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Resumo 

O debate internacional sobre a mudança global do clima iniciou-se 
antes da Conferência do Rio de 1992, mas começou a ganhar força a 
partir daí. Neste trabalho, procura-se mostrar a trajetória das negociações 
políticas e um panorama da evolução do conhecimento científico sobre a 
mudança global do clima entre as Cúpulas de 1992 e 2012. 
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Abstract 

The international debate on global climate change began before the Rio 
Con.ftrence of 1992. but it became stronger from there. This paper aims to 
show the course of política/ negotiations as well as an overview of develop
mmts in scimtific knowkdge on climate change betwem summits held on 
1992 and 2012. 
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1 Introdução 

A Terra tem passado, ao longo de toda a sua história geológica, por 
enormes variações climáticas. No entanto, estudos desenvolvidos desde a 
década de 1970 indicam que a mudança do clima atual é de outro tipo e 
está relacionada a atividades humanas (MIGUEZ et al., 2008). Esses es
tudos iniciais colocaram o tema da mudança global do clima e do aqueci
mento global na agenda internacional na década de 80 do século passado. 

Desde então, é um dos temas ambientais de maior destaque nas dis
cussões acadêmicas, governamentais, da sociedade civil organizada e na 
imprensa. A razão para isso pode estar no fato de não ser nitidamente 
uma questão de cunho apenas ambiental, como a perda da biodiversi
dade, por exemplo, que por ter componente ambiental de maior peso, 
torna-se menos atrativa para o grande público. Trata-se, evidentemente, 
de questão ambiental, mas também econômica, social e política. 

Durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento, a Rio-92, o debate internacional sobre a mudança glo
bal do clima teve um de seus momentos mais decisivos até agora, com a 
assinatura da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, com o objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito 
estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica 
perigosa no sistema climático. 

A questão ganhou força com a divulgação, em 2007, do 4° Relató
rio de Avaliação do Painel lntergovernamental sobre Mudança do Clima 
(IPCC, na sigla em inglês), que apresenta fortes evidências de ter ocorrido 
aumento na temperatura terrestre desde a Revolução Industrial e que essa 
elevação da temperatura seria devida ao aumento observado nas concen
trações de gases de efeito estufa. 

Neste trabalho, procura-se mostrar a trajetória das negociações po
líticas e um panorama da evolução do conhecimento científico sobre a 
mudança global do clima entre as Cúpulas de 1992 e 2012. 

2 O conhecimento científico 

A temperatura da superfície terrestre se mantém na média de l5°C 
pela presença de certos gases na atmosfera, os chamados gases de efeito 
estufa (GEE). Sem o efeito estufa, a temperatura seria 30oC mais baixa, 
impossibilitando a existência de vida no Planeta (BNDES, MCT, 1999). 
No entanto, o aumento na concentração de GEE na atmosfera está levan
do ao aumento da temperatura terrestre e a mudanças na escala global do 
clima, conforme avaliações científicas evidenciam. 
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A primeira aplicação do termo efeito "estufa" ao sistema superfície 
terrestre- atmosfera é atribuída a Wood em 1909 (RODHE et. al, 1997), 
mas há registros de que o efeito estufa fora descoberto anteriormente, em 
1824, pelo cientista francês Jean Baptiste Joseph Fourier, e submetido 
a experimentação por John Tyndall em 1858. Fourier considerou que a 
atmosfera da Terra pudesse atuar como um isolante, à semelhança de uma 
vidraça (WIKIPEDIA, 2012). 

O primeiro a quantificar os efeitos de mudanças na concentração de di
óxido de carbono (C02) na atmosfera sobre a temperatura da superHcie ter
restre foi Svante Arrhenius (1896), avaliando uma possível mudança do clima 
causada pela queima de combustíveis fósseis (RODHE et. al., op. cit.). 

O assunto ficou praticamente esquecido até 1976, quando a Organi
zação Meteorológica Mundial- OMM (World Meteorological Organiza
tion- WMO) fez a primeira declaração de autoridade sobre o acúmulo 
de dióxido de carbono na atmosfera e seus potenciais impactos no clima 
da Terra, o que contribuiu para que se voltasse a atenção ao aquecimento 
global e à mudança do clima OARRAUD, 2010). 

Em 1988, a OMM e o Programa das Nações Unidas para o Meio 
Ambiente- PNUMA estabeleceram o Painel lntergovernamental sobre 
Mudança do Clima - IPCC, com o objetivo de avaliar, de forma abran
gente, objetiva, aberta e transparente, as informações científicas, técnicas 
e socioeconômicas rdevantes para compreender os riscos das mudanças 
do clima induzidas pelo homem, seus impactos potenciais e as opções 
para adaptação e mitigação {IPCC, s/d). O IPCC está aberto a todos 
os membros da Organização das Nações Unidas- ONU e da OMM, e 
conta com a colaboração de mais de 2.500 cientistas de todo o mundo. 

2.1 O trabalho do IPCC 

Em 1990, o IPCC lançou o seu Primeiro Relatório de Avaliação, con
firmando que a mudança do clima era, de fato, uma ameaça e incitando 
à negociação de um acordo global para tratar do problema. AAssembleia 
Geral das Nações Unidas respondeu a esses apelos em dezembro de 1990, 
com o início das negociações relativas a uma convenção-quadro sobre 
mudança do clima, que será tratada mais adiante. Nesse relatório, os cien
tistas manifestavam certeza de que as emissões provenientes de atividades 
humanas estão aumentando substancialmente as concentrações de gases 
de efeito estufa, tendo como resultado o aquecimento adicional da super
fície terrestre. De acordo com os modelos disponíveis à época, previa-se 
uma taxa de aumento da temperatura média global no Século XXI de 
0,3° C por década, com uma incerteza entre 0,2 a 0,5° C, e um aumento 



do nível do mar de 6 em por década, com uma incerteza de 3 a 1 O em por 
década (IPCC, 1990). 

