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O projeto

O conteúdo deste caderno é fruto do segundo encontro da série Seminários Sustentáveis, realizado pela Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável
– FBDS, com apoio da AES Brasil.
O encontro teve como tema Os Fatores Limitantes à Implementação de Medidas
Mitigadoras do Aquecimento Global e contou com boas-vindas de Israel Klabin,
presidente do Conselho Curador da FBDS, Britaldo Soares, diretor presidente da
AES Brasil, e Demóstenes Barbosa da Silva, diretor de Gestão de Meio Ambiente e
Créditos de Carbono da AES Brasil.
A introdução do tema foi feita pelo professor Eneas Salati, diretor técnico da FBDS,
seguida das palestras de Suzana Kahn, secretária de Mudanças Climáticas e Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, sobre Matriz de Transporte;
Carlos Nobre, pesquisador-titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
(INPE), sobre Desmatamento da Amazônia; e professor José Goldemberg, da Universidade de São Paulo (USP), sobre Geração de Energia Elétrica.
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Editorial

Alerta aos governos e ao setor empresarial
A FBDS é um subproduto da Conferência RIO 92, quando o conceito
de desenvolvimento sustentável foi lançado, ainda sem as ancoragens necessárias. A função da FBDS, até o momento, tem sido a
de procurar o próprio conceito como um instrumento de desenvolvimento que pudesse alcançar todo modelo econômico, vindo a
melhorar as condições climáticas do planeta.
Os atores que tratam das questões climáticas são os mesmos de
quinze anos atrás. Nós temos nos alternado, no Governo e em outras
instâncias, nas negociações internacionais, nas pesquisas científicas
e acadêmicas. Temos algumas divergências temáticas, mas também
a consciência concreta e consolidada do que deve ser feito. E sabemos que enfrentamos uma fase crítica, cíclica, não só do modelo da
matriz energética, mas de todos os outros, até mesmo do próprio
modelo político no qual a nossa civilização repousa.
Essas questões vêm sendo discutidas em vários fóruns. Temos procurado caminhar num sentido mais profissionalizante, e chegamos
hoje à seguinte situação: as previsões do Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas – IPCC da ONU indicam que nós temos um
calendário de catástrofes. Estamos correndo contra o tempo.
Isso significa que precisamos superar os fatores limitantes das decisões que, de certa forma, não precisamos mais discutir, porque todos nós sabemos o que é: a descarbonização do planeta. Esse processo
requer uma mudança na matriz energética, que até hoje vem sendo discutida em dois níveis: no global,
cujos temas são discutidos nas Conferences of the Parties e pelos representantes dos diversos governos,
e nos nível doméstico, em cada um dos países.
O Brasil, por exemplo, está em quarto lugar no ranking de emissões do planeta, e aqui o problema mais
grave não é a matriz energética, mas o desmatamento da Amazônia. Uma vez que temos consciência disso, as políticas públicas necessárias aí estão. Então qual é o problema? A implementação dessas políticas
públicas.
Sabemos também que os fatores decisórios se distanciam, cada vez mais, do próprio governo, não só do
governo brasileiro, mas dos demais. E os modelos que herdamos da Revolução Industrial há 150 anos
não nos permitem encarar essas soluções urgentes da maneira necessária para que possamos atingir o
cronograma que poderia nos liberar das situações complicadas que vamos viver daqui para frente.
Estamos avançando nas discussões. E nós não mais nos dirigimos somente aos governos, mas às forças
motoras da economia, às empresas privadas, que poderão seguramente, com mais eficiência, nos ajudar
a reorganizar o planeta.
Neste segundo encontro FBDS e AES Brasil, temos como palestrantes três representantes dos nossos mestres. E a proposta desse seminário é que nós todos possamos aprender mais.

Israel Klabin, Presidente do Conselho Curador da FBDS
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Contribuição privada à mitigação
A AES Brasil tem feito esforços consistentes na área de Mudanças Climáticas. Além das ações que visam a contribuir para a mitigação, a empresa
também olha o tema como um negócio e age para que se tenha um esforço com caráter sustentável.
Entre as ações em curso, está o desenvolvimento da metodologia para
reflorestamento do Tietê que visa à geração de créditos de carbono e, assim, receitas que realimentem o processo, disponibilizando recursos para
novos projetos.
Do ponto de vista das empresas privadas, ter recursos para projetos na
área de mudanças climáticas é um imenso desafio.
No Brasil, além do reflorestamento de 10 mil hectares na região do rio
Tietê, a AES fez a aquisição de uma empresa que trata da remoção de metano em fazendas de suinocultura. No Brasil são cerca de 300 e no México mais 200. Esses são dois exemplos de ações para remoção
de CO2 e outros gases do efeito estufa da atmosfera.
A promoção dos Seminários Sustentáveis, em parceria com a FBDS, muito nos estimula. Estamos certos
de que os debates são fundamentais para que possamos caminhar, unindo esforços, e vencermos os
impactos provocados pelas Mudanças Climáticas.
Britaldo Soares, diretor presidente da AES Brasil

O desafio do setor empresarial
Uma questão que temos debatido é a constatação de que é grande o desafio a enfrentar. O que é preciso fazer para reduzir a concentração desses
gases na atmosfera? Quem deverá ser mobilizado nesse processo?
Chegamos à conclusão de que o processo educativo e as políticas colocadas por si só não serão suficientes. É fundamentalmente necessário um
engajamento expressivo dos agentes econômicos. E muito ainda deve ser
feito, pois estamos distantes disto, talvez porque as decisões tomadas no
mundo empresarial normalmente se baseiam em fluxos de caixa.
Quando entendemos a gravidade dos impactos que poderão vir com as
Mudanças Climáticas, inclusive impactos sobre a economia mundial, esses
fenômenos se projetam em horizontes que estão muito além do que está
previsto nessas decisões empresariais.
Se continuarmos tomando decisões sem levar em conta a realidade desses
impactos, nós não reduziremos este gap.
Estamos trabalhando com grandes pesquisadores e mestres desta área.
Temos 25 projetos de tentativa de redução deste quadro, mas sabemos
que estamos longe de conseguir salvar o Brasil. Achamos que o país precisa protagonizar uma saída, pelo
menos do ponto de vista dos países tropicais.
Demóstenes Barbosa da Silva, diretor de Gestão de Meio Ambiente
e Créditos de Carbono da AES Brasil

