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Cancún, novo fôlego para negociações do clima
Para Suzana Kahn, integrante de painel da ONU, Brasil firmou compromissos que o tornam exemplo internacional

Renato Grandelle

● Para um encontro fadado ao
fracasso, a Convenção das Par-
tes sobre Mudanças Climáticas
da ONU (COP-16), encerrada on-
tem em Cancún, surpreendeu. O
encontro deu fôlego novo para o
clima, tirando da letargia o difícil
processo de negociação das Na-
ções Unidas — onde a exigência
de unanimidade freou os deba-
tes desencadeados no ano pas-
sado, em Copenhague. Ainda
que tenha frustrado as esperan-
ças do mundo inteiro, a confe-
rência na Dinamarca foi funda-
mental para que, agora, os nego-
ciadores conseguissem tímidos
avanços. Esta é a opinião de Su-
zana Kahn Ribeiro, professora
de Engenharia de Transportes
da Coppe/UFRJ e integrante da
diretoria do Painel Intergoverna-
mental de Mudanças Climáticas
(IPCC), que esteve em Cancún e,
em entrevista ao O GLOBO, fez
um balanço sobre as principais
conquistas do evento — além
de tecer elogios aos represen-
tantes brasileiros.

● COPENHAGUE X CANCÚN: “O iní-
cio da COP-16 foi marcado pela falta de
esperança; em um cenário como este, o
que acontecesse seria lucro. A conferên-
cia deste ano acabou mais produtiva do
que o encontro realizado na Dinamarca,
em dezembro passado. Ainda assim, as
duas convenções estão completamente
ligadas. Um dos maiores avanços que
tivemos agora foi tornar oficial o Acordo
de Copenhague, porque, na época em
que ele foi feito, não era reconhecido co-
mo um documento oficial. Pelo contrá-
rio: no decorrer do ano, ele foi muito
combatido, acusado de não ter sido fru-
to de um processo transparente. E re-
conhecer aquele Acordo foi um grande
avanço, porque ele estabelece compro-
missos como evitar que a temperatura
global aumente mais do que 2 graus
Celsius; do contrário, as mudanças cli-
máticas podem ser irreversíveis.”
● FUNDO VERDE: “Este foi outro tó-
pico muito debatido em Copenhague,
mas havia uma grande resistência dos
países pobres de que a administração
dos recursos (US$ 30 bilhões até
2012; depois, e até 2020, US$ 100
bilhões anuais) ficasse nas mãos do
Banco Mundial. Trata-se de uma insti-
tuição em que eles não têm influência.
Queriam, portanto, que o gerenciamen-
to da verba coubesse à própria Confe-
rência do Clima, mas ela ainda não tem
estrutura para assumir este compromis-
so. Então, foi definido que, num primei-
ro momento, o Banco Mundial será res-
ponsável pelo dinheiro, e, depois, a
COP criará um comitê, onde os países
em desenvolvimento terão assento, pa-
ra assumir esta verba.”

● REDD: “Não é possível construir
uma casa sem ter suas fundações. Era
isso o que acontecia com o REDD (Re-
dução de Emissões por Desmatamen-
to e Degradação, um fundo destinado
à preservação de florestas tropicais):
havia uma série de questões penden-
tes. Não se sabia que salvaguardas um
país teria para manter a biodiversida-
de, qual é o montante de carbono que
se tem em uma determinada área...
Enfim, todos os aspectos técnicos
avançaram e a regulamentação está
concluída. De qualquer maneira, o
Brasil não receberá dinheiro em um
primeiro momento. O importante, ago-
ra, é destinar recursos para o monito-
ramento das florestas. Já fazemos isso,
e de forma exemplar. Em Cancún, de-
finimos o que é o REDD; falta saber co-
mo ele vai ser pago, e isso ficou para o
ano que vem.”
● POSTURA DO BRASIL: “A ausên-
cia do presidente Lula foi compreensí-
vel, porque não havia outros líderes
mundiais no encontro. Talvez tenha sido
bom que os chefes de Estado ficassem
longe de Cancún, porque todo o proces-
so foi encaminhado por equipes técni-
cas, que discutem as questões climáti-
cas durante o ano inteiro. A atuação
brasileira foi muito positiva. Regula-
mentamos o decreto das mudanças cli-
máticas, assinado no ano passado. Te-
mos, agora, uma meta quantitativa de
emissões: sabemos o número de tone-
ladas de CO2 que vamos deixar de emi-
tir nos próximos anos. E firmar este
compromisso foi fundamental. O Brasil
deu um sinal a outros países de sua dis-
posição para combater as mudanças
climáticas. No âmbito interno, este
anúncio também é uma boa notícia,
porque facilita o planejamento de diver-
sos setores econômicos.”
● BALANÇO: “A presidente da COP,
Patricia Espinoza (secretária de Rela-
ções Exteriores do México) teve desem-
penho exemplar. Certamente ela apren-
deu muito ao observar a atuação desas-
trosa do primeiro-ministro dinamar-
quês, Lars Rasmussen, no ano passa-
do. Copenhague foi marcada pela insa-
tisfação gerada por documentos e ras-
cunhos de acordos, que não se repeti-
ram em Cancún. Também conseguiu-se
evitar que fosse incluído, como parte do
Fundo Verde, recursos já destinados
atualmente por países desenvolvidos a
nações pobres. Em vez de mais dinhei-
ro, portanto, haveria apenas uma troca
de rubrica de ajuda já existente. Mas
existe uma certa frustração porque a ve-
locidade das negociações é impressio-
nantemente lenta e deslocada da ur-
gência do assunto. Cito mais uma vez o
Fundo Verde: em Copenhague, concor-
dou-se sobre a sua necessidade; em
Cancún, os países definiram quem vai
gerar estes recursos. Só em Durban, na
África do Sul, saberemos de onde virá
este dinheiro. Enquanto isso, um acordo
mais efetivo não é feito.” ■

