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Internacional

Conferência da ONU Impasse pode provocar colapso das negociações

Países ricos rejeitam pedido
de US$ 60 bi para o clima
Daniela Chiaretti
De Doha

Uma nova demanda de recursos
feita pelos países em desenvolvi-
mento às nações ricas pode colo-
car em colapso as negociações in-
ternacionais por um acordo climá-
tico em Doha, no Qatar, que entra
em sua semana decisiva. O pedido
é de US$ 60 bilhões até 2015.

Delegados da União Europeia
disseram que não vão se compro-
meter em Doha com nenhuma ou-
tra soma para combater os proble-
mas causados pelas mudanças cli-
máticas. A crise econômica impe-
de esse compromisso, justificam.
Os EUA nem comentaram a ideia.

A questão financeira é um pon-
to nevrálgico da reunião. Os paí-

ses ricos se comprometeram a dar
US$ 30 bilhões (US$ 10 bilhões ao
ano, de 2010 a 2012) como recur-
sos de curto prazo aos países mais
afetados pelas mudanças do cli-
ma. Em Doha será verificado se es-
se dinheiro realmente veio e se
era adicional. Outra promessa dos
países ricos é chegar a 2020 com
US$ 100 bilhões ao ano para os
problemas causados pelo clima.

“Mas o que acontece entre 2013
e 2020?”, diz o pesquisador Salee-
mul Huq, do instituto britânico
IIED, um “think tank” sobre desen-
volvimento sustentável do Reino
Unido. “As nações mais vulneráveis
precisam muito desses recursos e
não há nada sobre a mesa.”

O G-77 (grupo que inclui hoje
136 países em desenvolvimento,

de China e Índia a Haiti e Brasil) fez
a demanda que foi logo rejeitada
pelo negociador-chefe da UE, Ar-
thur Runge-Metzger. “Muitos paí-
ses europeus estão enfrentando si-
tuação difícil internamente.” Se -
gundo ele, o bloco europeu prefe-
re não se comprometer com novas
somas, mas ajudará como puder.

O tema pode ser contornado
por uma declaração na rodada mi-
nisterial de Doha, que começa na
terça. A decisão política de contri-
buir com algo para as finanças cli-
máticas pode vir de Alemanha,
França e Reino Unido e contornar
o impasse antes desta COP-18, pre-
vista para terminar na sexta.

Em Doha começa a ganhar força
um conceito novo no mundo em
desenvolvimento, que tem a ver

com mais desembolso dos ricos
para os mais vulneráveis. Os paí-
ses-ilha, apoiados pelas nações
mais pobres do mundo e pelo gru-
po africano, querem que os demais
discutam como resolver as “perdas
e danos” que eles terão com a mu-
dança do clima. “Primeiro come-
çamos a falar em reduzir as emis-
sões e depois em como se adaptar à
mudança do clima”, explica Huq,
do IIED. “Mas, se o nível do mar su-
bir, para alguns países não haverá
como se adaptar. A perda do terri-
tório pode ser total.” Os europeus
têm discutido esse ponto como
um programa no acordo climático
que requer mais estudos. Os ame-
ricanos nem o debatem. “Os EUA
não querem abrir nenhum campo
novo neste assunto”, diz Huq.
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Aquecimento global
permite viagem inédita
para a Ásia pelo Ártico
Eric Yep
The Wall Street Journal

Um navio-tanque carregado de
gás natural está prestes a comple-
tar uma viagem inédita para a
Ásia através do Oceano Ártico,
uma rota possivelmente transfor-
madora que está sendo aberta por
uma combinação de mudanças
climáticas, da revolução do gás de
xisto e do terremoto no Japão.

O navio Ob River deve entregar
amanhã um carregamento de gás
norueguês muito aguardado no
Japão, após partir da Noruega e
passar pelo Ártico acima da Rús-
sia. A viagem levará três semanas
menos do que levaria pela rota
normal, via Mar Mediterrâneo,
Canal de Suez e em torno da Ásia.