5

Apresentação do tema
Como minimizar os impactos da matriz energética e
do desmatamento nas mudanças climáticas globais
Cientista, engenheiro agrônomo, doutor em Agronomia e professor, Eneas
Salati, diretor técnico da FBDS, foi o pesquisador responsável pela descrição do ciclo da água da Amazônia brasileira, base para o conhecimento
hidrológico da região. Também é um estudioso das Mudanças Climáticas
Globais.
“O tema escolhido é de grande complexidade, uma vez que ainda tem que
ser equacionado adequadamente para que as possíveis soluções sejam
previstas em caráter de urgência”.
A temperatura do planeta vem sofrendo variações e aumentando, principalmente nos últimos cem anos, não só em função da oscilação natural
proveniente de parâmetros orbitais do planeta e da energia emitida pelo
sol, mas certamente também por ações antrópicas (do homem). Em todas
as regiões do mundo, o aumento de temperatura apresenta um comportamento comum, com a mesma curva e tendência (ver gráfico abaixo).
Medidas indicam que vem se acumulando no planeta uma quantidade
de energia que corresponde a 1,60 W/m², equivalente àquela liberada em uma explosão de 10 bombas
atômicas de Hiroxima, por segundo. Essa energia vem provocando uma série de alterações, entre as quais
o aumento de 0,8°C na atmosfera, nos últimos 100 anos. A maior parte, da ordem de 80%, está sendo
acumulada nos oceanos e aumentando a temperatura. Outra parte vem derretendo o gelo em diversas
regiões do planeta e provocando um aumento da umidade absoluta do ar.

models using only natural
forcings
models using both natural
and anthropogenic forcings
FONTE IPCC 2007

O homem pode realmente mudar o equilíbrio climático do planeta?
Sim, o Homem pode mudar o equilíbrio climático do planeta. Não apenas com as guerras nucleares mas
também, como está acontecendo, alterando de maneira contínua e constante a composição química da
atmosfera, com o aumento das concentrações dos gases de efeito estufa, sendo o mais importante o CO2.
O impacto sobre os ecossistemas depende do modelo utilizado para previsões do clima futuro para os diversos cenários de emissão e da ação conjunta do aumento da temperatura e da variação da precipitação.
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No caso específico de uma guerra nuclear, foi demonstrado que a modificação climática seria profunda
com a formação de uma cobertura de nuvens que evitaria a entrada de luz solar levando à extinção de
muitas espécies, especialmente de mamíferos e do próprio Homem. Essa evidência gerou uma desaceleração da corrida armamentista.
No caso do aumento dos gases de efeito estufa na atmosfera decorrente da atividade antrópica, o efeito
é mais lento e demorou mesmo a ser percebido. Porém, se medidas adequadas não forem adotadas no
curto prazo, os impactos poderão ser irreversíveis. Eles trarão prejuízo da estabilidade do clima e dos
ciclos hidrológicos, dos sistemas produtivos e ecossistemas naturais, sendo difícil ou impossível que o
Homem consiga retornar aos parâmetros climáticos do século XIX ou mesmo do século XX.

Mas qual será o ponto de não retorno? Até onde essa interferência pode ser feita para
que o homem ainda tenha o controle para conter o processo e os impactos?
O cenário atual mostra que há um aumento da concentração de gases de
efeito estufa na atmosfera, sendo o
mais significativo o CO2. Os impactos
das mudanças climáticas dependem
do modelo usado para os diversos
cenários de emissão e da ação conjunta do aumento da temperatura e
da variação de precipitação. Esses
fatores influenciam diretamente na
instabilidade gerada nos ecossistemas naturais, na disponibilidade
dos recursos hídricos e na produção
agrícola. O quadro ao lado indica o
aquecimento médio anual do planeta
de média de modelos para 3 cenários
de emissões (B1, A1B e A2) para os
períodos de 2011-2030; 2046-2065
e para 2080-2099, quando comparados ao período de 1980-1999.
As médias das condições climáticas do planeta apresentavam oscilações cíclicas nos últimos milênios,
mas tendiam sempre a voltar ao ponto de equilíbrio. As mudanças climáticas decorrentes das atividades
humanas tendem a alterar esse equilíbrio dinâmico, podendo não mais retornar ao equilíbrio inicial, ou
seja, atingir um ponto de não-retorno conhecido como tipping point.
Um exemplo é o da calota polar que apresentava variação na extensão e espessura durante os períodos
de inverno e verão e, atualmente, vem sistematicamente diminuindo. As últimas informações científicas
indicam que ela pode desaparecer totalmente, com sérias conseqüências na realimentação do desequilíbrio climático.
Em resumo: a humanidade vem usando os recursos naturais, especialmente aqueles ligados às condições
climáticas, julgando que os mesmos sejam infinitos e imutáveis, na média. No entanto, verifica-se que os
mesmos podem ser alterados, demandando esforço e conhecimento para evitar situações catastróficas,
que, infelizmente, já estão ocorrendo.
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Tecnologias, práticas e políticas sugeridas pelo IPCC
SETORES

DISPONÍVEIS ATÉ 2030

Maior eficiência na oferta e distribuição
de energia; troca de carvão por gás natural; energias renováveis: hidro, solar,
eólica, biomassa; primeiras aplicações
de seqüestro de carbono (CCS) em termoelétricas.

CCS para termoelétricas a gás, biomassa
e carvão; energia nuclear avançada;
energia renovável avançada (incluindo
energia de ondas e das marés, solar
fotovoltaica).

Veículos mais eficientes, híbridos e
movidos a diesel; biocombustíveis;
mudança do padrão rodoviário para
ferroviário; bicicleta e caminhada; planejamento geográfico e de transporte
de massa.

