
previsão é assustadora. Se 
as organizações e as econo
mias mundiais continuarem 
relegando a segundo plano 

as questões ligadas ao meio ambiente, a 
conta a pagar a partir de 2050 será altís
sima. Nada menos do que US$ 100 bi
lhões por ano em toda a América Latina, 
o equivalente a 2,2% do PI B (Produto In
terno Bruto) regional de 2010, segundo o 
relatório "O Clima e o Desafio do Desen
volvimento para América Latina e Cari
be: Opções para um Desenvolvimento 
Adaptativo Baixo em Carbono", apresen
tado pelo BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) na Rio+20 (Conferên-

cia das Nações Unidas sobre Desenvol
vimento Sustentável), realizada no ano 
passado. Esse é o custo dos prejuízos de
correntes dos efeitos de uma alta de dois 
graus Celsius na temperatura, por causa 
da ação humana no período. Além de im-
pactar a produtividade e a rentabilidade 
de indústrias de setores decisivos como 
agricultura, saúde e energia, a mudança 
climática poderá pôr em risco a sobrevi
vência de alguns países como os conhe
cemos hoje, especialmente os da Améri
ca Central e Caribe. 

No Chile, a preocupação é com a água. 
Usando o sistema de modelagem do cli
ma regional conhecido como Precis (Pro-

viding Regional Climates for lmpact Stu-
dies), as estimativas para as três décadas 
que vão de 2071 a 2100 indicam que as 
temperaturas médias na região metropo
litana da capital Santiago aumentarão de 
três a quatro graus Celsius em relação às 
atuais, chegando a até cinco graus a mais 
em algumas áreas da cidade. Ao mesmo 
tempo, as chuvas serão 40% a 60% me
nores que a média histórica atual nos me
ses de março a maio de cada ano, e 70% a 
80% menores entre junho e agosto. 

Para Kerstin Krellenberg, pesquisa
dora do Centro Helmholtz para Pesquisa 
Ambiental da Alemanha e coordenadora 
do Projeto Climate Adaptation Santiago, 
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"é importante encontrar novas medidas 
para garantir o fornecimento de água em 
anos secos". A saída, diz Kerstin, passa 
pela adoção de mecanismos que evitem a 
redução das áreas verdes, especialmente 
em novas urbanizações e zonas vulnerá
veis. Santiago também "verá aumentar o 
risco de uma falha no sistema de eletrici
dade", acrescenta, o que impõe políticas 
de economia energética e de diversifica
ção de fontes de energia. 

MITIGAÇÃO SEM PLANEJAMENTO 
Dado que hoje a energia é relativamen
te barata, paira a ideia de que, colocando 
mais equipamentos de ar-condicionado, 
construindo aquedutos e plantas dessa-
linizadoras de água, o impacto da mu
dança climática nas cidades se limitará 
a contas de energia mais caras. Contu
do, se não houver planejamento, coor
denação e generosidade regional de al
to nível, as nações do Caribe e América 
Central verão parte de sua infraestrutura 
prejudicada de forma permanente. Áreas 
agrícolas inteiras do centro do Chile, sul 
do Brasil e norte da Argentina poderiam 
se perder ou se tornar marginais para as 
economias desses países. 

No caso da agricultura "não há es
timativas para um aumento de quatro 
graus Celsius na temperatura global", 
afirma o assessor de política ambiental 
para mudança climática da organização 
britânica de desenvolvimento Oxfam, 
Antonio Hill . "É preocupante, consi
derando que a probabilidade de limitar 
a mudança climática a um aumento de 
dois graus diminui a cada dia e sema
na". No caso de um aumento leve, acres
centa, o que se sabe é que a adaptação do 
setor agrícola "requer um investimento 
público adicional de aproximadamente 
US$ 1,2 bilhão anual daqui até 2050". 

Porém, embora não haja uma estima
tiva do impacto econômico nos setores 
agrícolas em âmbito global, há alguns 
exemplos ilustrativos. O Centro Inter
nacional de Agricultura Tropical adver
te que, no ano 2050, com um aumento de 
2,5 graus Celsius na temperatura média, 
El Salvador perderá 81% de sua produ

ção de café, a Nicarágua, 60%, e o Méxi
co, 50%. O México começou a levar a sé
rio a situação, mas ainda investe pouco. 
Suas exportações agrícolas em 2010 che
garam a US$ 17 bilhões e o país anun
ciou que investirá USS 138 milhões em 
mudança climática em dez anos. 