Em 1995, o IPCC apresentou seu 2° Relatório, indicando um cres
cimento significativo das concentrações atmosféricas dos gases de efeito 
estufa desde a era pré-industrial (ao redor do ano 1750) - para o C02 
o aumento foi de cerca de 280 partes por milhão (ppm) para 360 ppm. 
Os cientistas também concluíram que a temperatura média da superflcie 
terrestre havia aumentado entre 0,3 e 0,6°C desde o Século XIX, um au
mento pouco provável de ser devido apenas a causas naturais. Havia clara 
evidência de mudanças em alguns indicadores climáticos em escala regio
nal, mas ainda muita incerteza quanto à relação entre essas mudanças e as 
atividades humanas (IPCC, 1995). 

O 3° Relatório do IPCC (IPCC, 2001), lançado em 2001, revelava 
um aumento na temperatura média da superfície terrestre de 0,6 ± 0,2°C. 
Considerando as incertezas remanescentes, os cientistas concluíam que o 
aquecimento observado nos últimos 50 anos provavelmente era devido 
ao aumento nas concentrações de gases de efeito estufa. Projetava-se um 
aumento de 1,4 a 5,8aC na temperatura e uma elevação no nível do mar 
de 0,09 a 0,88 metros no período de 1990 a 2100. 

Em 2007, o IPCC apresentou seu quarto relatório (IPCC, 2007a), 
que conclui ser inequívoco o aquecimento global, como agora eviden
ciam as observações do aumento na temperatura média global do ar e dos 
oceanos, a ampliação do derretimento de gelo e neve e a elevação do nível 
do mar. Quanto à temperatura da superfície terrestre, o aumento, entre os 
períodos de 1850-1899 a 2001-2005, foi de 0,76 (0,57 a 0,95)°C, e 11 
dos 12 anos anteriores (1995- 2006) estão entre os mais quentes desde 
que as temperaturas começaram a ser registradas (1850). Numerosas va
riações de longo prazo, nas escalas continental, regional e oceânica, foram 
observadas, incluindo mudanças nas temperaturas e no gelo do Ártico, na 
quantidade de precipitação, na salinidade oceânica, nos padrões de vento 
e em aspectos de eventos climáticos extremos, como secas, chuvas inten
sas, ondas de calor e intensidade de ciclones tropicais. Uma mudança 
importante em relação ao 3° Relatório é o grau de certeza (de "provável" 
a "muito provável") de que o aumento na temperatura média terrestre 
ocorrido no Século XX seja devido ao aumento observado nas concentra
ções de gases de efeito estufa. Deve-se notar que "provável" foi usado para 
indicar a probabilidade de ocorrência maior que 66o/o e "muito provável", 
uma probabilidade maior que 90o/o. 

Conforme o documento do Grupo 11 do IPCC (IPCC, 2007h), que 
trata de impactos, adaptação e vulnerabilidade, há confiança muito alta, 
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com base em um número maior de evidências para uma amplitude maior 
de espécies, de que o aquecimento recente esteja afetando os sistemas 
biológicos terrestres. Também foram observadas alterações nos sistemas 
biológicos marinhos e de água doce, associadas, com alta confiança, ao 
aumento da temperatura da água, assim como a mudanças corresponden
tes na cobertura de gelo, salinidade, níveis de oxigênio e circulação. Prevê
-se, ainda, que, até meados do século, o escoamento anual médio dos rios 
e a disponibilidade de água aumentem em 10-40% nas altas latitudes e 
em algumas áreas tropicais úmidas e diminua em 10-30% em algumas 
regiões secas nas latitudes médias e nos trópicos secos, algumas das quais 
já so&em atualmente escassez de água. Por outro lado, é provável que au
mente a extensão das áreas afetadas por secas. Também se considera mui
to provável um aumento na frequência dos eventos de forte precipitação, 
elevando o risco de inundações. 

O Relatório apresenta como provável o risco de extinção de apro
ximadamente 20% a 30% das espécies vegetais e animais avaliadas até 
agora, se os aumentos da temperatura global média ultrapassarem 1,5 a 
2,5oC. Para os aumentos da temperatura global média que ultrapassem 
1,5 a 2,SoC e os aumentos das concentrações correspondentes de dióxido 
de carbono na atmosfera, projeta-se que haja grandes mudanças na es
trutura e na função dos ecossistemas, e nas interações ecológicas e distri
buições geográficas das espécies, com consequências predominantemente 
negativas para a biodiversidade e para bens e serviços dos ecossistemas, 
como por exemplo a oferta de água e alimento. 