Biocombustíveis de segunda geração;
aviões mais eficientes; carros elétricos;
híbridos avançados com maior potência
e melhores baterias.

FLORESTAS

Reflorestamento;
manejo
florestal;
redução do desmatamento; maior eficiência da indústria madeireira; uso de
produtos madeireiros para biocombustíveis no lugar de combustíveis fósseis.

Desenvolvimento de espécies de árvores comerciais com maior produção
de biomassa e seqüestro de carbono;
tecnologias de monitoramento remoto
para analise de vegetação e alteração
do uso do solo.

CONSTRUÇÃO
CIVIL

Eficiência na iluminação; uso da luz solar; eletrodomésticos, aquecimento e
refrigeração mais eficientes; isolamento
térmico; fluidos de refrigeração alternativos, reaproveitamento e reciclagem
de gases.

Design integrado para prédios comerciais, incluindo tecnologias como
medidores inteligentes e painéis fotovoltaicos integrados ao prédio.

Aparelhos elétricos mais eficientes;
reaproveitamento de calor e energia;
reciclagem e substituição de materiais;
controle das emissões de GEE além do
CO2; tecnologias específicas para cada
setor.

Eficiência energética avançada; CCS na
indústria de cimento, amônia e aço;
novas tecnologias na fabricação de alumínio.

Melhor manejo da terra para aumentar a concentração de carbono no solo;
restauro de solo degradado; melhores
práticas no cultivo, fertilização e no manejo dos dejetos animais; plantação para
biocombustível; eficiência energética.

Tecnologias e práticas que aumentam a
produtividade no campo.

Recuperação do metano de aterros
sanitários; incineração do lixo para
produção de energia elétrica; Compostagem do lixo orgânico; Tratamento
da água; Reciclagem e minimização do
lixo.

Biocoberturas e biofiltros para otimizar
a oxidação do metano em aterros

ENERGIA

TRANSPORTE

INDÚSTRIA

AGRICULTURA

LIXO
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DISPONÍVEIS
COMERCIALMENTE

para a mitigação do Aquecimento Global
JÁ SE MOSTRARAM
EFETIVOS

PRINCIPAIS RESTRIÇÕES

Redução dos subsídios para combustíveis fósseis; taxação de carbono para
combustíveis fósseis; subsídios para
energias renováveis; obrigações para o
uso de energias renováveis; subsídio a
produtores;

Interesses da indústria podem tornar difíceis de serem implementadas medidas
que restrinjam o uso de combustíveis
fósseis.

Obrigatoriedade de economia de combustível; biocombustíveis; padrões para
emissão de CO2 em transporte; taxação
na compra e uso de veículos privados;
investimentos em transportes públicos
não motorizados.

Cobertura parcial da frota de veículos
pode limitar a efetividade das medidas;
efetividade pode cair se a renda aumentar.

Incentivos financeiros para aumentar
a área florestal e/ou reduzir o desmatamento, e para manter e melhorar o
manejo de florestas.

Falta de investimentos em tecnologia;
Dificuldades com a posse da terra em
algumas regiões.

Padrões de eficiência para eletrodomésticos (uso de etiquetas informativas);
regulação para novas construções;
programas de eficiência energética da
demanda; liderança do setor público na
eficiência energética.

Revisões periódicas nos padrões; regulação deve ser desenhada para que as
concessionárias de serviços públicos
possam ter lucro; atratividade de novos
prédios pode ser prejudicial.

Disponibilidade de informações de
benchmark; padrões de performance;
subsídios e créditos em impostos para
empresas ambientalmente eficientes;
acordos voluntários de eficiência; permissões de emissão negociáveis.
Incentivos financeiros e regulação para
melhorar o manejo da terra (aumentar o
estoque de carbono no solo); incentivos
para o uso eficiente de fertilizantes e de
irrigação.

Incentivos financeiros na melhora do
tratamento do lixo e da água; incentivos
e obrigações na área de energias renováveis provenientes do lixo; regulação
para o manejo do lixo.
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Suzana Kahn
Fatores limitantes quanto à matriz de transporte
Convidada pela experiência como membro do Painel Intergovernamental
de Mudanças Climáticas – IPCC, da ONU, e também para comentar a visão
do Governo, Suzana Kahn, atual secretária Nacional de Mudanças Climáticas e de Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente, é mestre
em Ciência, Engenharia Nuclear e Planejamento Energético, e doutora em
Ciência, com especialidade em Engenharia de Produção.
Suzana Kahn falou sobre os fatores limitantes à implementação de medidas recomendadas pelo IPCC no setor de transportes e foi categórica: “Será
muito difícil reverter o crescimento da demanda por energia deste setor,
para o qual a questão da mitigação não é nada trivial”.
As emissões dos gases de efeito estufa do setor de transporte, em 2004,
representaram 23% das emissões mundiais relacionadas à energia. O mais
alarmante é a dependência do petróleo: 96% do transporte mundial é dependente dos derivados do petróleo. No Brasil, mesmo com a participação
de energias renováveis como o álcool, o petróleo ainda representa 83,9%
da energia usada no setor. “A gente se move baseado na queima de combustível fóssil, que é naturalmente ineficiente”.
Outra questão a ser observada é a predominância mundial da modalidade rodoviária: 81% dos transportes
e 45% da energia gasta em transporte no mundo dizem respeito a carros particulares. Há também um aumento cada vez maior da taxa de motorização dos países em desenvolvimento. A projeção para o número
de automóveis revela que são 800 milhões, em 2008, serão 1,3 bilhão em 2030 e 2 bilhões em 2050. Até
2030, mais de 90% deste contingente usará energia à base de petróleo. “Se nada for feito já, a tendência
é que este padrão seja seguido, o que é insustentável”.
Hoje, a taxa de crescimento anual dos transportes é de 2% ao ano (Estados Unidos 1,7%, União Européia
0,4% e Japão 0,2%), sendo maior nos países e regiões em desenvolvimento (China 6%, Índia 4,7%, América
do Sul 3%).

