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Introdução

A mudança climática 
constitui um dos mais críticos 
e difíceis desafios da humani-
dade, cujos efeitos já se fazem 
sentir e vão piorar com o tempo, 
com impacto sobre as gerações 
presentes e futuras. Sem uma ação 
urgente e concertada, a mudança 
climática afetará seriamente o modo 
de vida em todos os países, danificará 
os frágeis ecossistemas e ameaçará a 
segurança global com pressões migra-
tórias e conflitos por recursos. É bem 
verdade que esforços fragmentados ajudam, 
mas a escala de resposta necessária para uma 
solução real é tão grande que uma ação ime-
diata e abrangente é essencial.

Marco para um acordo pós-2012 
referente à mudança climática*2 

*¹ Liderança Global para a Ação Climática, Força-Tarefa de líderes mundiais, comprometidos com o enfrentamento 
da mudança climática por meio das negociações internacionais, criada por iniciativa conjunta da Fundação das Nações 
Unidas¹ e do Clube de Madri². Compõem-na ex-chefes de estado e de governo, e também líderes das empresas, do governo 
e da sociedade civil de mais de vinte países, sob a presidência conjunta de Timothy E. Wirth, Presidente da Fundação das 
Nações Unidas e Ricardo Lagos, ex-presidente do Chile e, atualmente, Presidente do Clube de Madri.
*² Tradução: Antônio Octavio Cintra.
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A mudança climática, suas causas e seus impactos adversos ligam-se estreitamente ao 
desenvolvimento econômico, à redução da pobreza e à segurança energética. Todos os países 
têm direito legítimo ao desenvolvimento econômico, mas reconhecer esse direito não entra 

em conflito com as estratégias para lidar com a mudança climática. Se 
soluções ao problema da mudança requerem harmonizar o cresci-
mento econômico e a diminuição da pobreza com reduções significa-
tivas das emissões, também apresentam tremendas oportunidades para 
a inovação e o desenvolvimento tecnológico, especialmente no campo 
energético. Ademais, fornecer energia limpa a dois bilhões de pessoas 

hoje sem acesso aos modernos serviços de energia contribuiria tanto para reduzir a pobreza e 
atingir as Metas de Desenvolvimento do Milênio quanto para reduzir as emissões.

A adaptação aos impactos do clima deve ser parte integrante dos esforços de desenvolvi-
mento e diminuição da pobreza. Conquanto os países menos desenvolvidos e pequenos países-
ilha tenham contribuído minimamente para a mudança climática, são eles os mais vulneráveis 
a seus efeitos. O fracasso na adaptação aumentará os impactos econômicos e humanos de 
eventos extremos e atrasará a redução da pobreza. Por certo, os futuros esforços no enfrenta-
mento da instabilidade climática precisam visar tanto à adaptação quanto à mitigação.

Os cientistas acreditam que um aumento de temperatura acima de 2 a 2,5 °C (de 450 
a 550 ppm CO2 – equivalente) trazem o risco de sérios impactos. Com as temperaturas em 
elevação, conforme prediz o Painel Intergovernamental da Mudança Climática (IPCC), a 
freqüência de eventos de ondas de calor, secas e fortes chuvas subirá, assim afetando adver-
samente a agricultura, as florestas, os recursos hídricos, a indústria, a saúde humana e os 
assentamentos. Os países em desenvolvimento, em que a maior pobreza e vulnerabilidade 
limitam a capacidade de agir, serão os mais seriamente prejudicados, particularmente os 
segmentos mais pobres de suas populações.

Evitar tal futuro requer que as emissões globais de efeito estufa atinjam o seu máximo 
nos dez a quinze próximos anos, mas sejam sucedidas por substanciais reduções de pelo 
menos 60% até 2050, tomando-se 1990 como base – uma tarefa formidável, que exige coo-
peração internacional e ação coletiva sem mais delongas. O custo de agir agora, contudo, 
é pequeno – ao redor de 1% do PIB global, segundo o Relatório Stern – e os benefícios 
são grandes, se comparados com as penalidades muito mais pesadas que advirão de adiar a 
ação. Os custos, tanto da mitigação como da adaptação, vão subir substancialmente com a 
demora em agir.

Sendo a mudança climática um problema de longo prazo, não pode ser atacada com 
êxito via ações de curto prazo, circunscritas a um ou outro país. A solução da crise climática 
exigirá a cooperação internacional em todos os níveis – do bilateral ao regional e deste ao 
global. Um futuro acordo global, negociado sob os auspícios da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas para Mudança do Clima (UNFCCC), deve visar um alvo de longo prazo 
para “estabilizar a concentração de gases de efeito estufa em nível que previna a perigosa 
interferência sobre o sistema climático”, de acordo com o objetivo declarado da UNFCCC. 
Esse alvo de longo prazo deveria contemplar períodos mais extensos do que o de compro-
misso qüinqüenal de Kyoto. Um período inicial de compromisso de 2013-2020, conjugado 

Sem uma ação urgente e  
concertada, a mudança climática 

afetará seriamente o modo de 
vida em todos os países.



Liderança	Global	para	a	Ação	Climática

220 |

com um mecanismo de acompanhamento e revisão, facilitaria o desenvolvimento de estra-
tégias nacionais, traria maior certeza aos investimentos públicos e privados e permitiria 
correções ao longo do caminho, de acordo com a evolução científica.

