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FIQUE PORDENTRO

Petição mundial

Uma petição global assinada por cidadãos
de todos os países do mundo será
entregue aos negociadores climáticos
durante a COP15, em Copenhague. Para
assinar e enviar sua mensagem pessoal,
acesse ww.sealthedeal2009.org e 
participe da campanha 'Selando o 
Acordo', criado pelo Programa de Meio 
Ambiente das Nações Unidas. Seja
solidário e pressione os líderes mundiais 
a assinarem o acordo global de 
combate às mudanças climáticas!

quando, esperançosamente, será assi-
nado um novo tratado internacional
climático. Segundo, às negociações
que precisam se desenvolver em um
ritmo muito mais rápido para entre-
gar resultados fortes, abordando as
áreas de adaptação, tecnologia e con-
strução de competência nos países em
desenvolvimento.
O apelo de Boer é completamente

justificável. Afinal, como ele mesmo
ressaltou: "Um acordo climático em
Copenhague este ano é um requeri-
mento inequívoco para impedir que as
mudanças climáticas fujam de cont-
role".
Mas como aqueles pobres delegados

de 192 países irão acelerar as negoci-
ações é o que não consigo imaginar.
Você já viu o rascunho do texto que
eles estão negociando? Bem, para
começar, os delegados apelidaram car-
inhosamente o texto de 'O Tijolo'. Tem
200 páginas, com mais de dois mil
parênteses! O texto de negociação que
resultou no Protocolo de Kyoto tinha
30 páginas. Cada sentença começa
com duas palavras, e a terceira vem
seguida da opção de sete palavras (e é
isso o que os países precisam concor-

dar qual é a mais apropriada), depois
vêm outras duas palavras, e a próxima
traz outras opções... 
E tem mais. Se um país falar, 'ah, eu

não gostei desta vírgula aqui', então,
nada feito. Porque tudo o que é nego-
ciado na UNFCCC tem de ser consensu-
al, ou seja, todos os países têm de con-
cordar. Ora, se é dificílimo decidir se
vamos ao cinema ou direto para o bar,
quando juntam mais de três amigos,
dá para imaginar 192 países, discutin-
do, cada um com no mínimo três 'del-
egados', e nenhum amigo do outro,
pelo contrário, num clima de desconfi-
ança total!
Dessa vez, durante a consulta infor-

mal em Bonn, foi decidido que, para
facilitar e impor um pouco mais de
velocidade às negociações, o 'Grupo de
Trabalho Ad hoc sobre Ação Coopera-
tiva em Longo Prazo' (em inglês, AWG-
LCA), que aborda as áreas de miti-
gação, adaptação, financiamento e
tecnologia e que negocia 'O Tijolo',
seria dividido em grupos e subgrupos.
No princípio, foi uma gritaria total. "E
se a proposta do meu país for excluí-
da? E se a palavra que a minha dele-
gação incluiu naquela sentença desa-

parecer? Ah não, tudo terá de ser feito
em track changes (sistema de edição
de texto do software Word, que identi-
fica quem fez as modificações)'. Dá
para imaginar um documento de 200
páginas onde no mínimo 192 pessoas
(192 países) farão mudanças, vir mar-
cado com track changes? 
No fim, o bom senso prevaleceu. Os

delegados foram divididos e os trabal-
hos progrediram. O próximo passo
será ajuntar novos textos, matrizes e
tabelas desenvolvidas agora em Bonn,
e formatar um novo documento, que
será usado como 'ferramenta' para
ajudar nas negociações. Porém, o texto
'O Tijolo', que foi preparado para a con-
sulta informal na cidade alemã, per-
manecerá na mesa. Ou seja, na próxi-
ma sessão de negociação que aconte-
cerá no final deste mês em Bangcoc,
Tailândia, os 'delegados' terão de lidar
com dois tijolos. Ufa!

DE PICARETA OU BRITADEIRA, 
QUEBREM ‘O TIJOLO’!

ANDRÉA ZENÓBIO GUNNENG
De Oslo, Noruega
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

sobre a Mudança do Clima (em inglês,
United Nations Framework Conven-
tion on Climate Change, UNFCCC), Yvo
de Boer. O apelo foi feito durante o
encerramento da 'consulta informal
intercessões' em Bonn, Alemanha,
mês passado (este ano estão progra-
madas 'cinco sessões de negociações
climáticas': duas já ocorreram - abril e

junho, Bonn - e outras três virão -
setembro, Bangcoc; novembro,
Barcelona, e dezembro, Copenhague). 
Boer se referia a duas coisas.