Três eventos separados torna-
ram a viagem possível e lucrativa.
Mudanças climáticas permitiram
que navios passem pelo Ártico du-
rante o verão no Hemisfério Norte.
A abundância de gás de xisto nos
Estados Unidos ajudou a empur-
rar preços para baixo na Europa, e
uma demanda maior na Ásia, em
parte por causa do terremoto de
2011 no Japão, tornou economica-
mente viável o esfriamento e a li-
quefação de gás natural europeu
para despachar para a Ásia.

O custo maior do seguro e do
navio quebra-gelo que precede o
navio-tanque é compensado pelo
período menor de aluguel deste
último, pois a viagem é mais curta.

A Gazprom Marketing and
Trading, unidade da produtora
russa de gás Gazprom, está por
trás do projeto de enviar o carre-
gamento inicial de gás natural
liquefeito (GNL) das instalações
da Hammerfest Snohvit, na No-
ruega, para a companhia japo-
nesa de energia Kyushu Electric
Po w e r. O gás tem que ser refrige-
rado sob pressão para que se li-
quefaça, sendo então carregado
nos tanques do navio.

A Gazprom, grande fornecedo-
ra para a Europa, já vende parte do
seu gás para a Ásia. A empresa está
tentando ampliar suas vendas lá.

A Gazprom fretou o navio-tan-
que de GNL da companhia grega
D ynagas. Seu casco foi reforçado
para a jornada pelas águas gela-
das da Rota do Mar do Norte, se-
gundo um executivo da Gazprom.
O navio tem chegada prevista pa-
ra amanhã em Tobata, no sul do
Japão, disseram o executivo e ou-
tros funcionários da Gazprom.

O GNL foi enviado no começo de
novembro de uma planta que a pe-
trolífera norueguesa Statoil tem
em Melkoya, Hammerfest, norte
da Noruega, disse a empresa, que
não quis dar mais detalhes porque
não é a dona do carregamento.

Ainda não se sabe se esse per-
curso de um mês, navegável só em
alguns meses do ano, se mostrará
economicamente viável no longo
prazo. Poucos navios de transpor-
te de GNL próprios para gelo fo-
ram construídos até agora.

Além disso, os vendedores de
gás terão uma concorrência acir-

rada, inclusive da América do
Norte, depois que terminais de
exportação forem construídos no
oeste do Canadá, possibilitando a
remessa de gás pelo Pacífico.

O gás de baixo custo da América
do Norte já está substituindo o car-
vão usado por empresas de ener-
gia nos EUA e Canadá. Esse carvão
está sendo agora despachado para
a Europa e, por sua vez, tomando o
lugar do oneroso gás natural, a
maioria do qual geralmente vem
da Rússia e da Noruega.

Preços mais baixos do gás na Eu-
ropa têm implicações no plano da
Rússia de vender gás para a China
via um gasoduto. A Rússia queria
um preço que seguisse o dos euro-
peus, o que a China rejeitou. Mas o
preço do gás europeu está em que-
da e isso pode facilitar o negócio.

O gasoduto pode ser discutido
numa reunião esta semana entre
os premiês da China, Wen Jiabao, e
da Rússia, Dmitri Medvedev.

A Rússia, um dos maiores pro-
dutores de gás do mundo, está
procurando mercados na Ásia pa-
ra compensar a queda nas suas
margens e na demanda pelo seu
gás, relativamente caro, numa eco-
nomicamente abalada Europa,
que é o seu principal mercado.

No ano passado, Vladimir Pu-
tin, então premiê russo e hoje
presidente, descreveu a rota do
Ártico para a Ásia como uma fu-
tura “artéria do transporte inter-
nacional”, capaz de competir
com outras rotas marítimas em
custo, segurança e qualidade.