Qualquer acordo global relativo à mudança climática deve ser abrangente. Deveria incluir 
todos os países, setores, todas as fontes e sumidouros, e tanto mitigação quanto adaptação. Um 
novo acordo, entretanto, só terá êxito caso seja considerado eqüitativo. Requerer que todos 

os países atinjam a mesma porcentagem de redução de emissões no próximo 
período de compromisso seria injusto. Os países desenvolvidos deveriam tomar 
a frente na redução global das emissões, considerando-se sua responsabilidade 
histórica e capacidade de agir. No entanto, tal fato não bastará para evitar os 
impactos mais adversos e possivelmente irreversíveis da mudança climática. O 
comprometimento significativo dos países em desenvolvimento, em especial das 
economias em acelerada industrialização, também se impõe. Todavia, esses países 
não são iguais – alguns estão industrializando-se aceleradamente, ao passo que 
outros são menos desenvolvidos. Seu envolvimento deverá diferenciar-se quanto 
às responsabilidades e capacidades. As escolhas tecnológicas à sua disposição são 
muito maiores hoje do que há dez ou vinte anos. Essas escolhas apresentam 
novas oportunidades para o crescimento econômico e a criação de empregos. 

Como resultado, muitas empresas de ponta estão agora na vanguarda dos que reclamam ação 
e exigem marcos definidos das políticas públicas para basear suas decisões de investimento.

O marco

Este documento esboça um marco amplamente aceitável que englobe pelo menos as 
seguintes questões:

• Alvos e cronogramas diferenciados: como podem os países desenvolvidos e os em 
desenvolvimento participar numa base justa e eqüitativa?

• As florestas como “sumidouros de carbono”: que incentivos são possíveis e apro-
priados para o desflorestamento que se evitar?

• Mecanismos de mercado: qual o seu papel e escala?

• Adaptação: sendo inevitável algum grau de mudança climática, a que mecanismos 
se recorrerá para financiar as medidas de adaptação e reduzir a susceptibilidade 
climática nos países em desenvolvimento?

• Pesquisa, desenvolvimento e aplicação: como estimulá-los e ampliá-los?

• Cooperação em tecnologia: como encorajar a inovação e a colaboração nas tecno-
logias de energia limpa entre todos os países?

Os países em desen-
volvimento, em que 

a maior pobreza e 
vulnerabilidade limitam 

a capacidade de agir, 
serão os mais seria-
mente prejudicados, 
particularmente os 

segmentos mais pobres 
de suas populações.
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• Financiamento: que incentivos são necessários para que os países em desenvol-
vimento adotem, cada vez mais, tecnologias de energia limpa em cuja produção 
invista o setor privado?

Como várias dessas questões se inter-relacionam (por exemplo, o financiamento perpassa 
todas as demais questões, e a aplicação de tecnologia em grande escala é necessária tanto 
para a mitigação quanto para a adaptação), o marco proposto está focado em quatro amplas 
áreas interconectadas de preocupação:

1. metas de mitigação, cronogramas e mecanismos de mercado;

2. adaptação; 

3. desenvolvimento tecnológico e cooperação, e 

4. financiamento.

Recomendação nº 1: O Comitê Global de Ação Climática (GLCA) recomenda que, além 
da fixação de um prazo para a negociação de um abrangente acordo pós-2012, as partes aceitem, 
em Bali, quatro caminhos para negociação que tratem da mitigação, adaptação, tecnologia e 
financiamento. Os rascunhos iniciais dos artigos deverão ser apresentados à COP³ em 2008 como 
um primeiro passo para fechar um acordo novo e compreensivo em 2009.

I. Mitigação: objetivos, prazos e mecanismos de mercado

Mitigar suficientemente as emissões a fim de proteger o clima 
da terra exigirá muitas modalidades de cooperação internacional. 
A mitigação traz também o benefício adicional de proteger a saúde 
humana, por exemplo, mediante a redução da grave poluição do ar 
que afeta muitos países. Um acordo global centrado nas emissões 
representa um sinal claro aos mercados e oferece aos países a flexi-
bilidade de implementar as estratégias de redução de emissões mais 
apropriadas a suas circunstâncias. Acordos menores e de foco mais 
restrito, por outro lado, têm o potencial para ações preventivas em 
países ainda não preparados para aceitar limites às emissões e podem 
ser incorporados num acordo maior relativo à mudança climática. 

O objetivo deveria ser o de fazer o acordo global e os de foco mais restrito se apoiarem 
mutuamente e se complementarem.

O âmbito mais limitado sob consideração para os acordos focados refere-se a países, 
setores, políticas ou medidas:

Requerer que todos os países 
atinjam a mesma porcentagem 

de redução de emissões no 
próximo período de compro-

misso seria injusto. Os países 
desenvolvidos deveriam tomar 
a frente na redução global das 
emissões, considerando-se sua 

responsabilidade histórica e 
capacidade de agir. 
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• Acordos com base nos países, entre os maiores emissores do mundo, ou, alter-
nativamente, entre grupos geográficos menores, podem oferecer um processo de 
negociação mais simples e potencial para enfrentar uma substancial fração das 
emissões mundiais.

• Acordos setoriais podem evitar a preocupação com a competitividade mediante o 
estabelecimento de metas de emissão para indústrias particulares – por exemplo, 
as de geração de energia, transporte, alumínio, aço, cimento, eletrodomésticos e 
aparelhos de escritório, edifícios, e manejo florestal – inclusive as localizadas em 
países em desenvolvimento.

• Acordos sobre políticas podem requerer, por exemplo, taxas harmonizadas de 
carbono ou reduções na intensidade das emissões ou apoio à disseminação de 
tecnologia limpa.

• Acordos centrados em medidas podem envolver estratégias específicas de redução 
de emissões – por exemplo, eficiência energética, energia renovável e regulação 
do uso da terra.

Recomendação nº 2: Dada a escala de resposta exigida, e a fim de evitar os impactos mais 
adversos da mudança climática, recomendamos um acordo global pós-2012 sob os auspícios da 
UNFCCC. Acordos focados – por exemplo, relativos a setores industriais, ou a eficiência energética, 
ou a energia renovável, ou a cooperação tecnológica – deveriam ser encorajados e incorporados 
num novo acordo global.