Que questões estão associadas ao cenário de crescimento
das emissões de transporte?
Em primeiro lugar, não está claro se o petróleo continuará representando a quase totalidade (96%) da
matéria-prima para o setor mundial, uma vez que alternativas já foram apontadas, como gás natural,
biomassa, hidrogênio e eletricidade. Também existem incertezas quanto à forma e à taxa de crescimento econômico, fator que mais impulsiona a demanda por transporte. Com o aumento de renda aumenta
também o uso de transporte, não só por mobilidade, mas pela necessidade de meios mais rápidos. “A tendência é aumentar o uso de automóveis, mas há alternativas, como a melhoria dos sistemas de transporte
público, como os implantados em Curitiba e Bogotá. Tudo dependerá das escolhas tanto dos governos
como dos cidadãos”.
O setor também tem discutido a questão do sucateamento, porque embora a frota de carros cresça com
a venda de veículos mais eficientes, os antigos não são retirados de mercado, mas sim repassados para
segunda e terceira mãos. “Na realidade não se tem uma renovação, mais um acréscimo de frota. Isso faz
com que os ganhos sejam perdidos”.

Biocombustíveis é um dos temas prioritários no Plano Nacional de
Mudanças Climáticas, mas ainda que o etanol seja um exemplo bemsucedido, é preciso que se encontrem outras soluções, uma vez que
nossa dependência também vem do diesel, um poluidor excessivo,
principalmente, para as grandes metrópoles.
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Neste cenário, quais são as premissas a serem avaliadas
ao se pensar em alternativas de mitigação?
A primeira está voltada à tecnologia: veículos com combustíveis mais eficientes, híbridos – já disponíveis
no Japão e nos Estados Unidos, mas ainda caros –, ou que utilizem diesel com menor teor de enxofre, cuja
tecnologia é sofisticada e a emissão bem menor. As medidas de melhoria da eficiência dos veículos geram
economia de combustível e podem trazer benefícios líquidos. O problema é que o potencial de mercado é
muito mais baixo em razão da influência de outras considerações dos consumidores, como o desempenho
e o modelo. “Não há informações suficientes para avaliar o potencial de mitigação dos veículos leves. Não
se espera que as forças de mercado sozinhas, entre elas o aumento dos custos dos combustíveis, promovam reduções significativas de emissões”.
A segunda premissa está associada aos combustíveis alternativos. Os biocombustíveis podem ser importantes na redução das emissões de gases de efeito estufa no setor de transporte, dependendo da via de
produção (que deve ser sustentável). Projeta-se que os biocombustíveis usados como aditivos e substitutos à gasolina e ao diesel aumentem para 3% sua participação na demanda total de energia para o
transporte na linha de base, em 2030. E poderia aumentar para cerca de 5 a 10%, dependendo dos futuros
preços do petróleo e do carbono, da melhoria na eficiência dos veículos e do êxito das tecnologias no uso
de biomassa da celulose.
E a terceira premissa está relacionada às políticas de transporte e envolve planejamento urbano. É possível a adoção de medidas como tarifas diferenciadas, restrição de entrada de veículos em determinadas
áreas urbanas, pedágios, cobrança de impostos que favorecem “carros mais eficientes”. Mas todos esses instrumentos regulatórios têm limitações culturais, sociais, legais e políticas. Outras questões como
mudança do transporte rodoviário para o ferroviário, sistemas de transporte público, uso do transporte
não-motorizado, usando alternativas como andar de bicicleta e caminhar, podem ser pensadas.
Mesmo com todos esses avanços tecnológicos em motores e combustíveis, espera-se que o petróleo
mantenha a posição dominante como fonte de energia para o transporte. “Somente com reduções significativas nas taxas de crescimento econômico mundial, mudanças de comportamento e intervenções
políticas mais amplas, as emissões de gases do efeito estufa poderão cair substancialmente. Existem
muitas opções para mitigar emissões no setor de transporte, mas que enfrentam muitas barreiras, devido
às preferências dos consumidores e à falta de políticas públicas orientadas.”, conclui Suzana Kahn.

BRASIL

FONTE a partir de MME, 2007

MUNDO

Petróleo // 96,0%

Eletricidade // 1,2%

Petróleo // 83,9%

Gás natural // 3,8%

Gás natural // 2,4%

Carvão // 0,4%

Renováveis // 12,0%

Eletricidade // 0,2%
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Carlos Nobre
Fatores limitantes quanto ao desmatamento da Amazônia
Engenheiro eletrônico e doutor em Meteorologia, Carlos Nobre é pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE e foi um
dos arquitetos do “Experimento de Grande Escala da Biosfera-Atmosfera
da Amazônia”. Tem dedicado a carreira científica à Amazônia e desenvolveu pesquisas pioneiras sobre os impactos climáticos do desmatamento
da região, formulando em 1991 a hipótese da savanização da floresta tropical em resposta aos desmatamentos e ao Aquecimento Global, hipótese
que vem sendo estudada em todo o mundo.
Pode parecer pessimismo, mas o cientista Carlos Nobre faz um alerta:
“Nós já passamos há décadas do ponto de onde poderíamos reverter o
Aquecimento Global. Um dos pontos de não retrocesso é o degelo no Ártico. Em menos de 50 anos, não haverá mais gelo sobre o Oceano Ártico
ao final do verão do Hemisfério Norte e isso não tem volta. Precisamos
reduzir, e já, os riscos das mudanças climáticas. E talvez esse seja o maior
esforço humano que a civilização já enfrentou”.
Convidado a participar do segundo encontro Seminários Sustentáveis
FBDS, o professor Carlos Nobre falou sobre os fatores limitantes à implementação de medidas mitigadoras do Aquecimento Global quanto ao
desmatamento da Amazônia: “É muito complexo entendermos os fatores, porque ainda não compreendemos a dinâmica que leva às emissões provocadas pelo desmatamento. Estudos realizados no INPE
mostram que se a temperatura da Amazônia subir três graus acontecerá uma mudança climática abrupta
que levará à savanização de grande parte da Amazônia e à aridização de parte da região da caatinga.”

