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Ricospoderão
fiscalizarações
deemergentes
Brasil, China, Índia e África do Sul aceitam inspeção
em projetos ambientais feitos com verba estrangeira

Cortesoferecidosfariam
temperaturasubir3˚C

COPENHAGUE

Uma análise confidencial da
ONU revela que o corte nas
emissões oferecido até agora
naCOP-15 levaria a umaumen-
to médio de 3˚C na temperatu-
ra do planeta. A análise fere a
credibilidade dos governos que
dizem tentar limitar as emis-
sões a um nível que garantiria
umaquecimentonãosuperiora
2˚Caolongodopróximoséculo.

Umaquecimentode3˚Csig-
nificaria que até 170milhões de
pessoassofreriamcomenchen-
tes nas regiões costeiras, en-

quanto outras 550milhões pas-
sariam fome, além de colocar
até50%das espécies sobamea-
çade extinção, segundo análise
do governo britânico, de 2006.
Mesmo um aquecimento de
2˚Cprovocariaumdeclínioagu-
do no rendimento das colheitas
tropicais e uma maior incidên-
cia de enchentes e secas.

Oestudodatadanoitedeter-
ça-feira e foi preparadopelo se-
cretariado da ONU que admi-
nistra a COP-15. O documento
está marcado com os dizeres
“nãodistribuir”e“rascunhoini-
cial”.Mostrauma lacunadeaté

4,2 gigatoneladas de emissões
decarbonoentreoscompromis-
sosatuaiseonívelexigidode44
Gt, corte necessário para man-
ter a alta na temperatura infe-
rior aos 2˚C. “A não ser que o
buraco de cerca de 1,9 Gt a 4,2
Gt seja fechado e os países do
Anexo 1 (desenvolvidos) se com-
prometamaimplementarmedi-
das agressivas antes e depois
de 2020, as emissões permane-
cerão num rumo insustentável
quepodelevaraumaconcentra-
ção departículas igual ou supe-
rior a 550 partes por milhão, o
que representaria um aqueci-
mento de 3˚C”, diz o texto.

Para Joss Garman, do
Greenpeace, é “um documento
explosivo,quemostraqueosnú-
meros atualmente negociados
levariam a um completo colap-
so climático”. ● THEGUARDIAN

DiretordeONGinvadejantardegalaeépreso

POR
JENSNORGAARD/REUTERS

COPENHAGUE

Um dos pontos-chave para um
acordo entre os Estados Uni-
dos e os países emergentes, a
verificação da eficácia das
ações ambientais para evitar o
aumento da temperatura glo-
bal,foialcançadoontem,emCo-
penhague. Pelo acerto, Brasil,
ÁfricadoSul,ÍndiaeChinaacei-
tarãoreceberinspeçãointerna-
cional sobre os resultados de
projetos de mitigação – a redu-
çãodeemissõesdegasesdeefei-
toestufa,comooCO2– financia-
dascomcapitalexterno.Naprá-
tica, os quatro países, que com-
põem o grupo denominado Ba-
sic, acabaram concordando
com a prestação de contas às
naçõesquederemosrecursose
autorizaramumaespéciedeau-
ditoria internacional.

Oacordo entreEUAeemer-
gentes, que havia sido revelado
anteontempeloEstado,éconsi-
deradopelosecretário-geralda
Convenção do Clima (UN-
FCCC),YvodeBoer,crucialpa-
ra obter avanços dos EUA nas
negociações. Na manhã de on-
tem, o ministro do Meio Am-
biente da Índia, Jairam Ra-
mesh, afirmouqueoBasic acei-

tou três dos quatro pontos da
proposta norte-americana so-
breomecanismodeMRV(sigla
para a expressão Measurable,
Reportable andVerifiable).

“Estamos de acordo sobre a
verificação internacional das
ações apoiadas por financia-
mento e tecnologia estrangei-
ros”, confirmou Ramesh, sem
revelar detalhes da proposta
norte-americana. “O que fizer-
mos por nós mesmos, sem di-
nheiro nem tecnologia estran-
geira, faremos verificação na-
cional, com paradigmas inter-
nacionais.”

DeacordocomRamesh,ote-
ma dependia de poucos deta-
lhesnamanhãdeontem. “Apo-
sição dos Basic é idêntica. E os
EUA concordam com Brasil,
África do Sul, Índia e China em
75%”, esclareceu. Nos demais
25% há divergências em espe-
cialentreChinaeEUA.MasEs-
tamos prontos para resolver o
problema doMRV”, afirmou.

Mais tarde, Yvo de Boer es-
clareceu o ponto em aberto na
negociação. “Há acordo sobre
comoserãoreportadososresul-
tados de ações que receberam
financiamento internacional",
disse. “Resta saber como acon-

tecerá a verificação sobre as
ações feitas com fundos pró-
prios pelos países em desen-
volvimento. Nesse ponto, os
emergentes continuam di-
zendo: ‘Se estamos fazendo
com recursos próprios, por
que temos de prestar con-
tas?’”,afirmou.Orelatóriofi-
nalsobreotema,encaminha-
do à presidência da COP-15
no final da tarde, não trouxe
resposta para a questão. A
questãopendenteterádeser
resolvida pelos chefes deEs-
tadoedegovernonareunião
de cúpula de hoje.

Paulo Adario, coordena-
dordaCampanhadeAmazô-
nia do Greenpeace, conside-
rou o consenso um grande
avanço na véspera da reu-
nião dos líderes.

“Aquestão da verificação
évital, porqueos ricos, como
osEUA,anunciamquesóco-
locam dinheiro na mesa de
negociaçõessehouvermeca-
nismos de aferição sobre a
eficiência das ações dos paí-
ses em desenvolvimento”,
lembrou, reiterando: “Um
acordonesse temapodedes-
bloquear parte da conferên-
cia.” ● A.B. eA.N.

●●●Odiretor executivo doGreenpeace na Espanha,
Juan López deUralde, e uma ativista do grupo foram
detidos pela polícia dinamarquesa após burlarema

segurança e entraremno jantar de gala oferecido aos
chefes de Estado pela rainha do país,Margarida II.
No cartaz, o protesto “políticos falam, líderes agem”.
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