Objetivos e prazos

O artigo 3.1 da UNFCCC dispõe que “as nações desenvolvidas devem estar à frente 
do combate à mudança climática”. A liderança continuada que as economias 

desenvolvidas devem desempenhar em qualquer esforço futuro para 
reduzir as emissões globais foi também reconhecida no comunicado 

da Cúpula do G8 em Helligendamm, em junho de 2007.
Até o momento, as metas mais ambiciosas foram 

as da União Européia – a redução das emissões de 
gases de efeito estufa (GEE), até 2020, em 20% 

do nível de 1990. A União Européia aceitaria uma 
meta de 30% até 2020 caso outros países desenvolvidos 

se comprometessem com reduções comparáveis e as nações 
em desenvolvimento mais adiantadas contribuíssem adequa-

damente segundo suas respectivas responsabili-
dades e capacidades. O Canadá, a UE e o Japão 

decidiram buscar atingir a meta de cortar pela 
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metade, pelo menos, as emissões globais até 2050. E o G8 comprometeu-se a considerar 
com seriedade essa meta.

Nos Estados Unidos, a Califórnia comprometeu-se com um plano ambicioso de 
reduzir, até 2010, suas emissões de gases de efeito estufa ao nível de 2000; até 2020, ao nível 
de 1990; e 80% abaixo do nível de 1990 até 2050. Outros estados norte-americanos estão 
tomando providências similares. As empresas também se têm comprometido fortemente 
com as reduções de suas emissões e reclamam ações decisivas de longo prazo dos governos a 
fim de conter a mudança do clima.

Contudo, a “perigosa interferência antropogênica” não será 
evitada se os países desenvolvidos atuarem sós. Mesmo uma redução 
de 80% das emissões dos gases de efeito estufa em todos os países 
desenvolvidos até 2050 não lograria esse objetivo sem reduções das 
emissões dos países em desenvolvimento que estão se industrializando 
aceleradamente.

A intensidade de energia4 de todos os países tem declinado, ao longo dos últimos vinte 
anos, a uma taxa anual de 1,25%. Um relatório de um grupo de especialistas internacionais 
convocados pela Fundação das Nações Unidas recomenda que os países do G8 se compro-
metam a aumentar a sua taxa de melhoria para 2,5% ao ano. A intensidade de energia de 
países não pertencentes à OCDE também tem declinado a uma taxa aproximada de 1,42% 
ao ano em parte porque a parcela representada pelos serviços é crescente nas economias em 
desenvolvimento. Não obstante, por estarem suas economias crescendo a taxas muito mais 
rápidas, as emissões totais de algumas das nações em desenvolvimento sobem céleres. Efetuar 
maiores reduções na intensidade de energia moderaria esse crescimento das emissões e capa-
citaria esses países a prosseguir com seus objetivos de desenvolvimento sustentável. A China 
estabeleceu a meta de reduzir o consumo energético por unidade de PIB em 20% entre 
2006 e 2010, significando isto uma média anual de 4%.

Recomendação nº 3: A perigosa interferência antropogênica no sistema climático deve ser 
evitada por todos os países, com atuação em concerto. Todos devem comprometer-se em reduzir 
coletivamente, até 2050, as emissões globais em pelo menos 60% abaixo do nível de 1990. Os 
países desenvolvidos devem assumir a liderança na redução de emissões pela adoção de objetivos e 
prazos efetivos. Como um primeiro passo, deverá haver o compromisso de redução de suas emissões 
coletivas em 30% até 2020. Os países em rápida industrialização devem comprometer-se com a 
redução de sua intensidade de energia em 30% até 2020 (uma redução média anual de 4%) e 
posteriormente concordar com metas de redução de emissões. Os outros países em desenvolvimento 
devem comprometer-se com uma meta diferenciada de intensidade de energia de acordo com suas 
responsabilidades e capacidades. A comunidade internacional deveria desenvolver um sistema 
de acompanhamento e revisão bem como critérios claros para a determinação de quando e como 
várias categorias de países deveriam assumir compromissos mais sólidos com respeito ao clima.

A segurança energética e a climática são interligadas e deveriam ser tratadas simulta-
neamente. A energia renovável e a eficiência energética podem contribuir para essa estratégia. 

Todos devem comprometer-se com 
reduzir, coletivamente, até 2050, 

as emissões globais, pelo menos 
em 60% abaixo do nível de 1990. 
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Para todas as nações, a energia renovável constitui uma proposta sem risco de perdas5, 
porquanto:

1. abre oportunidades de redução da pobreza e de satisfação das necessidades de energia 
em áreas rurais e longínquas; 

2. ajuda a gerar empregos e cria oportunidades econômicas locais; 

3. ajuda a conter a mudança climática e contribui para proteger a saúde humana da poluição 
atmosférica; e 

4. aumenta a segurança energética mediante o uso de fontes de energia tais como a biomassa, 
a água, o vento, os raios solares e a de tipo geotérmico.

Os potenciais técnico e econômico de melhoramento da eficiência energética também 
são imensos. Entretanto, este melhoramento não tem sido perseguido pelos países de modo 
tão agressivo quanto a procura de novos suprimentos, apesar de a experiência mostrar as 
grandes oportunidades de ganho nessa área. O melhoramento da eficiência dos prédios 
comerciais e residenciais e dos aparelhos eletrodomésticos pode ajudar a moderar a mudança 
climática global ao mesmo tempo em que contribuirá para um futuro energético mais susten-
tável. Ademais, as inovações tecnológicas podem reduzir, sem custo excessivo, o risco de 
impactos em grande escala de interrupções no fornecimento de energia, em particular no 
setor elétrico.

Recomendação nº 4: Políticas de longo prazo, como também objetivos mensuráveis e veri-
ficáveis, devem ser adotadas por todos os países, a fim de aumentar substancialmente o uso de 
energia renovável e promover maior eficiência na produção e uso de energia. Ademais, devem se 
adotar padrões globais relativos à eficiência nos usos finais.