Cenário mundial
Cerca de 80% das emissões mundiais de gás carbônico são provenientes da queima dos combustíveis fósseis e 15 a 18% dos desmatamentos tropicais. Do total de emissões, 43% ficam na atmosfera, aquecendo
o planeta, e 55% vão para os oceanos e para a biota terrestre. “Sabemos que estes dois reservatórios, oceanos e biota terrestre, já começam a dar sinais de saturação e a sua efetividade em retirar gás carbônico
da atmosfera diminuiu 18% nos últimos sete anos”.

A principal causa do
desmatamento brasileiro
é a pecuária. “Entre 70 a
80% da área desmatada da
Amazônia são ocupadas
por essa atividade.
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A média global de emissões de carbono per capta vem aumentando: em 1980 era de 0,93 toneladas e em 2005 passou a 1,21. Para
que atinja a meta definida para 2050 de reduzir as emissões em
50%, devem-se reduzir as emissões em 60% a 70%, considerandose também as emissões das florestas. “Se nos próximos 40 anos
conseguirmos diminuir em 50% o desmatamento atual de 13 milhões de hectares anuais, nós vamos deixar de emitir 50 bilhões
de toneladas de carbono e isso representa de 10 a 12% da meta de
estabilização das concentrações atmosféricas de gás carbônico em
550 partes por milhão”.
Dentre os vários ecossistemas do mundo, as florestas tropicais
são as únicas que reúnem alto estoque de carbono e alta biodiversidade, e, por isso, têm um grande potencial de prestação de
serviços ambientais, sendo o seqüestro de carbono o mais conhecido. Segundo Robert Constance, pesquisador norte-americano do
Dartmouth College, se fossem contabilizados os mais de trinta serviços ambientais prestados pelas florestas tropicais, o total seria
bem superior ao PIB mundial.

E no caso do Brasil? É possível conter o desmatamento, definitivamente?
Mitigar emissões no Brasil é, principalmente, reduzir o desmatamento, uma vez que três quartos das
emissões brasileiras de gases para a atmosfera vêm da derrubada de florestas tropicais e vegetação do
cerrado. Segundo o professor Carlos Nobre, a principal causa do desmatamento brasileiro é a atividade
pecuária. “Entre 70 a 80% da área desmatada da Amazônia são ocupadas por atividade pecuária. O Brasil
é o maior exportador de carne do mundo e a demanda do mercado interno também não pára de crescer.
A relação de gramas de carne per capta consumida aqui já está equiparada com a de cereais”.
No Brasil, há uma cabeça de gado por hectare, longe da marca da pecuária observada em outros países:
até 4 cabeças por hectare. Em 1992, a Amazônia tinha 30 milhões de cabeças de gado e em 2003, 67
milhões, um crescimento de 150%, enquanto o crescimento do rebanho do Brasil foi de 33%. “Não é difícil
concluir que a expansão da criação de gado está migrando para a Amazônia”.

Nosso grande
desafio é a
Amazônia.
Precisamos
de um novo
e sustentável
modelo.
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A diminuição das taxas de desmatamento é sustentável?
No Brasil, entre 2004 e 2007 houve um decréscimo no desmatamento, em função de uma combinação de
fatores, como, queda do preço de commodities, fiscalização e aplicação da lei, repercussão internacional
da morte de Dorothy Stang1 . “Se admitirmos uma linha base de 20 mil km2 de desmatamento por ano,
nos últimos três anos evitamos o desmatamento de 17 mil km2. Estima-se que haja 220 milhões de toneladas de carbono na biomassa. Atribuindo um valor de US$ 10 por tonelada, podemos dizer que essa
redução equivaleria, num possível mecanismo de carbono que considerasse o desmatamento evitado, a
US$ 2,2 bilhões, um valor muito significativo, indiscutivelmente superior ao rendimento econômico desta
área com pecuária.”
Portanto, diminuir o desmatamento faz sentido para o clima do planeta, mas também tem um valor econômico implícito, que poderá ser real dependo de como forem as negociações da Convenção Climática na
questão do mecanismo conhecido como Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation
- REDD.
Mas o fato é que o desmatamento existe e que em 2008 o quadro já é novamente de crescimento. Vários
fatores estão relacionados a este quadro, tais quais: aumento dos preços das commodities agrícolas (soja,
carne, leite), Amazônia como última fronteira de madeira tropical e a competição por terras. A grande
questão internacional é se a expansão do biocombustível brasileiro pode ameaçar a Amazônia. Até o
momento a Amazônia ficou de fora da área recomendada pelo governo para expansão do plantio da canade-açúcar para biocombustível. Mas poderá acontecer com a cana o que aconteceu com a soja e com a
pecuária, que já invadiram as áreas da Amazônia?

1

Missionária inglesa morta, em 2005, no município de Anapu,
região Amazônica.
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Como tornar o Brasil “potência ambiental” ou o primeiro país tropical desenvolvido?
O modelo atual – baseado no tripé: pecuária, madeira e sojicultura – é insustentável. Um novo modelo
deve ser criado, aliando biodiversidade, serviços
ambientais, recursos hídricos e fortalecimento da
agricultura familiar, trazendo benefícios também
para a população local. Hoje, o PIB da Amazônia
vem dos minérios e da Zona Franca de Manaus. É
preciso que se adicione valor ao âmago da floresta,
através de um novo paradigma econômico baseado
no valor econômico da floresta em pé.
A Academia Brasileira de Ciências propõe a criação de universidades e Institutos de Tecnologia da
Amazônia, com pelo menos 3000 novos cientistas,
engenheiros e tecnologistas locados na região. Os
objetivos são: alavancar a pesquisa e o desenvolvimento, tratar da tecnologia de ponta e biotecnologia
e desenvolver 50 a 100 produtos da biodiversidade
com valor econômico (hoje apenas cinco produtos
da biodiversidade da região atingem mercados globais). Somente essa base econômica já seria maior
do que as da pecuária e madeira juntas.
“Nosso grande desafio é, portanto, a Amazônia.
Precisamos de um novo e sustentável modelo para
os trópicos, definido a partir de estudos, pesquisas e dados científicos. Hoje, uma das dificuldades
de se inventar um modelo deve-se ao baixo investimento em pesquisa e desenvolvimento aplicado
no Brasil. O grande desafio de nossa geração e da
próxima é inventar um novo paradigma de desenvolvimento para o Brasil, reconhecendo que o uso
racional dos vastos recursos naturais renováveis e
da biodiversidade pode ser a grande alavanca para
o desenvolvimento sustentável”, finalizou o professor Carlos Nobre.

