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Os países que participam das negociações sobre o clima admitiram publicamente que suas 

atuais reduções nas emissões contaminantes não poderão limitar o aquecimento global em 

menos de dois graus. Entretanto, os delegados presentes na 17ª Conferência das Partes (COP 

17) da Convenção Marco das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que termina hoje nesta 

cidade, propuseram enfrentar a chamada “brecha de emissões” na próxima COP 18, que 

acontecerá no Catar no ano que vem. 

 

Documentos negociados em Durban reconhecem que a redução necessária de emissões de 

gases-estufa, segundo estudos científicos, deve ser de 25% a 40% até 2020. Esses cortes e 

prazos são vitais para impedir que o planeta aqueça acima de dois graus, o que significaria 

uma catástrofe ambiental ainda maior. O rascunho da declaração do encontro diz que esta 

deve ser a meta definida na próxima COP. 

 

“Necessitamos de um acordo sobre essa meta, fundamentada na ciência, no mais tardar em 

2012”, afirmou Karl Hood, chanceler de Granada e representante da Aliança de Pequenos 

Estados Insulares. “E queremos que esses objetivos sejam legalmente implantados antes de 

2017”, acrescentou. Hood disse à IPS esperar que até 2020 para fechar a brecha é 

“inaceitável” e significaria “um desastre para os pequenos Estados insulares”, que já sofrem os 

impactos da mudança climática. 

 

O mundo tem apenas meses para poder reduzir as emissões de gases gerados pela queima de 

combustíveis fósseis de forma que o aquecimento global não supere os dois graus. Se isto 

demorar anos, as reduções extraordinárias necessárias para reverter o processo poderão levar 

a economia mundial à bancarrota e reverter avanços no desenvolvimento na maioria dos 

países, alertaram especialistas em Durban. 

 

“Estamos aqui para alertar os políticos de que nos aproximamos perigosamente de um ponto 

tal que não poderemos alcançar a meta de menos de dois graus” no aquecimento da Terra, 

disse o cientista Bill Hare, diretor da Climate Analytics (http://www.climateanalytcs.org), grupo 

sem fins lucrativos assessor para temas climáticos com sede na Alemanha. Os atuais 

compromissos de redução de emissões, acordados na COP 15 de Copenhague, em 2009, 

permitem um aquecimento de até 3,5 graus, disse Hare. 

 

Hoje, essas promessas continuam essencialmente inalteradas, e isto significa que as opções do 

mundo para não superar um aquecimento de dois graus estão cada vez menores, destacou em 

entrevista coletiva em Durban. “Dizendo claramente, quanto mais esperamos, menos opções 

temos, mais nos custará e maior será a ameaça para os mais vulneráveis”, advertiu. 

 

As emissões mundiais geradas pela queima de combustíveis fósseis aumentaram 49% desde 

1990 e alcançaram um recorde de 48 bilhões de toneladas de dióxido de carbono (CO²) em 

2010, com a probabilidade de chegarem a 50 bilhões este ano, afirmou Hare. Graças ao efeito 

moderador dos oceanos, o planeta esquentou apenas 0,8 grau, em média. Contudo, muitas 

partes da Terra registraram aumento muito maior das temperaturas. 

 

A ciência mostra que as emissões globais devem cair para 44 bilhões de toneladas até 2020 e 

continuar diminuindo 2% ao ano, meta que para a comunidade internacional, fortemente 

dependente dos combustíveis fósseis, será “extremamente difícil” de alcançar, mas ainda 

assim realizável, assegurou o cientista. 

 

Se os países preferem limitar-se a cumprir os compromissos assumidos em Copenhague, as 

liberações de gases-estufa mundiais provavelmente crescerão entre nove bilhões e 11 bilhões 

de toneladas acima da meta de 44 bilhões, criando uma “brecha de emissões” considerável, 

alertou Niklas Höhne, diretor de Políticas de Energia e Climáticas da Ecofys, organização 

consultora em energia. 
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“Nossos resultados estão de acordo com o Informe sobre Brecha de Emissões, do Programa 

das Nações Unidas para o Meio Ambiente (Pnuma), divulgado no começo das conversações em 

Durban”, afirmou à IPS. Chama a atenção o fato de muitos dos temas de intenso debate na 

COP 17 (biocombustíveis, agricultura, créditos de carbono para proteção de florestas, captura 

e armazenamento de dióxido de carbono) não são considerados importantes pelos cientistas 

para reduzir as emissões. 

 

Segundo Höhne, “com os biocombustíveis é preciso estar muito certo de que não vão derivar 

em um aumento das emissões”. Vários novos estudos sobre o biodiesel com base no óleo de 

palma e no etanol de milho indicam que suas emissões são mais altas do que as geradas pela 

queima de combustíveis fósseis, quando se calcula todo seu ciclo de vida. 

 

Os biocombustíveis não têm probabilidades de constituírem um método significativo para 

reduzir as emissões, coincidiu Höhne, e a agricultura está na mesma categoria. As práticas de 

cultivo podem ser alteradas para reduzir as liberações de gases, mas, segundo estudos de 

diversos cenários, só reduziriam parte da brecha. 

 

A brecha de emissões só pode ser salva com uma combinação de melhoria da eficiência 

energética em todos os setores com um significativo aumento do uso de fontes renováveis, 

incluindo biomassa, passando do uso do carvão para o do gás natural. O custo desta mudança 

é relativamente baixo, de US$ 38 por tonelada de CO² que não é liberada na atmosfera. 

 

No entanto, esperar até 2020 sairia muito mais caro. Cada dólar que não é destinado à 

redução de emissões do setor energético exigirá um investimento adicional de US$ 4,3 depois 

desse ano, para compensar todas as liberações de gases-estufa produzidas até então. É o que 

afirma o estudo “Perspectiva Mundial da Energia 2011”, da Agência Internacional de Energia. 

Esperar até 2020 “é um risco que não queremos correr”, afirmou Höhne. 

 

Entretanto, os delegados em Durban parecem não compreender isso. “Não agem como se 

compreendessem”, ressaltou Höhne, lembrando que em 17 anos de negociações não se 

chegou a um acordo para reduzir substancialmente as emissões.  

 

Fonte: Envolverde/IPS, 9 dez. 2011. [Portal]. Disponível em: 

<http://www.envolverde.com.br>. Acesso em: 12 dez. 2011. 
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