Também é provável que as mudanças do clima afetem o estado de saúde 
de milhões de pessoas, em especial aquelas com baixa capacidade de adapta
ção, mediante: aumento da subnutrição e de disfunções consequentes, com 
implicações no crescimento e desenvolvimento infantil; aumento de mor
tes, doenças e ferimentos por causa das ondas de calor, inundações, tempes
tades, incêndios e secas; aumento das consequências da diarreia; aumento 
da frequência de doenças cardiorrespiratórias por causa das concentrações 
mais elevadas de ozônio no nível do solo relacionadas com a mudança do 
clima; e alteração da distribuição espacial de alguns vetores de doenças in
fecciosas. Projeta-se que produtividade das culturas aumente levemente nas 
latitudes médias a altas, mas diminua nas latitudes mais baixas, em especial 
nas regiões de secas sazonais e nas regiões tropicais, mesmo com aumentos 
leves da temperatura local (1 a 2°C), o que aumentaria o risco de fome. O 
litoral ficará exposto a maiores riscos, inclusive à erosão, e milhões de pesso
as serão atingidos por inundações a cada ano, em razão da elevação do nível 
do mar, até a década de 2080. 



O IPCC trabalha atualmente em seu quinto relatório, que deverá ser 
divulgado entre 2013 e 2014. 

2.2 Outros trabalhos 

Um dos estudos de destaque sobre os impactos econômicos da mu
dança global do clima é o chamado Relatório Stern (STERN, 2006), 
realizado a pedido do governo britânico por uma equipe de economistas 
chefiados por Nicholas Stern. Esse Relatório conclui que as mudanças 
climáticas ameaçam os elementos básicos da vida das pessoas ao redor do 
mundo: acesso à água, produção de alimentos, saúde e meio ambiente. 
Centenas de milhões de pessoas poderão enfrentar fome e racionamen
to de água com o aumento da temperatura, além das consequências do 
desaparecimento de muitas áreas costeiras pela elevação do nível do mar. 
Todos os países serão afetados, mas os mais vulneráveis - justamente os 
países e as populações mais pobres - sofrerão mais e mais cedo, embora 
tenham contribuído muito menos para as mudanças do clima. Usando 
os resultados de modelos econômicos formais, o Relatório estima que, se 
nada for feito, os custos e os riscos das mudanças climáticas serão equi
valentes à perda de 5o/o do Produto Interno Bruto - PIB mundial a cada 
ano, agora e sempre. Se uma amplitude maior de riscos e impactos for 
considerada, as estimativas de prejuízos podem chegar a 20o/o do PIB 
mundial ou mais. Em contraste, os custos das ações para reduzir as emis
sões de gases de efeito estufa e evitar os impactos das mudanças climáticas 
podem limitar-se a cerca de 1 o/o do PIB ao ano. Assim, numa perspectiva 
econômica, o Relatório leva à conclusão de que os benefícios de uma ação 
forte e rápida superam em muito os custos de não agir. 

Recente estudo realizado por Hansen e colaboradores (HANSEN et al., 
2012) mostra uma alteração na probabilidade de estações quentes não usu
ais. Eles calcularam anomalias de temperaturas médias sazonais em relação 
ao período de 1951-1980, no qual a temperatura foi estável. Nas décadas de 
1950, 1960 e 1970 as anomalias ficaram próximas do padrão, porém, nas 
décadas subsequentes, as temperaturas foram significativamente maiores. 

O Instituto Goddard da NASA encontrou que a temperatura média 
de superfície, em 2011, foi a nona mais alta desde 1880, seguindo uma 
tendência na qual nove dos dez anos mais quentes do registro meteoroló
gico moderno ocorreram desde o ano 2000 (NASA, 2012). 

As fortes evidências do aquecimento global causado pelo homem têm 
levado até cientistas céticos como Richard Muller a mudarem de opinião. 
Ele liderou equipe que conduziu a pesquisa denominada Berkeley Earth 
Surfoce Temperature, segundo a qual a temperatura da superfície da Terra 
aumentou 1,5°C ao longo dos últimos 250 anos (BERKELEY EARTH, 
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2012). A maior pane das variações na temperatura podem ser explicadas 
por uma combinação de vulcões e emissões antropogênicas de gases de 
efeito estufa. Variações solares não parecem ter impacto na tendência da 
temperatura, conforme o estudo. 

2.3 O que é necessário fazer 

O grande desaflo atual é estabilizar as concentrações de gases de efeito 
estufa na atmosfera em um nível que impeça uma interferência antrópica 
perigosa no sistema climático. Os cientistas advertem que o aumento de 
temperatura acima de 2°C pode levar a mudanças meteorológicas perigo
sas e sem precedentes, conflitos por recursos naturais, perda de território 
e disputas fronteiriças, migrações por alterações ambientais, tensões em 
relação ao suprimento de energia e pressão sobre a governança interna
cional. O aumento de temperatura de 2°C seria, então, o limite para 
alterações climáticas ainda suportáveis ou adaptáveis. 

Embora ainda haja muitas incenezas, considera-se que a concentra
ção de 450 ppm de C02 na atmosfera possibilitaria limitar o aquecimen
to global em 2°C. Para isso, conforme os estudos com modelos sugerem, 
seria necessário que as emissões cumulativas de dióxido de carbono ao 
longo do Século XXI fossem reduzidas de uma média de 2.460 [2.31 O a 
2.600] Gigatoneladas (Gt) de C02 para 1.800 [1.370 a 2.200] Gt C02. 
Ou seja, as emissões anuais deveriam ficar, em média, em 18 Gt C02 nos 
próximos cem anos. Isso significa reduzir drasticamente as emissões atu
ais, que atingiram cerca de 50 Gt C02eq/ano em 2004 (IPCC, 2007c). 