Primeiro, ao cronômetro que marca o
tempo que ainda temos até a 15ª Con-
ferência das Partes (COP15), que
reunirá os países membros da UNFC-
CC em dezembro, em Copenhague,

"O relógio está correndo. Os minutos
passando. Se continuarmos nesta
velocidade, não vamos conseguir. Tro-
quem de marcha e acelerem consider-
avelmente a velocidade das negoci-
ações para que o mundo conquiste um
bom resultado em Copenhague",
implorou o secretário executivo da
Convenção-Quadro das Nações Unidas
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OS INCANSÁVEIS: Delegados trabalham durante a complexa tarefa de 
formatar o texto final que será negociado na Dinamarca

SE AS empresas pressionarem os governos em favor do meio ambiente, a COP15 certamente será um sucesso



PE DRAS NO CA MI NHO - Não me -
nos pro ble mas en fren tou o 'Gru po de
Tra ba lho Ad hoc so bre No vos Com pro -
mis sos pa ra o Ane xo I do Pro to co lo de
Kyo to' (AWG-KP) ('Ad hoc' é uma ex pres -
são la ti na cu ja tra du ção li te ral é 'pa ra is -
to' ou 'pa ra es ta fi na li da de'). Den tro des -
te gru po, os de le ga dos ne go ciam as re -
du ções de emis sões pa ra além do pri -
mei ro pe río do de com pro mis so, que ter -
mi na em 2012 (de acor do com o Pro to co -
lo de Kyo to, os paí ses do Ane xo I - as na -
ções in dus tria li za das - con cor da ram em
re du zir, en tre 2008-2012, suas emis sões
de seis ga ses de efei to de es tu fa a uma
mé dia de 5,2% abai xo dos ní veis de
1990, sen do que as me tas va riam de
país pa ra país).
Po rém, pa ra tor nar as ne go cia ções

qua se im pos sí veis, os paí ses do Ane xo I
(as mais re cen tes pro pos tas vi rem da
Rús sia, Ja pão e No va Ze lân dia) ago ra
ado ta ram o pés si mo há bi to de apre sen -
tar pro pos tas de re du ção de emis sões
usan do di fe ren tes anos co mo ba se (o
Pro to co lo de Kyo to es ta be le ceu co mo
ano ba se o de 1990) e es tão ba sean do-se
tam bém em di fe ren tes hi pó te ses so bre
su mi dou ros e me ca nis mos de mer ca do,

di fi cul tan do ao má xi mo qual quer pos si -
bi li da de de com pa ra ção en tre os paí ses.
Tam bém den tro des se gru po, a bri ga

sem fim en tre os paí ses in dus tria li za -
dos e em de sen vol vi men to se acir ra.
Ago ra eles es tão dis cu tin do se as me tas
pós-2012 pa ra os paí ses do Ane xo I de -
vem ser de fi ni das a par tir de uma abor -
da gem bot tom-up ou top-do wn. Além
dis so, a maio ria dos paí ses do Ane xo I
ale ga que o va lor agre ga do de suas me -
tas de re du ção não po de ser dis cu ti do
sem os EUA que, por não fa ze rem par te
do Pro to co lo de Kyo to, não par ti ci pam
das dis cus sões e ne go cia ções des te gru -
po, o AWG-KP. O que eles que rem é a
união des ses dois gru pos: AWG-LCA e
AWG-KP. “Ah não”, di zem os paí ses em
de sen vol vi men to, de fen den do que os
dois gru pos de ne go cia ções de vem se
man ter se pa ra dos. 
Ok, vou pa rar por aqui. Es sa his tó ria

to da é só pa ra ilus trar a com ple xi da de
das ne go cia ções cli má ti cas e re por tar
em que pé es tão as dis cus sões. O pro ces -
so é com ple xo e di fí cil, mas não im pos sí -
vel. E o mais im por tan te é que se tra ta,
sim, de um pro ces so. De va gar e sem pre a
gen te che ga lá! A ques tão ago ra é que

não dá mais pa ra ir 'de va gar'! Os 'de le ga -
dos' pre ci sam co lo car o pé no ace le ra dor
e en tre gar em Co pen ha gue um do cu -
men to que pos si bi li te um no vo acor do
cli má ti co mun dial, ou pe lo me nos seu
'es que le to'. 
En tre tan to, há uma ma nei ra de aju dá-

los nas ne go cia ções. Se as ins ti tui ções de
ca da na ção - re li gio sas, edu ca cio nais,
eco nô mi cas, ci vis or ga ni za das, não-go -
ver na men tais, mí dia - pres sio na rem
seus go ver nos a ir além de seus egoís tas
in te res ses eco nô mi cos e le var em con si -
de ra ção o bem-es tar e so bre vi vên cia de
seu po vo, cer ta men te a hu ma ni da de sai -
rá vi to rio sa da COP15! 
Exem plo de tal co la bo ra ção é a Car ta