A verdade é que quase nenhum país 
latino-americano contempla projetos em 
alguma das duas áreas nas quais se po
de mitigar o impacto da mudança climá
tica. Uma delas diz respeito à redução da 

alocou outros USS 35 milhões na ques
tão do recuo dos glaciares andinos na 
Bolívia, Peru, Equador e Colômbia. 

O recém-formado Programa Piloto de 
Resistência Climática dos CIFs (Clima-
te Investment Funds) está financiando a 
realização de diagnósticos para a adap
tação na Jamaica, Haiti, México e Chile, 
além de outro em nível regional. O finan
ciamento por parte de organizações in
ternacionais decorre do fato de, em mui
tos casos, os impactos afetarem regiões 
geográficas que englobam vários países. 

A Colômbia lançou, em 2005, um 
programa nacional de adaptação, fo
cado em suas áreas montanhosas, cos
teiras, insulares e no setor de saúde e 
orçado em US$ 30 milhões. É pouco, 
diante do montante mencionado no re
latório do BID apresentado na Rio+20. 
De acordo com os documentos, os cus
tos necessários para se adaptar aos im-

emissão de dióxido de carbono (C02) e 
metano, os gases que causam o aqueci
mento global. A outra se refere a colocar 
em prática ações para promover a adap
tação ao aumento de temperatura. 

RECURSOS EXTERNOS 
Como sempre, a América Latina pare
ce esperar que as soluções e o financia
mento cheguem do exterior - o que está 
acontecendo, mas em ritmo de conta-
-gotas: "Nos últimos três anos, a região 
inteira recebeu da comunidade inter
nacional apenas USS 49 milhões para a 
adaptação à mudança climática em to
dos os setores", afirma Hill, da Oxfam. 

Outra carteira é a da organização in
ternacional GEF (Global Environment 
Facility), que investiu US$ 40 milhões 
no Caribe desde 1998. Além disso, ela 

pactos da mudança climática são esti
mados entre US$ 17 bilhões e US$ 27 
bilhões. Isso é aproximadamente 20% 
do custo dos impactos, se não forem to
madas medidas preventivas. 

A América Latina é hoje responsá
vel por apenas 11% das emissões mun
diais de C0 2 , que é o principal causa
dor do aquecimento global. Embora seja 
pouco, a região precisa fazer um esforço 
para baixar sua contribuição à atmosfe
ra. Para os governos da região, no entan
to, o aquecimento global é o resultado 
de dois séculos de emissões da Euro
pa, Rússia, Japão e EUA, mais a China 
nos últimos 20 anos. O resultado de pen
sar assim? Chegaremos a 2050 emitindo 
cinco vezes mais gases de efeito estufa 
que a quantidade necessária para estabi
lizar o clima mundial.  
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Nesta i r responsabi l idade, t a m 
bém tem culpa a população. "Há uma 
consciência muito baixa dos riscos do 
aquecimento global", afirma Fernando 
Eguren, presidente do Cepes (Centro 
Peruano de Estudos Sociais). "Consi
dera-se positivo o crescimento de 10% 

a 15% anual no parque de automóveis 
importados. Não há cuidado com o im
pacto disso", complementa. 

ECONOMIA BIOFÍSICA 
A discussão sobre o modo de geração 
de energia é vital para o catedrático do 
Departamento de Economia da Univer
sidade Autônoma de Barcelona, Jesús 
Ramos Martin: "As nações centro-ame
ricanas, junto com algumas caribenhas, 

são as que estão em uma situação de 
maior risco", afirma. A razão? "Sua alta 
dependência energética de hidrocarbo
netos importados não corresponde aos 
seus recursos existentes, o que as torna
rá ainda mais dependentes no futuro. Is
so irá impor novas pressões exportado

ras para obter divisas que agravarão a 
pressão sobre seus recursos naturais na
cionais." Por isso, continua, "nesses pa
íses é mais urgente fazer uma transição 
energética para fontes renováveis, em
bora à custa de menores níveis de cres
cimento no curto prazo". 

