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Perspectiva da fachada

OSÚLTIMOSDIAS

EUAeChinaagorafalamemmetas

●●● Negociações diplomáticas
costumam ser comparadas a um
jogo de pôquer, em que cada
país tenta esconder suas cartas
até o últimominuto. O jogo políti-
co dasmudanças climáticas não
é exceção. Os acontecimentos
recentesmostram que hámuitas
cartas ainda para aparecer na
mesa antes do apito final de Co-
penhague, nomês que vem.

Foi assim em 1997, no Japão,
onde o Protocolo de Kyoto só foi
aprovado no últimominuto da
últimamadrugada, com gente já
implorando para ir embora. “To-
da negociação tem o seu tempo.
Só acaba quando for para aca-
bar”, disse um diplomata brasi-
leiro. Ninguém quer abrir suas
cartas sem saber o que o outro
tem namão. E para isso, às ve-
zes, é preciso blefar.

Declarar que Copenhague es-
tavamorta antes da hora talvez
tenha sido amelhor estratégia
paramantê-la viva. Ao dizer an-
tecipadamente que serámuito
difícil – ou até impossível – che-
gar a um acordo na capital dina-
marquesa, os países industriali-
zados se colocam numa posição
confortável. Se não acontecer
nadamesmo, paciência, era o
que todomundo já esperava. Se,
por outro lado, alguém aparece
com uma solução no últimomi-
nuto, será o salvador do planeta.

A cartada que pode definir o
jogo é a dos Estados Unidos. Ne-
nhumoutro país industrializado
vai se comprometer commetas
ambiciosas se omaior responsá-
vel pelo problema não fizer a sua
parte. Dois dias atrás, o presiden-
te Barack Obama disse que era
irrealista esperar um acordo em
Copenhague. Agora diz querer
um acordo “que incluametas de
redução de emissões para os
países desenvolvidos”, mas não
afirma se elemesmo vai apresen-
tar uma. Quem sabe não apare-
ce um número no últimominuto
para salvar omundo. Tomara. ●
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Estados Unidos e China muda-
ram ontem o discurso e deram
novo impulso à Conferência do
Clima das Nações Unidas, que
será em Copenhague, no mês
quevem.Reunidos emPequim,
ospresidentesBarackObamae
Hu Jintao divulgaram uma de-
claração conjunta em que di-
zem que os países desenvolvi-
dos devem apresentar metas
de redução de CO2 na atmosfe-
ra. No domingo, líderes mun-
diais haviam afirmado que na-
da de concreto sairia até 2010.

No entanto, o texto não fala
literalmente que EUA e China
teriam suas metas próprias. O
documento avança também na
questão do financiamento, afir-
mando que deve haver “uma
ajuda financeira às nações em
desenvolvimentoeaçõesparaa
preservação de florestas e de
apoioaospaísespobresevulne-
ráveis no processo de adapta-
ção àmudança climática”.
Depois de se reunir com o lí-

derchinêsporduashoras,Oba-
ma afirmou que os dois lados
concordaram em trabalhar pa-
ra “um resultado positivo” em
Copenhague. “Nosso objetivo
nãoéumacordoparcialouuma
declaraçãopolítica,masumtra-
tado que cubra todos os temas
que estão em negociação e te-
nha efeito operacional imedia-
to”,disseopresidenteamerica-
no, em coletiva de imprensa.
Nodomingo,haviasidodivul-

gadoqueos líderesdaÁsia, Eu-
ropa e EUA acreditavam ape-
nasquepoderiaserfechadojus-
tamente um acordo “politica-
mente vinculante”, ou seja, um
compromissopolíticodequeal-
go seria feito no futuro.Mesmo
assim, o presidente Lula e ami-
nistra Dilma Rousseff declara-
ram anteontem que ainda ti-
nham esperança em um acor-
do.Ontem,Obamaafirmouque
ocompromisso“seriaumpasso
importante no esforço de reu-
nir o mundo em torno da solu-
ção para o desafio climático”.

As emissões de CO2 são as
maiores causadoras do efeito

estufa, que leva ao aquecimen-
toglobal.AreuniãodeCopenha-
guefoimarcadaparaqueomun-
do decidisse sobre uma segun-
da fase do Protocolo de Kyoto.
Noprimeiroperíododocompro-
misso, foidefinidoqueospaíses
ricos reduziriam em 5% suas
emissões. Os países pobres não
tinham metas. Na Conferência
do Clima de Bali, em 2007, foi
decidido que o novo tratado cli-
máticomundialdeveriaserdefi-
nido em Copenhague. O docu-
mentoamericano/chinêsfazre-
ferência à essa decisão de Bali,
dizendo, mais uma vez, que ela
deve ser cumprida.