TURBINAS EÓLICAS em Yunnan, na China: COP-16, em Cancún, sinalizou que países emergentes podem dominar economia verde, para temor dos EUA

Liu Jin/AFP

Obama e o medo de uma China verde

Suécia liga terrorismo a explosões
Atentado é atribuído a homem-bomba iraquiano que estudou no Reino Unido

● ESTOCOLMO. As autoridades
suecas classificaram de “crime
de terror” as duas explosões que
mataram uma pessoa na capital
do país, Estocolmo, no sábado.
Dois carros explodiram numa
movimentada rua do centro de
Estocolmo, enquanto morado-
res realizavam compras de Na-
tal, matando uma pessoa (o ter-
rorista, que carregava explosi-
vos) e ferindo duas. Por enquan-
to, a polícia atribui o crime a so-
mente um homem, um iraquiano
de 28 anos, identificado como
Taimour al-Abdaly, que estudou
numa universidade britânica.

Segundo as mídias britânica e
sueca, al-Abdaly detonou o pri-
meiro carro-bomba antes de se
matar com explosivos que carre-
gava no corpo, que teriam atin-
gido o segundo carro. O desastre
poderia ter sido pior, pois um
dos carros pegou fogo, mas não
explodiu, e apenas um dos seis
explosivos que al-Abdaly carre-
gava no corpo foi detonado.

O governo da Suécia conde-
nou o ataque. O primeiro-mi-
nistro, Fredrik Reinfeldt, disse
que o terror é “inaceitável nu-
ma sociedade aberta e demo-
crática”, como a sueca.

As autoridades investigam e-
mails enviados ao serviço de se-
gurança sueco e à agência de no-
tícias TT, pouco antes das explo-
sões. Os e-mails — com áudio
em MP3 em sueco e árabe — fo-
ram enviados, segundo a polícia,

por um único homem, suposta-
mente o terrorista. A mensagem
conclamava os mujahedins
(guerrilheiros islâmicos) a se le-
vantarem contra a Suécia, pro-
metendo mortes e condenando
o fato de o país manter tropas no
Afeganistão (cerca de 500 solda-
dos). Os e-mails também cita-
vam as caricaturas do profeta
Maomé desenhadas pelo artista
Lars Vilks. Publicados pela mídia
sueca em 2007, um dos dese-
nhos era do Profeta em forma de
cachorro.

Fontes britânicas de seguran-

ça e inteligência sugerem que
al-Abdaly teria sido influencia-
do pela ideologia da al-Qaeda
enquanto morou no Reino Uni-
do. Não há, porém, qualquer in-
dício de ligação direta entre ele
e integrantes da organização.

Num comentário pelo Twit-
ter, o ministro das Relações
Exteriores sueco, Carl Bildt,
disse que um ataque terrorista
que poderia ter sido “realmen-
te catastrófico” falhou.

Reinfeldt ressaltou que é im-
portante não dar respostas ba-
seadas em especulações:

— Sabemos que um homem
está morto, que um carro ex-
plodiu e que ameaças foram fei-
tas ao serviço secreto e à polí-
cia. Mas não temos certeza se
esses fatos estão conectados.

Autoridades suecas não ele-
varam o nível de alerta terroris-
ta, mas reforçaram a segurança
no centro da capital. Apesar da
reputação de país tolerante, a
Suécia tem vivido um aumento
de tensões, devido à presença
de imigrantes, o que provocou
um crescimento da militância
entre muçulmanos. ■

NOIVADO: Fotos de William e Kate
● O príncipe William e Kate Middleton posam para as len-
tes do peruano Mario Testino. Duas fotos oficiais do noi-
vado foram divulgadas ontem. Testino, que se disse “muito
feliz” de ter registrado o momento, era o fotógrafo prefe-
rido da mãe de William, a princesa Diana, morta em 97.

