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Posição do
Brasil pode ser
decisiva em
Copenhague

+●●● OgrandedilemaparaoBrasilna
rota para Copenhague não é se
deve consolidar suas ações de
redução de emissões em um úni-
co número. Isso é uma questão
matemática. O dilema é se o País
deve aceitar que esse número seja
colocado como uma meta obriga-
tória perante a Convenção do Cli-
ma da ONU ou se será simples-
mente uma meta doméstica volun-
tária. A diferença é se o Brasil as-
sumirá um compromisso com ele
mesmo ou com o resto do mundo.

A Convenção obedece a um
conceito de “responsabilidades
comuns, porém diferenciadas”.
Isso significa que todos têm res-
ponsabilidade sobre o problema
do aquecimento global, mas que a
obrigação maior de resolvê-lo é
dos países industrializados, que
vêm jogando gás carbônico na
atmosfera há muito mais tempo.
Por isso, pelas regras atuais do
Protocolo de Kyoto, só os países
desenvolvidos têm obrigação le-
gal de reduzir suas emissões.

Agora que o primeiro prazo do
protocolo está prestes a vencer,
porém, há uma pressão fortíssima
dos países industrializados para
que as economias emergentes
assumam também compromisso
de reduzir suas emissões. É o ca-
so de Brasil, China e Índia, países
“em desenvolvimento”, mas que
figuram entre os maiores emisso-
res de gás carbônico do planeta.

União Europeia e Estados Uni-
dos dizem com todas as letras:
querem ver propostas ambiciosas
por parte das economias emergen-
tes e querem que elas sejam obri-
gatórias. Não basta dizer que vai
fazer, precisa assinar embaixo.
Caso contrário, pode não haver
acordo em Copenhague. Pior: po-
de não haver acordo nunca.

Uma meta consolidada de redu-
ção da taxa de crescimento das
emissões brasileiras seria, certa-
mente, recebida em Copenhague
como uma proposta muito mais
ambiciosa do que uma simples
lista de projetos. Ao colocar esse
objetivo na forma de um número,
porém, o País fica mais vulnerável
à pressão das nações ricas, que
exigirão – ainda que a portas fe-
chadas – que isso seja inscrito na
Convenção como uma meta com-
pulsória. Há o risco também de o
Brasil ficar sozinho nessa briga,
caso China e Índia não apresen-
tem propostas semelhantes.

Ache justo ou não, o sucesso de
Copenhague vai depender, tam-
bém, da resposta dos países em
desenvolvimento às exigências
dos desenvolvidos. ●
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Quem acha que o mundo acaba não conhece o Tietê
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Metas de
redução do
País e de SP
são iguais

Afra Balazina
Herton Escobar

As metas de redução de emis-
são de gases do efeito estufa do
EstadodeSão Pauloedo gover-
no federal são proporcional-
mente equivalentes. O compro-
misso paulista, oficializado an-
teontem pelo governador José
Serra (PSDB), é de reduzir as
emissões do Estado em 20% até
2020, comparado ao ano de
2005.Jáogoverno federalestu-
da apresentar uma meta de re-
dução de 40% da taxa de cresci-
mento das emissões nacionais
até 2020, comparado ao que
elasaumentariamsenadafosse
feitoparacontrolá-las.Emrela-
ção a 2005, isso representaria
uma redução absoluta de 19%.

Os cálculos foram feitos pela
reportagemdoEstado,comba-
se em um estudo coordenado
pelo pesquisador Carlos Cerri,
da Universidade de São Paulo,
que estimou em 2 bilhões de to-
neladas as emissões brasileiras
de gases do efeito estufa em
2005. Já as emissões de 2020
são projetadas pelo Ministério
do Meio Ambiente em 2,7 bi-

lhõesdetoneladas.“Esse éoda-
domaisrecentequetemos”,dis-
se Tasso Azevedo, consultor do
ministérioparaassuntosclimá-
ticos. No caso de uma redução
de 40%, essa emissão cairia pa-
ra 1,62 bilhão de toneladas, o
que representaria uma redu-
ção absoluta de 19% em relação
aosvaloresde2005–semelhan-
te à meta paulista de 20%.

Dopontodevistaprático,po-
rém, especialistas avaliam que
a meta de São Paulo será mais
difícil de ser cumprida do que a
federal, uma vez que não pode-

rá se basearemredução de des-
matamentoedependerádecor-
tedeemissõesemsetoresestra-
tégicos comoindústria, energia
etransporte.Nocasodapropos-
ta nacional, metade da redução
(20%) viria da diminuição do
desmatamento na Amazônia.