A redução das emissões de gases de efeito estufa nos níveis requeridos pelo 
equilíbrio do clima requer o esfOrço de todos os países. ConfOrme a avaliação 
do IPCC, os países desenvolvidos (Anexo I, da convenção-quadro) deveriam 
reduzir entre 25 e 40% suas emissões em 2020 em relação a 1990. Para os 
países em desenvolvimento, o objetivo é que reduzam o ritmo de crescimento 
de suas emissões em relação à atual tendência (desvio do cenário base). 

Porém, seguindo a atual tendência de crescimento de emissões, essas 
metas não serão atingidas. No período 1990-2009, o total de emissões/ 
remoções dos países do Anexo I decresceu 17,6%. Essa redução é devida, 
em grande pane, à fone queda verificada nos países da antiga União So
viética {em transição para uma economia de mercado, chamados EITs) 
- 54,4%. Para os países do Anexo I não EIT, a redução foi de 0,6%, 
verificada após a fone crise econômica na Europa e Estados Unidos. No 
entanto, de 1994 a 2007, a tendência foi de alta, chegando a 11,4% de 
aumento em 2000, em relação a 1990, patamar que se manteve relativa
mente estável até 2008 (UNFCCC, 2011a). 



Quanto aos países em desenvolvimento, embora ainda não haja dados 
oficiais, uma v~ que a maior parte deles ainda não apresentou o segundo 
inventário, há informações seguras de que sua contribuição em termos de 
emissões já ultrapassou a dos países desenvolvidos. Conforme o Relataria 
Garnaut (GARNAUT, 2011), o total de emissão de C02 dos países em 
desenvolvimento igualou-se ao total emitido pelos países desenvolvidos 
em 2009. Em 2030, estima-se que as emissões dos países em desenvolvi
mento cheguem a 70% do total mundial. 

Segundo estimativas da Agência Internacional de Energia (Internatio
nal Energy Agency- IEA), no que se refere às emissões pelo uso de com
bustíveis fósseis para produção de energia, a China teria emitido quase 7 
GtC02 em 2009, ultrapassando os Estados Unidos como o maior emis
sor pelo uso de energia. As emissões da China e da Índia triplicaram entre 
1990 e 2009 (IEA, 2011). 

Quanto ao Brasil, houve aumento de 44,6% no total de emissões de 
GEE entre 1994 e 2005. 

3 As negociações internacionais 

3.1 A Convenção 

Como mencionado anteriormente, com a divulgação do primeiro re
latório do IPCC, tiveram início as negociações que culminaram na for
mulação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, aberta para assinaturas durante a Conferência das Nações Unidas 
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a Rio-92. A Convenção en
trou em vigor em 21 de março de 1994 e conta com adesão de cerca de 
180 países, além da Comunidade Europeia. 

Conforme reconhece a Convenção, a responsabilidade histórica e 
presente pelas atuais concentrações de gases de efeito estufa na atmosfe
ra é dos países desenvolvidos (avaliação da época). A concentração atual 
desses gases resultou principalmente do efeito cumulativo das emissões 
geradas nos últimos 150 anos pelas atividades industriais dos países de
senvolvidos. Por essa razão, a Convenção ressalta o princípio das respon
sabilidades comuns mas diferenciadas entre os países, e a obrigação dos 
países industrializados de assumir a liderança na adoção das medidas nela 
previstas. Além disso, esse tratado reconhece o princípio da precaução, 
segundo o qual atividades capazes de causar danos graves ou irreversíveis 
ao meio ambiente devem ser restringidas, ou até mesmo proibidas, antes 
que haja uma certeza científica absoluta de seus efeitos. 
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Por essa Convenção, os países desenvolvidos e os do leste da Europa 
que se encontravam em processo de transição para uma economia de 
mercado (países do Anexo I), assumiram o compromisso de reduzir suas 
emissões de gás carbônico e de outros gases causadores do efeito estufa, de 
forma a não ultrapassarem os níveis verificados em 1990. 

Cabe aos países em desenvolvimento, portanto ao Brasil, sob a Con
venção, entre outras obrigações, a de formular e implementar programas 
nacionais contendo medidas para mitigar a mudança do clima. Diferen
temente do que é exigido para os países desenvolvidos, esse compromisso 
é apresentado de forma geral e não está articulado com nenhuma meta de 
redução de emissões de gases. Todos os países devem, além disso, elaborar 
um inventário de suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa por 
fontes e de remoções por sumidouros- qualquer processo, atividade ou 
mecanismo que remova da atmosfera um gás de efeito estufa. 

Na Primeira Conferência das Partes da Convenção, realizada em Ber
lim em 1995, decidiu-se pela negociação de um protocolo, cujas diretri
zes estão contidas na resolução conhecida como Mandato de Berlim. De 
acordo com esse Mandato, os países de menor desenvolvimento relativo 
estariam isentos, até o ano 2000, de qualquer redução na emissão dos ga
ses de efeito estufa, enquanto os países desenvolvidos teriam a obrigação 
de reduzir as emissões, até aquele ano, de forma a não ultrapassarem os 
níveis verificados em 1990, mantendo, assim, o disposto na Convenção. 