Ramos Martin adere a um novo mode
lo, no qual toda economia "exige a ma
nutenção da base material, a natureza, 
que oferece os inputs à atividade econô

mica". Os economistas biofísicos dei
xam para trás a ideia de que os recursos 
são infinitos e que a engenhosidade hu
mana e o mercado encontram a substitui
ção para tais insumos. Esses economis
tas preferem medir "o perfil metabólico 
de uma economia", isto é, seu padrão de 
consumo de recursos naturais. 

Estudos dessa nova corrente eco
nômica antecipam problemas para as 
economias do Chile, Argentina e Bra
sil, a não ser que se organizem para 
fazer "uma transição de seu sistema 
energético para fontes renováveis, ao 
menos para a eletricidade". 

IMPÉRIO DO SOL 
O Peru é o país que mostra a atitude 
mais proativa nessa questão em toda a 
região. Isso é confirmado por seu Pla
no de Gestão de Risco e Adaptação à 
Mudança Climática no Setor Agrário 
para o período 2012-2021. Este pro
grama nacional, já em implementação. 

Os efeitos do desmatamento da flo
resta amazônica não se limitam ao ecos
sistema brasileiro, mas podem se es
tender por toda a área de influência do 
El Nino - fenômeno que causa o aque
cimento da água do Pacífico Sul. Essa é 
uma das conclusões alcançadas pelo 
modelo de previsões climáticas desen
volvido no Brasil, fruto de pesquisas rea
lizadas pelo Centro de Ciências do Siste
ma Terrestre do Inpe (Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais). Denominado 
BESM (sigla em inglês para Modelo Bra
sileiro do Sistema Terrestre), ele utiliza 
o supercomputador Tupã, instalado na 
sede do Inpe em São José dos Campos 
(SP), que custou R$ 50 milhões. 

Atualmente, o modelo envolve uma 
equipe de 50 pesquisadores e rece
be recursos da Rede Clima (Rede Bra
sileira de Pesquisas sobre Mudanças 
Climáticas Globais), do INCT-MC (Insti
tuto Nacional de Ciência e Tecnologia 
para Mudanças Climáticas) e do Pro

grama de Pesquisa em Mudanças Cli
máticas Globais da Fapesp (Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado de São 
Paulo). "Foi elaborado um modelo do sis
tema terrestre que incorpora os efeitos 
do gelo marítimo, do ciclo de carbono e 
da química atmosférica, e que tem mos
trado resultados bastante precisos em 
simulações", explica o pesquisador Pau
lo Nobre, coordenador do BESM. 

De acordo com ele, a grande vanta
gem do modelo é que permite traduzir 
em números os efeitos da degradação 
ambiental. Nobre conta que, utilizando o 
BESM, os pesquisadores fizeram uma si
mulação climática que desconsiderava a 
existência da floresta amazônica - e per
ceberam que havia uma correlação dire
ta com o comportamento do El Nino no 
Oceano Pacífico e, em decorrência dis
so, com o volume de chuvas no Brasil. 
"Temos agora uma base numérica para 
demonstrar os efeitos do desmatamen
to, o que dá argumentos quantitativos no 

desenvolvimento de políticas públicas, 
por exemplo. É possível dizer o quanto 
cada arroba de boi cuja área de pasta
gem foi ampliada à custa da floresta 
representa em termos de diminuição 
de chuva, e daíestabelecer seu impac
to negativo sobre a produção de soja 
no Paraná ou no Rio Grande do Sul." 

0 pesquisador relata que o modelo 
brasileiro deverá ser utilizado nas pro
jeções sobre o futuro do clima na Ter
ra feitas pelo IPCC (Painel Intergover
namental de Mudanças Climáticas, na 
sigla em inglês), da ONU (Organização 
das Nações Unidas). "Mostramos que 
nosso modelo é compatível com os já 
existentes, o que permitirá sua utiliza
ção por pesquisadores de todo o mun
do. Estamos confiantes que o BESM 
seja utilizado nas avaliações sobre ta
xas de aquecimento global e de dege
lo, por exemplo", afirma Nobre. 

