
Fraude de até € 40 bilhões
abala mercado de carbono

● “O IPCC tem um processo de
revisão científica muito amplo,
que envolve milhares de pes-
soas, mas que tem de ser melhor
organizado para ser mais efeti-
vo”, disse ao Estado o físico bra-
sileiro Carlos Henrique de Brito
Cruz, um dos 12 especialistas
internacionais que assinam o re-
latório do IAC. “É uma estrutura

muito grande, que precisa ser
mais profissionalizada.”

Por isso o IAC sugere a cria-
ção de um comitê executivo e a
escolha de um diretor executivo,
para dar eficiência operacional
ao painel, cuja missão é essen-
cialmente científica. “O mais im-
portante é garantir a confiabilida-
de e a transparência científica
dos relatórios”, disse Brito, dire-
tor científico da Fapesp, ressal-
tando que as recomendações do
IAC não reduzem a confiabilida-
de dos relatórios produzidos até
agora. “São todos válidos.” / H.E.
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Leia. Furacão interrompe
estudo nos destroços do Titanic
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O principal órgão científico da
ONU – o Painel Intergoverna-
mental para Mudanças Climá-
ticas (IPCC, sigla em inglês),
prêmio Nobel da Paz de 2007 –
precisa de reformas profun-
das para evitar novos erros na
avaliação sobre o clima do pla-
neta e restaurar sua credibili-
dade. Esse é o resultado de
uma investigação independen-
te feita nos últimos cinco me-
ses, que agora ameaça derru-
bar o presidente do IPCC, o in-
diano Rajendra Pachauri.

A avaliação do InterAcademy
Council, que reúne sociedades
acadêmicas de vários países, en-
tre eles do Brasil, destacou a fal-
ta de liderança no IPCC, de con-
trole sobre as informações usa-
das e de transparência, os méto-
dos científicos inadequados, os
conflitos de interesses e a admi-
nistração, tida como caótica.

Apesar de atravessar a maior
crise de sua existência, em um
momento crítico das negocia-
ções para um acordo ambiental
global, o IPCC não teve contesta-
da sua avaliação de que as mu-
danças climáticas estão de fato
acontecendo e são causadas prin-
cipalmente pela atividade huma-
na. Pachauri, que insiste que isso
é uma vitória para a entidade, in-
sinua que quer permanecer no
cargo até 2014, quando termina
seu mandato e o IPCC divulgará
seu novo relatório.

Mas Harold Shapiro, que lide-
rou a investigação, admitiu que
uma das conclusões “óbvias” de
suas propostas era de que Pa-
chauri deveria renunciar para
permitir que a reforma seja reali-
zada. A decisão ficará para os go-
vernos, que se reúnem em outu-
bro e darão ou não um voto de

confiança ao indiano.
Para os investigadores, o

IPCC não considerou os questio-
namentos de dois cientistas que
alertaram, antes da publicação,
que os dados sobre derretimen-

to dos glaciais do Himalaia esta-
vam errados. Também afirma-
ram que as respostas dadas pela
entidade diante da revelação dos
erros foram “lentas e inadequa-
das”. O IPCC levou mais de um

mês para emitir um comunicado
e nem assim deu explicações. On-
tem, o IPCC apenas “lamentou o
erro” sobre os glaciais.

Os investigadores conside-
ram que a reforma necessária
passa pelo fortalecimento da ad-
ministração, com um comitê exe-
cutivo, uma liderança forte e até
membros de fora da área de ciên-
cia do clima. O mandato do presi-
dente do IPCC também deve ser
limitado a 6 anos – hoje o teto
são 12 anos. Questionado ontem
pelo Estado se estaria disposto
a deixar o cargo diante da reco-
mendação, Pachauri foi vago e in-
dicou que fará o que os governos
decidirem em outubro.

Os investigadores apelaram
ainda para que uma política de
conflito de interesse seja estabe-
lecida e fique claro para quem ca-
da um dos cientistas envolvidos
no IPCC trabalhou ou trabalha.
Hoje, não existe tal prática e não

se sabe se um cientista que defen-
de o uso de uma tecnologia está,
na prática, sendo pago pela in-
dústria daquele setor. O próprio
Pachauri chegou a ser questiona-
do sobre sua atuação em uma em-
presa de energia na Índia e em
dois bancos europeus. “Eu estou
pronto para dar minha declara-
ção de renda para qualquer um.”

Papel. Criado em 1988, o IPCC
se transformou no principal for-
mulador de ciência em relação
às mudanças climáticas. Desde
então, apresentou quatro relató-
rios sobre o clima no planeta.
Nos últimos deles, de 2007 e
2008, revelou cientificamente
que a mudança no clima é real e
causada pelo homem. Também
apelou para que a comunidade
internacional lidasse com as mu-
danças climáticas, reduzindo
emissões de gases. A constata-
ção mobilizou governos, empre-

sas e a sociedade civil em um de-
bate que até agora não conse-
guiu chegar a um acordo.