3.2 O Protocolo de Kyoto 

Em 1997, em Kyoto, realizou-se a Terceira Conferência das Partes da 
Convenção do Clima, que resultou no Protocolo previsto no Mandato de 
Berlim. O Protocolo de Kyoto obriga os países desenvolvidos, individual 
ou conjuntamente, a cortarem, no período de 2008 a 2012, em média, 
5,2% das emissões de gases de efeito estufa (foram aprovadas cifras dife
renciadas para cada país) em relação ao ano-base de 19903• 

A fim de cumprir essas metas, foram propostos basicamente três tipos 
de mecanismos: implementação conjunta (joint implementation), Meca
nismo de Desenvolvimento Limpo - MDL { Clean Development Mecha
nism- CDM) e comércio de emissões (emissions trading)4• 

Pelo mecanismo de implementação conjunta, qualquer país do Anexo 
I pode transferir ou adquirir de outro país desse Anexo unidades de redu
ção de emissões resultantes de projetos destinados a diminuir as emissões 
ou aumentar as remoções, por sumidouros, dos gases de efeito estufa. 

3 Art. 3° do Protocolo de Kyoto. 

4 Arts. 6°, 12 c 17, respectivamente, do Protocolo de Kyoto. 
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O comércio de emissões, que se baseia no esquema de mercado usado 
nos EUA para a redução do dióxido de enxofre, prevê um sistema global 
de compra e venda de emissões de carbono entre países do Anexo I. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que evoluiu a partir de 
uma proposta apresentada pelos negociadores brasileiros em Kyoto, desti
na-se a auxiliar os países não desenvolvidos a atingirem o desenvolvimen
to sustentável e contribuírem para o objetivo final da Convenção. Por 
esse Mecanismo, os países industrializados podem investir em projetos de 
redução de emissões de carbono nos países não desenvolvidos e receber 
créditos por essa redução. Podem candidatar-se, por exemplo, projetos 
relativos a implementação de energia solar e eólica, co-geração, aproveita
mento de biomassa, plantios florestais e reflorestamento. 

Para que o Protocolo passasse a vigorar, era necessária sua aprovação 
por um mínimo de 55 países, que contabilizassem, juntos, pelo menos 
55% da quantidade total de dióxido de carbono equivalente emitida em 
1990. Tais requisitos só foram alcançados ao final do ano de 2004, com a 
ratificação da Federação Russa e, assim, em 16 de fevereiro de 2005, final
mente o Protocolo de Kyoto entrou em vigor. Até 5 de setembro de 2012, 
191 países e a Comunidade Europeia haviam depositado instrumentos de 
ratificação ou similares. O grande registro negativo fica por conta da não 
adesão dos Estados Unidos ao Protocolo. Outrossim, o Canadá, que ha
via ratificado o instrumento, depositou notificação de sua retirada em 15 
de dezembro de2011, que setornaráefetivaem 15 de dezembro de 2012. 
As emissões das Partes do Anexo I que ratificaram o Protocolo perfazem 
63,7% do total mundial de emissões. 

No âmbito da Convenção, foram definidos compromissos e obriga
ções para todos os países (denominados Partes da Convenção). Desde sua 
entrada em vigor, as Partes da Convenção realizam reuniões anuais, como 
a de 1997, que resultou no Protocolo de Kyoto. 

No entanto, os compromissos assumidos e as medidas adotadas até 
agora, no âmbito da Convenção e do Protocolo de Kyoto, não impedi
ram que as emissões de gases de efeito estufa continuem aumentando em 
níveis perigosos. 

3.3 Período Pós-Kyoto 

Esperava-se que a 15a Conferência das Partes da Convenção do Clima 
{COP 15), realizada em Copenhague, de 7 a 18 de dezembro de 2009, 
fosse decisiva para o nosso futuro no Planeta, com um acordo que con
templasse medidas significativas de mitigação do aquecimento global e 
seus efeitos. No entanto, os resultados foram pífios. 
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Dessa reunião, saiu o Acordo de Copenhagen, que fixou em 2oC o 
limite máximo do aumento da temperatura até 2050, sem, no entanto, 
estipular medidas firmes para atingir tal objetivo. Os países desenvolvidos 
comprometeram-se em reduzir em 80o/o as emissões em 2050, mas não há 
menção a metas de curto prazo. O documento previu, apenas, que metas de 
emissões quantificadas em economia de escala para 2020 fossem submeti
das, pelas Partes do Anexo I, ao secretariado, em 31 de janeiro de 201 O. As 
ações de redução de emissões e o financiamento pdos países desenvolvidos 
serão medidos, reportados e verificados de acordo com orientações existen
tes e futuras adotadas pela Conferência das Partes (UNFCCC, 2010). 

Para os países em desenvolvimento, ficou definido que as ações de 
mitigação estarão sujeitas a mensuração, relato e verificação doméstica e 
serão reportadas por meio das comunicações nacionais a cada dois anos. 
Serão sujeitas a mensuração, relato e verificação internacional, de acordo 
com orientações adotadas pela Conferência das Partes, as chamadas ações 
de mitigação apoiadas. 

O Acordo reconhece o papel crucial da redução de emissões do desma
tamento e da degradação florestal, a necessidade de aumentar as remoções 
de gases de efeito estufa por florestas e de prover incentivos positivos para 
tais ações, por meio de um mecanismo incluindo REDD-plus5, para possi
bilitar a mobilização de recursos financeiros dos países desenvolvidos. 

Em termos de financiamento, o Acordo de Copenhagen previa 30 
bilhões de dólares para o período 2010-2012, com alocação balanceada 
entre adaptação e mitigação. Fundos para adaptação seriam priorizados 
para os países em desenvolvimento mais vulneráveis, tais como os países 
menos desenvolvidos, os pequenos Estados insulares e a África. No con
texto de ações de mitigação significativas e transparência na implementa
ção, os países desenvolvidos comprometeram-se com a meta de mobilizar 
conjuntamente 100 bilhões de dólares por ano até 2020, para atender às 
necessidades dos países em desenvolvimento. Estes fundos virão de uma 
ampla variedade de fontes, públicas e privadas, bilaterais e multilaterais, 
incluindo fontes alternativas de financiamento. 

