Soluções Reais, não Net Zero
Uma Chamada Global à Ação Climática
Governantes do mundo e principais organizações internacionais reunidas na COP 26 em
Glasgow, já é passado o momento de se comprometerem, aqui e agora, a atingir o Real
Zero por meio de reduções de emissões e da adoção de soluções reais, rápidas e
permanentes. Não aceitamos mais suas propostas de Net Zero (emissões líquidas zero)
distantes e vazias. Não queremos ler sobre suas promessas de supostamente equilibrar as
emissões em meados do século utilizando atalhos tecnológicos, geoengenharia, mercados
de carbono e contabilidades duvidosas. Queremos saber o que estão fazendo hoje para
eliminar as maiores fontes de emissões – produção e uso de combustíveis fósseis,
desmatamento e agricultura industrial – que não apenas aquecem o planeta, mas também
envenenam comunidades e seus territórios e poluem o nosso ambiente coletivo. Queremos
saber o que farão a partir de agora, de amanhã e nos anos seguintes para fortalecer a
resiliência, colocar a justiça no centro e apoiar as comunidades em uma transição justa e
equitativa para um futuro livre de combustíveis fósseis e que garanta os direitos humanos,
os modoss de vida, o trabalho e o meio ambiente seguro, limpo, saudável e sustentável para
as gerações atuais e futuras.
Exigimos que apresentem planos reais para reduzir as emissões e a produção de
combustíveis fósseis a um patamar Real Zero. Essas ações precisam ser baseadas em
transformações reais, fomentadas por recursos reais e implementadas com a urgência
requerida pela crise atual.
● Apresentem planos climáticos, passos concretos e programas específicos, guiados
pela transição justa, pelos direitos humanos, pela justiça racial, de gênero, social,
econômica e ambiental e que assegurem e protejam os meios de subsistência dos
trabalhadores, povos indígenas, comunidades tradicionais, camponeses, mulheres,
jovens e grupos vulneráveis.
● Demonstrem que suas ações irão rapidamente reduzir as emissões na fonte, no curto
prazo, de forma consistente com as evidências científicas e a equidade, garantindo
assim que o aquecimento global se mantenha abaixo de 1,5° C, sem depender de
técnicas ilusórias de remoção de carbono ou outras tecnologias de geoengenharia
que colocam em risco comunidades da linha de frente e sem recorrer a suposições
nocivas sobre sumidouros de carbono.

● Mostrem que irão eliminar os combustíveis fósseis, a agricultura industrial e os
sistemas alimentares industriais, plásticos e outras indústrias poluentes e investir em

sua substituição com o objetivo de transformar nossos sistemas energéticos,
alimentares, de transporte e industrial.
● Reconheçam que não existe futuro para os combustíveis fósseis em um mundo
climaticamente seguro, proibindo sua produção e infraestrutura, protegendo o
processo de tomada de decisão dos lobbies da indústria fóssil, banindo suas
propagandas e garantindo a eliminação, de forma equilibrada e bem conduzida de
todo o petróleo, gás e carvão, de modo que os poluidores paguem para encerrar
apropriadamente suas atividades e limpar o legado tóxico da indústria de
combustíveis fósseis.
● Apontem como irão proteger e restaurar os ecossistemas biodiversos - não os
tratando como supostas “Soluções Baseadas na Natureza” negociadas em mercados
de compensação em razão do carbono que contêm, mas porque esses são a base da
vida e meio de subsistência e porque é necessário frear a perda de biodiversidade e
o colapso ecossistêmico.
● Mostrem seus planos para garantir a segurança e a soberania alimentar face às
ameaças climáticas, incluindo a promoção de agroecologia camponesa e sistemas
alimentares locais.
● Demonstrem como irão apoiar alternativas e práticas pioneiras e comprovadas de
pequenos produtores, mulheres, povos indígenas e comunidades tradicionais,
respeitando e protegendo seus direitos.
● Mostrem suas ações para responsabilizar as corporações que têm gerado a maior
parte das emissões globais pelos danos causados. Em vez de abordagens voluntárias,
a garantia de prestação de contas e responsabilização por meio de medidas
legalmente vinculantes, incluindo um acordo global sobre a atuação das corporações
e os direitos humanos.
● Mostrem que estão cientes de que os atuais modelos de crescimento econômico e
desenvolvimento devem ser extintos e que vocês irão promover novos modelos que
prezam pela autonomia, bem-estar e pelos limites ao consumo e ao crescimento.
● Apontem como os países mais responsáveis pelas emissões históricas e cumulativas
que aquecem nosso planeta irão fazer sua parte de forma justa e equitativa,
realizando a redução rápida de suas emissões a um Real Zero e fornecendo suporte
financeiro para nações mais pobres.
● Mostrem que irão fornecer sua devida parcela de financiamento climático real,
adequado e adicional, capaz de responder à escala da crise climática, e apoiar
iniciativas de mitigação, adaptação e perdas e danos - não por meio de empréstimos

