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A indústria brasileira resiste a re-
duzir as emissões de gases de
efeito estufa e a expansão do con-
sumo de etanol decepciona, obri-
gando o governo a rever as me-
tas de combate ao aquecimento
global, definidas há mais de dois
anos. Às vésperas da Rio+20, ne-
gociações de bastidores mos-
tram que há pedras no caminho
para a economia verde no Brasil.

É forte a resistência da indús-
tria a cortar em 5% as emissões
com base na quantidade de tone-
ladas de carbono projetada para
2020, conforme proposta apre-
sentada recentemente pelo Mi-
nistério do Desenvolvimento co-
mo detalhamento das metas bra-
sileiras de combate ao aqueci-
mento global para o setor. A in-
dústria química e os setores de
papel e celulose, cimento e alu-
mínio serão os primeiros a te-
rem de se enquadrar, a partir do
ano que vem, em um quadro ain-
da nebuloso de regras.

“A minha maior briga no go-
verno foi fazer decolar o Plano

Indústria. Bati na mesa e saí frus-
trado”, contou ao Estado o ex-
secretário de Mudanças Climáti-
cas do Ministério do Meio Am-
biente Eduardo Assad, que dei-
xou o cargo em janeiro, depois
de um ano de tentativas malsu-
cedidas em obter um acordo
com a indústria para cortar o lan-
çamento de gás carbônico na at-
mosfera.

“Ainda vamos descobrir o im-
pacto dessa meta de 5%”, ponde-
rou Paula Bennati, gerente de
Meio Ambiente da Confedera-
ção Nacional da Indústria
(CNI). Por enquanto, não há um
compromisso de adesão por par-
te das grandes indústrias. “For-
malmente, não existe penalida-
de para o caso de descumprimen-
to da meta”, completou. A indús-
tria pede incentivos ao governo
e alega que ajustes tecnológicos
podem atrapalhar o já fraco de-
sempenho do setor.

“A CNI fala por uma parcela
consideravelmente forte da in-
dústria, mas há empresas com vi-
sões diferentes. Temos de refle-
tir sobre o nosso modelo de negó-
cio, pois os desafios serão maio-
res depois de 2020”, contrapõe
Jorge Abrahão, presidente do
Instituto Ethos.

Mas é o aumento do consumo
de gasolina no País o pivô da pri-
meira revisão nas metas de redu-
ção das emissões de gases de efei-

to estufa, antecipou ao Estado o
presidente da Empresa de Pes-
quisa Energética (EPE), Maurí-
cio Tolmasquim. O aumento no
consumo de gasolina no País vai
na contramão do crescimento
projetado do consumo de eta-
nol, reconhecidamente uma fon-
te mais limpa de energia.

Frota. A previsão de produção
de 73,3 bilhões de litros de álcool
em 2020 foi reduzida em 10 bi-
lhões de litros, ao mesmo tempo
em que o governo estimula a ven-
da de veículos no País e a frota
não para de crescer.

Como o cultivo da cana-de-
açúcar captura carbono da at-
mosfera, o governo apostou no
aumento do consumo de bio-
combustíveis como importante
instrumento para alcance das
metas de corte das emissões.

Mas o comportamento do
mercado, provocado entre ou-
tros motivos pela resistência do
governo em aumentar o preço da
gasolina, com impacto na infla-
ção, frustrou as metas de clima.

“Esse é o ponto que mais cria
problemas. Estamos mapeando
como compensar essa queda
nas projeções do consumo do
etanol e o aumento das emis-
sões da gasolina. Uma taxa me-
nor de crescimento da econo-
mia, de certa forma, tem efeito
nas nossas projeções”, disse Tol-

masquim, responsável pelo Pla-
no Decenal de Energia, com as
metas para o setor.

Ele também conta com o au-
mento do número de usinas eóli-
cas e o fracasso do grupo Bertim
em entregar usinas térmicas con-
tratadas em 2008 como forma
de equilibrar as projeções.

A meta oficial na área energéti-
ca é reduzir as emissões entre
166 e 207 mil toneladas de carbo-
no lançadas na atmosfera até
2020. O aumento do uso de bio-
combustíveis por cerca da terça
parte dessa meta. “O ideal seria
que o etanol crescesse um pouco
mais”, calculou Tolmasquim.

Entre as metas estabelecidas
para a área de geração de ener-
gia, o aumento do consumo de
biocombustíveis só perde para a
expansão de oferta de energia
por usinas hidrelétricas.

Leilão. Para cumprir as metas
lançadas antes da conferência
do clima de 2009 e confirmadas
por lei, o governo prevê o leilão à
iniciativa privada da construção
e operação de duas novas usinas
hidrelétricas no Pará: São Luiz
do Tapajós e Jatobá. A previsão
é que a usina de São Luiz do Ta-
pajós entre em operação em
2016, com mais da metade da po-
tência da gigante Belo Monte,
também no Pará.

Para apressar os empreendi-

mentos, a presidente Dilma
Rousseff editou medida provi-
sória que reduz em 1.032 quilô-
metros quadrados a dimensão
de cinco unidades de conserva-
ção na Amazônia, área que po-
derá ser desmatada para a cons-
trução dos lagos das hidrelétri-
cas. A redução nessas áreas de
floresta protegida equivale a
quase 70% do tamanho da cida-
de de São Paulo.

Desmatamento. Por ora, o go-
verno brasileiro ainda conta
com os resultados do combate
ao desmatamento na Amazônia
como o maior trunfo na redução
das emissões de carbono. O aba-
te da floresta é a maior fonte de
emissões de gases de efeito estu-
fa no Brasil. E a redução do des-
matamento responde por quase
70% da meta brasileira de en-
frentamento das mudanças cli-
máticas.

No ano passado, a Amazônia
perdeu 6.238 quilômetros qua-
drados de floresta, o menor nú-
mero desde 1988, quando os saté-
lites do Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais começaram
a medir o avanço das motosser-
ras, mas mais de quatro vezes o
tamanho da cidade de São Paulo.
Mas mesmo o combate ao des-
matamento não é considerado
uma estrada sem acidentes no ca-
minho da economia verde.

Resistência da indústria
ameaçametas do País

A indústria brasileira resiste a
reduzir em 5%, até 2020, as
emissões de gases que causam o
efeito estufa, segundo proposta
do Ministério do Desenvolvimento.

Para alcançar as metas acorda-
das na última conferência do
clima, o Brasil precisa elevar o
consumo de etanol, considerado
uma fonte de energia mais limpa.

O aumento do consumo da
gasolina é um dos principais
desafios, pois está na contramão
do crescimento projetado para a
venda e o uso do etanol.

O governo brasileiro concede
com frequência incentivos à
indústria automobilística, e a
venda de veículos leva ao maior
consumo de combustível.

O País ainda não dispõe de
tecnologia para armazenar, no
fundo do oceano, os gases
emitidos como consequência da
exploração do pré-sal.

Rejeição do setor em
cortar emissões arranha
imagem do País na Rio+20
e dificulta transição rumo a
uma economia verde
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 30 maio 2012, Especial Planeta, p. H4.




