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RESUMO 

 

Analisa-se o Regime Internacional do Clima e suas implicações para o Brasil, com foco nas 

repercussões do Acordo de Paris. São estudados os instrumentos do regime: a Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, o Protocolo de Quioto, o Acordo de 

Copenhague e o Acordo de Paris. Em seguida, é feita a análise de como esses instrumentos e 

compromissos deles derivados foram incorporados ao direito brasileiro. Nesse sentido, a 

Política Nacional sobre Mudança do Clima é apresentada a fim de averiguar seu nível de 

implementação, assim como seu nível de compromisso com o processo de descarbonização da 

economia. Por fim, a conjuntura política nacional e internacional é analisada com o objetivo de 

verificar se os compromissos internacionais apresentados pelos países, sob a égide do Acordo 

de Paris, são coerentes com seu objetivo de manutenção do aumento da temperatura global em 

no máximo 2 graus Celsius. A metodologia utilizada foi pesquisa documental e bibliográfica, 

com uma abordagem descritiva e explicativa, assim como qualitativa e quantitativa. A hipótese 

de que o Brasil não está realmente comprometido com uma transição para uma economia de 

baixo carbono se confirmou, assim como a hipótese de que os países não estão dando 

contribuições justas para alcançar o objetivo do Acordo de Paris. 

 

Palavras-chave: Regime Internacional do Clima, Política Nacional sobre Mudança do Clima, 

Acordo de Paris. 



 

ABSTRACT 

 

The present work aims at analyzing the Global Climate Regime and its implications in Brazil, 

with focus on the Paris Agreement repercussions. The Regime instruments are studied, such as 

the United Nations Framework Convention on Climate Change, the Kyoto Protocol, the 

Copenhagen Accord and the Paris Agreement. Then, these instruments and commitments’ 

incorporation to Brazilian Law is analyzed. In this regard, the Brazilian National Policy on 

Climate Change is presented as a means to verify its level of implementation, as well as its level 

of commitment in decarbonizing Brazilian economy. Therefore, international and national 

political context is analyzed aiming at verifying if international commitments presented by 

Parties, under the Paris Agreement, are compatible with its objective of maintaining the increase 

of global temperature under 2 degrees Celsius. Documental and bibliographical research was 

performed, with a descriptive methodology, as well as qualitative and quantitative. The 

hypothesis that Brazil isn’t fully committed to low carbon economy transition was confirmed, 

also the hypothesis that countries are not contributing fairly in order to fulfill the Paris 

Agreement goal. 

 

Key words: Global Climate Regime. National Policy on Climate Change. Paris Agreement. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As mudanças climáticas são um assunto cada vez mais urgente na agenda 

internacional. A preocupação com o fenômeno começou em 1970 e evoluiu para a criação do 

Regime Internacional do Clima, que hoje conta com uma série de instrumentos jurídicos 

internacionais. O último desses instrumentos a ser aprovado foi o Acordo de Paris, que 

representa um grande desafio para a comunidade internacional, uma vez que seu objetivo de 

manutenção do aumento da temperatura global em 2 graus Celsius é extremamente ambicioso 

dada realidade dos países signatários. 

O Brasil é um importante ator nesse contexto, como país emergente e grande 

emissor de gases de efeito estufa, responsáveis pelo aquecimento global. O maior responsável 

histórico pelas emissões brasileiras é o desmatamento na Amazônia. Com esse problema sob 

controle, o país pôde apresentar compromissos voluntários no decorrer da construção do regime 

climático internacional. Entretanto, com a ascensão política de interesses cada vez mais 

conservadores, a posição vanguardista brasileira se encontra ameaçada. 

A fim de internalizar seus compromissos internacionais, o Brasil construiu um 

arcabouço jurídico para uma série de políticas públicas de combate às mudanças climáticas. 

Essa estrutura, hoje encabeçada pela Política Nacional sobre Mudança do Clima, contém 

instrumentos e princípios próprios que visam à adaptação e à mitigação das mudanças 

climáticas. Todavia, surgem dúvidas quanto ao nível de implementação dessa legislação e 

quanto ao seu compromisso com uma transição para uma economia de baixo carbono. 

O Acordo de Paris pressiona os países por medidas mais urgentes ao estabelecer o 

objetivo ambicioso de manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. Os 

grandes emissores globais, grupo ao qual pertence o Brasil, empreenderão os esforços 

necessários para cumprir esse objetivo? O formato do Acordo e sua dependência de 

contribuições voluntárias por parte dos países está à altura do desafio lançado? O Brasil tem o 

cenário político interno adequado para garantir sua participação justa nessa luta? 

Para compreender como o contexto brasileiro se comunica com o contexto 

internacional, é necessário, em primeiro lugar, compreender a história do Regime Internacional 

do Clima. Em segundo lugar, é preciso sistematizar os esforços já realizados no Brasil para 

internalizar seus compromissos climáticos internacionais, assim como analisar a realidade atual 

em que esses compromissos estão inseridos. Por fim, deve-se verificar quais as implicações do 

Acordo de Paris para o Brasil e para os outros grandes países emissores. Dessa forma, o presente 

trabalho tem por objetivo a análise do contexto brasileiro na implementação dos compromissos 
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do Acordo de Paris, a fim de averiguar se o país terá condições de contribuir de forma justa 

para o objetivo do tratado. 

Para tanto, no primeiro capítulo, é apresentado o Regime Internacional do Clima, 

sob uma perspectiva histórica da criação de todos os seus instrumentos. O primeiro deles é a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, que foi posteriormente 

regulamentada pelo Protocolo de Quioto. O instrumento que devia substituir o Protocolo não 

foi aprovado, no que ficou conhecido como o fracasso da conferência de Copenhague. Todavia, 

as negociações ali iniciadas lançaram as bases para o Acordo de Paris, que conta em grande 

parte com os compromissos voluntários dos países para o seu sucesso. 

No segundo capítulo, são analisadas as repercussões nacionais dos compromissos 

adotados internacionalmente pelo Brasil. As metas voluntárias que o país apresentou em 

Copenhague foram internalizadas no direito brasileiro por meio da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima. A lei conta com uma série de instrumentos e princípios que devem guiar 

sua implementação. Será analisado, contudo, até que ponto a Política é inovadora e ambiciosa 

na luta contra a mudança climática e qual seu status de implementação. 

No terceiro capítulo, o contexto internacional é estudado à luz do Acordo de Paris. 

Objetiva-se responder a seguinte pergunta: os compromissos voluntários apresentados pelas 

Partes são coerentes com o objetivo do Acordo? É feita, então, uma averiguação dos 

compromissos assumidos pelos maiores emissores mundiais e seu nível de ambição. Em 

seguida, é analisada mais detalhadamente a contribuição voluntária apresentada pelo Brasil e a 

repercussão do documento na sociedade civil. Por último, o contexto político e a agenda 

ambiental brasileiros são observados a fim de traçar possibilidades para a implementação do 

Acordo de Paris no Brasil. É também lançado o questionamento: o Brasil está dando sua justa 

contribuição para manter o aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius? 

A metodologia utilizada foi pesquisa documental e revisão bibliográfica, por meio 

de sites oficiais, artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, documentos 

oficiais e relatórios produzidos pela sociedade civil. A abordagem adotada foi descritiva e 

explicativa. Quanto ao método escolhido, a maior parte do trabalho é qualitativa. Contudo, 

houve aspectos quantitativos, envolvendo análise dos gráficos de emissões e redução do 

desmatamento, dos orçamentos previstos no plano plurianual e das porcentagens de emissões 

destinadas a cada setor econômico brasileiro. 

A fim de averiguar se o compromisso brasileiro é compatível com o objetivo 

estabelecido pelo Acordo de Paris, foram estudados os compromissos dos outros grandes 

emissores, assim como as críticas feitas por organizações não governamentais à contribuição 
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apresentada pelo Brasil. Os comentários da sociedade civil quanto à contribuição brasileira para 

o Acordo foram adicionados ao trabalho para propiciar uma visão diferente da realidade, que 

não a perspectiva dos documentos oficiais e da Academia. Relatórios acerca do perfil de 

emissões brasileiro foram utilizados para melhor compreender o cenário político, juntamente 

com a análise do plano plurianual 2016-2019.  

Por fim, a escolha do parâmetro de implementação da legislação climática se 

respalda na previsão legal (artigo 9º do Decreto nº 7.390/2010) de que os planos plurianuais e 

as leis orçamentárias anuais devem conter os programas e ações da Política Nacional Sobre 

Mudança do Clima. Nesse sentido, se a legislação climática existe, mas não tem destinação 

orçamentária, pode-se concluir que ela não está sendo devidamente implementada. Ou, se a 

destinação orçamentária é baixa em comparação a outros setores, como o setor de combustíveis 

fósseis, conclui-se que a implementação está aquém do que poderia ser, dada a urgência da 

mudança climática. 

A hipótese analisada foi a de que a implementação dos compromissos climáticos 

assumidos pelo Brasil era fraca internamente, apesar de apresentar grande peso político na 

esfera internacional. Supunha-se, ainda, que o Brasil não estava apresentando sua justa 

contribuição ao cumprimento do objetivo do Acordo de Paris. Por contribuição justa, entende-

se uma contribuição proporcional à sua parcela nas emissões globais. Estando o país no rol de 

grandes emissores, é necessário que ele entregue uma meta de redução à altura de suas 

emissões. Entende-se também por "justa", uma contribuição de acordo com o princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas, em que os países na capacidade de agir devem 

agir. O Brasil deve, nessa perspectiva, ter uma ambição de acordo com seu potencial de ação. 

Para analisar essa hipótese, foram estudados os planos plurianuais brasileiros, assim 

como o perfil de emissões do país, em paralelo com sua agenda política. Encontrou-se que o 

investimento orçamentário que o Brasil faz na pasta de mudanças climáticas é mínimo em 

comparação ao que o país investe na indústria fóssil. Outrossim, todas as tentativas de 

descarbonizar sua economia até então foram vetadas. O resultado encontrado foi que o Brasil 

não se comprometeu o suficiente, podendo ter sido muito mais ambicioso em relação às suas 

metas de redução de emissões. A realidade política brasileira está cada vez mais conservadora, 

dessa forma, o futuro da agenda climática no país pode ser desafiador. 
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2 OS INSTRUMENTOS JURÍDICOS DO REGIME INTERNACIONAL DO CLIMA 

 

A partir de 1970, ganhou evidência, no cenário internacional, uma crescente 

preocupação com a proteção ambiental, a qual passou a ser institucionalizada através de 

sucessivas conferências. Dentre elas merecem destaque a Conferência das Nações Unidas sobre 

Meio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972), a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (Rio de Janeiro, 1992), a Cúpula sobre o Desenvolvimento 

Sustentável (Joanesburgo, 2002) e a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento 

Sustentável (Rio+20)1.  

Nesse contexto, mediante a descoberta do buraco na camada de ozônio, a discussão 

acerca da proteção da atmosfera ganhou notoriedade e resultou na aprovação da Convenção de 

Viena para a Proteção da Camada de Ozônio, em 1985. Posteriormente, foi aprovado o 

Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Destroem a Camada de Ozônio, em 1987. Dessa 

forma, surgiram os primeiros instrumentos que influenciariam decisivamente na criação do 

regime internacional do Clima2. 

Regimes internacionais são construções políticas que objetivam facilitar a 

compreensão acerca de temas específicos nas negociações multilaterais internacionais3. O 

regime internacional do clima tem um papel central e decisivo no combate às mudanças 

climáticas, devendo estruturar e dinamizar as negociações, a fim de construir um consenso 

universal e promover políticas climáticas cada vez mais ambiciosas4. 

Ainda na década de 80, percebeu-se que as mudanças climáticas representavam um 

desafio muito mais complexo do que a proteção da camada de ozônio, principalmente pelo fato 

de os gases de efeito estufa serem emitidos por combustíveis fósseis, uma das principais fontes 

de energia utilizadas pela humanidade. Diante da necessidade de melhor compreender o 

problema, o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a Organização 

                                                           
1 BARROS, Ana Flávia Granja. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, 

país emergente?: Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 40. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2011. 