Sérgio Siscaro, de São Paulo 
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contempla um investimento em torno 
de US$ 74 milhões. "A meta é reduzir 
os impactos da mudança climática na 
atividade agropecuária, tomando me
didas", explica Javier Perla Alvarez, 
gerente de Negócios Sustentáveis da 
Libélula, consultoria que participa da 
coordenação de outro projeto perua
no, o PlanCC (Projetode Planejamento 
Diante da Mudança Climática). 

"Ele foi desenhado com a participa
ção de instituições públicas, privadas e 
não governamentais sob a liderança de 
um Comitê Diretivo Governamental", 
afirma. Seu objetivo é "gerar evidên
cias quantitativas sobre os possíveis ce
nários de mitigação da mudança climá
tica no Peru" e "assentar as bases para 
um crescimento econômico baixo em 
carbono no longo prazo". 

Com 90% da população habitando 
zonas áridas, semiáridas e subúmidas, o 
Peru é um candidato sério à crise. Perla 
Alvarez recorda que, para "o ano 2030, 
prevê-se um aumento da temperatura 
do ar entre 0,4 e 1,4 grau Celsius". Além 
disso, acrescenta, "as precipitações 

anuais se reduzirão principalmente na 
região montanhosa, entre 10% e 20%, 
e na floresta norte e central até 10%, en
quanto os aumentos mais importantes 
se dariam na costa norte e floresta sul, 
com aumentos entre 10% e 20%". O pa
ís poderia perder mais de 20% do PIB 
projetado para 2050. 

Em Buenos Aires, por outro lado, vai 
sobrar água. "O aumento é de 49 milí
metros por década. É quase 30% a mais 
de chuva agora do que no fim de 1950", 
afirma a professora do Departamento de 
Ciências da Atmosfera e dos Oceanos da 
Universidade de Buenos Aires, Inés Ca-
millioni. Para ela, a questão é conheci
da, mas ainda não se traduz em políticas 
fortes de governo. Os modelos vigentes 

antecipam que haverá altas de tempera
tura no norte e aumentos de chuva de até 
50% na pampa úmida. 

As duas coisas impactarão a agricul
tura. Para quantificar os efeitos, o país 
realizou um diagnóstico cujo resultado 
será conhecido em poucos meses. "Tra
tou-se de medir o custo de não agir", 
conta o diretor do Programa de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento da Funda
ção Bariloche, Leon idas Osvaldo Girar-
din. Na prática, reconhece, apenas o se
tor agropecuário acompanha a questão. 

DIAGNÓSTICO RESERVADO 
Para Girardin, na América Latina a bri
ga está feia porque já "há países e regi
ões que hoje têm um déficit de adaptação 
à mudança climática". "Não sei se o Rio 
de Janeiro, assim como algumas cida
des da Colômbia, está muito preparado". 

O fato é que os gigantes da região es
tão em risco. O México, sem água no 
centro-norte, afetado por furacões e sob 
a pressão de migrações massivas desde a 
América Central, vive em um estado de 
negação do fenômeno, apesar do vistoso 
discurso ambiental apresentado pelo go
verno de Felipe Calderón. 

Mas o Brasil é quem poderá ser sacu
dido da maneira mais surpreendente. O 
National Intelligence Council dos EUA 
adverte que o fenômeno de "die-back", 
ou "apagamento" automático e incontro
lado do Amazonas, pode se concretizar 
"quando o desmatamento chegar a 20%". 
Hoje está em 18%. Isso levaria à ruptura 
do ciclo de água da região "de uma ma
neira que poderia devastar a agricultura 
do Brasil e muito da Argentina". 

Nenhuma das duas economias resis
tiria ao golpe, com a diferença de que a 
Argentina poderia reorganizar sua pro
dução mais ao sul. A ironia é que, para 
que isso não ocorra, o BI D antecipa que 
a América Latina precisaria investir anu
almente US$ 110 bilhões durante quatro 
décadas. Pode soar impossível, mas não 
é. E transformaria a região em líder em 
âmbito global, criando empregos e in
dústrias novas com uma florescente eco
nomia com baixo uso de carbono. 
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Text Box
Fonte: América Economia, São Paulo, n. 421, p. 72-75, mar. 2013.




