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Mais poluição e menos liderança
Emissões batem novo recorde num momento em que países fogem de compromissos
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Renato Grandelle
renato.grandelle@oglobo.com.br

A redução das emissões de
CO2 é um compromisso com
o qual todos os países asse-
guram estar envolvidos. Na

prática, porém, a promessa está lon-
ge da realidade. Um estudo divulga-
do ontem pelo Global Carbon Pro-
ject ressalta que, no ano passado, a
liberação de gases-estufa atingiu o
nível recorde de 10 bilhões de tone-
ladas de CO2 — 5,9% mais do que em
2009. E este número logo estará de-
fasado. Em 2011, estima-se que o ín-
dice aumentará 3,1%, mesma média
anual por toda a última década. Os
dados são alarmantes, mas não o su-
ficiente para levar chefes de Estado e
governo a Durban, sede da 17a- Con-
ferência do Clima. Apenas 12 presi-
dentes e primeiros-ministros são es-
perados nesta semana, a última, do
encontro. Em Copenhague, dois
anos atrás, cerca de 120 deles com-
pareceram às discussões.

Os líderes esperados são de nações
com participação mínima no ranking
das emissões, como Nauru, Hondu-
ras, Samoa e Mônaco. Incapazes, por-
tanto, de reverter a paralisia das ne-
gociações diplomáticas. E, também,
longe do quadro detectado por ou-
tros levantamentos divulgados on-
tem. Segundo o Instituto Federal de
Tecnologia de Zurique, pelo menos
74% do aquecimento global observa-
do nos últimos 60 anos pode ser di-
retamente atribuído à ação humana.
Desde então, a temperatura global au-
mentou 0,5 grau Celsius, como desta-
ca a pesquisa, publicada pela revista
“Nature Geoscience”.

Não há acordo sem
os emergentes
● Também ontem, o Centro Interna-
cional para o Desenvolvimento Inte-
grado das Montanhas revelou que,
nas dez geleiras mais estudadas do
mundo, a quantidade de gelo perdi-
do dobrou desde os anos 1980. E,
diante de tantos índices e expecta-
tivas pessimistas, Durban permane-
ce contaminada pela frustração.

— Parece que, para muitos países,
a negociação climática deixou de ser
prioridade — lamenta a coordenado-
ra da ONG 350.org no Brasil, Juliana
Rossar, que acompanha pela quinta
vez a conferência. — Política e ciên-
cia deveriam caminhar juntos, mas
isso não acontece. Há uma lacuna
muito grande entre o que precisa ser
feito e o que está sendo feito agora.

Em 2007, quando a convenção ocor-
reu em Bali, na Indonésia, foi estabe-
lecido um prazo de dois anos para que
a comunidade internacional criasse
um sucessor para o Protocolo de Kio-
to. Quatro anos depois, nada aconte-
ceu — e, agora, os países desenvolvi-
dos e emergentes querem adiar a dis-
cussão para 2015. Com isso, os cien-
tistas já admitem ser quase impossível
manter o crescimento da temperatura
global em apenas 2 graus Celsius. Com
este índice, as mudanças climáticas
seriam mantidas sob controle.

— As emissões globais de CO2 te-
riam de chegar ao pico em poucos

anos, para que haja alguma chance de
o aumento da temperatura ser inferior
a 2 graus — alerta Corinne Le Quéré,
pesquisadora da Universidade de East
Anglia, na Inglaterra, e autora do le-
vantamento que calculou as 10 bi-
lhões de toneladas emitidas no ano
passado. — Mas o índice de gases-es-
tufa na atmosfera tem subido 3,1%
desde 2000. Estamos longe do ápice.

Para a subsecretária estadual de
Economia Verde do Rio, Suzana
Kahn, que também está em Durban,
os últimos dados de emissões de ga-
ses-estufa não permitem mais que
países em desenvolvimento fiquem
sem metas de redução dos seus lan-

çamentos na atmosfera.
— Não há acordo sem os emergen-

tes — assegura. — Sua participação é
maior agora, porque estamos num ce-
nário completamente diferente ao de
Kioto, em 1997. Não há sentido em
manter o discurso daquela época.

Suzana, porém, não acredita que
grandes avanços serão selados na
conferência sul-africana.