52p. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1>. 

Acesso  em: 01 jun. 2016. p. 8. 
2 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 56-57. 
3 BARROS, Ana Flávia Granja. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, 

país emergente?: Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 40. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2011. 

52p. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1>. 

Acesso  em: 01 jun. 2016. p. 12. 
4 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 25-26. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1
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Meteorológica Mundial (OMM) criaram, em 1988, o Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC)5. 

O IPCC é o órgão internacional responsável por avaliar a ciência do clima e elaborar 

relatórios periódicos sobre as bases científicas da mudança do clima, seus riscos e impactos, 

assim como opções de mitigação e de adaptação. Os relatórios fornecem aos governos, no 

âmbito de negociação das Nações Unidas, as informações necessárias para construção de 

políticas de combate às mudanças climáticas6. 

Desde a sua criação, o IPCC elaborou 5 relatórios, sendo o primeiro de 1990 e o 

último de 2014. Nesse ínterim, a incerteza inicial quanto às causas antropogênicas das 

mudanças climáticas reduziu gradualmente7. O mais recente relatório chegou à conclusão 

alarmista de que é extremamente provável (entre 95 e 100% de certeza) que as mudanças 

climáticas sejam causadas pelo aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, 

derivados de atividades humanas8. 

Ademais, o quarto relatório afirma que a mudança do clima é certa e irreversível. 

Todavia, seus impactos ainda seriam possíveis de serem administrados se o aumento da 

temperatura da Terra, em relação a níveis pré-industriais (1750), não ultrapassar 2 graus 

Celsius9. 

A divulgação do primeiro relatório ensejou o início das negociações que 

culminaram na aprovação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima, em 199210. A Convenção, juntamente com o Protocolo de Quioto, o Acordo de 

Conpenhague e o recente Acordo de Paris, formam o regime internacional do Clima. Nesse 

sentido, no presente capítulo serão analisados cada um desses instrumentos, de forma a traçar 

uma linha de evolução temporal do regime internacional climático. 

                                                           
5 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE; ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA 

MUNDIAL. IPCC Factsheet: What is the IPCC?, 1988. Disponível em: 

<http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_what_ipcc.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
6 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O MEIO AMBIENTE; ORGANIZAÇÃO METEOROLÓGICA 

MUNDIAL. IPCC Factsheet: What is the IPCC?, 1988. Disponível em: 

<http://www.ipcc.ch/news_and_events/docs/factsheets/FS_what_ipcc.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
7 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 11. 
8 INTERGOVERNAMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 2014: Synthesis Report, 

Summary for Policymakers. Countribution of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 

Intergovernmental Panel o Climate Change. Geneva, Switzerland, 2014. 32p. Disponível em: 

<https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/AR5_SYR_FINAL_SPM.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
9 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 15. 
10 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 67-68. 
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2.1 Primeiro Acordo Internacional do Clima: a Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre a Mudança do Clima 

 

Em 1992, foi criado o primeiro instrumento do regime internacional do Clima: a 

Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (CQNUMC, da sigla em 

português, ou UNFCCC, da sigla em inglês). O acordo estabeleceu um processo de tomada de 

decisão multilateral entre suas Partes (estados signatários da Convenção), a fim de combater os 

efeitos adversos das mudanças climáticas11. 

O instrumento foi negociado durante a Rio 92, juntamente com outras duas 

convenções, a Convenção de Diversidade Biológica (CDB) e Convenção de Combate à 

Desertificação (UNCCD). As três estão intrinsecamente conectadas, e a implementação de uma 

contribui para a implementação das demais. Apesar de assinado em 1992, durante a conferência 

Rio 92, acordo só entrou em vigor em 1994 e conta hoje com a ratificação de 197 países12.  

Por ser uma convenção-quadro, a convenção de clima apresenta princípios 

fundamentais a serem seguidos pelos países contratantes, assim como normas de 

funcionamento da sua estrutura. Tais previsões existem de forma a promover a sua 

regulamentação posterior, por meio de acordos, protocolos, dentre outros instrumentos legais 

do direito internacional13. 

É nesse sentido que a Convenção estipula em seu texto uma série de definições, 

dentre as quais a de mudança do clima como: 

 
Uma mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade 

humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela 

provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos 

comparáveis14.  
 

Quanto ao seu escopo, a Convenção estabelece como seu objetivo  

                                                           
11LIMA, Raquel Araújo. A política nacional sobre a mudança do clima como instrumento de efetivação do 

princípio do desenvolvimento sustentável. 2011. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=df12ecd077efc8c2>. Acesso em: 05 jun. 2016. p. 3.  
12 UNITED NATIONS – FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. First steps to a safer 

future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate Change. Nova York, 1992. 

Disponível em: <http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
13 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 27.  
14 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 1º, 

§ 2º. 
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(...) alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera 

num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático, num 

prazo suficiente que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança 

do clima que assegure que a produção de alimentos não seja ameaçada e que permita 

ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável15. 

 

Observa-se que a Convenção não dispõe acerca de um nível de redução de emissões 

a ser alcançada pelos países, apenas recomenda que seja a um nível em que os ecossistemas 

possam adaptar-se naturalmente à mudança do clima e que não comprometa a produção de 

alimentos ou o desenvolvimento sustentável16.  

Ou seja, o acordo apresenta obrigações gerais, mas não precisa o nível de 

compromisso dos países. Por um lado, porque se trata de uma convenção-quadro que deverá 

ser regulamentada por um instrumento posterior17. Por outro lado, porque não havia à época o 

nível de certeza científica que se tem atualmente quanto à causa antropogênica das mudanças 

climáticas, fato que dificultava o convencimento dos países da necessidade de metas claras e 

ambiciosas18. 

A "inadequação" dos compromissos estipulados pela Convenção para alcançar seus 

objetivos ensejou o início da negociação de compromissos mais rigorosos para países 

desenvolvidos19. Esse processo de negociações ficou conhecido como Mandato de Berlim e que 

culminou com a aprovação do Protocolo de Quioto20, como será visto adiante. 

A fim de nortear sua implementação na consecução de seus objetivos, a Convenção 

estabeleceu 5 princípios em seu artigo 3º: o princípio das responsabilidades comuns mas 

                                                           
15 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 2º. 
16 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. 210 p. Tese de conclusão de mestrado (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 73. 
17 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 27. 
18 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. 210 p. Tese de conclusão de mestrado (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 73. 
19 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. A Brief Overview of 

Decisions. Home, Documents & Decisions; Decisions. Bonn, Germany, 2016. Disponível em: 

<http://unfccc.int/documentation/decisions/items/2964.php>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
20 MALJEAN-DUBOIS, Sandrine; WEMAËRE, Matthieu. La diplomatie climatique de Rio 1992 à Paris 2015. 

[S.I.]: Editions A. Pedone, 2015. p. 27. 
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diferenciadas, o princípio da justiça ambiental, o princípio da precaução, o princípio do 

desenvolvimento sustentável e o princípio da cooperação21. 

O princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas estabelece que os 

países desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate às mudanças climáticas, 

reconhecendo a realidade de que foram esses países que historicamente mais contribuíram para 

o aquecimento global. Esses países devem, assim, arcar com os custos das reduções de emissões 

de gases de efeito estufa22, sendo esse o cerne da discussão Norte-Sul que permeia todas as 

negociações internacionais no âmbito do Regime Internacional do Clima. 

Já o princípio da justiça ambiental não está explicitado no texto, mas pode ser 

compreendido na medida em que a convenção reconhece a situação de vulnerabilidade dos 

países em desenvolvimento frente à mudança do clima e chama atenção para possíveis encargos 

desproporcionais sob o seu mandato. Assim, quando se interpretam tais dispositivos à luz das 

responsabilidades comuns mas diferenciadas, percebe-se a preocupação com uma justiça 

ambiental global, que promova a equidade entre as Partes da convenção23. Esse princípio, assim 

como o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas, será abordado com mais 

detalhes no tópico referente ao Acordo de Paris. 

No sentido de diferenciar os países de acordo com seu histórico de emissões, as 

Partes signatárias foram divididas em Partes do Anexo I, Partes do Anexo II e Partes Não- 

Anexo, sendo o primeiro grupo relativo aos países desenvolvidos, o segundo a países 

desenvolvidos em transição para uma economia de mercado e o terceiro a países em 

desenvolvimento24. Essa divisão ganha maior relevância quando se estabelecem compromissos 

diferentes, de acordo com o Anexo, no Protocolo de Quioto. 

O mecanismo financeiro, previsto no artigo 11 da Convenção, determina o apoio, 

por parte dos países desenvolvidos a países em desenvolvimento, a atividades de combate à 

mudança do clima por meio de assistência financeira. Foi, então, criado um sistema de 

                                                           
21 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 3º. 
22 SERRA, Sérgio Barbosa. A mudança de clima na perspectiva do Brasil: negociações e ações futuras. Plenarium, 

[S.I.], v.5, n.5, p. 140-146, 2008. p. 142. 
23 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. 210 p. Tese de conclusão de mestrado (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 71. 
24 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Anexos. 
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empréstimos e concessões, administrado pelo Global Environmental Facility (GEF)25, que atua 

como mecanismo financeiro da Convenção26. O GEF foi criado na Rio 92 e atua no âmbito das 

Convenções de Mudanças Climáticas, de Biodiversidade, de Combate à Desertificação, dentre 

outros espaços do Direito Internacional do Meio Ambiente27. 

A fim de garantir seu funcionamento e a consecução de seus objetivos, a Convenção 

estabelece ainda uma estrutura que deverá orientar sua implementação e garantir sua 

regulamentação. Essa estrutura é composta pela Conferência das Partes, o Secretariado, o Órgão 

Subsidiário de Assessoramento Científico e o Órgão Subsidiário de Implementação28.  

A Conferência das Partes (COP) é o órgão supremo, tem caráter deliberativo e é 

responsável por tomar as "decisões necessárias para a efetiva implementação da Convenção", 

assume papel fundamental, pois constantemente moderniza o conteúdo da Convenção e 

promove a ação conjunta das Partes29. O Secretariado é responsável, dentre outras atribuições, 

por organizar as sessões das COPs e prestar assistência às Partes30. O Órgão Subsidiário de 

Assessoramento Científico deverá "prestar informações e assessoramento sobre assuntos 

científicos e tecnológicos" relativos à Convenção31. Finalmente, o Órgão Subsidiário de 

Implementação deverá "auxiliar a Conferência das Partes na avaliação e exame do cumprimento 

efetivo da Convenção"32. 

                                                           
25 UNITED NATIONS – FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. First steps to a safer 

future: Introducing The United Nations Framework Convention on Climate Change. Nova York, 1992. 

Disponível em: <http://unfccc.int/essential_background/convention/items/6036.php>. Acesso em: 01 jun. 2016. 
26 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Cooperation & Support. 

Home, Cooperation & Support. Disponível em: <http://unfccc.int/cooperation_and_support/items/2664.php>. 

Acesso em: 02 jun. 2016.  
27 GLOBAL ENVIRONMENT FACILITY. What is the GEF. Home, About. Disponível em: <  

https://www.thegef.org/gef/whatisgef>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
28 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Arts. 7º 

a 10. 
29 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 7º. 
30 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 8º. 
31 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 9º. 
32 COMITÊ INTERGOVERNAMENTAL DE NEGOCIAÇÃO PARA A CONVENÇÃO-QUADRO SOBRE 

MUDANÇA DO CLIMA. Convenção sobre mudança do clima. Tradução por Ministério da Ciência e 
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No Brasil, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima 

adentrou no ordenamento jurídico nacional com a aprovação, pelo Congresso Nacional, do 

Decreto Legislativo n. 01 de 03 de fevereiro de 1994, que entrou em vigor em 29 de maio de 

1994. Posteriormente, alcançou o valor de lei ordinária, por meio do Decreto Presidencial n. 

2.652 de 01 de julho de 199833.  