que mergulham os países em dívidas cada vez mais profundas ou por meio de
transações monetárias advindas de mercados especulativos de carbono.
O único caminho para evitar uma catástrofe climática é adotar transformações desta
espécie, de forma profunda, sistêmica e justa e voltadas a sistemas energéticos, alimentares,
de transporte e industriais. Contudo, as metas Net Zero não são uma estratégia de
mudança. Essas metas estão sendo utilizadas para encobrir o mais do mesmo.
Conforme muitas declarações e relatórios revelaram, as metas Net Zero disfarçam a inação
climática e são uma distração para a necessária e urgente eliminação gradual das fontes de
combustíveis fósseis e para o fortalecimento de sistemas alimentares e economias
sustentáveis. Os esquemas de emissões líquidas zero apresentados pelos poluidores são
baseados em múltiplos mitos e não passam de campanhas de publicidade. Esses são
despreocupadamente baseados em suposições de que as compensações de carbono, a
plantação de árvores, a bioenergia, e perigosas distrações como o hidrogênio e a captura e
estoque de carbono seriam capaz de manter ou remover da atmosfera as emissões e os
danos causados pelos poluidores. Tecnologias sem comprovação científica, repetidamente
falhas e que se mostram inviáveis em grandes escalas estão sendo apresentadas como
supostas soluções para que os altos níveis de emissão sejam mantidos. Tais tecnologias, que
vão desde a captura e estoque de carbono, a captura direta de ar e a queima de resíduos
plásticos para a produção de combustível, fortalecem a economia de combustíveis fósseis,
responsável pela crise climática, enquanto impõem novos e profundos riscos a comunidades
ao redor do mundo.
O “líquido” das Emissões Líquidas Zero (Net Zero) está sendo usado por governos e pela
indústria para se esquivarem da responsabilidade pelas emissões passadas, presentes e
futuras e criar um falso senso de progresso climático. As propostas de Net Zero têm como
premissa a ideia de anular as emissões na atmosfera ao invés de eliminar suas causas. Ao
contrário, as propostas de “Net Zero para 2050” representam meramente o
comprometimento de que, em um período de 30 anos, os governos passarão a compensar a
sua poluição anual - sem garantias de que irão realmente cortar suas emissões nas próximas
décadas. As promessas de zerar as emissões líquidas em meados do século não são
suficientes para evitar que o aumento da temperatura exceda 1,5°C.
Comunidades na linha de frente e no Sul Global não criaram a crise climática, mas estão
enfrentando seus piores impactos. Essas mesmas comunidades irão arcar com os custos da
grilagem, deslocamentos, insegurança alimentar, contaminação ambiental e injustiça
intergeracional que serão resultado das tentativas de compensar as operações
“business-as-usual” dos grandes poluidores, replicando velhos padrões coloniais de carbono.
Ao prolongar as operações das indústrias poluentes, essas falsas soluções climáticas
concentram as emissões em comunidades marginalizadas e aprofundam os prejuízos

ambientais e de saúde suportados de forma mais aguda por aqueles que se encontram
nesses territórios.
Metas distantes de Net zero deslocam o foco para o futuro e obscurecem as
responsabilidades daqueles que criaram a crise climática em primeiro lugar, assim como
daqueles que vem fazendo muito pouco para responder a essa crise atualmente. Além disso,
na “grande trapaça” que é o Net Zero, as emissões futuras são também invisibilizadas, de
forma a ocultar as emissões contínuas e crescentes advindas da produção de combustíveis
fósseis, fabricação de plásticos e agroindústria em uma “rede” repleta de lacunas. Tais
propostas de Net Zero depreciam os verdadeiros planos e as soluções reais em busca de um
futuro de emissões zero que podem endereçar de forma imediata, verdadeira e justa a crise
climática que estamos atravessando.
A liderança climática não será medida daqui há décadas, mas pelo ritmo e escala de ações
concretas e de curto prazo tomadas hoje para eliminar gradualmente os combustíveis
fósseis, a apropriação de terras advindas da agricultura industrial e outras indústrias
poluentes. Uma “Mudança de sistema, e não de clima” demanda a redução do consumo
excessivo pelo Norte e pelas elites do Sul Global, aumento de investimentos em fontes
renováveis verdadeiramente justas e limpas, sistemas alimentares comunitários e locais. Não
nos faltam soluções reais e necessárias - apenas a vontade política para implementá-las.
Para responder à emergência climática atual, precisamos de planos reais, soluções reais,
finanças reais e emissões zero reais de modo a garantir uma transição justa e urgente.
AGORA.