— Espero muito pouco. A razão de
estar aqui é falar de medidas que po-
dem ser tomadas no âmbito regional
— destaca. — Falar de financiamen-
to para os países pobres é complica-
do, sobretudo quando a própria Eu-
ropa está atrás de ajuda. ■
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Em Durban, África do Sul, manifestantes
do Greenpeace e de outras ONGs
exibem faixa com os dizeres “Ouçam o
povo, não os poluidores” na entrada da
conferência Dia Global de Negócios

*Não inclui Alemanha, Chipre,
Estônia, Letônia, Malta e Eslovênia

A decadência do encontro
● COP 15 (Copenhague): Em 2007,
foi acertado que a COP 15 servi-
ria como prazo-limite para o
anúncio do sucessor de Kioto.
Cento e vinte chefes de Estado fo-
ram à Dinamarca — e não toma-
ram qualquer decisão concreta.

● COP 16 (Cancun): Após o fracas-
so da COP 15, a convenção come-
çou sem expectativas e com menos
de 30 governantes. Criou-se um fun-

do global para as nações pobres,
mas não se sabe quem vai adminis-
trá-lo ou de onde virá o dinheiro.

● COP 17 (Durban): Apenas 12
chefes de Estado estão no evento:
a maioria da África (Congo, Etió-
pia, Gabão, República Centro-Afri-
cana e Senegal) e de pequenas na-
ções insulares (Fiji, Nauru, Niuê,
Samoa). Completam a lista Hondu-
ras, Mônaco e Noruega.

Descoberto planeta irmão da Terra
Astro é o mais semelhante ao nosso mundo já encontrado e poderia ter água

Cesar Baima
cesar.baima@oglobo.com.br

● Os astrônomos estão chegan-
do perto de chegar a um gêmeo
da Terra — um planeta seme-
lhante ao nosso, ou seja, nem
perto nem longe demais de sua
estrela. Essa distância ideal,
chamada zona habitável, per-
mitiria que tivesse condições
(como a temperatura) que per-
mitam a existência de água lí-
quida na sua superfície e o de-
senvolvimento da vida. A Nasa
anunciou ontem que o observa-
tório espacial Kepler descobriu
o primeiro planeta extrassolar
sob esses critérios.

Em fevereiro, os cientistas

do Kepler informaram que o
equipamento, lançado em
2009, já havia captado sinais
de mais de mil objetos candi-
datos a planeta. Todos devem
ser confirmados por observa-
ções independentes para te-
rem sua existência aceita.

O novo planeta, batizado
Kepler-22b, é o menor já en-
contrado no meio da zona ha-
bitável de uma estrela como o
Sol. As observações indicam
que o Kepler-22b tem cerca de
2,4 vezes o raio da Terra. Os
astrônomos, porém, ainda não
sabem se ele é predominante-
mente rochoso, como o nosso
planeta, líquido ou gasoso.

— Este é um importante

marco no caminho para encon-
trar um planeta gêmeo da Ter-
ra — avalia Douglas Hudgins,
cientista da missão Kepler na
sede na Nasa em Washington.

O Kepler encontra os candida-
tos a planeta medindo as ínfimas
reduções que eles causam no
brilho de suas estrelas em seus
trânsitos, isto é, quando passam
entre elas e a Terra. Isso gera
uma série de dificuldades. A pri-
meira é que, para que isso acon-
teça, é preciso que o plano da ór-
bita dos planetas esteja alinhado
ao do observatório. E a medição
da variação do brilho da estrela
tem que ter alta precisão.

Para se ter ideia do quanto is-
so é difícil, os trânsitos da Terra

provocariam redução de menos
de 0,001% no brilho do Sol para
um observador de fora do Siste-
ma Solar. Por último, são neces-
sários pelo menos três trânsitos
para que ter dados suficientes
relacionados à sua presença.

O Kepler-22b está localizado
a 600 anos-luz da Terra. Apesar
de ser um pouco maior que
nosso planeta, sua órbita de
290 dias em torno da sua estre-
la é muito parecida com a nos-
sa. A estrela do sistema onde
ele está é um pouco menor e
mais fria do que o Sol. Dos 54
candidatos a planeta, anuncia-
dos em fevereiro, na zona habi-
tável de suas estrelas, ele é o
primeiro a ser confirmado. ■
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PESQUISADORA DA Nasa apresenta a descoberta do novo mundo
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 dez. 2011, Economia, p. 35.