Ressalte-se, no entanto, que o Acordo de Copenhagen não foi formal
mente aprovado; a Conferência das Partes apenas tomou nota desse Acordo. 

Na COP 16, realizada em Cancun, México, em 2010, também não 
houve acordo para uma nova fase do Protocolo de Kyoto. Entre os progres-

5 REDD (sigla de RMuçáo das Emissões por Desmatamento e Degradação) é wn mecanismo destina
do, como o nome diz, a promover a redução das emissões por desmatamento e degradação, por meio 
de apoio financeiro dos países desenvolvidos aos países em desenvolvimento. O conceito fui amplia
do para incluir também a conservação e a manutençáo e awnento dos estoques de carbono florestal, 
assim como o manejo florestal sustentável, passando-se a utilizar a sigla REDD-plus ou REDD+. 



sos veriflcados, destaca-se a manutenção da meta flxada na COP 15 de li
mitar a um máximo de 2oC a elevação da temperatura média em relação aos 
níveis pré-industriais e a criação do Fundo Verde do Clima ( Green Climate 
Fund), com recursos previstos de US$ 30 bilhões para o período 2010-
2012 e mais US$ 100 bilhões anuais a partir de 2020, oriundos dos países 
desenvolvidos (BRASIL, 2010). Outras decisões incluem a criação de um 
comitê de adaptação e de um comitê executivo tecnológico, definições das 
regras do mecanismo REDD-plus e discussões no âmbito do Grupo de 
Trabalho Aá-Hoc de ações cooperativas a longo prazo (AWG-LCA), que 
teve seu mandato estendido até a COP17 (UNFCCC, 2011 h). 

A COP 17, realizada em Durban, África do Sul, em 2011, a exemplo 
das duas anteriores, não logrou êxito significativo. A vigência do Protocolo 
de Kyoto foi prorrogada para 2017, mas Rússia, Japão e Canadá recusaram
-se a participar desse segundo período de compromisso (BRASIL, 2012). 
Concordou-se em iniciar um processo com força legal, visando a um novo 
pacto global sobre o clima e, para tanto, foi constituído Grupo de Trabalho 
Aá Hoc para a Plataforma de Ação Avançada de Durban (Ad Hoc WOr.king 
Group on the Durban Platform for EnhancedAction) que deve concluir seus 
trabalhos o mais tardar em 2015, a fim de que novo acordo possa entrar 
em vigor a partir de 2020 (UNFCCC, 2012). Também se decidiu que o 
Fundo Verde do Clima terá um Comitê, composto por 24 membros, sendo 
metade de países em desenvolvimento e metade de países desenvolvidos. 
Discutiram-se ainda, níveis de referência e salvaguardas de REDD-plus. 

3.4RI0+20 

Na Rio+20, não houve debate nem documento específico sobre mu
dança do clima. Constam do documento final, The foture we want (UN, 
2012), três parágrafos relacionados ao tema. O primeiro reafirma que 
a mudança do clima é um dos maiores desafios atuais e manifesta pre
ocupação quanto ao aumento global das emissões de GEE e quanto à 
vulnerabilidade, particularmente dos países em desenvolvimento, aos im
pactos adversos dessa mudança, já vivenciados, como secas persistentes e 
eventos extremos, elevação do nível do mar, erosão costeira, acidificação 
dos oceanos e ameaça à segurança alimentar e aos esforços para erradicar a 
pobreza e lograr o desenvolvimento sustentável. Enfatiza que a adaptação 
à mudança do clima constitui prioridade global imediata e urgente. 

O segundo assinala que a natureza global da mudança do clima re
quer a cooperação mais ampla possível entre todos os países e sua parti
cipação em uma resposta internacional efetiva e apropriada, com vistas 
a acelerar a redução das emissões de GEE. Lembra que a Convenção do 
Clima prevê que as partes devem proteger o sistema climático em be-
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nefício da presente e das futuras gerações, com base na equidade e de 
acordo com suas responsabilidades comuns porém diferenciadas e respec
tivas capacidades. Manifesta preocupação com a diferença entre o efeito 
agregado das promessas de mitigaçáo para 2020 e as ações consistentes, 
em termos de emissões agregadas, com a possibilidade de manter o au
mento da temperatura média global abaixo de 2oC ou 1 ,soe acima dos 
níveis pré-industriais. Reconhece a importância de mobilizar fundos de 
várias fontes para apoiar ações nacionalmente apropriadas de mitigação, 
medidas de adaptação, desenvolvimento e transferência de tecnologia e 
de capacitação nos países em desenvolvimento. A esse respeito, regozija-se 
com o Fundo Verde do Clima e conclama por sua rápida implantação. 

Por fim, conclama as Partes da Convenção do Clima e do Protocolo 
de Kyoto a que implementem integralmente os compromissos assumidos. 

4 A Iniciativa Rio Clima 

O lançamento da Iniciativa Rio Clima, atividade paralela à Conferên
cia da ONU, teve o objetivo de preencher o vazio que o evento deixou 
com relação à questão climática, o que foi objeto de crítica da comunida
de científica e das organizações não-governamentais. 