Sumidouros e desflorestamento evitado

As mudanças no uso do solo, sobretudo o desflorestamento, respondem por mais de 
20% das emissões globais, uma parcela maior do que a dos setores de transporte e industrial. 
Com a crescente ênfase no uso dos biocombustíveis para o transporte, aumentará a pressão 
para converter as florestas remanescentes para outros usos. Tanto o artigo 3.3 da Convenção 
Quadro quanto a história das negociações do Protocolo de Kyoto apontam para a necessi-
dade de incluir sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer acordo. As dificuldades 
no acompanhamento e na verificação dos estoques de carbono na superfície e no subsolo 
necessitam ser superadas com melhoria científica e de mensuração. Visto não serem todas as 
florestas iguais em sua capacidade de absorver o dióxido de carbono, impõe-se mais pesquisa 
em que as diferenças sejam levadas em conta.
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Evitar o desflorestamento (a que chamaremos redução de emissões por desflorestamento 
– RED) nos países tropicais e equatoriais é conflituoso. Tendo em vista o tamanho dos 
recursos florestais, os créditos dados ao desflorestamento que se evita devem combinar-se 
com objetivos de significativa redução nas emissões, pois do contrário se desestabilizariam 
os mercados de carbono. 

A redução do desflorestamento abre a oportunidade de 
reduzir, de modo rentável, a acumulação do dióxido de carbono 
na atmosfera, assim desacelerando a taxa de mudança climá-
tica. Ademais, as estratégias de redução do desflorestamento 
têm benefícios adicionais – a conservação da biodiversidade, 
a provisão de bens e serviços do ecossistema, em especial os 
recursos hídricos, e a melhoria das condições de vida das comuni-

dades vizinhas. Nesse sentido, o mercado de carbono abre a oportunidade de mudar o manejo 
de florestas e de melhorar a vida nas comunidades rurais dos países em desenvolvimento.

Recomendação nº 5: Para reduzir as emissões de dióxido de carbono de modo economi-
camente efetivo, um amplo espectro de intervenções para criar e manter sumidouros biológicos 
de carbono deveria ser incluído num regime pós-2012 de mudança climática, a fim de capturar 
os muitos benefícios combinados de meios de subsistência sustentável, gerência do solo, manejo 
florestal e preservação da biodiversidade.

Mecanismos de mercado

Segundo o Informe Stern, “O estabelecimento de um preço do carbono por meio de 
tributação, comercialização ou regulação é fundamental à política para lidar com mudança 
climática”. Concordamos com a maioria dos economistas a respeito de que o mecanismo 
preferível seja um sistema universal de impostos de carbono harmonizados, que poderiam 
reduzir as emissões e gerar recursos financeiros. Cabe aos governos nacionais decidir o que 
fazer com os recursos, inclusive no desenvolvimento de fontes de energia limpa e na adap-
tação à mudança climática. Os impostos de carbono são mais fáceis de implementar do que 
esquemas de limitação e comércio (cap-and-trade schemes)6 e são economicamente eficientes. 
Um sistema de impostos de carbono, harmonizados e universais, deveria ser objeto de acordo 
dentro da comunidade internacional.

Reconhecemos que os esquemas de limitação e comércio são geralmente bem recebidos 
pela indústria, pois tendem a reduzir o custo de cumprir com as metas. O teto (cap) é 
geralmente fixado num nível abaixo da meta nacional ou autorização por serem excluídas 
algumas fontes, difíceis de acompanhar ou demasiado pequenas. Mas, sem metas obriga-
tórias e um claro marco de políticas, um sistema formal não pode funcionar. Os sistemas de 
comércio de direitos de emissão podem limitar-se seja a fontes a montante, na origem (ou 
seja, produtores e importadores de combustível fóssil), caso baseados no seu conteúdo de 
carbono, seja à jusante, no consumo, caso focados nos usos finais e emissões. Se os direitos de 

Os países menos desenvolvidos carecem 
de informação, de instituições e de 

recursos financeiros necessários a aqui-
latar suas vulnerabilidades e a realizar 

as ações necessárias à adaptação. 



Liderança	Global	para	a	Ação	Climática

226 |

emissão são concedidos sem custo, o problema é a sua distribuição inicial entre os receptores. 
Se são vendidos ou, melhor ainda, leiloados, esses esquemas podem gerar renda utilizável 
para outros propósitos.

Os mercados devem ser organizados de modo tal que possamos esperar, com razoável 
probabilidade, a efetivação da política de redução do carbono. As preocupações relacionadas 
com os esquemas cap-and-trade (como com qualquer sistema baseado no mercado) são 

estas: custos de transação, manipulação de mercado, vazamento e 
acompanhamento. Os custos de transação podem ser minimizados 
mediante regras transparentes e não-gravosas; o poder de manipular 
mercados pode ser minimizado pela abertura do mercado a mais 
participantes (corretores, comerciantes, etc.), além dos que necessitam 
dos direitos de emissão, e pela interconexão dos mercados; os 
vazamentos podem ser minimizados pela limitação do esquema a 

apenas os países que têm tetos de emissões; e o ônus de acompanhamento pode ser minimizado 
pela imposição de tetos às fontes a montante. Sistemas de direitos podem ser desenhados 
para superar essas preocupações, pelo menos parcialmente.

Recomendação nº 6: Para lograr os maiores benefícios climáticos de modo eficiente e eficaz, 
deve-se fixar um preço de carbono por meio tanto de tributação quanto de comercialização. 
Concordamos com a maioria dos economistas quanto a ser o mecanismo preferível um sistema 
harmônico e universal de impostos de carbono, mas muitas empresas preferem um sistema de 
limites e comércio. Para este último, mercados de carbono que funcionem e sejam conectados 
precisam desenvolver-se globalmente, assim incorporando vários programas nacionais e regionais 
da modalidade. 