Em 2009, um escândalo que
ficou conhecido como Climaga-
te atingiu o órgão. E-mails revela-
ram que cientistas teriam mani-
pulado números no documento.
No início de 2010 descobriu-se
que a taxa de derretimento de
glaciais não estava correta. O
principal erro se referia à previ-
são de que os glaciais do Hima-
laia desapareceriam até 2035.

Diante do risco de um descré-
dito generalizado, o secretário-
geral da ONU, Ban Ki-moon, or-
denou em março uma investiga-
ção completa sobre o trabalho
da entidade, feita pelo InterAca-
demy Council. O grupo não ques-
tionou a conclusão principal do
relatório que afirma que a tempe-
ratura do planeta está aumentan-
do, prioritariamente em decor-
rência da ação humana.

IPCC precisa ser
mais organizado,
diz brasileiro

Organização
Criar comitê executivo e
eleger um diretor para dar
mais eficiência operacio-
nal ao painel.

Revisão
Reforçar o processo de
revisão científica dos rela-
tórios, garantindo que dúvi-
das sejam solucionadas
adequadamente.

Certificação das fontes
Identificar de maneira
mais clara o nível de con-
fiança e a origem das infor-
mações científicas apre-
sentadas nos relatórios.
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Auditoria em painel internacional do
clima pede reforma contra novos erros

Poluição. Fábrica na província de Anhui, na China; IPCC, que relacionou aquecimento global à atividade humana, levou prêmio Nobel da Paz de 2007
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Dezenove indústrias chinesas
dedicadas à destruição de HFC23,
um gás de alto efeito estufa, es-
tão sob investigação da Organi-
zação das Nações Unidas
(ONU) por suspeitas de terem

fraudado o mercado de carbono.
A suposta irregularidade pode

reduzir as transações realizadas
no mecanismo entre € 30 bi-
lhões a € 40 bilhões até o fim do
ano. O golpe levava empresas –
grande parte delas, ocidentais –
a comprarem créditos das com-
panhias chinesas sem que hou-

vesse a equivalente redução das
emissões de gases estufa, causa-
dores do aquecimento global.

A denúncia é o maior indício
de fraudes no Mecanismo de De-
senvolvimento Limpo (MDL),
um dos pilares do Protocolo de
Kyoto e da política de combate
às mudanças climáticas que a
ONU tenta implantar.

As primeiras revelações sobre
o esquema foram feitas por orga-
nizações não governamentais há
cerca de seis meses. Uma investi-
gação foi aberta pela Convenção
dasNações Unidas sobre Mudan-

ças Climáticas (UNFCCC). Mas
o caso ganhou impulso nas últi-
mas semanas em razão das esti-
mativas crescentes sobre o im-
pacto financeiro que a suposta
fraude estaria causando no mer-
cado de carbono.

Esquema. Segundo o jornal Le
Monde, ao menos seis empresas
tiveram seus créditos de carbo-
no proibidos de serem vendidos
no mercado enquanto a investi-
gação segue. O esquema teria si-
do montado em torno da supos-
ta superprodução de gás HCF23,

um derivado da produção de ou-
tro gás, o HCF22, usado na indús-
tria de refrigeração. O HCF23 é 11
mil vez mais perigoso que o CO2

para a atmosfera.
Graças a uma supervisão insu-

ficiente dos fiscais do MDL, em-
presas chinesas – e, estima-se, in-
dianas – teriam produzido deli-
beradamente HCF23 para, então,
destruí-lo, obtendo créditos de
carbono, vendidos no mercado a
empresas interessadas em com-
pensar seu grau de poluição.

Por causa da investigação, só
em 2010 o número de créditos à

venda do mercado de carbono
deve cair em até € 40 bilhões. Até
2012, a suspensão do comércio
de créditos de HCF23 poderia cus-
tar até € 150 bilhões – de um uni-
verso de € 900 bilhões negocia-
dos no mercado –, segundo cálcu-
los da consultoria francesa Or-
beo. “As provas são muito for-
tes”, afirma Mark Roberts, mem-
bro da ONG britânica Agência
de Investigação Ambiental. “É o
maior escândalo da história do
MDL e causa vergonha aos esfor-
ços internacionais pela luta con-
tra as mudanças climáticas.”
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Ambiente. Investigação conduzida por cientistas de vários países lista série de problemas no principal órgão científico da ONU, o
IPCC, mas não contesta avaliação do painel de que mudanças climáticas estão de fato ocorrendo e são causadas pela atividade humana
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