Nós já passamos há décadas do ponto de onde poderíamos
reverter o Aquecimento Global. Precisamos reduzir, e já, os
riscos das mudanças climáticas. Talvez esse seja o maior esforço
humano que a civilização já enfrentou.
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José Goldemberg
Fatores limitantes quanto à geração de energia elétrica
Consultor do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento e considerado um dos mais importantes especialistas em Energia e Meio Ambiente, José Goldemberg é doutor em Ciências Físicas pela Universidade
de São Paulo da qual foi Reitor. Foi presidente da Companhia Energética
de São Paulo (CESP), presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso
da Ciência, secretário de Ciência e Tecnologia, secretário do Meio Ambiente da Presidência da República e ministro da Educação. Ex-professor
da Universidade de Paris, na França, de Princeton, nos Estados Unidos, é
membro da Academia Internacional do Meio Ambiente em Genebra, na
Suíça.
No seminário, José Goldemberg expôs uma visão científica sobre os fatores limitantes à implementação de medidas mitigadoras do Aquecimento
Global quanto à geração de energia elétrica.
Atualmente, a oferta interna de energia no Brasil é distribuída como mostra o gráfico abaixo, basicamente por petróleo (39%), biomassa (30%) e
hidráulica e eletricidade (15%). A matriz energética do país se difere, e
muito, do modelo mundial, que apresenta os seguintes parâmetros: 39%
carvão, 17% nuclear, 16,5% hidroeletricidade, e petróleo 7,5%.

Como é feito o planejamento brasileiro
para energia?

Oferta interna de energia

Estrutura de participação das fontes
(brasil - 2005)

Acreditava-se que para o Brasil se desenvolver
precisaria aumentar o consumo de energia per
capta, e, portanto, de eletricidade, em pelo menos
quatro vezes.
“O planejamento brasileiro de energia é feito com
base na seguinte premissa: se o país não consome
muita eletricidade, não é desenvolvido. Mas essa
visão é obsoleta”.
Este paradigma data da década de 1960. Hoje, o
mundo percebeu que o usuário de energia não está
preocupado com a relação per capta de consumo,
mas sim com a garantia da iluminação, refrigeração
e outros confortos, e com um decente índice de desenvolvimento humano (IDH) 2. O Brasil tem um IDH
de 0,8. Levando-se em conta esses velhos parâmetros de planejamento, para o Brasil alcançar o IDH
dos países desenvolvidos (1,0), precisaria dobrar o
consumo de energia. “Mas o fato é que em países
desenvolvidos, depois de alcançado um alto IDH,
o consumo de energia per capta estaciona, o que
mostra que tais parâmetros precisam ser revistos”.
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Petróleo e derivados // 39,0%
Biomassa // 30,0%
Hidráulica e eletricidade // 15,0%
Gás natural // 9,0%
Carvão mineral // 6,0%
Urânio // 1,0%

Portanto, novas estratégias energéticas devem ser propostas, entre as quais o esforço por parte dos países industrializados para melhorar a eficiência no uso de energia e reduzir as emissões de carbono, uma
vez que a fonte principal de energia nessas regiões é o carvão. Já nos países em desenvolvimento, devem
ser introduzidos mecanismos, no próprio processo de desenvolvimento, para uso de tecnologias de energias eficientes e ambientalmente benignas. “É do interesse destes países que não se repita a trajetória
energética, adotada no passado, pelos países que são hoje industrializados. Este processo foi batizado
de leapfrog”.

Qual é o caminho que o Brasil deve seguir?
No Brasil, a questão não é muito diferente. O maior
problema com o modelo energético vigente no país
é que ele privilegia opções insustentáveis, que depois são difíceis de se corrigir. É preciso que se
encontre novas formas de energia renováveis para
que a capacidade instalada de produção de energia
aumente perto de três vezes, até 2030.
“Somente nos canaviais do Estado de São Paulo,
tem uma Itaipu3 adormecida. E isso não é uma figura de retórica”.
Até bem pouco tempo, os usineiros precisavam se
livrar do bagaço de cana-de-açúcar,e incinerar era
um problema ambiental terrível. Há cerca de cinco
anos, foi feito um acordo com o BNDES que passou
a emprestar dinheiro, privilegiando usineiros que
usassem caldeiras mais eficientes. A partir daí, o
bagaço começou a ser queimado com mais eficiência, passando a suprir as necessidades da usina e
servindo até mesmo para comercialização.
Portanto, a quantidade de energia elétrica colocada, hoje, na rede de abastecimento elétrico, da
ordem de 1 milhão de kW, vai aumentar nos próximos anos para 5 milhões. Até o ano de 2016,
deverá subir para 10 milhões kW. A utilização de
bagaço de cana, fonte energia renovável, ganhará
mais força e terá um papel mais importante.
Outras formas de energias renováveis, como a eólica, já fazem parte das apostas mundiais. O que se
produz de energia eólica ao redor do planeta já é
quase a energia total produzida no Brasil por meios
convencionais.

“Um futuro energético melhor, que não contribua
ainda mais para o efeito estufa, passa, necessariamente, pelas energias renováveis. No caso do
Brasil, também pelas hidroelétricas, que precisam
continuar em desenvolvimento”.