II. Adaptação 

A adaptação é componente-chave de uma efetiva estratégia para lidar com a mudança 
climática. A redução substancial das emissões globais de gases de efeito-estufa não evitará os 
sérios impactos da mudança climática aos quais o mundo já está fadado e que afetarão todos 
os países em diferentes graus, com as populações pobres dos países em desenvolvimento 
sendo as mais vulneráveis e menos capazes de se adaptar. Os países menos desenvolvidos 
carecem de informação, de instituições e de recursos financeiros necessários para aquilatar 
suas vulnerabilidades e para realizar as ações necessárias à adaptação. Fortes medidas de 
mitigação se impõem para minimizar o custo da adaptação; sem elas, a adaptação pode ser 
impossível em alguns países.

A adaptação não consiste simplesmente em conceber projetos ou elaborar listas de 
medidas para reduzir os impactos da mudança climática. Uma resposta nacional em termos 
de políticas reforçará a resiliência à mudança climática, deverá contar com o apoio do marco 
de crescimento econômico e desenvolvimento sustentável do país e integrar-se com suas 
estratégias de redução da pobreza.

Os futuros sistemas agrícolas terão 
de ser mais resistentes a uma 

variedade de tensões, ao lidar com 
as conseqüências diretas e indiretas 

da mudança climática. 
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As respostas à mudança climática necessitam abranger várias frentes, entre outras o acesso 
à energia limpa por parte das populações vulneráveis, as adaptações de culturas e estabeleci-
mentos agrícolas e as políticas agrícolas e de apoio, além de investimentos em nível nacional.

As empresas e as instituições financeiras internacionais também precisam integrar a 
mudança climática em suas atividades e tornar seus investimentos menos suscetíveis a ela. 
As assistências técnica e financeira internacionais deverão reforçar-se e tornar-se mais coerentes 
a fim de responder, na escala adequada, às necessidades de países menos desenvolvidos. A 
esse respeito, as agências das Nações Unidas, tais como o PNUD e a UNEP, têm de desem-
penhar um papel decisivo na construção institucional da política pública e no aporte de 
recursos humanos para apoio a programas efetivos de adaptação.

Os futuros sistemas agrícolas terão de ser mais resistentes a uma variedade de tensões, 
ao lidar com as conseqüências diretas e indiretas da mudan-
ça climática. As tecnologias de adaptação (por exemplo, a 
produção de cultivares resistentes à salinidade e à seca) ne-
cessitam desenvolver-se e disseminar-se amplamente. De-
ver-se-ia estabelecer novos centros para esse fim nos países 
em desenvolvimento, especialmente pela ação do Grupo 
Consultivo de Pesquisa Agrícola Internacional (CGIAR) 
na África. Nesse ínterim, os centros do CGIAR deveriam 

colaborar com tecnologias apropriadas para os fazendeiros e prestar assessoria aos governos 
no que diz respeito às políticas de adaptação à mudança climática.

Por julgarem que os custos de adaptação trariam benefícios sobretudo de ordem local, 
seriam difíceis de distinguir do desenvolvimento “regular”, seriam presumivelmente grandes, 
e pareceriam compensação por danos, os países desenvolvidos têm relutado em concordar 
com fundos substanciais para a adaptação (através do Fundo Global para o Meio Ambiente 
– GEF, por exemplo)7. Não obstante, por se prever que a mudança climática impedirá os 

Se o mundo continuar com a presente 
trajetória no plano energético, baseada 
nos combustíveis fósseis, as emissões de 

CO2 ligadas à energia atingirão, em 2050, 
duas vezes e meia os níveis correntes. 
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esforços de desenvolvimento, aumentará os riscos à saúde pública, frustrará os programas de 
redução da pobreza e exacerbará as migrações de regiões inundadas ou carentes de água ou 
de alimentos, há um importante papel para a assistência oficial ao desenvolvimento no 
financiamento das medidas de adaptação, inclusive na capacitação de recursos humanos e na 

criação institucional, e também na redução da vulnerabilidade na 
agricultura, florestas e recursos hídricos. A efetiva adaptação exigirá 
uma capacidade de planejamento mais ampla em todos os departa-
mentos e ministérios relevantes nos países em desenvolvimento. Os 
cientistas devem ser apoiados no acompanhamento e na pesquisa 
sobre os impactos do clima em vários setores em seus próprios 
países. Ademais, todos os países devem cooperar na identificação 
de um pacote de financiamento confiável para ajudar os países a 

criar resistência aos riscos climáticos. Esse financiamento deve incluir recursos públicos, 
privados e também os provenientes do mercado de carbono. As agências de desenvolvimento 
devem integrar os efeitos da mudança climática nos seus projetos e programas.

Recomendação nº 7: Um acordo pós-2012 deverá visar tanto à mitigação quanto à adap-
tação. A adaptação deve ser vista como parte do desenvolvimento sustentável e das estratégias de 
redução da pobreza. Deve incluir avaliações de vulnerabilidade, acréscimo da resiliência aos 
impactos do clima, acesso à informação e melhores práticas, capacitação de recursos humanos 
e criação institucional, investimentos públicos e privados nos países em desenvolvimento menos 
sensíveis ao problema da mudança climática. Um pacote substancial de apoio financeiro que inclua 
fundos públicos e privados, deve ser estabelecido (ver a Recomendação nº 11). Centros para a 
Adaptação na Agricultura devem ser estabelecidos, em particular pelo CGIAR na África.

 III. Desenvolvimento tecnológico e cooperação

Se o mundo continuar com a presente trajetória no plano energético, baseada nos combus-
tíveis fósseis, as emissões de CO2 ligadas à energia atingirão, em 2050, duas vezes e meia os 
níveis correntes. Segundo a Agência Internacional de Energia, essas emissões podem voltar aos 
níveis de hoje até 2050, mediante uma combinação das seguintes ações em todos os países:

1. fortes ganhos de eficiência energética no transporte, na indústria e na construção civil; 

2. crescente descarbonização da geração de força elétrica mediante crescente aplicação de 
energia renovável, gás natural e carvão com captura e armazenamento de CO2 e 

3. crescente uso de biocombustíveis para o transporte rodoviário.

