
ÁGUA
Jordão pode secar
até o ano que vem
O Rio Jordão já perdeu 98% de
seu volume de águas e corre o
risco de secar até o ano que
vem. O alerta foi feito ontem
pela ONG Amigos da Terra do

Oriente Médio. A vazão históri-
ca do Jordão, que era de 1,3 bi-
lhão de metros cúbicos ao ano,
caiu para um volume entre 20 e
30 milhões de metros cúbicos
ao ano. Segundo a ONG, Israel,
Síria e Jordânia são os países
responsáveis pela situação ter
se tornado tão grave.

CLIMA
Cancún não dará todas
as respostas, diz ONU
O responsável das Nações Uni-
das para as questões de mudan-
ça climática, Yvo de Boer
(foto), afirmou ontem
que a Conferência do
Clima de Cancún, no
fim deste ano, “não
dará todas as respos-
tas” necessárias na
luta contra o aqueci-
mento global, mas abrirá
caminho para uma solução que
não será “nem suficiente nem
definitiva nem suficientemente
boa”. De Boer assinalou que um
tratado legal não será possível
até que os países comprovem
“que existe um sistema viável”
e o referendem. “Do contrário,
seria como pedir-lhes que assi-
nassem um cheque em branco”,
argumentou.

GESTÃO
Prefeitos mais ‘verdes’
são premiados
A Associação Nacional de
Prefeitos e Vices (ANPV) pre-

mia amanhã, em Brasí-
lia, os cem prefeitos

mais ‘sustentáveis’
do País. A escolha
foi feita com base
em critérios de

qualidade ambien-
tal no meio urbano e

boas práticas adminis-
trativas. / AFRA BALAZINA e

ANDREA VIALLI, com EFE

O mercado de créditos de
carbono foi resultado de uma
grande negociação entre paí-
ses iniciada na Conferência
das Nações Unidas sobre
Meio Ambiente e Desenvolvi-
mento, a Rio-92. As discus-
sões culminaram no Protoco-
lo de Kyoto, assinado em
1997 no Japão e entrou em
vigor em 2005. Ele estabele-
ceu que as nações industriali-
zadas deveriam reduzir suas
emissões de gases do efeito
estufa em 5,2% em relação
aos níveis de 1990, durante o
período entre 2008 e 2012.

Para isso, o acordo definiu
a criação de ferramentas pa-
ra redução da poluição, entre
eles o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (MDL).
Por esse mecanismo, os paí-
ses industrializados que não
conseguissem reduzir suas
emissões poderiam comprar
créditos referentes a proje-
tos de redução da poluição
em países emergentes, como
Brasil, Índia e China.

Esses créditos se transfor-
maram em papéis negocia-
dos no mercado financeiro
internacional e nas chama-
das “bolsas de carbono”.

Opositor do projeto defende
mecanismo criado em Kyoto

PLANETA

WASHINGTON

Os Estados de Alabama, Flórida
e Mississippi, nos Estados Uni-
dos, pediram ontem a mobiliza-
ção da Guarda Nacional para aju-
dar a reduzir os impactos do va-
zamento de petróleo no Golfo
do México. Solicitação seme-
lhante havia sido feita na sema-

na passada pela Louisiana, para
onde o governo federal deve en-
viar cerca de 6 mil soldados. A
mancha de óleo ameaça a costa
desses quatro Estados.

A empresa British Petroleum
(BP), concessionária da platafor-
ma que afundou no dia 22 de
abril, dois dias após uma explo-
são no local ter matado 11 pes-

soas, afirmou que assumirá o cus-
to das tarefas de limpeza e a cria-
ção de uma linha telefônica para
solicitações de indenização por
pessoas que se sentirem prejudi-
cadas pelo vazamento.

A empresa sustenta que os quí-
micos que está jogando no golfo
para dispersar o petróleo e impe-
dir que ele suba à superfície têm

“impacto significativo”, mas
não ofereceu detalhes.

Outra medida que a empresa
anunciou para combater o desas-
tre ambiental é uma estrutura de
grande porte que bombearia o
petróleo na água, que estaria ins-
talada em cerca de uma semana.

A Casa Branca também inves-
te nas escavações de um poço al-

ternativo, iniciadas anteontem,
que demoraria cerca de 90 dias
para ficar pronto, mas seria a “so-
lução definitiva” para a crise, afir-
mou ontem o seu porta-voz, Ro-
bert Gibbs.