 

2.2 Limitações e inovações do Protocolo de Quioto no combate às mudanças climáticas 

 

Com o objetivo de regulamentar a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima e estabelecer objetivos mais ambiciosos para a luta contra as mudanças 

climáticas, foi aprovado o Protocolo de Quioto. O instrumento foi adotado na COP 3 (1997) 

como resultado das negociações do Mandato de Berlim, iniciadas na COP 1 (1995)34. Já as suas 

regras operacionais somente foram estabelecidas durante a COP 7, em 2001, que aconteceu no 

Marrocos, e ficaram conhecidas como os Acordos de Marraqueche35. 

Todavia, só entrou em vigor em 2005, devido à necessidade de estarem 

representadas, entre as partes signatárias, pelo menos 55% das emissões globais, o que só foi 

possível com a entrada da Rússia, em 2004. A também exigência de haver no mínimo 55 

assinaturas já havia sido cumprida, dessa forma, o Protocolo já contava com 128 Partes no 

momento da sua entrada em vigor36. Até o presente momento, o instrumento possui 192 Partes, 

sendo 191 Estados e uma organização de integração econômica37. 

O Protocolo estipulou, em seu artigo 3º, metas globais de redução de emissões, para 

os países do Anexo I, de pelo menos 5% abaixo dos níveis de 1990 no período de compromisso 

                                                           
Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1992. 27 p. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0005/5390.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 10. 
33 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. 210 p. Tese de conclusão de mestrado (Mestrado 

em Direito) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 68. 
34 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. A Brief Overview of 

Decisions. Home, Documents & Decisions; Decisions. Bonn, Germany, 2016. Disponível em: 

<http://unfccc.int/documentation/decisions/items/2964.php>. Acesso em: 02 jun. 2016. 
35 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Kyoto Protocol. Home, 

Kyoto Protocol. Disponível em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php>. Acesso em: 05 jun. 2016. 
36 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Kyoto Protocol to enter 

into force 16 February 2005. [S.I.], 2005. Disponível em: 

 <https://unfccc.int/files/press/news_room/press_releases_and_advisories/application/pdf/press041118_eng.pdf>. 

Acesso em: 03 jun. 2016. 
37 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Status of Ratification of the 

Kyoto Protocol. Home, Kyoto Protocol; Status of Ratification of KP. Disponível em: 

<http://unfccc.int/kyoto_protocol/status_of_ratification/items/2613.php>. Acesso em: 03 jun. 2016. 
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de 2008 a 201238. O compromisso foi, à época, o mais ambicioso esforço da comunidade 

internacional no sentido de diminuir as emissões de gases de efeito estufa e prevenir as 

consequências negativas das mudanças climáticas39. Contudo, o instrumento não foi tão bem 

sucedido quanto se esperava, vez que ficaram de fora do acordo os grandes poluidores do século 

XXI40. 

O acordo se pautou também no princípio das responsabilidades comuns mas 

diferenciadas para estabelecer metas individualizadas de redução de emissões para os países 

desenvolvidos (listados no Anexo I da Convenção e no Anexo B do Protocolo), a serem 

cumpridas no período de 2008 a 201241. Não estabeleceu, assim, obrigações para os países 

emergentes, que à época já estavam entre os maiores emissores de gases de efeito estufa. 

Tampouco foram acordadas sanções para o caso de os países desenvolvidos descumprirem suas 

metas de redução42. 

Dessa forma, o embate Norte-Sul restou bastante evidenciado com o Protocolo: 

enquanto os países desenvolvidos deveriam mitigar suas emissões e financiar os países em 

desenvolvimento no cumprimento da Convenção, os últimos não tiveram metas de redução 

obrigatórias estabelecidas. Esse impasse foi o motivo utilizado pelos Estados Unidos para não 

ratificar o documento, o que resultou no enfraquecimento da sua implementação43. 

É importante ressaltar que, apesar de o embate ter ficado mais evidente no processo 

de negociação do Protocolo de Quioto e na sua não ratificação pelos Estados Unidos, a 

Convenção já estabelecia a responsabilidade histórica de emissões de gases de efeito estufa 

pelos países desenvolvidos. O seu artigo 4º, que trata das obrigações, prevê que os países do 

                                                           
38 MINISTÉRIO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Protocolo de Quioto. Tradução por Ministério da Ciência e 

Tecnologia com o apoio do Ministério das Relações Exteriores da República Federativa do Brasil. Nova York, 

1997. 29 p. Disponível em: < http://www.mct.gov.br/upd_blob/0012/12425.pdf>. Acesso em: 03 jun. 2016. Art. 

3º, § 1º. 
39 SERRA, Sérgio Barbosa. A mudança de clima na perspectiva do Brasil: negociações e ações futuras. 

Plenarium, [S.I.], v.5, n.5, p. 140-146, 2008. p. 141. 
40 BARROS, Ana Flávia Granja. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, 

país emergente?: Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 40. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2011, 

52p. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1>. 

Acesso  em: 01 jun. 2016. p. 22. 
41 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 80. 
42 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 81. 
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Anexo I serão responsáveis por mitigar suas emissões e por promover a mitigação nos países 

em desenvolvimento, por meio de financiamento, de transferência de tecnologias e de 

conhecimentos técnicos44. 

Apesar de não ter ratificado o acordo, os Estados Unidos se uniram ao Brasil para 

propor o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), um dos mecanismos de flexibilização 

do Protocolo45. Ele é um instrumento de mercado pensado para facilitar a implementação das 

obrigações por parte dos países desenvolvidos e de estimular ações voluntárias por parte dos 

países emergentes.  

O Brasil havia proposto inicialmente um Fundo de Desenvolvimento Limpo, que 

receberia as multas aplicadas aos países desenvolvidos que não cumprissem as metas acordadas 

e que seriam aplicadas em projetos de redução de emissões voluntárias nos países emergentes. 

Todavia, como abordado anteriormente, o Protocolo não estipulou sanções para o não 

cumprimento de obrigações46. Dessa forma, a proposta brasileira foi adaptada para um 

mecanismo de mercado de forma a atrair para o acordo o maior emissor histórico, os Estados 

Unidos47, contudo a estratégia não funcionou. 

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, previsto no artigo 12 do Protocolo, tem 

como objetivo promover o desenvolvimento sustentável nas Partes não incluídas no Anexo I e 

assistir às Partes incluídas no Anexo I no cumprimento de suas obrigações48. Ou seja, as Partes 

não-Anexo I serão beneficiadas de projetos que resultem em reduções certificadas de emissões, 

e as Partes do Anexo I poderão comprar essas reduções certificadas de emissões e utilizá-las 

para contribuir com o cumprimento de parte de seus compromissos49. 
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Juntamente com o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, outros dois 

mecanismos de flexibilização foram criados: a Implementação Conjunta e o Mercado 

Internacional de Emissões50.  

A Implementação Conjunta, prevista no artigo 6º do Protocolo, permite que um país 

do Anexo B (Anexo I da Convenção) promova projetos de redução de emissões em outro país 

do Anexo B, de forma a atingir sua meta de reduções51. Ou seja, são projetos financiados por 

um país desenvolvido e implementado em outro país desenvolvido. 

Já o Mercado Internacional de Emissões, previsto no artigo 17 do Protocolo, 

permite que países do Anexo B que tenham excedido sua meta de redução possam vender seu 

excedente de redução a outros países do Anexo B52. Isto é, países desenvolvidos que reduziram 

suas emissões além do obrigatório podem vender suas reduções para países desenvolvidos que 

ainda não alcançaram sua meta. 

Ainda no âmbito de implementação dos mecanismos, em 2001 foi criado o Fundo 

de Adaptação. O Fundo atua na promoção de projetos de adaptação às mudanças climáticas a 

serem implementados nos países em desenvolvimento signatários do Protocolo de Quioto, 

principalmente aqueles mais vulneráveis aos efeitos negativos da mudança do clima53.  

Em seu primeiro período de compromisso, o Fundo de Adaptação era financiado 

principalmente por uma porcentagem do valor gerado pelas reduções certificadas de emissões 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. A partir do seu segundo período de implementação, 

iniciado em Doha em 2012, o Fundo também passou a receber porcentagens das operações dos 

mecanismos de Implementação Conjunta e do Mercado Internacional de Emissões54. 

Os mecanismos de flexibilização foram considerados uma inovação central no 

Protocolo de Quioto, todavia, também foram alvo de grande controvérsia em torno da utilização 
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de instrumentos econômicos e comerciais para a proteção ambiental55. Porque os países do 

Anexo I não precisariam reduzir de fato suas emissões, podendo comprar reduções de outros 

países desenvolvidos ou de países emergentes. Importante observar que os mecanismos não 

podem ser a única forma de cumprimento das obrigações previstas no Protocolo, devendo 

sempre haver redução de fato das emissões pelo país do Anexo I para que ele atinja sua meta. 

O Protocolo de Quioto foi assimilado pelo ordenamento jurídico brasileiro por meio 

do Decreto Legislativo n. 144, de 23 de agosto de 200256, tendo atingido o valor de lei ordinária 

por meio do Decreto 5.445, de 12 de maio de 2005. Em setembro de 2003, foi criada a Comissão 

Interministerial de Mudança Global do Clima, a qual ficou responsável por dispor 

nacionalmente acerca do funcionamento do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no âmbito 

do Protocolo57. 

Após o Protocolo de Quioto, surgiram os desafios de desenvolver um mercado de 

carbono para orientar a economia para uma descarbonização58, de agregar ao acordo os grandes 

poluidores e de conciliar os interesses dos países desenvolvidos e emergentes na luta contra a 

mudança do clima. 

 

2.3 O Acordo de Copenhague e a segunda fase do Protocolo de Quioto: as perspectivas 

para o Pós-2020 

 

O primeiro período de implementação do Protocolo de Quioto se deu de 2008 a 

2012. Por conseguinte, as Partes signatárias da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima se reuniram na 15a Conferência das Partes em Copenhague (COP 15), no 

ano de 2009, para decidir qual acordo substituiria o Protocolo a partir de 2012.  

O Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas havia lançado seu quarto 

relatório em 2007, divulgando dados alarmantes acerca do futuro do planeta em diferentes 

                                                           
55 BARROS, Ana Flávia Granja. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, 

país emergente?: Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 40. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2011. 

52p. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?seque nce=1>. 

Acesso  em: 01 jun. 2016. p. 14. 
56 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Protocolo de Quioto. Página inicial, Clima, Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre clima, Protocolo de Quioto. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-

nacoes-unidas/protocolo-de-quioto>. Acesso em: 05 jun. 2016. 
57  LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 79. 
58 BARROS, Ana Flávia Granja. O Brasil na governança das grandes questões ambientais contemporâneas, 

país emergente?: Textos para Discussão CEPAL-IPEA, 40. Brasília: CEPAL. Escritório no Brasil/IPEA, 2011. 

52p. Disponível em: <http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1>. 

Acesso  em: 01 jun. 2016. p. 23. 

http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/28148/S2011968_pt.pdf?sequence=1


28 
 

cenários de mudança do clima59. Dessa forma, a certeza de que as mudanças climáticas são 

reais e causadas pelo homem estava mais presente em Copenhague do que em negociações 

anteriores60. 

O objetivo principal da conferência era o estabelecimento de uma meta global de 

emissões, conciliando os interesses dos países em desenvolvimento e os dos países 

desenvolvidos, levando em conta as responsabilidades comuns mas diferenciadas, e que 

segurasse o aumento da temperatura no planeta em menos de 2 graus Celsius até o final do 

século XXI61. 