“O Ártico atingiu sua extensão
mínima de gelo no ano, desde o
início dos registros de satélite, em
16 de setembro, com 3,41 milhões
de quilômetros quadrados”, infor-
mou a Organização Meteorológica
Mundial, agência da ONU, num
comunicado aos negociadores da
Conferência de Mudança Climáti-
ca, que está ocorrendo em Doha.

“Janeiro a outubro de 2012 foi o
nono período mais quente desde
que os registros começaram, em
1850”, acrescentou a organização.

O Barents Observer, site de notí-
cias gerenciado pelo Secretariado
Norueguês Barents, em Kirkenes,
diz que o número de navios que
trafegam pela passagem do Ártico
tem crescido regularmente, de 4
em 2010 para 34 em 2011. Ao me-
nos 46 fizeram a viagem este ano.

O frete de um navio-tanque de
GNL custava até US$ 150 mil por
dia no segundo trimestre, e em tor-
no de US$ 105 mil por dia em no-
vembro. Um carregamento de gás
do Mar do Norte para o norte da
Ásia poderia economizar até US$ 3
milhões usando a passagem do Ár-
tico, sem contar despesas como a
contratação de quebra-gelos.

“Você não tem que passar por
Suez, que cobra pedágio, nem ir
pela costa da África, que é prova-
velmente três vezes mais longa”,
disse Hidetoshi Shioda, analista
da SMBC Nikko Securities.

Leia na página B11 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

“Sem Kyoto, vira um
cenário de faroeste”, diz
negociador brasileiro
De São Paulo

“Sem Kyoto, vira um cenário de
faroeste, um mundo sem regras,
em que tudo seria voluntário. E
isso, todos nós sabemos, não vai
resolver o problema do clima”. A
frase, do embaixador André Cor-
rêa do Lago, negociador-chefe do
Brasil na rodada de Doha, no Qa-
tar, resume porque é importante
manter vivo um acordo interna-
cional que, até agora, reduziu
pouco as emissões de gases-estu-
fa globais. “Nenhum pais rico
deixa de entrar em Kyoto para fa-
zer mais. Quem não entra em
Kyoto é porque quer reduzir me-
nos suas emissões”, continua.

Manter Kyoto é essencial ao
Brasil. Assim como fechar o
acordo de florestas, conhecido
por Redd (o mecanismo de re-
dução de emissões de desmata-
mento e degradação), de forma
que não seja uma decisão discri-
minatória a países florestais. “O
Brasil acha totalmente inade-
quado ser mais difícil obter di-
nheiro para reduzir emissões de
florestas do que para outros se-
tores”, diz o embaixador.

Nesta entrevista concedida ao
Va l o r , em Doha, Corrêa do Lago
explica porque há desconfiança
entre os países em desenvolvi-
mento com o compromisso das
nações ricas de terem entregue,
no prazo de três anos, US$ 30 bi-
lhões para enfrentar os proble-
mas de curto prazo. Diz, tam-
bém, como iniciam as discussões
para o acordo global de 2020,
que terá que ser fechado em
2015. Leia a seguir os principais
trechos da entrevista. ( D. C . )

Valor: Porque esta conferência é
importante?

André Corrêa do Lago: Po r q u e
encerra a fase de negociação do
primeiro período do Protocolo de
Kyoto e também o que se acertou
em Báli, em 2007. A diferença en-
tre estas duas negociações é que
Kyoto é um acordo com obriga-
ções de cortes de emissão para os
países ricos. A negociação em Báli
foi criada para dar maiores incen-
tivos para ações voluntárias dos
países em desenvolvimento. Foi as-
sim que vários países inclusive o
Brasil, a China e a Índia fizeram
seus planos de redução de emis-
sões para 2020. E foi assim que os
EUA entraram para fazer o seu.

Valor: Porque manter Kyoto é im-

portante? O Protocolo reduz muito
pouco as emissões.