A Iniciativa pretende ser um processo de simulação política para apoiar 
o trabalho da ONU de negociação em direção a um acordo climático in
ternacional e vinculante em 2015. Foi idealizada pelo Deputado Federal 
Alfredo Sirkis e foi patrocinada, na Rio+20, pelas comissões temáticas da 
Câmara dos Deputados e do Senado Federal relacionadas ao tema, pelo 
governo de Pernambuco e pela Federação das Indústrias do Rio de Janeiro. 

As "negociações" deverão seguir os modelos dos "acordos oficiais" em 
três áreas: 1) como compartilhar o esforço de mitigação e a tecnologia que 
isso implica; 2) como compartilhar os encargos fmanceiros e estabelecer a 
economia global de redução de carbono; 3) como lidar com os problemas 
de adaptação mais graves. Uma preocupação dos organizadores é sobre 
como abordar essas áreas de acordo com a dinâmica e a linguagem espe
cificas de uma COP da ONU. 

Para subsidiar as negociações, considera-se importante, no plano cien
tífico, encontrar alternativas e prover os governos com um leque de opções. 
Na esfera econômica, é aconselhável ter especialistas das áreas públicas, pri
vadas e multilaterais, envolvidos e trabalhando em modelos para cada setor 
intensivo em carbono: indústria, energia, transporte, uso da terra, etc., sen
do que as discussões também podem ser divididas por setor. 

Os resultados contínuos do processo de simulação serão apresentados 
ao Secretariado da Convenção do Clima e às Partes antes da COP 18 
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(Qatar, dezembro de 2012) e de cada COP subsequente até 2015, prazo 
final, quando se espera chegar a um acordo vinculante. 

O processo teve início durante a Rio+20, com 3 dias de um exerdcio 
de planejamento, em que se pretendeu estabelecer cenários viáveis para 
resolver a diferença significativa hoje existente entre as promessas de mi
tigação das Partes (dos Estados) e os caminhos consistentes de ação, para 
que haja uma chance de manter o aumento na temperatura global abaixo 
de 2°C acima dos níveis pré-industriais, como está declarado na Platafor
ma de Ação Avançada de Durban e em documentos anteriores firmados 
pelas partes da UNFCCC. 

A simulação pretendida prevê dois caminhos interativos: 1) o cami
nho técnico que gere opções políticas, avaliando-as sob as perspectivas 
científica e econômica; e 2) o caminho político, envolvendo delegações 
fictícias em negociações de alternativas políticas que se mostrem eficazes 
e viáveis do ponto de vista científico e econômico (aquelas indicadas pelo 
caminho técnico), ainda avaliando as alternativas de uma perspectiva po
lítica, ou seja, se são realmente viáveis do ponto de vista político. 

As delegações não-oficiais deverão ser compostas por grupos de con
tato dos principais países emissores de gases de efeito estufa e dos países 
mais vulneráveis às alterações climáticas. Embora as "delegações" fictícias 
não representem oficialmente os seus governos e nações, elas deverão le
var em conta as preocupações de seus governos, mas, ao mesmo tempo, 
explorar soluções criativas, sugerir novos caminhos e alternativas mais 
ambiciosas, dentro de um espírito "sim nós podemos". 

Durante a Rio+20, diante da ausência de representantes de emisso
res importantes no processo, como os Estados Unidos, os organizadores 
optaram por não realizar uma primeira simulação de negociação política. 

O resultado da Iniciativa Rio Clima, no entanto, pode ser considera
do altamente positivo, não apenas pela grande presença de público nos 
dias de sua realização, mas também pelas recomendações que apresentou 
à Conferência Oficial: 

1 Economia Verde 

1.1 Rever o PIB (Produto Interno Bruto) como principal indicador 
da economia e construir uma nova métrica incorporando variá
veis qualitativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável. 

1.2 Atribuir valor econômico a serviços ambientais prestados pelos 
ecossistemas. 

1.3 "New Deal verde": massivo investimento público de governos e 
instituições multilaterais em energias limpas, recuperação am-
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biental e geração de emprego, como caminho de safda da presente 
crise. 

1.4 Substituir sistemas tributários e de subsídios por outros vincula
dos à intensidade de carbono. Eliminar subsídios aos combustí
veis fósseis estabelecendo mecanismos de compensação social di
reta para fazer frente a suas consequências diretas e indiretas sobre 
a economia familiar. 

1.5 Reforma do sistema financeiro internacional mediante um "Bret
ton Woods" do baixo carbono, instituindo mecanismos e produtos 
capazes de atrair o capital financeiro internacional para uma eco
nomia produtiva de baixo carbono. 

Essas ações devem articular-se com outras destinadas a estabelecer 
mecanismos internacionais justos e eficientes de transferência de tecnolo
gias e um mecanismo coletivo para a aquisição de patentes de tecnologias 
limpas "genéricas" para transferência aos países mais pobres. Devem faci
litar o investimento público e privado rumo à universalização do acesso à 
energia limpa e focar no financiamento para projetos de desenvolvimento 
resilientes às consequências futuras do aquecimento global. Devem pro
mover a agricultura de baixo carbono e o manejo de ecossistemas. 

2 Governança 

2.1 Adotar métrica unificada para dar mais transparência às metas 
obrigatórias e aos objetivos nacionais voluntários no que diz res
peito à redução de emissões de GEE e providenciar a confecção de 
"termômetros-símbolo", de grande visibilidade, nas ruas e praças 
de cidades de todo o mundo, que indiquem diariamente a con
centração de GEE na atmosfera e sua aproximação do limite de 
450 ppm. 