Quando plenamente comercializáveis, essas tecnologias ajudarão a estabilizar as emissões 
a um custo incremental não superior a US$ 25 por tonelada de CO2 não emitido, o que 
adicionaria 2 centavos por kWh ao preço da eletricidade gerada pelo carvão e 7 centavos por 

Lamentavelmente, os investimentos, 
tanto públicos quanto privados, em 

pesquisa e desenvolvimento com 
respeito aos programas energéticos 

vêm declinando ao longo das últimas 
duas décadas.



Olhar	Externo

| 229Revista Plenarium

litro (28 centavos por galão) ao preço dos combustíveis de petróleo. Contudo, a redução das 
emissões, a custos aceitáveis, em pelo menos 60% exigirá uma revolução científica e tecnológica 
muito grande, pelo menos quanto às efetuadas no setores espacial e de telecomunicações, 
para tornar as tecnologias de energia limpa mais eficientes e baratas. Tecnologias tais como 
a solar, a eólica, os biocombustíveis ambientalmente sustentáveis, o hidrogênio, a eficiência 
energética e a captura e armazenamento do carbono precisam de progressos substanciais, 
somente alcançáveis com a injeção de recursos públicos. Lamentavelmente, os investimentos, 
tanto públicos quanto privados, em pesquisa e desenvolvimento com respeito aos programas 
energéticos vêm declinando ao longo das últimas duas décadas.

Esse declínio tem de cessar e ser revertido. O Relatório Stern recomendou dobrar o total 
agregado de financiamento público dirigido a P & D na área de energia do nível corrente 
até aproximadamente US$ 20 bilhões por ano. Muito dessa despesa adicional se fará no 
hemisfério norte.

Recomendação 8: Os recentes decréscimos em investimentos para a pesquisa e o desenvolvi-
mento na área de energia devem ser revertidos. A pesquisa, o desenvolvimento e a demonstração 
de tecnologias mais eficientes e menos custosas tais como as tecnologias avançadas de aquecimento 
solar, bem como a captura e armazenamento de carbono, deverão ter alta prioridade. As despesas 
públicas agregadas deverão alcançar US$ 20 bilhões por ano.

Parcerias público-privadas inovadoras se impõem para encorajar o setor privado a 
investir mais nas fases subseqüentes a P & D das tecnologias de produção de energia. A fase 
de aplicação não raro requer muito mais recursos do que a fase de P & D. O setor privado é 

mais bem equipado para melhorias incrementais na fase de aplicação 
e difusão, que podem reduzir custos. Para tecnologias já comerciali-
záveis, de novo o setor privado pode ajustar a P & D em elaboração às 
necessidades de mercado. Entretanto, os governos precisam oferecer 
marcos de políticas públicas claros e previsíveis para apoiar os inves-
timentos em seus países.

Os mecanismos de mercado são bons na identificação das oportunidades mais baratas 
de mitigação, entre as opções disponíveis, e no estímulo às inovações que levam a reduções 
imediatas de custos, mas são menos úteis para encorajar o desenvolvimento de novas tecno-
logias de baixa emissão. Metas de inovação para trazer ao mercado tecnologias mais eficientes 
e baratas poderiam ser úteis. Poder-se-ia incentivar os países e empresas a superar essas metas 
sob a forma de créditos para cumprir com seus objetivos de emissão futuras.

Ademais, a formação de um Grupo Consultivo de Pesquisa da Energia Limpa (CGCER), 
tal como sugerido pelo Grupo de Trabalho dos Bens Públicos Globais8, poderia facilitar a coo-
peração internacional no desenvolvimento de tecnologias de baixo custo, do gênero carbono-
zero, bem como o intercâmbio de informação sobre tecnologias de energia limpa. Exemplos 
de cooperação internacional em grande escala incluem a pesquisa da fusão nuclear, a estação 
espacial internacional e o Grupo Consultivo de Pesquisa Agrícola (CGIAR). De início, o 

Os governos precisam oferecer 
marcos de políticas públicas 

claros e previsíveis para apoiar 
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CGCER poderia ser estabelecido como uma instituição virtual que conectasse centros de 
excelência dos países desenvolvidos e dos em desenvolvimento.

O desenvolvimento sustentável não é possível sem sistemas energéticos mais sustentáveis. 
Os países de rápida industrialização precisam crescer de modo amigável quanto ao clima. A 
infra-estrutura das fábricas movidas a eletricidade produzida pelo carvão e as indústrias inten-
sivas de energia têm longa vida (ao redor de 40-50 anos). Todavia, os custos de tecnologias 
mais limpas e eficientes são muito mais altos ($100 milhões ou mais para uma média de 1 
GW de uma geradora de força alimentada a carvão). Ademais, questões de competitividade e 
de direitos de propriedade industrial têm impedido a disseminação de tecnologias limpas nos 
países em desenvolvimento e o uso pleno do conhecimento, que é um bem público global. No 
entanto, é importante para todos os países que as tecnologias de energia limpa estejam disponíveis 
tão amplamente quanto possível (do mesmo modo que os medicamentos genéricos para o 
HIV-AIDS, por exemplo). Pode também ser útil pesquisar e demonstrar, no hemisfério sul, 
tecnologias tais como as de aquecimento solar e a de gaseificação do carvão. A CGCER poderia 
apoiar esse tipo de pesquisa, catalisar a cooperação Sul-Sul e pagar pelas patentes ou taxas de 
licenciamento para possibilitar a aplicação de tecnologias mais limpas no hemisfério sul. O 
fundo do clima, que adiante propomos (Recomendação nº 11), cobriria os custos incrementais 
de tecnologias mais limpas e eficientes.