Apreensão. Na Flórida, a “ma-
ré negra” deve chegar amanhã,
afirmou em nota o Departamen-

to de Proteção Ambiental do Es-
tado. O hábitat de peixes e maris-
cos está ameaçado. Em Pensaco-
la, no noroeste do Estado, cente-
nas de voluntários se mobiliza-
ram para proteger as praias e a
base aeronaval da cidade prepa-
rou caminhões-cisternas para re-
colher petróleo. Para Daniel Su-
man, professor da Faculdade de
Ciências Marinhas da Universi-
dade de Miami, o sistema de bali-
zas flutuantes que tenta deter a
mancha tem baixa eficácia. / AP,

AFP E REUTERS

Pesquisadores da Universida-
de de São Paulo (USP) con-
cluíram que a agricultura tem
como opção ser expandida nu-
ma área de 60 milhões de hec-
tares que hoje possui pasta-
gens com baixa produtivida-
de – o equivalente a quase
duas vezes e meia o tamanho
do Estado de São Paulo.

Segundo Gerd Sparovek,
que atua em conservação do
solo e planejamento do uso da
terra na Escola Superior de
Agricultura Luiz de Queiroz
(Esalq) da USP, a agricultura
pode mais do que dobrar a sua
área sem necessidade de no-

vos desmatamentos. Esses 60
milhões de hectares têm alta ap-
tidão para a agricultura e atual-
mente abrigam pecuária extensi-
va, de baixa produtividade.

“A conservação da vegetação
natural passa necessariamente
por uma revisão ou reinvenção
do setor de produção pecuária”,
afirma ele.

O resultado promete render
polêmica com a Confederação
Nacional da Agricultura (CNA),
pois ruralistas reclamam que
grande parte do País é protegida
ambientalmente e não pode ser
usada pelo setor. Por isso, que-
rem alterar o Código Florestal.

Leia. Schwarzenegger retira
apoio à prospecção no mar

Contra mancha de petróleo, Estados pedem reforço

Agricultura pode
ocupar área de gado

PARA ENTENDEREmpresas terão de
pagar por poluição
acima das metas
O novo mercado de carbono, que o governo vai criar, também
permite ganhar dinheiro com ‘títulos de redução de emissões’

estadão.com.br/planeta

● Faça a sua parte
Reduza o consumo de carne.
A produção de proteína ani-
mal demanda muita água e
causa 18% das emissões de
gases do efeito estufa.

} Ibis branco (Eudocimus albus)
sobrevoam pântanos da Louisiana,
próximos do local onde a mancha de
petróleo avança.

AMEAÇADOS

DARREN WHITESIDE/REUTERS–31/3/2010

Marta Salomon / BRASÍLIA

Empresas que lançarem na at-
mosferaquantidade de carbono
acima de um limite a ser fixado
pelo governo terão de comprar
“títulos” no mercado brasileiro
de redução de emissões, prevê
estudo do Ministério da Fazen-
da. Esse novo mercado funcio-
nará com certificados de redu-
ção de emissões de gases do
aquecimento global, e os papéis
também poderão ser compra-
dos por investidores comuns.

O estudo, ao qual o Estado te-
ve acesso, dá início à regulamen-
tação das metas do clima. No fi-
nal do ano passado, o governo
anunciou corte entre 36,1% e
38,9% das emissões de carbono
previstas para 2020, mas as me-
tas ainda não saíram do papel.

O modelo em discussão no Mi-
nistério da Fazenda parte da
ideia de que haverá “tetos” de
emissão de carbono para os dife-
rentes setores da economia. Es-
tão sujeitos a esse tipo de limite
os setores de geração de energia,
transportes, a indústria em geral
e o agronegócio.

Por ora, as metas brasileiras
de redução das emissões de ga-
ses de efeito estufa são genéri-
cas. O maior nível de detalhe fica

restrito à redução do desmata-
mento, de 80% na Amazônia e
40% no Cerrado.

A partir do estabelecimento de
tetos de emissão, as empresas
que emitirem menos do que o li-
mite ou atuarem na captura de
carbono poderão vender “títulos
de redução de emissões”. Os pa-
péis atestariam uma determina-

da economia de emissão de gases
de efeito estufa, medida em tone-
ladas de CO2 equivalente. Já as
empresasque ultrapassaremo te-
to de emissões terão de recorrer à
compra de créditos no mercado.