Capacidade instalada (MW)
Fonte
Hidrelétricas de grande porte
Térmicas
Gás Natural
Nuclear
Carvão
Outras
Alternativas
PCH
Centrais eólicas
Biomassa da cana
Resíduos Urbanos
Auto-produção
Importação
Total

2005
68.600 156.300
16.900 39.897
8.700
21.035
2.000
7.347
1.400
6.015
4.800
5.500
1.400
20.322
1.300
7.769
4.682
100
6.571
1.300
0
5.800
7.800
8.400
100.500 224.919

2

O IDH é medido pela combinação de parâmetros de geração de
renda, educação e saúde.
3

A usina hidrelétrica de Itaipu é a maior em operação no mundo. A potência de cerca de 12.600 MW é responsável pelo
suprimento de mais de 80% da energia elétrica consumida em
todo o Paraguai e cerca de 30% do abastecimento das regiões
Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil.

O maior problema com o modelo energético vigente no Brasil é que ele
privilegia opções insustentáveis, que depois são difíceis de se corrigir.
É preciso que encontrar novas formas de energia renováveis para que
a capacidade instalada de produção de energia aumente perto de três
vezes, até 2030.
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Entrevista

Entrevista com José Goldemberg
FBDS Quais são os panoramas mundial e brasileiro quanto às mudanças climáticas?
O panorama mundial foi determinado pelas negociações tomadas em Bali em dezembro de 2007. Do encontro saíram propostas que estão sendo preparadas para
serem apresentadas de forma mais definitiva em 2009, em uma reunião já marcada
para Ponzen, na Polônia. Espera-se que neste próximo debate seja tomada a decisão
sobre o que será feito com o Protocolo de Kyoto, que se encerra em 2012. As medidas se desenvolvem em ritmo lento e, somente na reunião de Ponzen, teremos uma
idéia de como andam as negociações tanto para os países do Anexo I, como os de
fora dele.
Ao longo dos últimos anos, a posição brasileira tem sido contrária às metas mandatórias, mas há uma esperança de que a posição do Brasil se amenize, até porque, do
contrário, sem as metas mandatórias, haverá pouquíssimo progresso.

Os principais
fatores que
impedem que
algumas ações
mitigadoras
sejam
implementadas
são de ordem
política não
técnica.

FBDS O relatório do IPCC faz recomendações de redução de emissões, inclusive com
a indicação de medidas mitigadoras. Muitos cientistas consideram que alguns fatores
impedem que algumas ações sejam implementadas. Isso é uma realidade?
As recomendações são bastante genéricas, e eu não vejo porque alguns cientistas
a questionam. Estou certo de que os principais fatores que impedem que algumas
ações mitigadoras sejam implementadas são de ordem política, não técnica. Alguns
países questionam as recomendações, e todos os questionamentos são de ordem
política.
FBDS Os países em desenvolvimento, incluindo o Brasil, estão em desvantagem quanto à mitigação e à adaptação dos efeitos do Aquecimento Global?
A desvantagem dos países em desenvolvimento, no meu ponto de vista, é que chegaram tarde num processo de desenvolvimento. Não há nenhuma desvantagem frente
aos países desenvolvidos no que se refere às ações de mitigação e de adaptação dos
efeitos de Aquecimento Global. Entendo que o Brasil tem mais possibilidades que os
países que se industrializaram há mais tempo. O segredo é fazer o uso mais eficiente
de energia.
FBDS Quais são as novas tecnologias que existem ou que poderão existir para ajudar
na solução do Aquecimento Global do ponto de vista do setor de energia? Quais são as
mudanças de comportamento e os novos padrões de consumo que permitiriam uma
mitigação das emissões de gases de efeito estufa no setor de energia?
Um dos principais problemas de emissão que provoca o Aquecimento Global é o
transporte. Hoje, 98% dos energéticos usados para o transporte são de derivados de
petróleo. A solução seria mudar os padrões de consumo, deixando de usar o automóvel, introduzindo novas tecnologias, como o uso do etanol e de carros híbridos
(gasolina + bateria). Não acredito no hidrogênio porque é um gás que não se encontra na natureza. Para produzí-lo, é necessário utilizar combustível fóssil. Hoje em dia,
a produção do hidrogênio é feita com o metano.
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FBDS No que tange a matriz de energia, é possível identificar quais são os principais fatores limitantes? Por exemplo, fontes de energia renováveis como a solar
são limitadas por problemas de domínio da tecnologia ou tem custos elevados?
No que se refere à matriz energética a solução é a utilização das energias renováveis. Os problemas para mudar a matriz energética atual são muito menos
técnicos do que econômicos. E mesmo assim alguns problemas econômicos já
foram reduzidos. O etanol é competitivo, a energia eólica é competitiva em diversos países do mundo, o aquecimento de água com energia solar já é uma
realidade na China. O futuro das energias renováveis é brilhante. O problema
sério é econômico. Só que quanto mais o mundo usar as energias renováveis, a
produção delas entrará em escala e o preço cairá. Em caso de subsídios que sejam necessários, eles serão inferiores aos praticados para a energia nuclear.
FBDS Existem caminhos possíveis e ações de médio e longo prazos verdadeiramente implementáveis para se vencer os impedimentos? O investimento brasileiro em
pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de energia renováveis é satisfatório?
Investimentos em pesquisa e tecnologia nunca são suficientes em qualquer lugar
do mundo. O que vemos acontecer lá fora é que grande parte dos investimentos
não são oriundos do governo, e sim da iniciativa privada. O grande gargalo não
é a pesquisa em si, é colocar os produtos no mercado. Há um hiato entre a pesquisa científica e tecnológica e aplicações no mundo produtivo. Esse problema
tem possibilidade de solução. Como no caso do etanol.
FBDS O governo e o setor privado brasileiro recentemente anunciaram sua intenção de construir usinas termoelétricas movidas a combustíveis fósseis como
estratégia de expansão da oferta de energia elétrica. Em sua opinião, essa é uma
estratégia sustentável? Existem outras alternativas viáveis?
A produção de energia elétrica através de combustíveis fosseis é a contramão . A
única maneira é capturar o carbono e depositar em cavernas ou plantar florestas,
que consumam o carbono em volume equivalente. Dessa forma é uma iniciativa
na direção errada. No Brasil, os novos formatos têm vencido com base no preço baixo da energia. Não se analisa a qualidade de energia gerada nem o custo
ambiental que ela representa. Ao se optar por esse modelo, é necessário que o
Ibama acompanhe de perto e exija que as usinas adotem um modelo ambientalmente aceitável, seja através de captura do carbono ou do plantio de florestas.
FBDS Com o potencial de novas usinas hidroelétricas concentrado na região Amazônica, como o Brasil pode aliar combate ao Aquecimento Global, aumento na
oferta de energia elétrica e preservação da floresta (biodiversidade e populações
tradicionais)?
A expansão das hidroelétricas é um caminho. No resto do Brasil os grandes reaproveitamentos já foram feitos. Existem, hoje, somente pequenas áreas a serem
aproveitadas. Na Amazônia, é preciso ter muito cuidado para não criar problemas
ambientais e sociais. Com cautela, pode ser feito. As hidroelétricas são aceitáveis, mas devem ser feitas com muito cuidado, realocando as pessoas e não
alagando grandes áreas, para não provocar uma queda da biodiversidade. Tem
que ser analisado caso a caso. Acho que pode ser feito dentro de padrões ambientais e sociais aceitáveis. Nos estados do Centro Sul e Nordeste existe uma
quantidade crescente de bagaço da cana-de-açúcar, que pode e que está sendo
usado para gerar energia, biomassa. Um milhão de kW estão sendo negociados,
o que equivale a um reator nuclear. O potencial dessa biomassa no Brasil é muito
grande. Estamos falando de 4 ou 5 milhões de kW, o equivalente a 4 ou 5 reatores
nucleares.
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O papel da geradora de energia