“Ameta deSãoPauloparece
mais ambiciosa, no sentido de
que precisará de medidas mui-
tomaisarrojadasparasercum-
prida”,avaliouCerri.Paraele,a
proposta brasileira de 40% “é
muito cômoda”. “A margem de

manobra para o País é maior.”
Tanto a meta paulista quan-

to a brasileira serão apresenta-
das na Conferência do Clima de
Copenhague, em dezembro. O
governador José Serra preten-
de participar do evento, assim

como a ministra-chefe da Casa
Civil, Dilma Rousseff (PT), e a
senadora Marina Silva (PV) –
todos prováveis candidatos à
Presidência em 2010.

Ontem, em passagem pelo
Rio, Dilma alfinetou a proposta

deSerra. “É interessanteno-
tar que vocês acham 24 mi-
lhões de toneladas de redu-
ção de CO2 muito significati-
vo quando se trata de São
Paulo, mas não consideram
que a redução de 20% relati-
vaaodesmatamentoésignifi-
cativa”, disse a ministra.

Já o secretário estadual
do Meio Ambiente de São
Paulo, Xico Graziano, co-
brou mais “ousadia” do go-
vernofederal.Paraele,oBra-
sil deveria adotar uma meta
de “redução real”, e não em
relação ao crescimento pro-
jetado. Graziano critica o fa-
to de o País negociar “com
uma visão de diplomacia tra-
dicional”, em que só se cobra
ações dos desenvolvidos.

Na avaliação do pesquisa-
dor Luiz Pinguelli Rosa, se-
cretário executivo do Fórum
Brasileiro de Mudanças Cli-
máticas, Serra e o presiden-
te Luiz Inácio Lula da Silva
(PT) estão agindo sob pres-
são da opinião pública. “Os
dois estavam meio reticen-
tes(sobre assumir metas) e fo-
ram influenciados.” A meta
brasileira deve ser definida
em reunião prevista para sá-
bado, em Brasília. ● COLABO-

ROU ALFREDO JUNQUEIRA

†Mais informações na pág.
A8

DIFICULDADE–Setor industrial serádesafiodogovernopaulistapara reduzir emissõesdegases-estufa
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Proporcionalmente, em relação a
2005, propostas são equivalentes

Q
uando o governo
brasileirosentatan-
tos ministros para
negociar entre si
propostasparaaDi-
namarca como se já

estivessem discutindo com di-
plomatas estrangeiros na
COP15, é hora de procurar notí-
ciasmaisconcretas. Nocaso, as
que chegaram providencial-
mente em forma de livro. Um
livro leve, bonito e otimista so-
bre um problema feio: o Tietê.

Quem passa de má vontade
porelenosengarrafamentosde

São Paulo, fazendo o possível
para não vê-lo e, sobretudo, não
aspirá-lo,deve achar queriour-
banosóétemaambientalquese
preze nas pontes do Sena, nos
parques nova-iorquinos da bei-
ra do Hudson ou, para não ficar
longe das atenções mundiais,
nos canais de Copenhague.

Mas, em Tietê, Um Rio de Vá-
rias Faces, o jornalista Thiago
Medaglia e o fotógrafo Valde-
mardaCunhafizeramocontrá-
rio.OlharamoTietêcomoseele
fosse um caso interessante. E
até um rio fotogênico. Todos os
seus problemas estão lá – a po-
luição tóxica, o esgoto domésti-
co, a canalização sepulcral e o
medonho lixo que lhe entope a
calha imunda.

Mas nada disso impede que
se encontrem em suas páginas

famílias de capivaras fitando a
alva cordilheira de edifícios ca-
da vez mais altos nas avenidas
marginais. Ou que, no caminho
de Pirapora, o rio passe por
uma serra povoada por 652 es-
pécies de borboletas. E que em
Barra Bonita atravesse eclusas
que são, literalmente, o ponto
altodecruzeirosfluviaisembar-
cos lotados de turistas.

Tudoissoparabotarnapers-
pectiva do próprio rio – ou seja,
a de longo curso – a frase de um
diretor do Departamento de
Águas e Energia Elétrica
(Daee) de São Paulo, que deve
terincomodadoparticularmen-
te o repórter, porque figura en-
tre aspas na primeira linha do
livro: “O Tietê não é mais um
rio. É um canal de engenharia.”