O modelo prevê a criação de
uma agência de controle das
emissões, no molde das agências
reguladoras. Ela ficaria responsá-

vel por estabelecer os tetos mais
detalhados de emissão e fiscali-
zar seu cumprimento.

Térmicas. O primeiro alvo da
regulamentação são as usinas
térmicas que usam carvão e óleo
diesel, fontes mais poluentes de
geração de energia.

Há pouco mais de um ano, o

setor resiste à exigência do Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais Reno-
váveis (Ibama) para compensar
parte das emissões por meio de
reflorestamento e investimen-
tos em energias renováveis.

Recentemente,parecerdaAdvo-
cacia-GeraldaUniãoquestionoua
competênciadoIbama.Asaídapa-
ra o impasse poderá se dar por
meio do novo mercado de crédito
de carbono. “O mercado é a forma
mais eficiente e mais barata de fa-
zerosequestrodecarbono,aapos-
ta é no mercado interno”, disse
Nelson Machado, secretário exe-
cutivo do Ministério da Fazenda.

“Não temos números, mas es-
se mercado promete”, avalia a
ministra do Meio Ambiente, Iza-
bella Teixeira. Ela prevê que os
principais planos setoriais de
cortes de emissões serão objeto
de consulta pública nos próxi-
mos meses e deverão estar con-
cluídos antes da próxima cúpula
do clima da ONU no México,

marcada para dezembro.
Antes da criação da agência e

do estabelecimento de tetos de
emissão, Machado espera esti-
mular o mercado voluntário de
carbono. A primeira tentativa de
leiloar créditos de carbono no
mercado voluntário, no mês pas-
sado, na BEM&Fellowship, foi
umfracasso. “Nãohouve compra-
dores porque o mercado no Bra-
sil não está organizado”, avalia
Machado.

Decreto. O governo Lula anun-
ciou metas “voluntárias” de cor-
te de emissões de gases-estufa
em novembro, pouco antes da
conferência do clima em Cope-
nhague. Para que as metas sejam
postas em prática, um decreto
presidencial terá de definir tetos
de emissões por setores econô-
micos. A lei da Política Nacional
sobre Mudança do Clima, sancio-
nada em dezembro, prevê “estí-
mulo” ao mercado brasileiro de
redução de emissões.

Mercado de
carbono surgiu
após a Rio-92

JONNE RORIZ/AE–2/2/2007

Rio sagrado. Uso doméstico e agrícola está secando águas

BRASÍLIA

Prevista na lei da política nacio-
nal sobre mudança do clima, san-
cionada pelopresidente Luiz Iná-
cio Lula da Silva no fim de 2009,
a criação do mercado brasileiro
de redução de emissões enfrenta
resistências. O coordenador de
mudanças do clima do Ministé-

rio de Ciência e Tecnologia, José
Miguez, não conhece a proposta
em estudo pelo Ministério da Fa-
zenda, mas diz que não conside-
ra “razoável” criar um mercado
interno de venda de certificados
de emissões evitadas.

Miguez é um dos maiores de-
fensores do Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL),

criado pelo Protocolo de Kyoto e
que permite aos países submeti-
dos a metas obrigatórias de emis-
são de carbono cumprir o com-
promisso por meio de projetos
de redução de emissões em paí-
ses em desenvolvimento.

O Brasil é o terceiro país do
mundo em projetos de MDL,
atrás de China e Índia. O mais
recente relatório da pasta de
Ciência e Tecnologia registra
440 projetos. Isso equivale a 7%
dos projetos apresentados no
mundo. Apenas uma parte deles

passou pelas primeiras fases de
registro, verificação e certifica-
ção estabelecidas pela ONU.

Esses projetos poderiam redu-
zir 379 milhões de toneladas de
gás carbônico equivalente ou ter-
ça parte do corte previsto pela
meta brasileira para 2020. Proje-
tos de energia renovável e ater-
ros sanitários representam a
maioria do corte de emissões
proposta pelo Brasil. “Não pode-
mos ficar reduzidos ao MDL”, de-
fende a ministra do Meio Am-
biente, Izabella Teixeira. / M.S.

estadão.com.br

Teto de poluição. Setores econômicos devem ter limites
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 4 maio 2010, Primeiro Caderno, p. A22.




