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Negociações foram destravadas, mas questões centrais continuam indefinidas; EUA anunciam fundo de até US$ 100 bi

Acordo corre o risco de não ter meta

Andrei Netto
Afra Balazina
ENVIADOS ESPECIAIS
COPENHAGUE

Chefes de Estado e de gover-
no de 193 países têm hoje, em
Copenhague, a oportunida-
de histórica de provar ao
mundo o quanto as mudan-
ças climáticas são, mais do
queum discurso, umapriori-
dade política mundial. De-
pois de dois anos de traba-
lhos diplomáticos, a 15ª Con-
ferência do Clima (COP-15)
das Nações Unidas chega a
seu último dia ainda sob
ameaça.Apesardesinaispo-
sitivos enviados ontem pelos
Estados Unidos e por países
emergentes, Brasil incluso,
há o risco de a criação de um
novo protocolo ser adiada
em, pelo menos, seis meses.

Ontem, uma maratona de
negociações e de encontros
bilaterais de ministros e pre-
sidentes, além de uma reu-
nião extraordinária entre 25
chefesdeEstado,ànoite,ten-
tavadesatarosnósqueimpe-
dem, até aqui, um acordo so-
bre a fixação de metas de re-
duçãodasemissõesdegases-
estufa na atmosfera. No últi-
mo dia, quase nada era con-
senso. Não há certeza sobre
se haverá um Protocolo de
Copenhague nem sobre o ní-
vel de engajamento dos
EUA. O país de Barack Oba-
maé crucial nas negociações
porque só com sua presença
serápossívelimpediraeleva-
ção da temperatura global
emno máximo2˚Caté2100 –
um cenário que teria efeitos
nefastos em ecossistemas de
todo o planeta.

Depoisdeflertarcomoco-
lapso total anteontem, quan-
doaDinamarcaquaseprovo-
cou o abandono das negocia-
ções pelos países da África,
as discussões ontem evoluí-
ram com o anúncio feito pela
secretária de Estado dos
EUA, Hillary Clinton, de que
aceitam uma linha de finan-
ciamento de até US$ 100 bi-
lhões para ações de adapta-
ção e redução das emissões
até 2020. “No contexto de
um acordo sólido, que envol-
veriatodasasgrandesecono-
mias em ações significativas
de atenuação (do aquecimen-
to) e ofereceria transparên-
ciatotalsobresuaimplemen-
tação, os Estados Unidos es-
tãoprontosacooperar”,afir-
mou Hillary.

Apesar do sinal positivo,
cresceu a chance de que as
decisões mais importantes
sejam adiadas em seis me-
ses, em razão de atrasos nas
negociações e pontos de di-
vergência sobre o documen-
to – como seu valor jurídico
como tratado internacional,
que permanece em aberto.
Diante da possibilidade de
fracasso no maioresforço di-
plomático da história, líde-
res mundiais se sucederam
no plenário da COP-15 cla-
mando por um acordo.
“Quaisquer que tenham sido
asposiçõesdeinício,ofracas-
so nos é absolutamente proi-
bido”, afirmou o presidente
da França, Nicolas Sarkozy,
lembrandoadimensãoinédi-
tadoevento:“Todosnóstere-
mos contas a prestar à opi-
nião pública mundial.”

Ontem, o naufrágio das
negociações foi evitado pela
vitória simbólica dos países
em desenvolvimento (G77)
na queda de braço com a Di-
namarca, que ameaçava
atropelar as negociações e
propor um texto unilateral
que representaria a virtual
morte do Protocolo de Kyo-
to. ●
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