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Governantes e sociedade civil, no mundo inteiro, debruçam-se sobre os resultados 
dados à luz do último relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudança 
do Clima (IPCC, na sua sigla inglesa). Quarto de uma série iniciada em 1990, o relatório 
teve a terceira – e última – de suas seções, a relativa à mitigação da mudança do clima, 
aprovada em reunião realizada em Bangcoc entre 30 de abril e 3 de maio últimos, com 
ampla repercussão na mídia. 

Com efeito, nenhum assunto parece merecer mais atenção nos nossos dias, em escala 
global, do que a mudança do clima. O motivo é claro – o aquecimento global é hoje um 
fato incontestável, como também é a noção de que ele ocorre em função da ação do homem, 
desde a Revolução Industrial. O que está em jogo não são apenas as condições ecológicas 
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para a vida na Terra, mas as próprias condições em que as atividades humanas são exercidas. 
Estamos na confluência da cultura, da economia, da ética e da política.

A certeza da mudança do clima parece suscitar dois questionamentos nas nossas 
sociedades – o que pode ser feito para amenizar seus efeitos nefastos sobre o planeta, em 
especial sobre os povos mais vulneráveis; e o que deve ser feito para evitar que o futuro 
também seja comprometido.

Para o Brasil, e para a maior parte da comunidade internacional, as respostas neces-
sárias a esses questionamentos só podem ser encontradas na ação concertada global através 
do regime internacional sobre mudança do clima – composto pela  Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e seu Protocolo de Kyoto. 

Contexto atual das negociações sobre o clima

Até poucos anos atrás, muitos acreditavam que os esforços internacionais para mitigar 
emissões seriam suficientes para evitar mudanças perigosas no sistema climático. Hoje sabemos 
que a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera da terra atingiu um ponto capaz 
de alterar, por muitos anos ainda, o clima e a forma como viveremos. Os efeitos para o 
presente e para o futuro próximo já são reais e inescapáveis. Salvaguardar o futuro passou a 
ser o objetivo realista, juntamente com adaptar o presente. Nesse contexto, o desafio global 
passou a ser muito maior, e a comportar múltiplas dimensões – política, jurídica, cultural, 
econômica e estratégica. 

Apesar de sua ampla discussão, e do grande interesse da sociedade em torno desse 
debate, a questão da mudança do clima ainda revela nuanças técnicas e políticas que não 
raro traem a compreensão mesmo das pessoas mais atentas à ciência e à evolução das 
relações internacionais. 

O regime internacional sobre mudança do clima

O debate sobre o tema começou de maneira mais intensa e sistemática a partir do final 
dos anos 80, o que permitiu que se chegasse à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC, na sua sigla em inglês), aberta à assinatura dos governos 
durante a Rio 92, e em vigor desde 1994. Em 1997 foi adotado o Protocolo de Kyoto, que 
compõe com a Convenção, à qual está vinculado, o regime jurídico internacional sobre 
mudança do clima.

Esse Protocolo, que entrou em vigor em 2005, prevê metas específicas para a redução 
dos gases de efeito estufa por parte dos países desenvolvidos e daqueles com economias em 
transição. Após os esforços pioneiros desenvolvidos a partir da entrada em vigor do Protocolo 
de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, nos anos 80, e que resul-
taram na redução dos CFCs  e outros gases nocivos à camada de ozônio, o Protocolo de Kyoto 
é o mais ambicioso esforço da comunidade internacional no sentido de prevenir um possível 
agravamento das condições de vida na Terra como resultado de um aumento da temperatura.
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O Brasil foi protagonista de relevo na montagem de todo este arcabouço institucional 
– passando pela organização da memorável Cúpula do Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
em 1992 (a Rio-92), quando se finalizou a Convenção-Quadro do Clima.

Responsabilidades comuns porém diferenciadas e  
contribuições históricas

A Convenção-Quadro sobre Mudança do Clima e o Protocolo de Kyoto, ancorados 
no princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas dos Estados, reconhecem que 
os esforços para combate e mitigação do aquecimento global devem ser empreendidos com 
base na contribuição efetiva das sociedades para o aumento da concentração dos gases de 
efeito estufa na atmosfera. É exatamente o emprego objetivo desse critério que faz com que 
a Convenção e seu Protocolo sejam instrumentos pioneiros para orientar a ação da comuni-
dade internacional, com base em critérios justos, em que o poluidor deve pagar. 

