a
iniciativas para reduzir as emissões de carbono, e se articulam

para influenciar as posições brasileiras nas negociações da CoP-15.
A Carta Ambiental, assinada por 22 entidades e empresas privadas
de capital brasileiro, e entregue ao governo, é um documento em
que os empresários cobram do governo posição mais ativa nas
negociações globais sobre o clima.

Outra iniciativa, a Aliança Brasileira pelo Clima foi firmada por
14 das principais entidades brasileiras representativas do agrone-
gócio, florestas plantadas e bionergia, para contribuir com propostas
concretas para as negociações sobre mudanças climáticas. Entre as
entidades estão a Bracelpa - Associação Brasileira de Celulose e
Papel (www.brocelpa.org.br) e a ABTCP - Associação Brasileira
Técnica de Celulose e Papel (www.abtcp.com.br). A Aliança
divulgou seu Documento de Posicionamento, no qual destaca a
contribuição dos setores que a compõem, e representam 28% de
toda a matriz energética brasileira, para a mitigação das mudanças
climáticas, especialmente por serem fontes de energia renovável e
outras formas de biomassa, capazes de substituir combustíveis
fósseis e poluentes.

A Braskem (www.braskem.COm.br), do setor petroquímico,
divulgou o seu Manifesto sobre Mudanças Climáticas, comprome-
tendo-se a trabalhar como parte da solução para se chegar a uma
economia de baixo carbono. "O desenvolvimento do polietileno
verde e as novas plantas para produção do aditivo automotivo
ETBE a partir do etanol são exemplos do nosso compromisso",
disse o presidente da Braskem, Bernardo Gradin.
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