Recomendação nº 9: Para enfrentar a mudança climática na escala exigida, as tecnologias 
de energia limpa devem estar disponíveis para todos os países e por eles ser usadas. Todos os países 
em desenvolvimento, em especial os de rápida industrialização, devem ter acesso preferencial a tecnolo-
gias de energia limpa. As barreiras à disseminação de tais tecnologias nos países em desenvolvimen-
to, tais como os direitos de propriedade e as regras de competitividade, devem ser superadas. A fim 
de encorajar a cooperação com respeito a uma “revolução da tecnologia limpa”, a formação de um 
“Grupo Consultivo de Pesquisa de Energia Limpa” deve ser vista como parte de um acordo global 
do clima. Metas de inovação que tragam ao mercado novas tecnologias, bem como incentivos para 
que elas se tornem realidade, devem ser contemplados.

 IV. Financiamento

Tanto o financiamento público quanto o privado são essenciais 
para a adaptação e transferência tecnológicas aos países em desen-
volvimento e implementação bem sucedida de qualquer estratégia 
compreensiva e de longo prazo de combate à mudança climática. 
Os investimentos do tipo “amigável para com o clima” precisam 
multiplicar-se nos marcos nacionais e internacionais, e o presente 

mercado internacional de carbono precisa ser ampliado para elevar os 
fluxos privados. Contudo, o financiamento externo deve ser complementar 

aos recursos nacionais provenientes de poupança e tributação domésticas. Os 
governos têm obrigação de estabelecer um marco favorável ao investimento. Os 

mercados locais de capital devem facilitar os investimentos de longo prazo em medidas de 
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adaptação. Os impostos de carbono ou os leilões de direitos de emissão também podem 
levantar recursos mobilizáveis para esse ou outros fins.

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) foi criado no Protocolo de Kyoto para 
apoiar investimentos com baixo teor de carbono nos países em desenvolvimento. Para os países 

desenvolvidos, o escopo do MDL é o de baixar o custo das reduções de 
emissões e flexibilizar o cumprimento de suas obrigações nacionais. Da 
perspectiva dos países desenvolvidos, o MDL visa a promover-lhes o 
desenvolvimento sustentável e assim contribuir para a estabilização dos 
gases de efeito estufa na atmosfera. O MDL tem esbarrado em barreiras 
administrativas e técnicas. Os projetos iniciais têm-se limitado a uns 
poucos países e a uns poucos gases, têm sofrido com a burocracia e 
contribuído pouco para o desenvolvimento sustentável. Essas fraquezas 
resultam de ter sido o MDL criado como um instrumento com base 
em projetos; entretanto, a Comissão Executiva aprovou, recentemente, 
a inclusão de “programas de atividades” no MDL.

Para promover uma reforma nas políticas públicas, endossar o desenvolvimento da 
tecnologia e estimular fluxos de investimentos em escala verdadeiramente transformadora, 
qualquer mecanismo adicional de mercado deve ter enfoque setorial. A distinção fundamental 
entre o enfoque setorial e o de projetos ou o programático é que um país em desenvolvi-
mento pode estabelecer bases de referência de âmbito setorial para os setores intensivos de 
carbono (tais como os de eletricidade, cimento, aço e alumínio) em níveis que coincidam 
com seu interesse econômico, enquanto cumpre os compromissos de reduzir a intensidade 
energética de seu crescimento.

Recomendação nº 10: o MDL deveria ser reformado para render seu pleno potencial 
durante o período de compromisso 2008-2012 e, no regime pós-2012, um mecanismo adicional 
de mercado deverá apoiar enfoques setoriais capazes de transformar setores inteiros de países de 
rápida industrialização a uma velocidade comensurável com o desafio de alcançar as reduções de 
emissões em escala global.

O financiamento público também desempenha um importante papel, especialmente na 
demonstração de novos enfoques para capacitar recursos humanos, construir instituições e para 
a mitigação e adaptação nos países em desenvolvimento. Todavia, as fontes existentes de finan-
ciamento para esses propósitos (por exemplo, o GEF e os bancos multilaterais de desenvolvi-
mento) são demasiado pequenas, dada a escala de ajuda necessária. Deveriam ser reforçadas, 
e seus recursos aumentados a fim de poderem ter um papel mais significativo na alavancagem 
dos fundos privados destinados à mitigação e adaptação e no apoio aos países em desenvolvi-
mento na definição do marco apropriado de condições para o investimento privado.

Os custos de enfrentar adequadamente o risco da mudança climática são, segundo o 
Relatório Stern, da ordem de 1% do produto mundial anual (aproximadamente US$ 470 
bilhões às taxas de câmbio do mercado ou US$ 650 bilhões a taxas paritárias de poder de 
compra). Uma parte desse investimento virá da reorientação dos fluxos existentes, e uma 
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outra parte será adicional. Serão necessários fundos para aumentar a ajuda aos países em desen-
volvimento para adotarem tecnologias de eficiência energética e energia limpa e evitarem o 
desflorestamento. Precisar-se-á de fundos para os setores de energia verde, para a adaptação 
e para o aumento de P & D e sua aplicação em todos os países, com foco especialmente nas 
tecnologias tecnicamente viáveis mas ainda não competitivas financeiramente.

A maior parte dos recursos para o desenvolvimento energético (cerca de 60%) são 
levantados localmente nos países em desenvolvimento. A Agência Internacional de Energia 
(IEA) estima que o setor requeira acima de US$ 20 trilhões de investimentos cumulativos 
entre 2005-2030. Mais da metade, ou seja, ao redor de US$ 400 bilhões por ano, será 
levantada em países em desenvolvimento. De acordo com o Banco Mundial, tal soma 
precisaria ser aumentada em US$ 34 bilhões ao ano para apoiar o desenvolvimento de 
energia “verde”. Similarmente, o Estudo Stern estima de US$ 20-30 bilhões por ano o 
total incremental necessário.