Aber ta ao Bra sil so bre Mu dan ças Cli má -
ti cas, como mostramos na página 27,
on de 22 em pre sas bra si lei ras, além de
tor nar pú bli co seus com pro mis sos que
irão so mar-se aos es for ços glo bais de re -
du ção dos im pac tos do aque ci men to
glo bal, apre sen tam vá rias pro pos tas ao
go ver no fe de ral re la cio na das à po si ção
do Bra sil na COP15 e ao es ta be le ci men to,
em âm bi to na cio nal, de "um sis te ma es -
tá vel e pre vi sí vel de go ver nan ça pa ra as
ques tões de mu dan ças cli má ti cas".
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Mais se cas, mais inun da ções, mais tem pes ta des de areia, e ain da por ci ma o cons tan te au men to do ní vel do mar. Es tes são al guns exem plos
de co mo as mu dan ças cli má ti cas es tão exa cer ban do os de sas tres na tu rais. En tre 1991 e 2005, os de sas tres na tu rais ma ta ram 960 mil pes soas,
re sul tan do em per das eco nô mi cas de US$ 1,19 tri lhão. Pa ra aju dar as co mu ni da des a li dar me lhor com os de sas tres na tu rais re la cio na dos às
mu dan ças cli má ti cas, os de le ga dos de 155 paí ses pre sen tes à III Con fe rên cia Mun dial do Cli ma em Ge ne bra, no ini cio des te mês, con cor da ram
com a cria ção de um pla no glo bal pa ra a par ti lha de in for ma ções cli má ti cas e ser vi ços. Es te pla no de ve rá fi car pron to em um ano e apre sen ta -
rá so lu ções prá ti cas pa ra os vá rios ti pos de de sas tres na tu rais, a exem plo do que mui tos paí ses e or ga ni za ções in ter na cio nais já es tão fa zen do.
Ve ja co mo em to do o mun do so lu ções já es tão sen do im plan ta das e po dem ser adap ta das pa ra ca da país:

RIS COS DE DE SAS TRES
No ve dos 10 de sas tres na tu rais nos úl ti mos 50 anos fo ram cau -
sa dos por even tos ex tre mos do cli ma.

SO LU ÇÃO - O Vie t nã es tá re plan tan do man gue zais ao lon go do
del ta do Rio Mekong, pa ra aju dar a pro te ger as áreas bai xas
con tra inun da ções e au men to do ní vel do mar.

SAÚ DE HU MA NA 
Doen ças trans mi ti das pe la água se tor na rão mais fre quen tes de -
vi do às mu dan ças cli má ti cas. Por exem plo: ocea nos mais quen -
tes po dem le var à pro li fe ra ção de al gas tó xi cas e de epi de mias
de có le ra.  

SO LU ÇÃO - Bot sua na, país lo ca li za do na por ção sul do con ti -
nen te afri ca no, es tá usan do pre vi sões de chu vas sa zo nais pa ra
aju dar a pre ver sur tos de ma lá ria. Ba sea do nas pre vi sões, as co -
mu ni da des têm tem po há bil pa ra usar os re cur sos con tra os
mos qui tos e for ne cer re des pa ra man ter os in se tos à dis tân cia. 

GES TÃO DA ÁGUA 
Mais de 1 bi lhão de pes soas em to do o mun do não têm aces -
so à água po tá vel. Se ca e de ser ti fi ca ção em to do o mun do
amea çam a so bre vi vên cia de 1,2 bi lhão de pes soas. 

SO LU ÇÃO - Paí ses do Hi ma laia es tão tra ba lhan do pa ra ava -
liar os ris cos de inun da ções dos la gos que até ago ra têm si do
con ti dos pe las ge lei ras. Is so por que, o der re ti men to das ge lei -
ras le va rá a uma 'ex plo são' de inun da ções.

ENER GIA 
Em 2005, os fu ra cões Ka tri na e Ri ta des truí ram mais de 100 pla -
ta for mas de pe tró leo e gás em al to mar nos Es ta dos Uni dos. As
per das eco nô mi cas das in dús trias ame ri ca nas de ener gia de vi -
dos a es ses fu ra cões fo ram es ti ma das em US$ 15 bi lhões. 

SO LU ÇÃO - Paí ses em de sen vol vi men to, co mo Ín dia e Ma li es -
tão in ves tin do em bio die sel co mo a Ja tro pha (pi nhão-man so),
que cres ce com pou ca chu va e em ter re no bal dio, não com pe tin -
do as sim com as cul tu ras agrí co las. A Ja tro pha po de ser quei ma -
da co mo com bus tí vel, além de aju dar a ar ma ze nar car bo no no
so lo e di mi nuir o pro ces so de de ser ti fi ca ção.

SOLUÇÃO PARA CADA PROBLEMA
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MUDANÇAS CLIMÁTICAS

A SESSÃO de encerramento da consulta climática informal em Bonn terminou às 18h57 do dia 14 de agosto, 
quando restavam, então, a apenas 114 dias para a COP15, em Copenhague, Dinamarca 


