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Para definir novas metas, americanos precisam aprovar lei ambiental no Congresso, que será 
votada em janeiro  
 
O tão esperado acordo mundial de mudanças climáticas, que seria definido no mês que vem 
em Copenhague, na Dinamarca, não deve ocorrer. A notícia estampou as páginas dos jornais 
do mundo. Pareceu uma surpresa - afinal, todas as nações se preparavam para o encontro, 
elaborando suas propostas de redução de impactos ao meio ambiente. Mas muitos 
acreditavam ser pouco provável que um pacto mundial ocorreria. "Não seria possível chegar a 
um acordo sem as votações, no Senado americano, das novas leis ambientais dos Estados 
Unidos (responsáveis por 25% das emissões mundiais)", diz José Goldemberg, professor da 
Universidade de São Paulo (USP), especialista em meio ambiente e energia. A votação destas 
leis está prevista para ocorrer em janeiro do ano que vem. 
 
O deputado federal Fernando Gabeira, ferrenho defensor de medidas protecionistas ao meio 
ambiente, lamenta a possibilidade de não haver um acordo em Copenhague, mas salienta que 
tal conclusão já era prevista. "De fato, é um impacto negativo, porque demonstra que a 
humanidade não chegou a um acordo para reduzir os danos causados por ela mesma no 
decorrer de anos", diz. "Mas já era de se esperar que os Estados Unidos não encerrariam de 
forma positiva este acordo, por conta da não votação das leis ambientais no Congresso", 
reforça Gabeira. 
 
O fato é que agora os países do globo não devem chegar a um acordo "legalmente vinculante" 
(ou seja, legalmente obrigatório, segundo o linguajar diplomático), mas a um pacto 
"politicamente vinculante", o que abre uma brecha para o não cumprimento de metas, já que 
elas não serão obrigatórias. "O acordo de fato, ou seja, o legalmente vinculante, deve ficar 
para a próxima conferência, em 2010, no México", conta Goldemberg. "Isso porque, até lá, os 
Estados Unidos já terão suas novas leis ambientais definidas", salienta o professor da USP. 
Goldemberg afirma ainda que o acordo certamente será alcançado no próximo ano. "Porque o 
Protocolo de Kyoto acaba em 2012. E, ate lá, o mundo precisa chegar a um novo acordo 
ambiental", esclarece. 
 
Tanto Gabeira quanto Goldemberg, porém, acreditam que a realização da reunião em 
Copenhague é positiva para que as discussões sobre as emissões de CO2 e a preocupação com 
o meio ambiente sejam alavancadas. "Mesmo sem um acordo mundial, os países podem, 
independentemente, tocar os seus projetos. A Inglaterra, a Suécia e a Alemanha, por exemplo, 
têm propostas ambientais muito completas e devem dar continuidade às suas intenções 
mesmo sem haver acordo mundial", sugere o deputado federal. 
 
Reunião dos ministros 
 
Sem a perspectiva de haver um acordo legal, 44 ministros (incluindo a brasileira Dilma 
Rousseff) dos chamados "países-chave" nas discussões sobre o clima iniciaram ontem, em 
Copenhague, a última reunião para preparar a conclusão do acordo político que será negociado 
na cúpula mundial da Organização das Nações Unidas (ONU). 
 
O encontro entre as lideranças terminará hoje e, segundo a ministra dinamarquesa, Connie 
Hedegaard, é "o lugar em que teremos que ir verdadeiramente a fundo nas discussões, 
inclusive sobre as questões difíceis, sobretudo porque o tempo é curto". 
 
A ministra dinamarquesa ressaltou que a presença dos ministros, oriundos de várias partes do 
mundo, "mostra que existe uma verdadeira vontade de trabalhar em prol da conclusão de um 
acordo climático em Copenhague". A conferência das Nações Unidas começa no dia 7 de 
dezembro e vai até o dia 18 do mesmo mês. 
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