Nesse sentido, havia uma grande expectativa acerca dos resultados da COP 15, dada 

a urgência e gravidade da mudança do clima. Todavia, a conferência fracassou, tendo sido 

considerada por muitos um fiasco62, que resultou em um "mero" acordo político, sem caráter 

obrigatório. Ficou, assim, para as futuras conferências a responsabilidade de construir um novo 

acordo global versando sobre mudanças climáticas. 

Um dos possíveis motivos para o fracasso na adoção de um acordo em Copenhague 

foi o fato de que havia dois processos paralelos de negociação acontecendo, o que desmobilizou 

os esforços na construção de um instrumento único. O primeiro objetivava a prolongar o 

Protocolo de Quioto para uma segunda fase de compromissos (Ad Hoc Working Group on 

Further Commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol - AWG-KP), tendo sido 

iniciado na COP 11, realizada em 2005 em Montreal, e que resultou no Protocolo de Quioto II, 

como será explanada a seguir. Já o segundo processo de negociação, iniciado em 2008, a partir 

da adoção do Plano de Ação de Bali, discutia a elaboração de um novo compromisso de longo 

prazo no âmbito da Convenção (Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action 

under the Convention - AWG-LCA), e culminou na adoção, não por todas as Partes da 

Convenção, do Acordo de Copenhague63. 
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Dessa forma, o Acordo de Copenhague, conforme ficou conhecido, não tem 

natureza jurídica de tratado internacional. Configura-se, então, como uma decisão da qual a 

COP 15 "tomou nota", uma vez que não houve consenso em sua adoção64. A relevância, 

contudo, se deu pela criação de uma plataforma que possibilitou a entrega de compromissos 

voluntários por parte dos países, tanto desenvolvidos como em desenvolvimento65. Assim, o 

Acordo contou com 114 assinaturas no momento de sua criação, inclusive dos Estados 

Unidos66. 

Foi a primeira vez que países emergentes adotaram oficialmente metas de redução 

de gases de efeito estufa, mesmo que voluntárias, o que se caracterizou como uma ruptura em 

relação à posição anterior de que somente os países desenvolvidos deveriam reduzir suas 

emissões67. Dessa forma, o princípio das responsabilidades comuns mas diferenciadas foi 

interpretado sob a ótica da cooperação entre os países com o fito de combater as mudanças 

climáticas68. 

O Acordo de Copenhague estabeleceu, em seus artigos 4º e 5º, dois formatos de 

compromissos voluntários, sendo o modelo constante no Apêndice I para países do Anexo I e 

o modelo no Apêndice II para países não-Anexo I. Ambos os tipos de compromissos voluntários 

deveriam ser submetidos ao Secretariado até 31 de janeiro de 201069.  

Destarte, a União Europeia submeteu seu compromisso de reduzir suas emissões 

em até 30% (trinta por cento) de 2012 a 2020, em relação aos níveis de 1990, todavia, sob a 

condição de que os outros países desenvolvidos se empenhem em esforços semelhantes e que 

os países em desenvolvimento contribuam de acordo com as suas responsabilidades e 
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respectivas capacidades. Já os Estados Unidos se comprometeram a reduzir as emissões em 

17% (dezessete por cento) de 2012 a 2020, em relação aos níveis de 200570. 

Os países em desenvolvimento também submeteram suas contribuições. A Índia se 

comprometeu a reduzir a intensidade de emissões em seu Produto Interno Bruto (PIB) de 20 a 

25% (vinte a vinte e cinco por cento) até 2020, em comparação com o nível de 200571. O Brasil, 

por sua vez, assumiu compromisso de reduzir as emissões 36,1% (trinte e seis vírgula um) a 

38,9% (trinta e oito vírgula nove) até 2020, em comparação com as emissões que ocorreriam 

se nada fosse feito72. Por fim, a China se comprometeu a diminuir suas emissões de 40 a 45% 

(quarenta a quarenta e cinco por cento), por unidade do PIB, até 2020 e em comparação aos 

níveis de 200573. 

Em seu artigo 2º, o Acordo estipula que o aumento de temperatura do planeta deve 

ficar abaixo do limite de 2 graus Celsius e que para isso deverá haver profundos cortes de 

emissões74. O objetivo é amplo, impreciso e apresenta apenas afirmações genéricas, todavia, há 

de se recordar que o acordo foi meramente político e não tem natureza jurídica de tratado 

internacional. 

O artigo 6º reconhece a importância das reduções de emissões provenientes de 

desmatamento e degradação florestal (REDD+) e a necessidade de criação de um mecanismo 

que financie esse tipo de redução. Todavia, o processo de regulamentação do REDD+ só 

começou a partir da COP 16, realizada em Cancún, no México em 201075. O trabalho foi 

finalizado durante a COP 19, que aconteceu em Varsóvia, Polônia, em 2013, quando se aprovou 
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o Marco de Varsóvia para o REDD+. Esse instrumento normativo determina que os países em 

desenvolvimento que diminuírem suas emissões por meio do REDD+ poderão receber 

pagamentos por resultados76. O REDD+ tem sido amplamente utilizado pelo Brasil, como será 

visto no próximo capítulo. 

O Acordo estabelece ainda, em seu artigo 10, a criação do Fundo Verde de 

Copenhague para o Clima. O artigo 8º determina que o Fundo deverá receber doações, por parte 

dos países desenvolvidos, direcionadas aos países em desenvolvimento, na ordem de 200 

bilhões de dólares por ano até 202077. Assim como a estratégia de REDD+, o Fundo Verde do 

Clima só foi formalizado como um mecanismo financeiro, previsto no artigo 11 da Convenção, 

durante a COP 1678. Até o presente momento, o Fundo conta com 10,3 bilhões de dólares em 

doações, tendo sido os Estados Unidos o principal doador, com a quantia de 3 bilhões de dólares 

doados79.  

Assim, pode se considerar que a conferência de Copenhague não foi um fracasso 

total, tendo em vista que o conteúdo do Acordo foi retomado e operacionalizado por meio dos 

Acordos de Cancún (Cancun Agreements), durante a COP 16, em 201080. Além disso, apesar 

de o Acordo não ter substituído o Protocolo de Quioto, ele apresentou alguns avanços nas 

negociações climáticas: compromissos voluntários foram assumidos, REDD+ foi reconhecido 

como importante instrumento de redução de emissões e o Fundo Verde de Copenhague para o 

Clima foi criado. 

Dessa forma, na falta de um acordo vinculante que o substituísse, durante a COP 

17, realizada em Durban, África do Sul, em 2011, foi tomada a decisão de prorrogar o Protocolo 

de Quioto até 202081. Foi também na COP 17 que se estabeleceu a Plataforma de Durban 
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(Durban Platform for Enhanced Action - ADP) para negociar um novo acordo global, que 

culminaria com a aprovação do Acordo de Paris82.  

No ano seguinte, 2012, na COP 18, realizada em Doha, Qatar, foi aprovada a 

Emenda de Doha. Ela estabeleceu um segundo período de compromissos para os países do 

Anexo I, de 2013 a 2020, no âmbito do Protocolo de Quioto II. Ademais, revisou a lista de 

gases de efeito estufa e emendou vários dispositivos do Protocolo que se referiam ao primeiro 

período de implementação e que precisavam ser atualizados para o segundo período. Por fim, 

determinou a meta de redução de emissões em 18% (dezoito por cento), com referência no ano 

1990, durante o período de 2013 a 2020. Contudo, é importante ressaltar que as Partes do 

Protocolo na primeira fase de implementação não são as mesmas da segunda fase83. 

Para que a Emenda de Doha possa entrar em vigor, é necessário que três quartos 

das Partes signatárias do Protocolo de Quioto a ratifiquem84. Todavia, somente 65 (sessenta e 

cinco) Partes ratificaram a Emenda até o presente momento85, sendo que o Protocolo conta com 

192 Partes signatárias86. Além disso, os países signatários da emenda representam menos de 

13% (treze por cento) das emissões mundiais, por conseguinte, o centro de gravidade das 

negociações sobre clima se voltou para a elaboração do novo acordo global, por meio da 

Plataforma de Durban (ADP). Nesse sentido, é o Acordo de Copenhague que estrutura o período 

Pré-2020 no âmbito da Convenção, vez que logrou ter mais adesão do que o pouco 

representativo e meramente simbólico Protocolo de Quioto II87.  

O Acordo de Copenhague, por meio de sua plataforma de compromissos 

voluntários, mostrou-se, assim, muito mais inclusivo do que o Protocolo de Quioto prorrogado, 
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agregando mais de 90 Estados sob sua égide88. Esse último não estabelece compromissos para 

os grandes emissores do século XXI, como os Estados Unidos (devido à não ratificação) e as 

grandes economias emergentes, ao passo que o primeiro incentiva que compromissos 

voluntários sejam tomados por todas as Partes89. 

A postergação das negociações de um instrumento normativo climático para o Pós-

2020 evidencia o descompasso entre o tempo político e o tempo da ciência, estando o último 

mais afinado com a urgência que a mudança do clima representa90.  

 

2.4 A COP 21 e o desafio do Acordo de Paris  

 

Após o fracasso de Copenhague, a COP 21 era vista como a última chance para 

salvar o planeta e a humanidade. O seu sucesso, contudo, não foi à altura da expectativa de 

todos. Um tratado de direito internacional foi adotado representando mais um ponto de partida 

do que uma solução final, a despeito da urgência climática, dadas suas disposições pouco 

cogentes91.  

A necessidade de contemplar, nas negociações, o processo de ratificação do direito 

estadunidense fez com que o Acordo fosse vago e impreciso, de forma que o Presidente Barack 

Obama pudesse ratificá-lo como um acordo executivo, sem a necessidade de passá-lo pelo 

Senado, predominantemente conservador. Dessa forma, apesar de ser considerado 

juridicamente como um tratado, o Acordo de Paris deixa espaços em branco a serem 

preenchidos por decisões futuras da COP ou por ações autônomas das Partes92.  

A Decisão 1 da COP 21, que introduz e precede o Acordo de Paris, atua, então, no 

sentido de regulamentar o Acordo e precisar disposições que não poderiam ser explicitadas no 

texto central, dadas as limitações de ratificação das Partes. Essa tática permite inserir inovações 

no regime climático, sem a necessidade de adoção formal por consenso, já que as decisões da 
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COP, per se, têm capacidade de influenciar o comportamento dos Estados, apesar de não serem 

normas jurídicas em sentido estrito93.  

Enquanto a Decisão regulamenta alguns aspectos do Acordo, este apresenta uma 

série de princípios que devem reger sua aplicação. O conjunto forma, então, o Acordo de Paris, 

em um sentido muito mais amplo. Juridicamente, o Acordo e a Decisão devem ser interpretados 

juntos, um à luz do outro94.  

Destacam-se dois princípios gerais no Acordo de Paris: o princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas e o princípio da progressão e revisão periódica 

dos compromissos adotados. O primeiro tem caráter substancial e deve ser interpretado 

juntamente com o princípio de justiça climática, citado de forma vaga no texto. Já o segundo é 

mais procedimental e promove a flexibilidade necessária para que o tratado tenha sucesso onde 

falhou o Protocolo de Quioto. 

O princípio das responsabilidades comuns porém diferenciadas é previsto no 

preâmbulo, devendo reger toda a interpretação do tratado. Ele também se faz presente nos 

dispositivos do texto, que estabelecem obrigações mais flexíveis para os países em 

desenvolvimento de acordo com as suas capacidades. Em vez de uma diferenciação rígida entre 

países do Anexo I e não-Anexo I, o Acordo de Paris estabelece compromissos comuns para 

todas as Partes, que vem contribuir de forma diferenciada a partir da sua realidade, como já era 

previsto na Convenção95. 

Por sua vez, o princípio da justiça climática, historicamente defendido pelos países 

em desenvolvimento mais vulneráveis à mudança do clima e pela sociedade civil, também foi 

citado no preâmbulo. Ele ajuda na compreensão da nova perspectiva adotada para o princípio 

das responsabilidades comuns porém diferenciadas, a qual se afastou de uma divisão binária 

entre países. Deve-se levar também em consideração nessa interpretação a menção a Direitos 

Humanos e ao princípio da equidade intergeracional feita ainda no preâmbulo96.  

