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Es p e c i a l

Falta legislação sobre gases-estufa
Daniela Chiaretti
De São Paulo

Diplomatas do Itamaraty já pre-
pararam a exposição de motivos
para que o Congresso aprove as
novas regras de eficiência energé-
tica para navios de bandeira brasi-
leira. O documento está circulan-
do por vários ministérios. Quando
todos aprovarem, seguirá para a
Casa Civil e de lá para a aprovação
do Congresso. A Marinha poderá,
então, dar seu aval aos navios que
estiverem de acordo com as novas
regras internacionais de redução
de gases-estufa. A partir daí o es-
tranho limbo burocrático em que
os navios brasileiros navegam des-
de janeiro estará desfeito.

Há uma explicação técnica e
uma política para o imbróglio. A
técnica é um procedimento jurídi-
co. Quando o resultado de alguma
negociação internacional é uma
emenda a uma convenção da qual
o Brasil é signatário, a modificação
tem que ser aprovada pelo Con-
gresso Nacional. É a Constituição
que prevê esse caminho para a “in -
t e r n a l i z a ç ã o” de regras internacio-
nais. No caso das medidas para re-
dução de gases-estufa dos navios,
trata-se de uma emenda ao Anexo
VI da Convenção Internacional pa-
ra a Prevenção da Poluição por Na-
vios, de 1973, conhecida por Mar-
pol. O tal anexo trata da poluição
do ar produzida pelos navios.

Em julho de 2011, em reunião
da International Maritime Organi-
zation (IMO), organização ligada
às Nações Unidas e que trata de as-
suntos técnicos do transporte ma-
rítimo, votou-se uma emenda à
Marpol que tornava obrigatório a
todos os navios a adoção de novos
procedimentos operacionais e téc-
nicos sobre eficiência energética e
redução na emissão de gases-estu-
fa. 49 países votaram a favor e cin-
co contra: China, Chile, Brasil,
Kuait e Arábia Saudita. Índia, Áfri-
ca do Sul, Cuba e outros países se
opuseram, mas não podiam votar
no tema e a regra passou. Essa é a
confusão política.

Um estudo da IMO estima que
os navios emitiram mais de 1 bi-
lhão de toneladas de CO2 em 2007,
o que significa 3,3% de todas as
emissões de gases-estufa do mun-
do. Nessa conta estariam todas as
embarcações — as que navegam
em rios, as que circulam apenas
em portos nacionais etc. O trans-
porte marítimo, responsável por
mais de 90% de todo o transporte
de mercadorias ao redor do mun-
do, teria emitido 870 milhões de
toneladas, ou 2,7% das emissões
globais naquele ano. “O mundo es-
tuda como controlar essas emis-
sões há mais de 16 anos, antes até
do Protocolo de Kyoto”, diz Mark
Lutes, especialista em mudanças
climáticas do WWF Brasil. “E essas
emissões estão crescendo.” Estima-

se que atualmente os navios res-
pondam por 3% do volume global.

É difícil enquadrar a quem per-
tencem essas emissões — ao dono
do navio ou ao país da bandeira, ao
que exporta os bens ou àquele que
os importa, às nações em sua rota
ou aos portos onde atraca. Por isso,
também é difícil equacionar o pro-
blema de maneira justa. O IMO é
um dos fronts internacionais onde
esse tema vem sendo discutido. Ali
as decisões são aprovadas por
maioria de votos. Muitos países em
desenvolvimento não vão aos en-
contros e, na opinião dos diploma-
tas brasileiros, a IMO é dominada
pelos países ricos.

Na visão da diplomacia brasilei-
ra, quando o tema é mudança do
clima, o melhor fórum internacio-
nal é o das rodadas anuais sobre
mudança climática, na convenção
conhecida por UNFCCC. Ali, o jogo
de forças é diferente. O mundo em
desenvolvimento tem mais poder
e as decisões são tomadas por con-
senso. Vale o princípio das Respon-
sabilidades Comuns Porém Dife-
renciadas (CBDR, na sigla em in-
glês), tão caro ao bloco dos países
em desenvolvimento. Por ele, to-
dos os países têm responsabilida-
de pela mudança do clima, mas os
países ricos têm mais. A eles cabe a
maior fatia nessa conta, além do
compromisso de transferir tecno-
logia e capacitar os outros. Isso não
funciona na IMO.

Os diplomatas brasileiros não
são contra a ideia de que os navios
sejam mais eficientes e emitam
menos, mas votaram contra a reso-
lução porque ela seria universal,
sem diferenciar barcos de países
desenvolvidos daqueles em desen-
volvimento. E também porque as
medidas técnicas não vinham jun-
to a um pacote de apoio financeiro
e tecnológico. Esse impasse, na
percepção do Itamaraty, está se
desfazendo na IMO e eles esperam
que na próxima reunião, em maio,
em Londres, esses temas possam
avançar na agenda. O Brasil vai si-
nalizar na IMO que está imple-
mentando as novas regras.

