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As pautas escOndidas atras das 
negocia~Oes sobre o clima 

A Con>en(iin Quudm 
das Na~·oes Unidas sabre 
Mudan~·as de Clima (UN
FCCC), assinada par mais 
de 150 pa(ses no Rio de 
Janeiro em 1992, prove um 
guarda clwva para continuar 
as negocia~·Des intemacio-
1za1s sohre a redw;{io das 
emissoes de gases do efeito 
estlifa. Negocicu;oes procede
ram em uma serie de Confe
rfJncias das Partes (COPs), a 
mais importante sendo a 
ter~·a (COP-3) em Kyoto, 
Japilo, onde o Protocolo de 
Kyoto j'oi negociado em 
dezembro de 1997. Dutro 
COP particularmente impor
tante (.COP-6) acontecera em 
novemhro de 2000 em Haia, 
Holanda, para decidir o 
papel das flares/as sob o 
Protocolo de Kyoto, inclusi
ve o papel das florestas tro
picais no Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 
(MDL). Enquanto negocia
r;6es sohre a inclusiio das 
florestas tropicais no comba
te ao efeito estufa /em par 
trcis uma serie de pautas 
escondidas, as debates sabre 
Jlorestas siio freqiientemente 
expressadas em termos aca
demicos e/ou morals. 

Um item essencial de 
informar;clo de fundo e que 
nilo existe nenhuma opr;ii.o 
para niio fazer nuda sob re o 
efeito estufa. Cencirios de 
"neg6cios coma sempre" que 
usam as melhores informa
r;oes disponfveis indicam 
1mpactos tremendos ao longo 
do sernlo 21. Espera-se que 
os pa(ses em desenvolvimen
to venham sofrer as maiores 
perdas devido cw efeito estu
Ja. especialmente perdas de 
vida humanu. Sob a suposi
~·iio obviamente otimista, de 
que a popular;iio mundial 
niio cresce depois 1990, a 
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mortalidade aumentada devi- onde a agricultura sofrera energia. Ao fechar a porta 
do a duplicar;iio do C02 pre- ma is devid'o ao eJeito estuJa. para Jontes de creditos de 
industrial (i.e., aproximada- Os representantes dos pa(- carbono potencialmente 
mente no ano 2070) seria de ses europeus e do Brasil siio grandes dispon(veis para 
I 38 mil vidas/ano ('I I 5 mil quern ma is pressiona para . ·c;:ompra no estrangeiro, por 
das qua is .seriam e.m pa(ses uma redufiio da abrangenr:'ia exemplo at raves de projetos 
em desenvolvimeflto ), de atividades em florestas . de MDL para manutenfiio 
enqu"anto perdas. monetarias tropicais como medidas de de florestas tropicais, os 
independente de perda de combate ao eJeito estuJa. A EVA seriam forr;ados a apli-
vida totalizariam US$22 I posir;iio dos pa(ses europeus car impastos pesados sob re 
bilhoes/ano, em termos de e melhor explicada pelo Jato o carbono nos combustive is 
do/ares constantes de 1990, basico de que os prer;os dos f6sseis. Pela mesma raziio, 
de ac;_;rdo com 0 cenario d&. combustfveis f6sseis siio os pa[ses europeus gosta-
referenci~ usado pel~ Se_gun- muito mais altos na Europa riam de instituir wn limite 
do (<.elatono de Avaliar;ao do.:.,. do que nos Estados Unidos. sabre a porcentagcm do. 
Paznel Intergovernmental . / 
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.. Em prat1camente qua quer compromisso de Kyoto de 

so re u anr;a e 1ma , 1. I I , d 
(IPCC). 0 Jato de que os pms e.uropeu um 1tro c e C(l( a pa1s que po e ser 
pa(ses em desenvolvirriento g~solrn~ .. custa o dobro ou o satisfeita pe/o MDL e/ou 
soJrer.iio muito niio e geral- tnplo do prefo nos EVA. par outros "mecanismos fle-
mente entendida no Brasil, lsto aur;:enta os cu.sto~ de. x(veis", tais como a imple-
onde 0 efeito estufa freqiien- produ~90 para as 1ndustnas mentar;(7o em conj unto e o 
temente e vista coma u.m pro- europeias e as coloca em_ comercio das emissiJcs entre 
blema que principalmente' desvantagem n.a compe.t1r;ao membros do Anexo B do 
aJeta os pa(ses do norte. . por mercados 1nternac10- Protocolo (0.1· pa(scs quc 
lnJelizmente, o Relat6rio na1s. Portanto, 0.1· governos accitaram fimite.1· nacionais 
Especial do JPCC sabre europeus estiio ansiosos sobre as emissi5es). 
lmpactos Regionais indica o - · para forr;ar os EVA. co 
Brasil coma um dos p,a(ses aumentarem seus prer;os de Continua na pag. 9 



MDL entra no combate 
contra ef eito estuf a 
E.</a' con,;dem,Oe> podem canduz;, 
a uma tendencia para questionar aspectos 
praticos e te6ricos de projetos de MDL no 
setor jlorestal muito alem do que seria o 
caso de out ra forma. Obviamente, a luta 
diplomdtica entre a America do Norte e a 
Europa niio estd baseado no interesse nacio- ., 
nal brasileiro, e o Brasil seria sabio em pen
sar cuidadosamente sob re onde ficam os sew; 
pr<lprios interesses. ·· · 

A oposir;iio do M inisterio de Relar;oes 
Exteriores do Brasil a inclusiio de jlorestas 
no MDL mistifica muitas pessoas par causa 
dos benej[cios potenciais muito grandes para 
o Pafs· oriundos da renda do carbono e da 
ajuda em alcan\·ar ol~jetivos nacionais, tais 
co11w controlur o dcsmatwnento. A posirJio 
do /la!IWraty C /lle/[zor expficada pefa CO!lVIC

~·iio de que o resto do mundo e engajado em 
u11w conspira<:iio permanente para tirar a 
Amazonia do Brasil, e que o carbono pode
riafornecer uma desculpa parafazer isto. 
Vale a pena notar que a oposir;ao do ltama
ruty a inclusiio de florestas no MDL nao e 
comparfilhada pelos governadores dos esta
dos amazonicos, ncm pc/a maioria da comu
nidadc cieml]lca brasileira. Tambem niio e 
compartilhada pclo Ministro do Meio 
Ambiente que, em Cochabamba, Bolivia em 
junlw de 1999, assinou uma declarar;ao em 
conjunto com os ministros do meio ambiente 
dos pa(ses latinos americanos pedindo a 
inc/usao da.1· florestas naturais no MDL. 

Os debates subre o MDL estiio se intensifi
cando no Brasil e em outros lugars, em pre
parar;iio para a COP-6. Enquanto as deci
s6es a .1·e rem to mad as ta silo important es 
para o primeiro perfodo de compromisso do 
Protocolo de Kyoto (2008-2012) e para o · 
futuro das jlorestas tropicais, nao deveria ser 
esquecido que o mundo nil.a tennina em 
novembro. lndependente do que vier a ser 
decidido na cidade de Haia, o efeito estufa 
estara conosco durante seculos, e, na medida 
em que os seu~· impactos ficam mais 6bvios e 
inegaveis, as medidas tomadas para comba
te r isto aumentariio. lndependente de COP-6, 
mais cedo ou mais tarde o papel das jlores
tas tropicais sera reconhecido e sera incor
porado nas medidas de combate au efeito 
estufa porque a l6gica atras dos beneficios 
de carbono fornecidos pela manutenr;iio das 
jlorestas tropicais e cientificamente firme. 
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Plantio realizado em 1986, em terras da Amazonia 