Destarte, a interpretação conjunta desses princípios nos leva à noção de que os 

países têm responsabilidade de agir dada a sua capacidade para tal. Ou seja, os países mais 
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capazes financeira e tecnologicamente  devem tomar a liderança e ajudar aqueles países com 

menores capacidades. 

Apesar da menção, a justiça climática não é reconhecida como um princípio por si 

própria, sendo incorporada à previsão de garantia da integridade dos ecossistemas. Ademais, o 

princípio não é reconhecido no texto por todas as culturas, somente "por algumas", não se 

configurando como uma preocupação comum da humanidade97. 

O segundo princípio geral que guia a interpretação do Acordo de Paris é o da 

progressão e periodicidade da revisão dos compromissos assumidos pelas Partes. Ele é essencial 

para manter a flexibilidade do Acordo e o respeito à soberania das Partes.  

Essa flexibilidade se caracteriza pelo dinamismo do texto, especialmente no plano 

temporal, e pela maleabilidade dos dispositivos, ou seja, pelo seu caráter pouco cogente, amplo 

e impreciso. Todavia, o lado positivo é o fato de que o conteúdo dos compromissos pode ser 

adaptado de acordo com o avanço do conhecimento científico e do engajamento político em 

torno da causa de mudanças climáticas, principalmente por meio da revisão periódica dos 

compromissos assumidos. Essa característica flexível é uma das maiores inovações do 

Acordo98. 

 O princípio de revisão periódica dos compromissos promove um processo 

contínuo de engajamento a longo prazo. Já o princípio de progressão visa a aumentar 

continuamente o nível de ambição das ações de mitigação de emissões de gases de efeito estufa. 

Foi a primeira vez que essa visão progressiva de longo prazo ficou claramente prevista em um 

acordo internacional ambiental, o que constitui uma mudança nas práticas políticas até então 

utilizadas. Vale também ressaltar ainda que o princípio da progressão é ainda mais ambicioso 

do que o princípio da não-regressão, utilizado no direito ambiental99. 

 Os Estados devem, então, revisar seus compromissos em 2018 por meio de um 

"diálogo de facilitação"100, que será auxiliado por um relatório especial a ser produzido pelo 
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IPCC retratando as consequências das mudanças climáticas caso o limite de 1,5 grau Celsius 

seja ultrapassado101. 

Outro importante elemento para a compreensão do conjunto formado pelo Acordo 

de Paris é o respeito à soberania dos países. Ao passo que ao Protocolo de Quioto se aplicava 

uma lógica top-down de assunção de compromissos, com metas definidas na esfera 

internacional e impostas aos países, no Acordo de Paris, aplicou-se a lógica bottom-up, presente 

nas negociações desde Copenhague. A partir desta última perspectiva, não é possível impor aos 

países obrigações jurídicas "de cima para baixo", prevalecendo a soberania do Estado para 

estabelecer seus compromissos no plano interno e meramente comunicá-los no plano 

internacional102.  

O exemplo mais evidente dessa lógica são as Contribuições Nacionalmente 

Determinadas, as quais são propostas como intenções de contribuições (Intended Nationally 

Determined Contributions ou INDC's),  elemento central no Acordo. Elas se constituem de 

promessas formuladas pelos países internamente, sem distinção de responsabilidades históricas, 

de nível atual de poluição ou de capacidade econômica. Todavia, os compromissos, por serem 

livremente formulados pelos Estados, são revogáveis a qualquer momento e não possuem status 

de obrigação jurídica, vez que estão contidas em um registro mantido junto ao Secretariado, 

não no corpo do Acordo principal103.  

Nenhuma sanção em caso de não respeito aos compromissos é prevista no Acordo, 

a não ser a sanção política. Todavia, é previsto um mecanismo de facilitação e promoção do 

cumprimento de seus objetivos, de forma não acusatória ou punitiva, respeitando as capacidades 

de cada país104.  

O respeito à soberania dos países, iniciado em Copenhague e confirmado em Paris, 

culminou na apresentação de 162 (cento e sessenta e duas) Contribuições Nacionalmente 

Determinadas, representando 189 (cento e oitenta e nove) países, responsáveis por 98,8% 
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(noventa e oito vírgula oito por cento) das emissões globais105. Esse processo promoveu a 

participação da quase totalidade de países na luta contra as mudanças climáticas. 

 O período de ratificação começou dia 22 de abril de 2016, e o Acordo entrará 

em vigor quando 55 Partes, representando no mínimo 55% das emissões globais, tenham-no 

ratificado106. Até julho de 2016, 19 Partes o ratificaram, representando 0,18% das emissões 

globais107. 

O Acordo de Paris também busca dinamizar os esforços mundiais no Pré-2020, 

regidos pelos Acordos de Cancún, que regulamentaram o Acordo de Copenhague. A tentativa 

é essencial para manter os governos na trajetória definida pelo seu objetivo, de manter o 

aquecimento médio global bem abaixo de 2 graus Celsius, se possível em 1,5 grau Celsius. Esse 

objetivo mais ambicioso voltou à mesa de negociação graças à pressão exercida pelos países 

insulares, vulneráveis à subida do nível do mar, e pela sociedade civil. Dessa forma, a Decisão 

1 da COP 21 reforça a ambição Pré-2020 e complementa o Acordo de Paris em uma série de 

pontos108. 

De acordo com o quinto relatório apresentado pelo IPCC (AR5), para que haja a 

possibilidade de limitar o aquecimento global em 2 graus Celsius, os países precisam reduzir 

suas emissões de 40 a 70% (quarenta a setenta por cento), em relação a 2010, até 2050 e zerar 

emissões até 2100. Já para manter o aumento em 1,5 grau Celsius, é necessária uma diminuição 

muito mais ambiciosa, na ordem de 70 a 95% (setenta a noventa e cinco por cento) até 2050, 

em relação a 2010109. Destarte, surge o questionamento se o objetivo de Paris é realmente 

factível, levando em consideração que em momento algum tais cifras de redução são citadas 

em seu texto. 

No processo de negociação, houve concessões de ambos os lados. Por uma parte, 

os países desenvolvidos renovaram seu compromisso com os países em desenvolvimento de 
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suporte financeiro, apoio a adaptação, a um mecanismo de perdas e danos e à transferência 

tecnológica. Por outra parte, os países emergentes aceitaram mecanismos de facilitação da 

implementação do Acordo de Paris, que substituiriam aqueles mecanismos do Protocolo de 

Quioto110. 

O Mecanismo de Varsóvia para Perdas e Danos, criado na COP 19 em 2013, 

encontra-se no texto, o que é uma vitória para os países em desenvolvimento mais vulneráveis 

à mudança do clima111. Todavia, o parágrafo 52 da Decisão 1/COP 21 estabelece que o 

mecanismo não dá amparo a processos de responsabilidade ou de indenização112. 

Quanto às promessas de financiamento, o valor de 100 bilhões de dólares em 

financiamento por ano para o Fundo Verde só é citado no texto da Decisão, não sendo, assim, 

vinculante para os Estados signatários, devido à necessidade de não especificar compromissos 

financeiramente vinculantes no corpo do Acordo. O Acordo prevê apenas um compromisso 

vago de apoio financeiro aos países em desenvolvimento por parte dos países desenvolvidos, 

com prioridade para ações de mitigação, deixando a adaptação para um segundo plano113.  

Os mecanismos de flexibilização presentes no Protocolo de Quioto foram 

substituídos no Acordo de Paris sob o título de mecanismo para o desenvolvimento sustentável. 

Assim como no Protocolo, o Acordo não precisa quanto dos compromissos assumidos pelos 

países pode ser cumprido pelo mecanismo, todavia, é claro que as metas de redução 

estabelecidas pelas Partes não podem ser cumpridas em sua totalidade por mecanismos de 

flexibilização. O Acordo urge que as Partes evitem a dupla contagem de redução de emissões 

e incentiva a participação do setor privado nos esforços de mitigação. Todavia, não está 

expresso no texto que se trata de um mecanismo de mercado, apesar de que o caráter comercial 

fica evidente quando, no mesmo artigo, o Acordo prevê também a existência de mecanismos 

não comerciais114. 
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O que se pode concluir do processo de negociação do Acordo de Paris é que a 

cooperação internacional optou por focar em uma mudança de paradigma na governança do 

meio ambiente. Nesse sentido, foi desenhado um processo de incentivo recíproco entre as 

Partes, de compartilhamento de informações e boas práticas na escala internacional, em vez de 

impor obrigações jurídicas precisas, que não teriam como ser sancionadas em caso de 

descumprimento115.  

 Essa combinação de medidas promove uma base estável e duradoura de tomada 

de decisão, ao passo em que instaura um processo dinâmico de reforço dos compromissos 

assumidos. Com o objetivo de manter um aumento progressivo da ambição, o Acordo cria um 

ambiente favorável a decisões de longo prazo por parte dos Estados, encorajando-os a rever 

seus investimentos, escolhas energéticas e políticas ambientais116. 

 

 O Regime Internacional do Clima, que tem como mais recente instrumento o 

Acordo de Paris, gerou uma série de implicações para o Brasil. O país assumiu compromissos 

internacionais que foram internalizados pelo direito nacional. O resultado dessas contribuições 

será analisado no capítulo a seguir, assim como no capítulo 3, à luz do Acordo de Paris. 

  

                                                           
115 LEMOINE-SCHONNE, Marion. La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Revue 

juridique de l’environnement, [S.I.], v. 41, n. 1, p. 37-55, 2016. p. 40. 
116 LEMOINE-SCHONNE, Marion. La flexibilité de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. Revue 

juridique de l’environnement, [S.I.], v. 41, n. 1, p. 37-55, 2016. p. 46-48. 
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3 A implementação dos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil: a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima  

 

 Durante a COP 15 o Brasil apresentou compromissos voluntários de redução de 

emissões de gases de efeito estufa que seriam, posteriormente, incluídos na Política Nacional 

de Mudanças Climáticas (PNMC). Apesar de ter sido a primeira vez em que o país assumia 

compromissos internacionais de forma voluntária no tocante à mudança do clima, internamente 

já havia assumido uma série de medidas para enfrentar o problema. 

 Destarte, o Brasil tinha todos os subsídios necessários para apresentar um 

ambicioso compromisso voluntário na COP de Copenhague, realizada em dezembro de 2009117. 

A proposta foi oficialmente comunicada à Convenção em 29 de janeiro de 2010 e previa uma 

redução de 36,1% (trinta e seis vírgula um por cento) a 38,9% (trinta e oito vírgula nove por 

cento) em relação ao cenário de emissões projetado para 2020118.  