Obama temafirmadonosúl-
timos dias que será impossível
enfrentar oproblema semoen-

tendimento e a colaboração en-
tre Estados Unidos e China,
que,juntos,respondemporcer-
cade40%dasemissõesglobais.
Segundoele, anegociação teria
duas fases – o detalhamento le-
gal dos compromissos seria fei-
to posteriormente.

Ao lado de Obama, Jintao
ressaltouqueoacordodeCope-
nhague deve ser construído
com base no princípio da res-
ponsabilidadecomum,masdife-
renciada. Isso quer dizer que
países desenvolvidos e em de-
senvolvimento devem assumir
obrigações distintas. Estados
Unidos e China propõem ainda
total transparência na implan-
tação das medidas de mitiga-
ção e redução das emissões.

As questões relacionadas à
mudança climática, ao consu-
mo de energia e ao desenvolvi-
mento de energia limpa ocupa-
ram a maior parte da declara-
ção conjunta dos dois países,
que competem globalmente
por fontesdepetróleoegás.Es-
tados Unidos e China são os
maioresconsumidoresdeener-
gia do planeta e considerames-
tratégicoreduzirsuadependên-
cia de combustíveis fósseis – e
do instável OrienteMédio.

“Os dois lados concordaram
queatransiçãoparaumaecono-
mia verde e de baixo consumo
de carbono é essencial e que a
indústria de energia limpa vai
proporcionar o aumento de
oportunidades para os cida-

dãos de ambos os países nos
próximos anos”, diz o docu-
mento.

As linhasgeraisdacoope-
ração na área energética já
haviam sido definidas em ju-
lho, na qual os dois países
aprovaram uma cooperação
emmudançaclimática,ener-
gia emeio ambiente. Ontem,
os presidentes criaram me-
canismos e instituições pre-
vistas no acordo, como um
CentrodePesquisaemEner-
giaLimpa,queteráengenhei-
ros norte-americanos e chi-
nesesefaráestudossobreefi-
ciência energética em edifí-
cios, carvão limpo e veículos
que usam fontes limpas de
energia. ●

Depois de descartarem tratado climático, líderes dos dois países pedem acordo com números em Copenhague
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●●●ACoreia do Sul anunciou que
cortará suas emissões de gases-
estufa em 30%em relação aos
níveis esperados para 2020. Isso
equivale a uma redução de 4%
comparado com as emissões da-
quele país em 2005.

“Embora haja perspectivas
duvidosas para a reunião de Co-
penhague, o anúncio voluntário
dameta nacional feito pela Co-
reia do Sul insta a comunidade
internacional a fazer esforços
responsáveis”, disse o presiden-
te LeeMyung-bak. Seu país emi-
tiu em 2005 cerca de 590mi-
lhões de toneladas de gases-estu-
fa, ficando possivelmente em9.º
lugar no ranking demaiores emis-
sores entre os países.

O anúncio foi feito namesma
semana em que o Brasil apresen-
tou no exterior suameta voluntá-
ria de reduzir a taxa de cresci-
mento de emissões entre 36,1%
e 38,9% as emissões em 2020. A
proposta significa uma redução
de 15% em relação ao que o País
emitia em 2005 – portanto, supe-
rior à adotada pela Coreia do Sul
em termos proporcionais.

A Indonésia já havia anuncia-
do umameta nacional de reduzir
a taxa de crescimento em 26%.
Os países em desenvolvimento,
de acordo com a Convenção do
Clima daONU, não têm obriga-
ção de adotar metas. Mas os paí-
ses ricos têm pressionado os
emergentes a adotarem compro-
missos desse tipo. ●

13.nov
Brasil anuncia meta
Ogoverno divulga que levará para
Copenhague o compromisso de
reduzir suas emissões de gases-
estufa entre 36,1%e38,9%em
relação ao que oPaís emitiria em
2020 se nada fosse feito

15.nov
Ricos descartam acordo

Líderes políticos daÁsia, EUA e
Europa descartama possibilidade
de assinar o novo tratado emCo-
penhague. O acordo ficaria para
outra conferência, em2010

16.nov
Brasil se diz confiante
Aministra daCasaCivil, Dilma
Rousseff, afirma que ainda tem
esperança no acordo. Lula diz que
participará da conferência, pois

“só a presença dos líderes po-
demudar alguma coisa”

Ontem
EUA e China dão novo
impulso ao debate
OspresidentesBarackObama
eHu Jintao afirmamque em
Copenhaguedeverão ser defini-
das asmetas de aplicação ime-
diata de redução de emissões
dos gases de efeito estufa

ACORDO–BarackObamaeHuJintaosecumprimentamemPequim; líderesdivulgaramtextoconjunto
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