Corrêa do Lago: Kyoto cria um
arcabouço legal com as estrutu-
ras que vão levar adiante tudo o
que é necessário para o acordo de
2020. Um exemplo destas estru-
turas é o Fundo Climático Verde
(GCF, em inglês). Foi criado, ago-
ra tem que funcionar. E Kyoto tem
outros aspectos importantes.

Valor: Quais?
Corrêa do Lago: Manter vivo o

único acordo internacional que
obriga os países desenvolvidos a
reduzir suas emissões. Isso é essen-
cial. Se não existisse Kyoto, os paí-
ses desenvolvidos que estão fora
dele, como os EUA, Canadá e ago-
ra, nesta segunda fase, Japão, Nova
Zelândia e Rússia não teriam refe-
rência de redução de emissões. To-
dos fariam o que passa pela cabe-
ça. Algumas pessoas dizem que o
segundo período é um Kyoto en-
fraquecido. Sem ele, vira um cená-
rio de faroeste, um mundo sem re-
gras, em que tudo seria voluntário.
E isso, todos nós sabemos, não vai
resolver o problema do clima. Ne-
nhum pais rico deixa de entrar em
Kyoto para fazer mais. Quem não
entra em Kyoto é porque quer re-
duzir menos as suas emissões. Os
países desenvolvidos que estão em
Kyoto estão aceitando obrigações
de redução e com isso criam um
constrangimento para os demais
países ricos que não entraram.

Valor: Qual a data para o segun-
do período do Protocolo de Kyoto?

Corrêa do Lago: Esta data está
sendo negociada. O Brasil acredita
que deva ter 8 anos, de 2013 a
2020, com revisões nos níveis de
ambição dos cortes e para encaixar
o início do próximo acordo. Que-
remos evitar que haja o risco de
um intervalo de três anos. Mas
muitos países em desenvolvimen-
to são favoráveis a que o segundo
período de Kyoto seja de 5 anos,
até 2017, porque temem que a am-
bição dos cortes seja baixa.

Valor: O que quer dizer que o
grande desafio de Kyoto agora é
manter a integridade ambiental?

Corrêa do Lago: Se Kyoto tem re-
duções modestas, pelo menos tem
que garantir que sejam efetivas. É
preciso resolver agora o problema
das ex-repúblicas soviéticas. Suas
emissões, comparadas às de 1990,
diminuíram pela diminuição das
atividades econômicas destes paí-
ses. É preciso resolver agora se po-
dem carregar para o segundo pe-

ríodo de Kyoto estes números. Se
puderem levar e usar, comprome-
te-se a integridade do sistema.

Valor: Como fica a discussão de
florestas?

Corrêa do Lago: O Brasil quer
impedir que seja aprovado em
Redd (mecanismo para reduzir as
emissões de desmatamento e de-
gradação) é uma série de regras
que tornem muito mais difícil e
caro reduzir emissões nas áreas
de florestas do que em outros se-
tores. Isso seria como criar barrei-
ras técnicas para acesso ao finan-
ciamento. O Brasil acha total-
mente inadequado ser mais difí-
cil obter dinheiro para reduzir
emissões de florestas do que para
outros setores. Não quer que seja
uma decisão discriminatória.

Valor: Como assim?
Corrêa do Lago: Redd é um me-

canismo muito importante por-
que vai oferecer oportunidades
para florestas. Mas veja, um país
cujo principal causa de emissões
seja carvão ou transporte e vai bus-
car financiamento para reduzir
suas emissões. Enquanto um país
cujo principal redução deva ser em
diminuir o desmatamento, ao pro-
curar um financiamento vai desco-
brir que tem que cumprir muito
mais regras que os outros. Isso se-
ria prejudicial aos países florestais.

Valor: Como está a discussão de

finanças para reduzir emissões e
adaptar? Há impasses?