2.2 Desenvolvimento de mecanismos internacionais para o clima as
sentados em regras, verificação e responsabilização internacional. 

2.3 Ampliar a discussão da questão climática para outros foros do sis
tema da ONU como o Conselho de Segurança, a outros eventuais 
formatos de negociação, bem como sua inclusão na agenda e na 
missão do G 20. 

Após a Conferência Rio+20, a Iniciativa Rio Clima se organiza para 
estar presente na COP 18, onde será realizado um evento técnico para 
apresentar novas recomendações, assim como a proposta de um concurso 
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internacional para a criação de um totem digital que apresente, em tempo 
real, os índices de concentração de Gases de Efeito Estufa (indicando a 
aproximação ou a ultrapassagem do nível de 450 ppm), a ser colocado nas 
principais capitais do mundo, como foi recomendado à Rio+20. Está sen
do criado também o Instituto Rio Clima, para dar continuidade às inicia
tivas e consolidar parcerias. O Instituto deverá abrigar um think tank e, 
eventualmente, desenvolver projetos no âmbito das mudanças climáticas. 

5 Conside~es finais 

Encontrar solução para a questão climática é, de longe, o maior desa
fio colocado à comunidade internacional na atualidade, dada a fragilida
de em que se encontram, hoje, as pretensões de crescimento econômico 
de nossa civilização, diante do alerta levantado pela comunidade científi
ca mundial organizada no IPCC. Esse alerta, vale dizer, está lastreado por 
evidências cada vez mais contundentes de ser o aquecimento global um 
fato e estar fortemente vinculado ao consumo de combustíveis fósseis. 

O avanço científico, contudo, não foi acompanhado pelas decisões polí
ticas necessárias. A Convenção, assinada durante a Rio 92, e o Protocolo de 
Kyoto, norteados muito mais pelo princípio da preocupação que pelo conhe
cimento que se tinha à época, são insuficientes para o desafio ora conhecido. 

O Acordo de Copenhagen, o único documento posterior ao Quarto 
Relatório do IPCC que contém compromissos dos Países, ainda que vo
luntários, está aquém do necessário para atingir a meta de apenas 2°C de 
aumento na temperatura (IEA, 2010). 

As menções à questão climática no documento resultante da Cúpula 
Rio+20 são, conforme vimos, superficiais e inúteis, pois não apresentam 
qualquer medida quantificável, tampouco definem novos marcos para a 
negociação. 

Mesmo que não tivesse o objetivo de obtenção de acordos legalmente 
vinculantes, como as convenções assinadas na Rio 92 (clima, biodiver
sidade e desertificaçáo), as possiblidades da Conferência, não só na área 
climática, mas nas outras áreas de conteúdo ambiental e na área do de
senvolvimento sustentável, foram ainda mais inviabilizadas pela agenda 
generalizada e etérea na qual se baseou. 

Apesar disso, alguns temas debatidos tinham relação indireta com a 
questão climática e poderiam resultar em avanços: a definição de econo
mia verde, a questão dos oceanos, o crescimento populacional, a melhoria 
nos mecanismos de governança ambiental global e os objetivos do desen
volvimento sustentável. 
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Mas a Cúpula não conseguiu cumprir sequer os tímidos objetivos a 
que se propôs nessas matérias (VIOLA; FRANCHINI, 2012). A eco
nomia verde foi equivocadamente combatida pelos países do G-77 que 
argumentam que ela serve apenas aos interesses dos países desenvolvidos. 
Sequer sobre seu conceito pôde-se avançar, mesmo que o PNUMA ti
vesse produzido substancial relatório a respeito. A normatização sobre a 
governança dos oceanos e algum compromisso que procurasse enfrentar a 
ameaça de sua acidificação foram bloqueados pelos EUA, China e Rússia. 
A grave questão populacional cedeu à pressão do Vaticano, de países islâ
micos e de outros de tradição cristã e a referência aos direitos reprodutivos 
foi retirada, na última hora, do documento final. 

Quanto a avanços nos mecanismos de govemança ambiental global, 
sequer o esperado upgrade no tão limitado PNUMA foi conseguido. A pro
posta da Organização Global de Meio Ambiente feita pela União Europeia 
encontrou massiva resistência dos EUA, China, Índia e Rússia, sendo, infe
lizmente, também combatida pelo Brasil, Japão e Coreia do Sul. 

Nem mesmo os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que pa
reciam o mínimo que a Conferência iria conseguir acordar, alcançaram 
qualquer avanço. Seu lançamento foi adiado e nem mesmo foram estabe
lecidos parâmetros de negociação das metas. 

Assim, do ponto de vista de decisões laterais cooperadoras para um 
futuro mais promissor no campo climático, a Conferência foi, por assim 
dizer, um total fracasso. 

Uma única boa notícia pôde-se trazer do Rio de Janeiro, em junho de 
2012. Trata-se do Fórum das Grandes Cidades, onde foram firmados com
promissos de redução de emissão de carbono. O prefeito de Nova York, Mi
chael Bloomberg, teve atuação importantíssima para este resultado. 

Os exemplos do Fórum e da Iniciativa Rio Clima vêm mostrar que 
alternativas de organização às conferências oficiais da ONU, no caso, por 
cidades e pela sociedade civil, com apoios diversos, são extremamente 
necessárias para melhor expressão da comunidade internacional quanto 
ao desejo de que se alcancem resultados mais concretos para a questão do 
Clima, principal desafio da humanidade no século 21. 
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