Não se trata apenas de assegurar o equilíbrio ambiental ameaçado pelos impactos 
adversos que resultarão da mudança do clima. Tão importante quanto isso é a adoção de 
padrões sustentáveis de produção e consumo, mediante o uso de novas tecnologias que 

emitam menos ou que auxiliem a reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa, promovendo o desenvolvimento sustentável. Sobressai, 
nesse contexto, a necessidade de ações concer-tadas que permitam 
aos países em desenvolvimento minimizar os eventuais impactos 
adversos das políticas e medidas adotadas pelos países que têm a 
obrigação de reduzir emissões.

A responsabilidade é comum porque quase toda atividade humana em todos os países 
do mundo gera emissões de gases de efeito estufa, bem como os impactos da mudança do 
clima a longo prazo afetarão igualmente a todos os países. Além disso, a responsabilidade é 
diferenciada porque alguns países são mais responsáveis pela causa do aquecimento global 
do que outros. São as emissões históricas que, acumuladas na atmosfera desde a revolução 
industrial, determinam o aumento da temperatura e, portanto, a responsabilidade dos países 

industrializados no aumento do efeito estufa, vastamente preponderante.
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A Convenção reconhece que “a maior parcela das emissões globais, históricas e 
atuais de gases de efeito estufa é originária dos países desenvolvidos, que as emissões 
per capita dos países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela per capita dos países em desenvolvimento ainda são relativamente baixas e que a parcela per capita

de emissões globais originárias dos países em desenvolvimento crescerá para 
que eles possam satisfazer suas necessidades sociais e de 



desenvolvimento.” Em virtude desse reconhecimento, os países desenvolvidos  se comprome-
teram a tomar a liderança no processo – isto é, assumir metas de redução quantificada de 
emissões de gases de efeito estufa. 

Contudo, para decepção de muitos, mas sobretudo dos países em desenvolvimento, os 
mais vulneráveis aos efeitos nefastos da mudança do clima (como confirmado nos relatórios 

do IPCC), poucos países industrializados têm envidado esforços 
suficientes para reduzir suas emissões de GEE. A verdade é que 
a maioria está longe de alcançar as metas estabelecidas para o 
primeiro período de cumprimento do Protocolo de Kyoto. Ainda 
assim, muitos aplaudem quando novas metas, mais ambiciosas, 
são anunciadas. 

É preciso ressaltar que o importante não é a promessa político-diplomática de um 
objetivo, no caso uma meta de redução de emissões. O que vale é seu efetivo cumprimento. 

A discussão sobre “metas” e o futuro do regime internacional

A posição brasileira no debate referente à mudança do clima não “caducou”, ao con-
trário do que possam pensar alguns. Seguimos fiéis ao princípio, consagrado na Convenção 
e no Protocolo, de responsabilidades comuns mas diferenciadas pelo aquecimento global. 
Não raro, porém, opiniões têm sido emitidas quanto ao interesse de que também os países 
em desenvolvimento, e em particular Brasil, China e Índia venham a adotar metas para 
reduzir suas emissões. Interessantemente, tal postulação (muitas vezes ouvida de vozes da 
própria sociedade brasileira) não costuma ser colocada por outros países sobre a mesa nas 
negociações multilaterais sobre mudança do clima. Isto porque o regime internacional sobre 
mudança do clima prevê claramente que metas compulsórias (tal como o termo é concei-
tuado no Protocolo de Kyoto) devem ser adotadas unicamente por países desenvolvidos, 
reconhecidamente os principais causadores do efeito estufa por suas emissões históricas. 
Muitos países desenvolvidos têm, é verdade, argumentado pela adoção de critérios e ações 
que venham a controlar as emissões de países em desenvolvimento –  tais como a adoção de 
políticas públicas e medidas específicas para controle de emissões, por exemplo – mas não 
pela adoção de metas como aquelas previstas para o Anexo I, algo que claramente contraria 
a letra e o espírito do regime. 

O contexto por trás da diferenciação entre países Anexo I e “não-Anexo I” é claro. As 
emissões históricas dos países em desenvolvimento são pequenas. Além disso, um regime de 
metas para os PEDs também poderia agravar distorções de conseqüências sérias para a pros-
peridade internacional. Compromissos compulsórios de redução nos países em desenvolvi-
mento significariam uma desaceleração drástica em seu crescimento econômico visto que 
essas nações carecem dos recursos financeiros e tecnológicos – disponíveis nos países que 
têm compromissos de limitação de emissões – para realizar a transição requerida para um 
desenvolvimento mais limpo. O fato é agravado pela constatação de que os países desenvol-
vidos, embora obrigados pela Convenção-Quadro a fazê-lo, não têm transferido tecnologias 
limpas ou recursos financeiros para esforços de mitigação no mundo em desenvolvimento.