Ele é mesmo uma escadaria

de barragens, descendo da Ser-
ra do Mar e correndo para lon-
ge do Atlântico, rumo ao inte-
rior paulista, até desaguar no
Rio Paraná, mil e tantos quilô-
metrosaoeste.Épor causades-
se curso que ele foi, em priscas
eras,oriodasentradasebandei-
ras. E hoje é uma hidrovia onde
barcaças levam quase 5 mi-
lhõesdetoneladasdesoja,cana-
de-açúcar ou material pesado
de construção Brasil adentro.

Em outras palavras, do pon-
to de vista estritamente utilitá-
rio, o Tietê está vivo e irrigando
negócios. Issoem séculosdeex-
ploração predatória e mínimo
investimento em conservação.
Suas nascentes em Salesópolis
só foram oficialmente localiza-
das na década de 1950 e só vira-
ramparqueestadualhá13anos.

Na capital, seu trecho mais vis-
tosoéumantigolixão,promovi-
doa“parque ecológico”para50
mil visitantes, em média, nos
fins de semana.

Aolongodo rio,cada popula-
ção ribeirinha tem o Tietê que
podeouquemerece.EmPirapo-
radoBomJesus,ondeacorren-
tezatransformanumanatamal-
cheirosa as toneladas de deter-
gente diluídas em suas águas,
Medaglia encontrou um meni-
no de 9 anos que compara essa
espumaa“algodãodocecomca-
nela”.

Rio abaixo, surge em sua ca-
bine de comando o antigo bar-
queiro Hélio Palmesan. De tan-
to transportar pessoas em via-
gens de recreio pelo médio Tie-
tê, ele acabou no timão do San
Marino, um barco próprio, com

poltronas para 700 turistas.
Em Buritama, a 535 quilôme-
trosdacapital,hácasasdevera-
neio e clubes náuticos nas bar-
rancasdorio.Oitocentospesca-
dores profissionais vivem dos
bagres, pacus e tainhas que, sa-
be lá Deus como, o rio sustenta.
Ao redor das hidrelétricas, as
barragens formam praias e as
várzeas inundadas, reservas de
fauna nativa.

Se as autoridades brasilei-
ras têm tantas dúvidas sobre o
que o progresso é capaz de fa-
zer entre estragos e remendos,
melhor do que gargarejar va-
gosíndicesdeCO

2 emCopenha-
gue é beber as amargas amos-
tras do Tietê. ●

*É jornalista e editor do site O
Eco (www.oeco.com.br)

Uma meta puramente voluntá-
ria por parte do Brasil pode não
ser suficiente para fechar um
acordo ambicioso em Copenha-
gue. Na última rodada de nego-
ciaçõesemBarcelona,nasema-
na passada, negociadores dos
países ricos enfatizaram que as
propostas de redução de emis-
sões apresentadas pelas econo-
mias emergentes deverão ser

de cumprimento obrigatório.
“Sabemos, por experiência,

que objetivos voluntários não
setraduzememaçõesverdadei-
ras”, disse ao Estado Elliot Di-
ringer, vice-presidente para es-
tratégias internacionais do
Pew Center on Global Climate
Change, importante centro de
estudos americano. Ele prevê
queoacordofinal,comcompro-

missos específicos de redução
para todos os países, não será
fechadoem Copenhague–prin-
cipalmente porque não haverá
tempo para os EUA definirem
suasmetas.“Lá,oobjetivodeve-
ria ser um acordo político que
estabelecesse uma arquitetura
básicaeumprazoparaaconclu-
são de um pacto legal definitivo
em 2010”, disse. “Esse acordo

políticoinicialdeveincluircom-
promissos provisórios por par-
te das grandes economias, que
serão traduzidos em compro-
missos legais no tratado final.”

O diretor do Programa de
Florestas Tropicais da ONG
americana Environmental De-
fense Fund, Steve Schwartz-
man, disse que o compromisso
de redução de 80% do desmata-
mentonaAmazôniajáseriabas-
tante ambicioso. “O Brasil está
fazendo o que todos deveriam
estar fazendo: definindo metas
e começando a colocá-las em
prática”, disse.

O brasileiro André Ferretti,

coordenadordaONG Obser-
vatório do Clima, tem opi-
niãosemelhante.“Omaisim-
portante é que o Brasil assu-
ma um compromisso oficial
de reduzir suas emissões”,
disse.“Estoumaispreocupa-
do com o número do que se
issodeveserchamadodeme-
ta ou não.” Por outro lado,
Ferretti diz que o governo
“nãodeveriatermedo”deas-
sumir uma meta. “O Brasil
deveria ser voluntário a ter
umametaobrigatória.Tería-
mos muito mais a ganhar
com isso do que com essa po-
sição retrógrada.” ● H.E.

Para especialistas,
compromisso
paulista exigirá
mais esforço
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