O país especificou que alcançaria tal meta por meio, dentre outras iniciativas119, da 

redução do desmatamento na Amazônia e no Cerrado, da restauração de pastagens, do aumento 

da eficiência energética, do uso de biocombustíveis e de energias renováveis120. É importante 

perceber que o Brasil não estabeleceu meta para a redução no consumo de combustíveis fósseis, 

somente o aumento do uso de fontes menos poluentes. Além disso, o compromisso se baseia 

                                                           
117 VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias. A mudança climática em 2011: governança global estagnada e o 

novo perfil do Brasil. Textos Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – Cindes, Rio de Janeiro, n. 25, 

2011. p. 33. 
118 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Brazil information on 

Appendix II of the Copenhagen Accord [carta comunicado]. Berlim, 2010. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>. Acesso 

em: 14 jun. 2016.  
119 As metas adotadas pelo Brasil, na íntegra foram: 1) redução do desmatamento na Amazônia numa estimativa 

de redução de 564 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 2) redução do desmatamento no Cerrado, 

estimativa de redução de 104 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 3) restauração de pastagens, 

estimativa de redução de 83 milhões a 104 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 4) sistema de 

integração de plantio e pastagem, estimativa de redução de 18 a 22 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 

2020; 5) plantio direto, estimativa de redução de 16 a 20 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 6) 

fixação biológica de nitrogênio, estimativa de redução de 16 a 20 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 

2020; 7) eficiência energética, estimativa de redução de 12 a 15 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 

2020; 8) aumento no uso de biocombustíveis, estimativa de redução em 48 milhões a 60 milhões de toneladas de 

CO2 equivalente em 2020; 9) aumento da oferta de energia hidrelétrica, estimativa de redução de 79 a 99 milhões 

de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 10) fontes alternativas de energia, estimativa de redução de 26 milhões 

a 33 milhões de toneladas de CO2 equivalente em 2020; 11) ferro e aço (substituir o carvão proveniente do 

desmatamento por carvão proveniente de áreas reflorestadas), estimativa de redução de 8 a 10 milhões de toneladas 

de CO2 equivalente em 2020.  
120 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Brazil information on 

Appendix II of the Copenhagen Accord [carta comunicado]. Berlim, 2010. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>. Acesso 

em: 14 jun. 2016. p. 1-2. 
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principalmente na redução do desmatamento na Amazônia, uma forma barata de reduzir 

emissões, em comparação ao custo de uma transição para uma economia de baixo carbono121.  

Ademais, é também importante salientar que a redução prevista não é absoluta em 

relação a um ano base, mas refere-se a um desvio na curva de aumento das emissões em relação 

à expectativa de emissões em um cenário de business as usual (BAU) para 2020122. Se o 

compromisso tivesse sido estabelecido em relação ao ano base de 2005, ele representaria uma 

redução absoluta de 6% (seis por cento) a 10% (dez por cento) nas emissões123. 

 No mesmo mês da COP 15, foi aprovada a Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 

2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima e internalizou no ordenamento 

jurídico nacional o compromisso internacional de redução das emissões de gases de efeito 

estufa e de contenção do desmatamento na Amazônia124. A legislação estabeleceu, dessa forma, 

um marco legal para as ações de adaptação e mitigação no Brasil; assim como ditou princípios, 

diretrizes e instrumentos para viabilizar a luta contra as mudanças climáticas nacionalmente125. 

 Neste capítulo, será analisado o contexto de aprovação da Política Nacional 

sobre Mudança do Clima, assim como seus instrumentos de implementação, de financiamento 

e institucionais126. 

 

3.1 A Política Nacional sobre Mudança do Clima: uma iniciativa realmente ambiciosa? 

 

Boa parte dos instrumentos previstos na Política Nacional sobre Mudança do Clima 

já haviam sido criados anteriormente. Ademais, a Política não cita, descarbonização da 

economia e o cenário político à época era de transição entre governos, com uma acirrada corrida 

                                                           
121 VIOLA, Eduardo et al. Brasil na governança global do clima, 2005-2012: a luta entre conservadores e 

reformistas. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 43-76, 2013. Disponível em: 

<http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/2artigo351.pdf>. Acesso em 20 jun 2016. p. 54. 
122 VIOLA, Eduardo et al. Brasil na governança global do clima, 2005-2012: a luta entre conservadores e 

reformistas. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 43, 2013. Disponível em: 

<http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/2artigo351.pdf>. Acesso em 20 jun 2016. p. 48. 
123 DA MOTTA, Ronaldo Seroa. A política nacional sobre mudança do clima: aspectos regulatórios e de 

governança. In: DA MOTTA et al. Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios. 

Brasília: IPEA, 2011. p. 32. 
124 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; CARVALHO, Fernanda Viana de; SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. 

A dissonância do quadro institucional brasileiro na Rio+ 20: o caso do clima e do Código Florestal. 2012. Revista 

de Direito Internacional, Brasília, v. 9, n. 3, p. 159-170. 2012. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264>. Acesso em: 04 jun. 2016. p. 164. 
125 DA MOTTA, Ronaldo Seroa. A política nacional sobre mudança do clima: aspectos regulatórios e de 

governança. In DA MOTTA et al. Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios. 

Brasília: IPEA, 2011. p. 31. 
126 Divisão estabelecida pela própria Lei 12.187 de 2009. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264
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presidencial. Nesse contexto, surge a pergunta: a PNMC foi uma iniciativa realmente ambiciosa 

no sentido de combater as mudanças climáticas? 

O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) foi criado em 2000, com o 

escopo de "conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre 

os problemas decorrentes da mudança do clima por gases de efeito estufa, bem como sobre o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo"127. 

Em 2003, foi criado o Grupo Permanente de Trabalho Interministerial (GPTI), 

composto de 14 ministérios, para coordenar ações que objetivassem à redução do desmatamento 

na Amazônia Legal. Nesse contexto, em 2004, foi aprovado o Plano de Ação para a Prevenção 

e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm).  

O sucesso do PPCDAm na redução do desmatamento na Amazônia, a principal 

causa de emissões brasileiras, construiu a base política para que o Brasil pudesse assumir seu 

compromisso voluntário na COP 15 e aprovar a PNMC no Congresso Nacional128. Conforme 

pode ser visto no gráfico abaixo, as taxas de desmatamento na Amazônia Legal diminuíram 

consideravelmente de 2004 a 2009 e depois continuaram relativamente estagnadas. 

 

Gráfico 1 - Taxas de desmatamento anual na Amazônia Legal129. 

 

Fonte: Gráfico do Instituto Nacional de Pesquisas espaciais (INPE). 

                                                           
127 BRASIL. Decreto de 28 de agosto de 2000. Dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dá 

outras providências.. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/dnn/2000/Dnn28-8.2000.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 1º. 
128 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 173. 
129 INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS. INPE apresenta taxa de desmatamento 

consolidada do PRODES 2014. Inpe.br, Home, Notícias, INPE apresenta taxa de desmatamento consolidada do 

PRODES 2014. 14 ago. 2015. Disponível em:<http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3944>. 

Acesso em 14 jun. 2016. 

http://www.inpe.br/noticias/noticia.php?Cod_Noticia=3944
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No cumprimento de seu objetivo, o FBMC colocou em pauta, em 2007, a 

elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima130. Dessa forma, foi aprovada a criação 

do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) com o objetivo, dentre outros, de 

orientar a elaboração do Plano131 e de "elaborar proposta preliminar dos objetivos gerais, 

princípios e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima"132. 

Assim, ainda em 2008, foram criados dois importantes instrumentos da atual 

Política Nacional sobre Mudança do Clima: o Fundo Amazônia e o Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima, estabelecendo ações e medidas de mitigação e de adaptação às mudanças 

climáticas133, as quais seriam posteriormente assimiladas à PNMC.  

O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi criticado, à época de sua aprovação, 

pela sua falta de inovação, mesma crítica dirigida posteriormente à PNMC. Argumenta-se que 

o plano apenas costurava ações já existentes, de vários ministérios, e previstas no Plano 

Plurianual de 2008 a 2012. Não houve, assim, um planejamento estratégico no sentido de reduzir 

as emissões, apenas um redesenho de políticas já existentes de forma a encaixá-las na agenda 

climática. No entanto, mesmo que sua ambição possa ser questionada, o plano estabeleceu pela 

primeira vez metas específicas e quantificadas de redução nas emissões, o que representa uma 

conquista na pauta ambiental brasileira134. 

A aprovação da Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, que cria o Fundo Nacional 

sobre Mudança do Clima, e da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que cria a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima, deu-se, em um contexto de forte pressão internacional e 

nacional. Internamente, iniciava-se a corrida presidencial para as eleições de 2010, o que elevou 

                                                           
130 BRASIL. Decreto nº 3.515, de 20 de junho de 2000. Cria o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas e dá 

outras previdências. Revogado pelo Decreto de 28 de agosto de 2000. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3515.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. 
131 BRASIL. Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007. Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6263.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 1º, I. 
132 BRASIL. Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007. Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6263.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 3º, I. 
133 GOVERNO FEDERAL – COMITÊ INTERMINISTERIAL SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Sumário 

Executivo, Plano Nacional sobre Mudança do Clima. 28 p. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/smcq_climaticas/_arquivos/sumrio_executivo_pnmc.pdf>.  Acesso em: 15 

jun. 2016. 
134 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 208. 
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a um novo patamar a preocupação com as mudanças climáticas no Brasil135. Já a nível 

internacional, os países eram pressionados a assumirem compromissos voluntários na COP 15. 

Outro fator relevante para compreender o escopo da PNMC são os vetos 

presidenciais, estabelecidos pela Mensagem 1.123, de 29 de dezembro de 2009. Todos os 

dispositivos da lei que tratavam do "paulatino abandono do uso de fontes energéticas que 

utilizem combustíveis fósseis"136 ou da "substituição gradativa dos combustíveis fósseis"137 

foram vetados. Ou seja, apesar de a PNMC determinar que os planos setoriais de mitigação e 

adaptação, a serem estabelecidos por decreto, deveriam conduzir o país a uma economia de 

baixo consumo de carbono138, todas as previsões de descarbonização econômica foram vetadas 

do texto original. 

É importante perceber também que tanto o PPCDAm quando o Plano Decenal de 

Expansão de Energia (instrumento de planejamento energético já existente, mas previsto 

também na PNMC) são anteriores à Lei nº 12.187 de 2009, tendo sido meramente incorporados 

a ela139. Apesar de sua versão final não ter sido publicada antes da aprovação da norma, o Plano 

de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado 

(PPCerrado) também já vinha sendo desenvolvido140. 

A Lei inovou, todavia, ao estabelecer princípios e diretrizes próprios, os quais 

deverão ser levados em consideração na interpretação e formulação de políticas públicas e 

                                                           
135 VIOLA, Eduardo et al. Brasil na governança global do clima, 2005-2012: a luta entre conservadores e 

reformistas. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 43, 2013. Disponível em: 

<http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/2artigo351.pdf>. Acesso em 20 jun 2016. p. 53. 
136 BRASIL. Mensagem nº 1.123, de 29 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-1123-09.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. 

Art. 4º, III. 
137 BRASIL. Mensagem nº 1.123, de 29 de dezembro de 2009. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/Msg/VEP-1123-09.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. 

Art. 10. 
138 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima –PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 11, 

parágrafo único. 
139 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; CARVALHO, Fernanda Viana de; SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. 

A dissonância do quadro institucional brasileiro na Rio+ 20: o caso do clima e do Código Florestal. 2012. Revista 

de Direito Internacional, Brasília, v. 9, n. 3, p. 159-170. 2012. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264>. Acesso em: 04 jun. 2016. p. 165. 
140 "O MMA lançou em setembro de 2009 a versão para consulta pública do Plano de Ação para Prevenção e 

Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado - PPCerrado, contendo iniciativas próprias ou das suas 

instituições vinculadas: Ibama; Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade - ICMBio; Agência 

Nacional de Águas - ANA e Serviço Florestal Brasileiro - SFB". MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. 

PPCerrado. Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado. Página 

Inicial, Florestas, Controle e Prevenção do Desmatamento, Plano de Ação para Cerrado, PPCerrado. Disponível 

em: <http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-desmatamento/plano-de-

a%C3%A7%C3%A3o-para-cerrado-%E2%80%93-ppcerrado>. Acesso em: 20 jun. 2016. 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264
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programas governamentais de outras áreas141. Dessa forma, a PNMC pactua que a problemática 

das mudanças climáticas deve ser levada em consideração em todas as tomadas de decisão que 

versem sobre o futuro do país, não sendo um problema exclusivamente ambiental. 

Ademais, em seus artigos 6º e 7º, a Política estipula novos instrumentos, em adição 

aos que já existiam, conforme será analisado com mais detalhes em seguida142. Por fim, no 

parágrafo único do artigo 11, são previstos planos setoriais de mitigação e adaptação143. 