“As medidas de eficiência são
muito importantes, mas não sufi-
cientes para controlar as emissões
de transporte marítimo, que estão
crescendo muito rápido”, diz Lu-
tes. “Para controlar o crescimento
será necessário adotar medidas de
mercado. Elas podem, por exem-
plo, colocar um preço nas emis-
sões de carbono e criar incentivos
para reduzir as emissões mais rápi-
d o”, acredita. Para Lutes, se custar
mais para emitir, o setor terá mais
incentivo para adotar medidas de
eficiência e reduzir emissões. Even-
tuais taxas podem significar “re -
cursos para pesquisas e para acele-
rar o desenvolvimento de novas
tecnologias”, diz. Mecanismos de
mercado podem estar na pauta da
próxima reunião da IMO.
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Mark Lutes: “O mundo estuda como controlar essas emissões há mais de 16 anos”

Relações externas País não adaptou legislação às novas
regras globais de navegação, em vigor desde janeiro

Portos estrangeiros
podem barrar entrada
de navios brasileiros

LEO PINHEIRO/VALOR

Mário Mendonça, do Syndarma: eventual proibição de entrada de navios brasileiros pode trazer “grandes prejuízos”

Marta Nogueira
Do Rio

Navios com bandeira brasilei-
ra correm o risco de ser impedi-
dos de atracar em portos no exte-
rior. O risco, que existe desde o
começo do ano, foi criado por-
que o governo brasileiro ainda
não encaminhou ao Congresso
Nacional a adaptação da legisla-
ção brasileira às novas regras in-
ternacionais de navegação da Or-
ganização Marítima Internacio-
nal (IMO, na sigla em inglês). Es-
sas regras, que entraram em vi-
gor em janeiro, têm por objetivo
reduzir a emissão de gases-estufa
do transporte marítimo.

É difícil estimar o número exato
de embarcações que estão sob ris-
co. O Sindicato Nacional das Em-
presas de Navegação Marítima
(Syndarma) tem hoje 48 empresas
associadas, com uma frota de 53
navios de bandeira brasileira, que
fazem transporte de cargas entre
portos brasileiros e também po-
dem operar no exterior.

Os 53 navios representam 55%
das embarcações com esse perfil
no país. Os outros 45% perten-
cem principalmente à Pe t r o b r a s
e  à Tr a n s p e t r o, que não são asso-
ciadas ao sindicato. Além disso,
as associadas do Syndarma têm
133 embarcações offshore — que
dão apoio marítimo às embarca-
ções de óleo e gás na costa do
país, com bandeira brasileira —,
o que representa 85% do total
com esse perfil no setor.

Além dos navios que transpor-
tam cargas para o exterior, as ou-
tras embarcações também po-
dem precisar fazer reparos em es-
taleiros estrangeiros e terão que
seguir as novas regras. Mário
Mendonça, assessor internacio-
nal do Syndarma, diz que muitos
navios são levados para fora do
país quando precisam passar por
pequenos reparos, já que os esta-
leiros brasileiros estão quase to-
talmente comprometidos com a
construção de novos navios.

Pelas novas regras, os navios
precisam desenvolver um plano
de gestão de eficiência energéti-
ca (Seemp, na sigla em inglês),
com atividades de manutenção e
de operação que resultem na re-
dução da emissão de gases. O Se-

emp, que deve estar a bordo das
embarcações, estabelece objeti-
vos e é dividido em quatro fases:
planejamento, implementação,
monitoramento e autoavaliação.
A intenção é auxiliar os armado-
res e as empresas de navegação
na otimização do gerenciamento
ambiental de seus navios.

Além disso, os navios novos —
os que começaram a ser construí-
dos em janeiro, e os com data de
entrega a partir de julho de 2015
— têm que cumprir um índice
que relaciona a quantidade de
gases-estufa e a carga transporta-
da. O Índice de Projeto de Eficiên-
cia Energética (EEDI) é definido
pela IMO. Quanto menor o EEDI,
mais eficiente será o navio.

Para comprovar que estão se-
guindo as regras, os navios pre-
cisam que a Marinha do Brasil
emita um documento chamado
Certificado de Eficiência Energé-
tica Internacional. É possível ob-
ter este certificado também com
empresas classificadoras de na-
vios — ou seja, companhias res-
ponsáveis por atestar que os na-
vios seguem regras internacio-
nais. Esses certificados devem fi-
car a bordo dos navios de ban-
deira brasileira nas viagens in-
ternacionais. E é aí que está o
problema.

A Diretoria de Portos e Costas
(DPC), subordinada à Marinha
do Brasil, ainda não autorizou as
empresas a obter certificados
que comprovem que seus navios
estão em conformidade com as
novas regras. Ou seja, mesmo
que estejam seguindo as regras,
as companhias não têm o aval da
Marinha para comprovar.