Ao incorporar práticas que aliam rentabilidade, respeito ao meio ambiente e à
sociedade, a AES Tietê assumiu um compromisso com a sustentabilidade. E está
consciente de que preservar os recursos naturais é fundamental para a continuidade do seu negócio, bem como para a melhoria da qualidade de vida das pessoas
que vivem no entorno dos reservatórios da empresa.
A AES Tietê tem por meta produzir energia limpa, confiável e segura. A empresa
tem uma área de meio ambiente na UHE Promissão, onde é mantido um viveiro de
mudas de espécies nativas, com a produção de 1 milhão de mudas ao ano, utilizadas nos programas próprios e fornecidas às comunidades e prefeituras da região.
Há também os laboratórios de limnologia (monitoramento da qualidade da água)
e piscicultura, tendo alcançado resultados significativos na reprodução e recuperação da população de peixes de espécies nativas nas bacias hidrográficas do Rio
Tiete, Rio Grande e Rio Pardo no Estado de São Paulo.
Desde 2000, atua também em programas de manejo pesqueiro, repovoamento
dos reservatórios com a produção e soltura de 2,5 milhões de alevinos por ano,
o acompanhamento periódico da qualidade da água e a fiscalização constante do
uso e ocupação do solo no entorno dos reservatórios.
A AES Tietê teve aprovada pela Organização das Nações Unidas, no ano passado,
a metodologia para seu projeto de reflorestamento com espécies nativas em áreas
de reservas ou áreas protegidas. Pioneira no mundo, a metodologia permitirá a
AES Tietê reflorestar cerca de 10 mil hectares, o que deverá remover cerca de 3
milhões de toneladas de CO2 da atmosfera, que serão convertidos em créditos
de carbono de acordo com as regras do MDL – Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo.
Ao agir desta forma a AES Tietê pretende criar valor para o crescimento sustentável da Empresa e da comunidade na qual está inserida.
Britaldo Soares, Diretor Presidente da AES Brasil
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Conclusão

Vivemos um período de grandes transformações. Além dos obstáculos políticos
e econômicos que perseguem a civilização desde seu princípio, enfrentamos
agora um problema de ordem física, naquela que sempre foi nossa maior fonte de
recursos: a natureza.
O Aquecimento Global tem um vetor antrópico fundamental. Foram nossas escolhas
sobre o padrão de produção, consumo e distribuição e as oportunidades surgidas
no passado que nos levaram a estressar o equilíbrio climático do planeta. Nesse
momento, o desequilíbrio provocado pela humanidade em sua busca por uma
maior qualidade de vida tem afetado os ecossistemas naturais que, por sua vez,
atingem nossa capacidade de produção. Esse ciclo acaba ameaçando os próprios
avanços na qualidade de vida do Homem, motivo primário do desenvolvimento.
Mais do que o impacto sobre o bem-estar da humanidade, o Aquecimento Global
tem o potencial de desestabilizar a economia e a ordem social de uma maneira
sem precedentes, provocando tragédias de grandes proporção (fome, migração
em massa, falta de água potável, entre outros).
Os riscos associados à inação, então, já valem o esforço de mitigação. Não devemos esperar pela certeza, pois, no momento em que ela vier podemos não ter
mais tempo para agir. Além disso, muitos efeitos do Aquecimento Global já podem
ser sentidos atualmente. Podemos citar como exemplo o degelo do Ártico, que
ameaça a vida de espécies endêmicas da região e altera o modo tradicional de vida
das populações locais.
No momento histórico atual, temos o dever de desatar os nós políticos que impedem nossa sociedade de tomar a decisão urgente de mitigar as principais causas
das mudanças climáticas - com a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento - e de nos adaptarmos às alterações que já não podemos evitar. Temos a
convicção de que os maiores impedimentos são de ordem político-econômica, e
não tecnológica.
Como principais medidas a serem tomadas, destacamos o reflorestamento e a
conservação das florestas e outras vegetações naturais, como forma de estocar
carbono fora da atmosfera, e o uso mais intensivo de fontes de energia alternativas e renováveis, como a solar, a eólica e os biocombustíveis.
Israel Klabin, presidente do Conselho Curador da FBDS
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