Apesar de não ser um instrumento totalmente inédito e de ter sido aprovada em um 

contexto político de disputa presidencial, a PNMC estabelece um marco legal para o combate 

às mudanças climáticas no Brasil, o qual ainda precisava ser regulamentado. Nesse sentido, 

foram aprovados dois novos decretos: o Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que 

regulamenta os artigos 6º, 11 e 12 da Política Nacional sobre Mudança do Clima; e o Decreto 

nº 7.343, de 26 de outubro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 

2009, a qual criou o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. 

O artigo 5º do Decreto nº 7.390, que regulamenta o artigo 12 da PNMC, apresenta 

a projeção de emissões no Brasil em 2020 dividida por setores. Em primeiro lugar na quantidade 

de emissões, ficou o setor de mudança de uso da terra (que inclui o desmatamento), seguido 

pelo setor de energia, pelo setor da agropecuária e, por último, pelo setor de processos 

industriais e tratamento de resíduos144. 

Logo depois, em seu artigo 6º, o decreto determina a meta de redução de emissões 

relativa à projeção estabelecida no artigo 5º e prevê as ações que deverão ser implementadas na 

consecução desse objetivo. Dentre elas, figuram redução do desmatamento na Amazônia e no 

Cerrado, expansão de energia hidrelétrica e de fontes renováveis de energia, basicamente 

repetindo os compromissos assumidos voluntariamente no Acordo de Copenhague145. O 

                                                           
141 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 11. 
142 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 6º e 
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143 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 11. 
144 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. art. 

5º. 
145 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, e dá outras 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm


46 
 

decreto ainda prevê que a implementação das ações previstas pode dar-se por meio do MDL ou 

outros instrumentos no âmbito da Convenção-Quadro de das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima146. 

Vale ressaltar, por fim, que o compromisso estipulado pelo Brasil 

internacionalmente e na PNMC se baseia, em sua maior parte, na redução de emissões 

provenientes do desmatamento e degradação, apoiando-se no fato de que o país havia 

conseguido diminuir consideravelmente o desflorestamento na Amazônia Legal desde 2004147. 

Todavia, mesmo que acabássemos com todo o desmatamento no mundo, ainda não seria 

possível frear o fenômeno das mudanças climáticas. Somente o abandono dos combustíveis 

fósseis e a transição para uma matriz energética renovável e limpa poderá garantir o combate 

efetivo à mudança do clima148. 

Logo, levando em consideração o momento político da sua aprovação, o fato de que 

a PNMC não contém previsão de redução paulatina do uso de combustíveis fósseis, assim como 

o fato de que a parte mais robusta do combate às mudanças climáticas está lastreada na redução 

do desmatamento já alcançada anteriormente, pode-se concluir que a relevância política dos 

compromissos assumidos pelo Brasil é maior do que a sua eficiência prática. A posição do país 

é ambígua, vez que estabelece uma lei do clima com princípios, diretrizes, instrumentos etc, 

mas não coloca de fato o Brasil rumo a uma economia de baixo carbono149. 

 

 

 

                                                           
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. art. 

6º. 
146 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei nº 12.187, de 

29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. art. 

6º, §4º.  
147 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; CARVALHO, Fernanda Viana de; SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. 

A dissonância do quadro institucional brasileiro na Rio+ 20: o caso do clima e do Código Florestal. 2012. Revista 

de Direito Internacional, Brasília, v. 9, n. 3, p. 159-170. 2012. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264>. Acesso em: 04 jun. 2016. p. 167. 
148 SERRA, Sérgio Barbosa. A mudança de clima na perspectiva do Brasil: negociações e ações futuras. 

Plenarium, [S.I.], v.5, n.5, p. 140-146, 2008. P. 146. 
149 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 193. 
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3.2 Instrumentos da Política: o Plano Nacional sobre Mudança do Clima 

 

 A Política Nacional sobre Mudança do Clima define quais serão seus 

instrumentos, dentre os quais se destacam o Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo 

Nacional sobre Mudança do Clima e os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do 

Desmatamento nos biomas150. Por sua vez, o Decreto nº 7.390 de 9 de dezembro de 2010, que 

regulamentou a PNMC, determina que o Plano Nacional sobre Mudança do Clima será 

integrado pelos planos de ação para a prevenção e controle do desmatamento nos biomas e 

pelos planos setoriais de mitigação e de adaptação às mudanças climáticas151.  

 O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima será abordado com mais detalhes 

em seguida. No presente tópico, será analisado o arcabouço formado pelo Plano Nacional sobre 

Mudança do Clima e os instrumentos a ele integrados. Apesar de não estar previsto na Lei nº 

12.187 de 2009 ou no Decreto nº 7.390 de 2010, o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do 

Clima foi aprovado posteriormente e será analisado como mais um instrumento de 

implementação da PNMC. 

 O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi elaborado pelo Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima, conforme estabelecido no Decreto nº 6.263 de 21 de 

novembro de 2007152. Em seu processo de criação, o Plano contou com a contribuição de 

Estados e Municípios, com a realização de consultas públicas e de reuniões setoriais 

promovidas pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, assim como assimilou 

deliberações da III Conferência Nacional do Meio Ambiente. Ademais, para garantir sua 

exequibilidade, o Plano se estrutura em quatro eixos: oportunidades de mitigação; impactos, 

vulnerabilidades e adaptação; pesquisa e desenvolvimento; e educação, capacitação e 

comunicação153. 

                                                           
150 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 6º, I. 
151 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 

2º. 
152  BRASIL. Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007. Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança 

do Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6263.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Caput. 
153 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Página Inicial, Clima, 

Política Nacional sobre Mudança do Clima, Plano Nacional sobre Mudança do Clima. Disponível em: 
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 O Decreto nº 7.390 já regulamenta cinco instrumentos previstos na PNMC, os 

quais correspondem aos compromissos apresentados na COP 15154. São eles: o Plano de Ação 

para a Prevenção e Controle do Destamento na Amazônia Legal, o Plano de Ação para a 

Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado, o Plano Decenal de 

Expansão de Energia (PDE), o Plano para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão 

de Carbono na Agricultura e o Plano de Redução de Emissões da Siderurgia155. 

 O PPCDAm, criado em 2004, foi responsável pela redução do desmatamento na 

Amazônia156 e aprimorou o sistema de monitoramento por satélite da cobertura florestal, 

disponibilizando toda a informação na internet. Essa iniciativa configurou-se como um grande 

avanço em termos de transparência, permitindo que organizações de sociedade civil pudessem 

supervisionar a ação governamental e o combate ao desmatamento. Além disso, o Brasil se 

tornou referência internacional em ações de medir, relatar e verificar (MRV) as reduções de 

emissões por desmatamento, devido à sua estrutura técnico-científica157. 

 No mais, o PPCDAm objetiva a reduzir em 80% o desmatamento na Amazônia 

até 2020158, o que significa uma redução de emissões na ordem de 560 milhões de toneladas de 

Dióxido de Carbono (CO2) equivalente, em relação ao cenário projetado de emissões caso nada 

fosse feito159. Além disso, ainda em 2010, o plano foi responsável pela criação de 25 milhões 

                                                           
<http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/plano-nacional-sobre-mudanca-do-

clima>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
154 VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias. A mudança climática em 2011: governança global estagnada e o 

novo perfil do Brasil. Textos Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – Cindes, Rio de Janeiro, n. 25, 

2011. P. 34. 
155 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 

3º. 
156 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia 

Legal. Página Inicial, Florestas, Controle e Prevenção do Desmatamento, Plano de Ação para Amazônia, 

PPCDAM. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/florestas/controle-e-preven%C3%A7%C3%A3o-do-

desmatamento/plano-de-a%C3%A7%C3%A3o-para-amaz%C3%B4nia-ppcdam>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
157 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 207. 
158 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 

6º, § 1º, I.   
159 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Brazil information on 

Appendix II of the Copenhagen Accord [carta comunicado]. Berlim, 2010. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>. Acesso 

em: 14 jun. 2016. p. 1. 
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de hectares de Unidades de Conservação (UC's) Federais e a criação de 28 milhões de hectares 

de UC's Estaduais160. 

Todavia, o sucesso inicial no combate ao desmatamento promovido pelo PPCDAm 

está sendo ameaçado pela Reforma do Código Florestal, aprovada em 2012, que flexibilizou a 

proteção florestal e anistiou parcialmente os que desmataram ilegalmente até 2008161. 

Interessante observar que em 2013, ano seguinte à aprovação do Novo Código Florestal, houve 

aumento no desmatamento na Amazônia em relação ao ano de 2012 (ver gráfico 1). 

 Por sua vez, o PPCerrado, também iniciado antes da aprovação da PNMC e 

instituído pelo Decreto de 15 de setembro de 2010, objetiva à redução de 40% (quarenta por 

cento) no desmatamento do bioma até 2020162, o que representa uma redução na ordem de 100 

milhões de toneladas de CO2 equivalente, em relação ao cenário projetado de emissões caso 

nada fosse feito163.  

 Já o Plano Decenal de Expansão de Energia, somadas todas as suas iniciativas164, 

ficou responsável pela redução de emissão na ordem de 166 a 207 milhões de toneladas de CO2 

equivalente, em relação ao cenário projetado de emissões caso nada fosse feito165. Enquanto o 

Plano Setorial de Agricultura, também somadas todas as suas iniciativas166, corresponde a uma 

redução de emissões entre 133 e 166 milhões de toneladas de CO2 equivalente, em relação ao 

                                                           
160 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Secretaria Executiva e Departamento de Políticas de Combate ao 

Desmatamento. Ações de Prevenção e Controle do Desmatamento no Brasil: Amazônia, Cerrado e Caatinga. 

Brasília, 2010. Disponível em: 

<http://assets.wwfbr.panda.org/downloads/seminario_jornalistas_2010_nazare_lima.pdf>. Acesso em:16 jun. 

2016. 
161 VIOLA, Eduardo et al. Brasil na governança global do clima, 2005-2012: a luta entre conservadores e 

reformistas. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 43, 2013. Disponível em: 

<http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/2artigo351.pdf>. Acesso em 20 jun 2016. p. 57. 
162 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 
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Appendix II of the Copenhagen Accord [carta comunicado]. Berlim, 2010. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>. Acesso 

em: 14 jun. 2016. p. 1. 
164 Eficiência energética (12 a 15 MTCO2e), incremento do uso de biocombustíveis (48 a 60 MTCO2e), 

expansão da oferta de energia por hidroelétricas (48 a 60 MTCO2e) e fontes alternativas (26 a 33 MTCO2e).  
165 UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Brazil information on 

Appendix II of the Copenhagen Accord [carta comunicado]. Berlim, 2010. Disponível em: 

<http://unfccc.int/files/meetings/cop_15/copenhagen_accord/application/pdf/brazilcphaccord_app2.pdf>. Acesso 

em: 14 jun. 2016. p. 2. 
166  Recuperação de Pastagens Degradadas (15 milhões de hectares: redução de emissões de 83 a 104 MTCO2e), 

Integração Lavoura-Pecuária (4 milhões de hectares: redução de emissões de 18 a 22 MTCO2e), Plantio Direto 

em Palha (expansão de 8 milhões de hectares: redução de emissões de 16 a 20 MTCO2e), e Fixação Biológica de 

Nitrogênio (expansão em 5,5 milhões de hectares: redução de emissões de 16 a 20 MTCO2e).  
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cenário business as usual167. Por fim, o Plano de Redução de Emissões da Siderurgia representa 

uma redução de emissões de 8 a 10 milhões de toneladas de CO2 equivalente, em relação ao 

cenário business as usual168. 

 Assim, a redução no desmatamento da Amazônia corresponde a 55% (cinquenta 

e cinco por cento) do compromisso estabelecido pelo Brasil, enquanto o setor de energia 

corresponde a 20% (vinte por cento), o setor de agricultura corresponde a 15% (quinze por 

cento), a redução no desmatamento do Cerrado corresponde a 10% (dez por cento) e o setor de 

siderurgia corresponde a menos de 1% (um por cento) dos esforços de mitigação169. 