O problema tem origem na
compatibilização da legislação
internacional com o que diz a
Constituição brasileira. Por ela, o
país só pode aderir às novas nor-
mas internacionais se forem
aprovadas pelo Congresso Na-
cional e transformadas em lei. Es-
te processo está em tramitação.

A demora no processo de ade-
quação do país às novas regras in-
ternacionais preocupa o setor.
Mendonça, do Syndarma, diz que
uma eventual proibição de entra-
da de navios de bandeira brasilei-
ra em portos estrangeiros pode
trazer “grandes prejuízos” para

empresas que queiram transpor-
tar cargas para fora do Brasil.
Mendonça, contudo, desconhece
se já aconteceu algum caso do gê-
nero desde janeiro, quando as
normas entraram em vigor.

O assessor do Syndarma tam-
bém não sabe dizer se todas as
empresas associadas já fizeram
seus planos e estão de acordo
com as novas regras. O custo para
tanto não é muito alto, visto que
é possível cumprir as regras com
mudanças na operação e manu-
tenção dos navios.

O risco de não estar com a do-
cumentação em ordem afeta
apenas os navios de bandeira
brasileira — os da Va l e , por
exemplo, que têm bandeiras de
outros países, não estão sob
ameaça. Segundo fonte próxima
à Vale, a mineradora já segue as
novas regras integralmente e
não precisou fazer investimen-
tos extras para se adaptar. A fon-
te afirmou que a frota da Vale é
“r e l a t i v a m e n t e” nova e de navios
maiores, que são mais eficientes.

Para os navios mais antigos, a
Vale reforçou o treinamento da
tripulação, melhorou a manu-
tenção e redesenhou rotas para
conseguir mais eficiência ener-
gética. “Até essa etapa não foram
necessários investimentos adi-
cionais, apenas aumento nos
gastos com treinamento, manu-
tenção e planejamento, que se
pagam com a economia de com-
bustíveis”, disse a fonte.

Os novos navios Valemax, da
Vale, foram projetados e cons-
truídos para atender as regula-
mentações mais recentes e estão
enquadrados nas novas regras.
De acordo com a companhia, re-
duzem a emissão de gases-estufa
por tonelada transportada em
34% e estão de acordo com o
EEDI definido pelo IMO. Dos 35
navios Valemax encomendados
pela Vale no exterior, 25 já estão
em operação. Todos os navios da
Vale, já têm o Seemp a bordo.

Já a Transpetro — com 62 na-
vios, sendo 43 com bandeira bra-
sileira, está exposta à indefinição
da regulamentação das novas re-
gras no Brasil. A empresa evitou
explicar como está se preparan-
do para enfrentar o risco, e res-
pondeu, por e-mail, apenas às

perguntas que diziam respeito à
redução da emissão dos gases-es-
tufa. A assessoria de comunica-
ção da estatal diz que a empresa
investiu para se adequar às novas
regras e que os novos navios, já
modernos, atendem ao índice de
eficiência da IMO.

A Transpetro informou tam-
bém que estão sendo feitas me-
lhorias que proporcionam a re-
dução da emissão de gases-estu-
fa na frota. Neste processo, subs-
tituiu motores antigos por ou-
tros de melhor desempenho, oti-
mizou planos de viagens, buscou
maior eficiência de lemes, héli-
ces, cascos e sistemas de propul-
são e até a melhora do controle
de tráfego. A empresa não infor-
mou qual foi o valor investido na
modernização da frota.

O Syndarma orientou seus as-

sociados a buscar um atestado
de conformidade de eficiência
energética junto às instituições
certificadoras. O tal documento
não substitui o aval da Marinha.
“É um recurso possível, sem ga-
rantia de sucesso”, reconhece
Mendonça. Outra recomenda-
ção é que as companhias façam
um contato prévio com as auto-
ridades dos portos de destino,
para checar se os navios serão
recebidos sem a documentação
adequada. A detenção do navio,
na opinião de Mendonça, “não
parece provável”.

Flávia Rezende, gerente de de-
senvolvimento da certificadora
francesa Bureau Veritas, uma das
principais no país, acredita que o
atestado possa dar alguma segu-
rança aos navios enquanto a si-
tuação no Brasil não se define. “A

gente espera que possa valer. Mas
vai depender muito da postura
do porto de chegada.”

O ajuste às novas regras exige
algumas iniciativas operacio-
nais. É possível emitir menos ga-
ses-estufa com a redução da ve-
locidade, quando o porto está
cheio, ou com melhores previ-
sões climáticas para saber quais
as condições marítimas. Refor-
mas na estrutura física do navio
podem facilitar a navegação e
reduzir o consumo de combustí-
vel. A boa notícia é que a neces-
sidade legal de seguir os pa-
drões internacionais pode signi-
ficar economia para as empre-
sas, diz Flávia Medidas para re-
duzir emissão são obtidas a par-
tir de melhorias na eficiência
dos navios. “O retorno financei-
ro é muito rápido”, afirma.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 2 abr. 2013, Primeiro Caderno, p. A16.