Os fluxos líquidos médios de financiamento público (Official Development Assis-
tance – ODA)9 de todos os países desenvolvidos (inclusive empréstimos) atingiram cerca 
de US$ 58 bilhões ao ano entre 1996 e 2005, ou seja, 0,23% do PIB, dos quais US$ 7 
bilhões ao ano para energia. Estimamos que cerca de US$ 50 bilhões ao ano serão neces-

sários para atividades de apoio de um acordo global para a mudança 
climática nos países em desenvolvimento. Um fundo dessa magnitude 
exigiria financiamento, estrutura e governança inovadores. Como os 
compromissos e ações para atingir a redução de 60% até 2050 devem 
ser escalonados no tempo, o primeiro aporte poderia ser inicialmente 
de cerca de US$ 10 bilhões ao ano.

A fonte de financiamento poderia ser uma combinação de financiamento público 
(acréscimos em ODA) com o mercado de carbono, em particular os leilões de direitos de 
emissão. O nível médio de ODA (0,23%) durante a última década é apenas um terço do 
compromisso de 0,7% assumido em Monterrey há cinco anos. Um nível final de financia-
mento anual de US$ 50 bilhões, se vindos inteiramente de fontes públicas, representaria 
menos do que o dobro do ODA corrente. No entanto, uma porção significativa do finan-
ciamento poderia ser atendida por fluxos provindos do mercado de carbono.

Recomendação 11: O financiamento é elemento crítico de qualquer estratégia para 
enfrentar eficazmente a mudança climática. Um fundo do clima obtido com recursos adicionais 
a partir de US$ 10 bilhões, crescendo até o total de US$ 50 bilhões ao ano, deveria ser estabele-
cido em apoio às atividades da luta contra a mudança climática nos países em desenvolvimento 
(adaptação, contenção do desflorestamento e desenvolvimento e aplicação da energia limpa) e 
deveria incluir tanto recursos públicos quanto privados. Deveria ter estrutura e governança ino-
vadoras, transparentes e inclusivas. Ademais, os mecanismos existentes, tais como o Fundo Global 
para o Meio Ambiente-GEF e os Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDBs), deverão ser 
reforçados, e seus recursos aumentados, para continuarem seu importante trabalho de demonstração 
de novos enfoques, capacitação de recursos humanos, construção institucional e alavancagem do 
financiamento privado.

Em matéria de tal importância 
para o futuro do planeta, já 

não se admitem promessas que 
não se vão cumprir.
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Comentários finais

Em vista de seus restritos marco temporal e participação, e considera-
dos seus inadequados dispositivos de monitoração, o Protocolo de Kyoto 
jamais foi encarado como solução ao problema do clima. Ao proceder 
ao trabalho de base de cunho legal, técnico e institucional para os futuros 
regimes, o Protocolo tencionou ser um primeiro passo, preparatório do necessário 
engajamento de âmbito mais vasto. Ao estabelecermos um acordo mais compreensivo e 
integrado, temos de nos valer do alicerce da experiência de Kyoto, particularmente no que 
diz respeito ao mercado internacional de emissões.

Também precisamos construir a partir da experiência das cidades, estados, comuni-
dades, empresas e indivíduos que voluntariamente deram passos importantes no enfrenta-
mento da mudança climática. Conforme demonstraram, agir com determinação abre subs-
tanciais oportunidades para o crescimento econômico e a criação de empregos, com base 
no desenvolvimento e aplicação de tecnologias de desenvolvimento limpo. Além disso, a 
defesa pública e os programas de informação podem desempenhar um importante papel na 
conscientização sobre os impactos do comportamento e estilo de vida pessoais.

Sobretudo, temos de construir a confiança entre o Norte e o Sul e estabelecer uma base 
eqüitativa e novas modalidades para a genuína cooperação internacional para enfrentar os 
desafios conexos da segurança energética e climática. Em matéria de tal importância para o 
futuro do planeta, já não se admitem promessas que não se vão cumprir.

Notas

1 A Fundação das Nações Unidas foi criada em 1998, com a histórica doação de um bilhão de dólares do empresário e 
filantropo Ted Turner, destinada a apoiar as causas e atividades das Nações Unidas. A Fundação estabelece e implementa 
parcerias público-privadas para o enfrentamento dos problemas mundiais mais prementes e também busca apoio às 
Nações Unidas mediante defesa de suas causas e abrangentes atividades de extensão.

2 O Clube de Madri é uma organização independente, dedicada ao fortalecimento da democracia no mundo, para o 
que conta com a experiência singular e os recursos de seus membros, que são sessenta e quatro ex-chefes de estado 
e de governo.

3 Sigla para a 13ª  Conference of the Parties (Conferência das Partes), a realizar-se em 2008. (Nota do Tradutor)

4 Usamos intensidade de energia (energia por unidade do PIB) como um proxy da intensidade de emissões, que tem a 
maior relevância para a mudança climática. A intensidade de emissões, além de estar relacionada com a intensidade de 
energia, também é influenciada pelo mix de combustíveis de uma economia e pela parcela relativa de gases de efeito 
estufa liberados distintos do CO2. Da perspectiva global, o declínio na intensidade total do carbono depende mais da 
redução da intensidade de energia do que de mudanças no mix de combustíveis. As projeções da intensidade de 
emissões tendem a mostrar menos incerteza do que as previsões de emissão absoluta.

5 Win-win proposition. (Nota do Tradutor)

6 Cap-and-trade é um instrumento regulatório aplicado ao volume máximo de emissões permitidas, baseado em dois 
componentes: (1) um limite quantitativo máximo para essas emissões – o “cap”; e (2) a permissão para que os créditos 
não usados por uma empresa sejam vendidos a uma outra empresa que deseje superar a sua cota – o “trade”. (Nota do 
Tradutor)

7 Global Environment Facility. (Nota do Tradutor)

8 International Task Force on Global Public Goods. (Nota do Tradutor)

9 Sigla da Official Development Assistance da OCDE, que compreende fluxos de fundos destinados ao desenvolvimento 
e bem-estar dos países em desenvolvimento. (Nota do Tradutor)
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