É preciso ressaltar que o importante 
não é a promessa político-diplomá-
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A obrigatoriedade de tais metas por parte de países em desenvolvimento seria, com 
efeito, uma forma de neocolonialismo, inaceitável para países cujo imperativo é combater a 
pobreza e tirar milhões de cidadãos da miséria, cujo direito ao desenvolvimento sustentável 
está reconhecido pela Convenção-Quadro.  

Aqueles que se opõem ao uso das responsabilidades históricas dizem que as gerações 
passadas não podem ser consideradas responsáveis por seu papel no aumento da tempera-
tura global porque desconheciam o impacto da poluição que geravam. Para o Brasil, esse 
argumento é falacioso. Os poluidores precisam assumir a responsabilidade objetiva pelo 
dano que causaram a todos, sem discussão sobre a intenção original. 

A responsabilidade efetiva do Brasil no aquecimento global 
corresponde às suas pequenas emissões históricas, decorrentes de um 
processo de industrialização recente. Contudo, a Convenção está 
baseada no relato pelos países de suas emissões antrópicas anuais de 
gases de efeito estufa – relato esse feito pelos inventários nacionais de 
emissões. Este fato faz com que se tenda, erroneamente, a estabelecer 
uma relação direta entre emissões anuais e responsabilidade pelo 
aumento do aquecimento global.

A responsabilidade maior dos principais poluidores do passado pelo aquecimento global 
não anula, contudo, a nossa responsabilidade, principalmente para com as gerações futuras. 
É por isso que o Brasil vem fazendo a sua parte para reduzir ou controlar suas emissões. Estes 
esforços não são de hoje, e têm sido exitosos sem a necessidade de recorrer a metas. 

Estamos plenamente conscientes de nossas responsabilidades como condôminos deste 
planeta. E estamos fazendo nosso dever de casa. Nossa matriz energética já é das mais limpas 
do mundo, com participação de 45% de fontes renováveis, contra uma média de 14% no 
resto do mundo. O Brasil, seguindo à risca os preceitos de Kyoto, vem fazendo esforços 
voluntários de vulto para reduzir suas emissões. Os dados sobre a redução nos últimos 
três anos do ritmo de desmatamento na Amazônia – por nossos próprios esforços, deve-se 
ressaltar – são conhecidos. Estima-se que as ações unilaterais de Brasil, China e Índia nessa 
área equivalem à quase totalidade do programa voluntário dos Estados Unidos e a 40% das 
ações da União Européia até 2010.

O Brasil, não custa lembrar, foi o responsável pela introdução, quando das nego-
ciações para o Protocolo de Kyoto, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 
Grande parte dos projetos implementados no âmbito do MDL mundialmente são hoje 
desenvolvidos no país; trata-se – relevem-me a expressão inglesa – de uma success story 
internacionalmente reconhecida. No âmbito da Convenção do Clima, apresentamos ano 
passado proposta para a criação de um sistema de incentivos positivos para países em 
desenvolvimento que voluntariamente reduzam suas emissões por desmatamento.

Muito se tem falado nisto, mas vale a menção aqui, ainda que brevíssima: no que talvez 
constitua nossa maior contribuição para a redução das emissões de gases de efeito estufa, 
desenvolvemos a mais bem sucedida iniciativa de biocombustíveis do mundo, uma história 
de sucesso na mudança de padrões de produção e consumo e de redução de queima de 
combustíveis fósseis.

A responsabilidade maior dos 
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Institucionalmente também, estamos aperfeiçoando nosso arcabouço interno no trata-
mento do tema da mudança climática. O Itamaraty vem de criar, a título extraordinário, a 
função de Representante Especial para Mudança Climática, com vistas a manter – paralela 
e complementarmente à sua estrutura negociadora – um canal permanente de contato 

sobre o tema com interlocutores governamentais e da sociedade 
civil, tanto no exterior como no Brasil. Os outros dois ministérios a 
que estão prioritariamente afetas as questões da mudança do clima 
não ficam atrás: o Ministério do Meio Ambiente criou a Secretaria 
para Mudança do Clima e Qualidade Ambiental e o Ministério da 
Ciência e Tecnologia, cujo titular preside a Comissão Interminis-
terial de Mudança Global do Clima, vem continuamente reforçando 

a capacidade de ação de sua Coordenação Geral de Mudanças Globais, responsável pelos 
complexos estudos técnicos sobre o tema.