Mario Testino/ AP

NOTAS

● ELEIÇÕES NO KOSOVO
Os kosovares votaram on-
tem em sua primeira eleição
parlamentar como cidadãos
de um país independente. O
primeiro-ministro Hashim
Thaci, do PDK, lidera com
pequena margem. Sua cam-
panha promete combater a
corrupção e o desemprego.

● ONU APURA CÓLERA NO HAITI
A ONU vai investigar a origem
da epidemia de cólera no Hai-
ti. Um estudo indicou que a
doença teve origem no centro
do Haiti, onde os soldados
nepaleses da missão de paz
da ONU ficaram acampados,
indicando que eles levaram a
bactéria ao país caribenho.

UM BOMBEIRO tenta apagar o fogo num dos dois carros que explodiram em Estocolmo: e-mails ameaçadores

Reuters

Joss Garman

● LONDRES. Os EUA continuam
à mercê dos gigantes do petró-
leo. Mas Cancún sinalizou que
as economias emergentes po-
derão dominar o mercado ver-
de. Para muitos observadores,
o progresso obtido no México
precisa ser olhado com aten-
ção. Os pactos sobre florestas,
assistência aos países pobres e
o estabelecimento do Fundo
Climático podem ter impacto
real. Cancún também abriu ca-
minho para que Durban seja
mais promissora. A China e a
Índia usaram Cancún para re-
construir sua reputação, abala-
da em Copenhague, e partiram
para negociações pragmáticas.

Foi a Índia que quebrou o
impasse sobre o monitora-
mento de emissões, deixando
os EUA na berlinda se tentas-
sem não ser transparentes em
comprometimentos como aju-
dar os países pobres. E foi a
China que propôs soluções pa-

ra a retomada de Kioto, num
discurso impensável há um
ano. China e Índia também
confirmaram sua disposição
de considerar metas compul-
sórias de cortes de emissões,
surpreendendo até em casa.

Essas novas posições refle-
tem mudanças importantes na
geopolítica do clima. Primeiro,
a falência da legislação ameri-
cana para o clima, deu a esses
países mais tempo para corta-
rem suas próprias emissões.
Ao mesmo tempo, esses países
têm mostrado mais confiança
em investir na economia de
baixo carbono, compreenden-
do que só têm a ganhar em se-
gurança energética, além do
potencial em exportação. Em
breve, veremos a China pres-
sionando o resto do mundo pa-
ra fechar um acordo forte con-
tra as mudanças climáticas.

Os EUA, claro, não vão abrir
mão de qualquer arena em que
a China pareça confiante. Can-
cún não foi exceção. O governo

Obama, uma vez visto como
salvação do clima mundial,
passou a maior parte da confe-
rência tentando bloquear qual-
quer avanço. Os EUA deixaram
seus antigos aliados perplexos.
A posição pode refletir algo
mais profundo do que um iso-
lacionismo obstrutivo.

No começo deste ano, quan-
do se tornou claro que as re-
formas democratas sobre
energia limpa iriam fracassar,
um dos defensores da legisla-
ção climática no Congresso, o
senador republicano Lindsey
Graham, fez um pronuncia-
mento profético: “Há seis me-
ses minha maior preocupação
era que um acordo de emis-
sões pudesse fazer os EUA me-
nos competitivos que a China.
Agora a minha preocupação
que é cada dia de atraso nosso
em entrar na economia de bai-
xo carbono é um dia que a Chi-
na usa para dominar a econo-
mia verde”.

Desde então, temos visto o

governo começar a agir para
tentar bloquear o avanço chi-
nês. Enquanto isso o domínio
das companhias de carvão e
petróleo sobre a política ame-
ricana, asseguram que os EUA
não conseguirão competir. E is-
so nos trás o último grande jo-
gador em Cancún — o Grande
Carbono. A influência das com-
panhias de óleo nas negocia-
ções é maior do que a de mui-
tos países. Por trás da relutân-
cia do Japão, havia empresas
poluidoras. Não é surpresa que
muitas das mesmas compa-
nhias tenham embarcado os
EUA numa viagem letal de de-
pendência do petróleo.

O presidente Obama sabe
que para quebrar esse ciclo vi-
cioso, ele precisa abrir espaço
para a indústria verde ameri-
cana. Se ele fizer isso, estará
determinando o futuro da eco-
nomia de seu país.

JOSS GARMAN é ativista do
Greenpeace inglês
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