Corrêa do Lago: O que foi acerta-
do na conferência de Copenhague
é que se chegaria a US$ 100 bilhões
por ano em 2020 e US$ 30 bilhões
nos três primeiros anos, US$ 10 bi-
lhões ao ano. Está na hora de fazer
as contas dos US$ 30 bilhões. Os
desenvolvidos estão procurando
demonstrar aqui em Doha que
cumpriram com estes recursos,
mas o mundo em desenvolvimen-
to não recebeu as informações dos
países desenvolvidos e tem muitas
dúvidas, quase nada parece adicio-
nal. Por isso há questionamentos.

Valor: Valor: O que há em Doha
sobre o novo acordo, de 2020?

Corrêa do Lago: Estamos em
uma fase de mesas redondas, uma
discussão aberta para que os paí-
ses troquem informações sobre o
que consideram mais importante
no novo processo. Vamos decidir
como organizar este novo grupo
de trabalho. Os países têm podido
questionar as coisas mais diversas,
como o formato deste novo acor-
do, se será voluntário, obrigatório.
É uma conversa extremamente ex-
ploratória. O grupo também dis-
cute um aumento de ambição pré-
2020, tendo em vista que todos os
esforços apresentados não vão
conter o aumento da temperatura
em dois graus.

RUY BARON/VALOR

André Corrêa do Lago, negociador-chefe do Brasil na conferência de Doha

Emissões de CO2 crescem, apesar da crise global
Re u te r s

As emissões globais de dióxido
de carbono das indústrias cresce-
ram 2,6% este ano, puxadas por
China e Índia, segundo uma esti-
mativa, apesar do fraco crescimen-
to da economia mundial. O dado
deve ampliar a sensação de urgên-
cia na conferência de Doha.

O estudo do Global Carbon
Project, um relatório anual das
emissões humanas de CO2, que

está sendo divulgado hoje, diz
ainda que as emissões cresceram
3,1% em 2011, o que faz o mundo
rumar para um caminho de peri-
gosas mudanças climáticas.

Cerca de 200 países estão reu-
nidos em Doha para tentar nego-
ciar um acordo que limite o
aquecimento global a até 2ºC no
fim deste século. Mas, para isso,
as emissões globais de gases-es-
tufa deveriam se estabilizar e, em
seguida, cair rapidamente.

O estudo, publicado na revista
“Nature Climate Change”, estima
que as emissões totais em 2012
chegarão a 35,6 bilhões de tonela-
das. Esse nível de emissões impli-
caria um aumento de temperatura
de 4ºC a 6ºC até o fim do século.

As emissões subiram 58% em re-
lação a 1990, ano base do Protoco-
lo de Kyoto, que visa reduzir as
emissões do países desenvolvidos.

Segundo o estudo, o aumento
das emissões está sendo puxado

por alguns grandes países emer-
gentes. As emissões de carbono da
China cresceram 9,9% em 2011,
após alta de 10,4% em 2010. As
emissões da Índia cresceram 7,5%
(2011) e 9,4% (2010). Esses países
alegam, porém, que suas emissões
per capita ainda são muito inferio-
res à dos países ricos e que eles pre-
cisam emitir para se desenvolver.

As emissões industriais de CO2

dos EUA caíram 1,8% em 2011, e
as da União Europeia, 2,8%.

Curtas

Impasse no Egito
A Corte Suprema Constitucio-

nal do Egito suspendeu seus tra-
balhos em protesto contra a “pres -
são psicológica” que enfrenta. Mi-
litantes islâmicos barraram ontem
a entrada dos juízes, que debatem
a legalidade do rascunho da nova
Constituição. Secularistas criticam
o texto, que tem apoio do governo.

Eleições na Itália
O secretário-geral do Partido

Democrático italiano, Pier Luigi
Bersani, venceu as prévias e será o
candidato da esquerda a premiê
nas eleições de março de 2013. O
partido lidera as pesquisas. Mas
discute-se a criação de um bloco
centrista que apoiaria a continua-
ção do atual premiê, Mario Monti.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 dez. 2012, Primeiro Caderno, p. A15.