E vamos fazer mais. Não obstante defenda o princípio – consagrado, repito, tanto da 
Convenção do Clima como em Kyoto – das responsabilidades comuns porém diferenciadas, 
o Brasil, nas palavras do próprio Presidente Lula, não se exime de contribuir ativamente 
para o combate à mudança do clima. “Estamos convencidos”, prossegue o Presidente, “Estamos convencidos”, prossegue o Presidente, “Estamos convencidos” “de 
que nossa própria contribuição pode e deve ser mais ambiciosa e solidária”. Afinal, conforme as que nossa própria contribuição pode e deve ser mais ambiciosa e solidária”. Afinal, conforme as que nossa própria contribuição pode e deve ser mais ambiciosa e solidária”
sombrias previsões do IPCC, o Brasil, assim como outros países em desenvolvimento, são 
os que mais terão a perder com os cenários de um aquecimento global não mitigado. Para 
citar alguns deles, a savanização da floresta amazônica (e, numa reação em cadeia, a deserti-
ficação do semi-árido nordestino e a transformação do cerrado numa caatinga), a perda de 
áreas costeiras, etc.

O que está em nosso poder é lutar para que o nosso desenvolvimento não siga o padrão 
poluidor dos países desenvolvidos no passado.  Para isso, precisamos contar com o apoio 
daqueles países e ter reconhecido nosso esforço voluntário para reduzir emissões. 

Conscientes de que nossa principal fonte de emissões é o desmatamento, propusemos, 
no âmbito da Convenção-Quadro, um sistema de incentivos positivos pelo qual os países 
desenvolvidos, que, pela letra da Convenção, têm a obrigação de fornecer ou facilitar 
recursos financeiros e tecnologia para combater a mudança do clima em países em desenvol-
vimento, possam complementar nossos esforços de reduzir as emissões por desmatamento. 

O Brasil, não custa lembrar, foi 
o responsável pela introdução, 
quando das negociações para o 

Protocolo de Kyoto, do Mecanismo 
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Diversos países, desenvolvidos e em desenvolvimento, demonstraram interesse no tema, e o 
Brasil vem trabalhando em coordenação com eles para avançar essa proposta.  

Ainda assim, é bom que se diga que se, por hipótese, acabássemos com o desmatamento 
no mundo inteiro, não solucionaremos os problemas apresentados pela mudança do clima. 

A única forma de fazê-lo efetivamente é mudar progressivamente a 
matriz energética mundial, introduzindo fontes renováveis e limpas.  
Sem ações efetivas nessa direção, nossas florestas tropicais ainda 
continuarão a sofrer os efeitos adversos do aquecimento do planeta 
e, em conseqüência, a correr o risco de desaparecerem. Nossa impres-
sionante diversidade biológica ainda será reduzida. Nossa extensa 

costa ainda sofrerá com mudanças nos regimes e volumes das marés. A disponibilidade de 
nossos recursos hídricos também deverá ser afetada por mudanças no ciclo hidrológico, 
afetando toda a sociedade.

Os problemas gerados pelo impacto do aquecimento global são de tal magnitude que 
demandarão esforço concentrado da sociedade brasileira. Mas a responsabilidade pelo apoio 
tecnológico e financeiro às atividades de adaptação a estes impactos recai, desde já, sobre os 
países industrializados, que criaram o aquecimento global e que estão fazendo muito pouco 
para buscar solucioná-lo.

Estamos às portas do início das discussões das metas e objetivos para o segundo período 
de compromisso (pós-2012) do Protocolo de Kyoto. É preciso esclarecer, a propósito, que 
as freqüentes afirmações de que o Protocolo de Kyoto “expira em 2012” são falaciosas. Vêm 
sendo difundidas por aqueles que querem substituir os atuais acordos internacionais por 
algo indefinido, basicamente com o objetivo de compartilhar de maneira injusta a respon-
sabilidade pelo problema e sem reconhecer a responsabilidade histórica dos países desenvol-
vidos pelo aquecimento global. 

O Brasil estará empenhando seus melhores esforços negociadores pela continuidade e 
aperfeiçoamento do regime. Não temos dúvidas de que se trata do melhor instrumento de que 
dispomos para, em bases internacionalmente acordadas, prosseguirmos no enfrentamento dos 
desafios do aquecimento global e da mudança do clima. Esperamos que nossos parceiros nessa 
empreitada assumam a responsabilidade que lhes cabe. Nós assumiremos a nossa.

Institucionalmente também, 
estamos aperfeiçoando nosso 

arcabouço interno no tratamento 
do tema da mudança climática. 
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