 

Gráfico 2 - Compromisso brasileiro de redução de emissões. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

Os planos previstos pela PNMC, mas não relacionados acima, deveriam ser 

regulamentados posteriormente, obedecendo ao conteúdo mínimo e o prazo estabelecido pelo 
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em: 14 jun. 2016. p. 2. 
169 VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias. A mudança climática em 2011: governança global estagnada e o 

novo perfil do Brasil. Textos Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – Cindes, Rio de Janeiro, n. 

25, 2011. p. 36-40.  
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Decreto nº 7.390170. São eles: Transportes (cargas e passageiros), Indústria de Transformação e 

de Bens de Consumo Duráveis, Indústria Química Fina e de Base, Indústria de Papel e Celulose, 

Mineração, Indústria da Construção Civil e Serviços de Saúde171. 

Dos planos previstos acima, os seguintes já foram concluídos: Plano Setorial de 

Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação da Mudança do Clima (PSTM), Plano 

Setorial de Mitigação da Mudança Climática para a Consolidação de uma Economia de Baixa 

Emissão de Carbono na Indústria de Transformação (Plano Indústria), Plano de Mineração de 

Baixa Emissão de Carbono (PMBC),  Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à 

Mudança do Clima. O Plano de Redução de Emissões da Siderurgia ainda se encontra em 

estágio de elaboração172. De todos esses planos setoriais, somente o Plano ABC e o Plano 

Indústria receberam destinação orçamentária para sua implementação173. 

Os planos setoriais previstos para a Indústria Química Fina e de Base, para a 

Indústria de Papel e Celulose e para a Indústria da Construção Civil encontram-se em uma 

espécie de limbo, vez que o processo de negociação com seus respectivos setores é difícil, 

principalmente pela falta de apoio governamental e dos setores da sociedade envolvidos174. A 

implementação dos planos já existentes, assim como da lei do clima de forma geral, perdeu 

prioridade na agenda política interna, após seu ápice no biênio de 2009 e 2010175. 

Ainda segundo o Decreto nº 7.390, o órgão responsável pela coordenação das ações 

dos instrumentos no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do Clima é o Comitê 

Interministerial sobre Mudança do Clima, criado pelo Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 

                                                           
170 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 

de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 

4º.   
171 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 11, 

parágrafo único. 
172 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação. Página Inicial, Clima, 
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<http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima/planos-setoriais-de-mitigacao-e-

adaptacao>. Acesso em: 16 jun. 2016. 
173 MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E GESTÃO. Plano Plurianual 2016-2019: 

Anexo I. Brasília, 2015. Disponível em: <http://www.planejamento.gov.br/assuntos/planejamento-e-

investimentos/plano-plurianual/projeto-de-lei/anexo-i.docx/view>. Acesso em: 24 jun. 2016. p. 171-174. 
174 VIOLA, Eduardo et al. Brasil na governança global do clima, 2005-2012: a luta entre conservadores e 

reformistas. Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 35, n. 1, p. 43, 2013. Disponível em: 

<http://contextointernacional.iri.puc-rio.br/media/2artigo351.pdf>. Acesso em 20 jun 2016. p. 57. 
175 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; CARVALHO, Fernanda Viana de; SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. 

A dissonância do quadro institucional brasileiro na Rio+ 20: o caso do clima e do Código Florestal. 2012. Revista 

de Direito Internacional, Brasília, v. 9, n. 3, p. 159-170. 2012. Disponível em: 
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2007176. Já a implementação dessas ações deverá ser acompanhada pelo Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas177. Ambos os instrumentos institucionais serão analisados com mais 

detalhes em seguida. 

Outro ponto importante a se analisar é a determinação de que os planos plurianuais 

e as Leis Orçamentárias Anuais elaboradas a partir de então deverão contemplar o disposto no 

Decreto178. Conforme será discutido no capítulo 3, essa é uma maneira de averiguar se o 

disposto na legislação climática brasileira está realmente sendo cumprido. 

O último instrumento de implementação da PNMC a ser elaborado foi o Plano 

Nacional de Adaptação (PNA). Os trabalhos se iniciaram em 2012, quando foi criado o Grupo 

de Trabalho de Adaptação, pelo Grupo Executivo (GEx) do CIM. O Grupo de Trabalho (GT) 

contava com representação de vários ministérios, do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 

da sociedade civil, dentre outras instituições. Em 2015 foi realizada consulta pública com o 

objetivo de receber contribuições para o PNA, o qual foi instituído pela Portaria nº 150, de 10 

de maio de 2016, do Ministério do Meio Ambiente179. 

O Plano Nacional de Adaptação tem por objetivo 

 

(...) promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos 

associados à mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, 

evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas 

naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura180.  

 

Tal objetivo deverá ser implementado levando em consideração as 11 (onze) 

estratégias setoriais e temáticas do plano, quais sejam: Agricultura, Biodiversidade e 
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%20Sumario%20Executivo.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016. p. 4. 
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Ecossistemas, Cidades, Desastres Naturais, Indústria e Mineração, Infraestrutura (Energia, 

Transportes e Mobilidade Urbana), Povos e Populações Vulneráveis, Recursos Hídricos, Saúde, 

Segurança Alimentar e Nutricional e Zonas Costeiras181. 

 

3.3 Financiamento da Política: instrumentos nacionais e internacionais 

 

 A Política Nacional sobre Mudança do Clima prevê uma série de instrumentos 

para a sua implementação, dentre os quais se encontram vários instrumentos de financiamento, 

como o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, medidas fiscais e tributárias, linhas de 

crédito e financiamento, mecanismos financeiros e econômicos nacionais e no âmbito da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Protocolo de Quioto182. 

A lei trata ainda do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões (MBRE), o qual deverá ser 

operacionalizado sob autorização da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 O financiamento da Política, dessa forma, dar-se-á por instrumentos nacionais e 

internacionais. Dentre os instrumentos de financiamento nacional, encontram-se o Fundo 

Amazônia, o Fundo Clima e o MRBE. Já os instrumentos internacionais mais relevantes para o 

Brasil são o MDL e o REDD+183. 

 Conforme visto anteriormente, o Fundo Amazônia foi criado por meio do 

Decreto nº 6.527, de 1º de agosto de 2008, com a finalidade de captar doações para 

investimentos não-reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento, e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no Bioma 

Amazônia184. O Fundo é gerido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

(BNDES), contando com um Comitê Orientador (COFA), que determina as diretrizes de 

funcionamento e afere seus resultados, e com um Comitê Técnico (CTFA), nomeado pelo 

                                                           
181 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima. Sumário 

Executivo. Brasília, 2016. 14 p. Disponível em: <http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/PNA%20-

%20Sumario%20Executivo.pdf>. Acesso em: 17 jul. 2016. p. 6. 
182 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 6º. 
183 Reduções de Emissões provenientes de Desmatamento e Degradação florestal considerando o papel da 

conservação de estoques de carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono 

florestal. 
184 BRASIL. Decreto 6.527, de 1° de agosto de 2008. Dispõe sobre o estabelecimento do Fundo Amazônia pelo 

Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES. Diário Oficial da União, Brasília, DF. 

Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Decreto/D6527.htm>. Acesso em: 

17 jun. 2016. Art. 1º. 
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Ministério do Meio Ambiente, que tem como função atestar a redução de emissões oriunda do 

controle do desmatamento na Amazônia185. 

A redução das taxas de desmatamento na Amazônia desde 2004, somada à pressão 

da sociedade civil e à participação do Ministério do Meio Ambiente como intermediário, deram 

ao governo brasileiro a possibilidade de criação do Fundo. Essa foi a primeira iniciativa mundial 

de um mecanismo de pagamento por performance de redução de desmatamento. Tal posição 

vanguardista aliada ao fato de que o país escolheu um banco nacional para a gestão do fundo, 

em detrimento de financiadores internacionais como Banco Mundial ou GEF, indicam a busca 

de protagonismo brasileiro no cenário internacional186. 

O Fundo tem sua capacidade de recebimento de doações calculada de acordo com 

a média da redução de desmatamento nos últimos 10 anos, podendo ser considerado como uma 

estratégia de REDD+. Todavia, é importante ressaltar que as contribuições não geram para os 

doadores créditos de carbono negociáveis em mercados187. Seus três principais financiadores 

são a Alemanha, a Noruega e a Petrobrás, totalizando doações na ordem de 2,5 (dois vírgula 

cinco) bilhões de reais188. 

O Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), por sua vez, foi criado pela 

Lei 12.114, de 9 de dezembro de 2009, e regulamentado pelo Decreto 7.343, de 26 de outubro 

de 2010, com a finalidade assegurar financiamento para projetos que visem à mitigação e 

adaptação às mudanças climáticas189. O Fundo Clima, como também é chamado, é administrado 

por um Comitê Gestor, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, com representantes do 

Poder Executivo federal e do setor não governamental190, e tem o BNDES como instituição 

                                                           
185 FUNDO AMAZÔNIA. Fundo Amazônia. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Fundo/>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
186 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 181.  
187 BARROS-PLATIAU, Ana Flávia; CARVALHO, Fernanda Viana de; SILVA, Carlos Henrique Rubens Tomé. 

A dissonância do quadro institucional brasileiro na Rio+ 20: o caso do clima e do Código Florestal. 2012. Revista 

de Direito Internacional, Brasília, v. 9, n. 3, p. 159-170. 2012. Disponível em: 

<http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/52264>. Acesso em: 04 jun. 2016. p. 167. 
188 FUNDO AMAZÔNIA. Doações. Disponível em: 

<http://www.fundoamazonia.gov.br/FundoAmazonia/fam/site_pt/Esquerdo/Doacoes/>. Acesso em: 17 jun. 2016. 
189 BRASIL. Lei Federal nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009. Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 

altera os arts. 6º e 50 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2016. Art. 2º. 
190 BRASIL. Lei Federal nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009. Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima, 

altera os arts. 6º e 50 da Lei no 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L12114.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2016. Art. 4º. 
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financeira responsável191. É relevante observar que, apesar de o Fundo ser destinado ao 

financiamento de ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, a maior parte dos 

ativos que o alimentam vem de atividades que utilizam o petróleo192. 

A PNMC estabelece que o MBRE será operacionalizado em bolsas de mercadorias 

e futuros, bolsas de valores e entidades de balcão organizado, autorizadas pela CVM, onde se 

dará a negociação de títulos mobiliários representativos de emissões de gases de efeito estufa 

evitadas certificadas193. O mecanismo, que está operacional desde setembro de 2005, pode ser 

usado como instrumento complementar para atingir as metas da PNMC. Por enquanto, o MBRE 

é um pequeno mercado derivado do MDL, com perspectivas mínimas devido ao futuro do 

mercado global de carbono, não tendo tanta relevância no cenário nacional194. 

O MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) foi criado a fim de conceder 

créditos para projetos que reduzam ou diminuam as emissões em países em desenvolvimento, 

na forma de Reduções Certificadas de Emissões (RCE's). Os créditos podem, então, ser 

comprados por países desenvolvidos para colaborar na satisfação de suas metas estabelecidas 

no âmbito do Protocolo de Quioto195.   

O Brasil foi um dos primeiros países a criar bases jurídicas nacionais para a 

operacionalização de projetos do MDL, a partir da criação de sua Autoridade Nacional 

Designada (AND) pelo Decreto Presidencial de 7 de julho de 1999, tendo sido a primeira nação 

a formalizar a sua AND perante o Conselho Executivo do MDL196. O MDL também foi 

incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro por meio da Política Nacional sobre Mudança 

do Clima, que inclui em seus instrumentos de implementação "os mecanismos financeiros e 

                                                           
191 BRASIL. Decreto 7.343, de 26 de outubro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009, 

que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima - FNMC, e dá outras providências. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7343.htm>. 

Acesso em: 17 jun. 2016. Art. 6º. 
192 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 175. 
193 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 9º. 
194 VIOLA, Eduardo; FRANCHINI, Matias. A mudança climática em 2011: governança global estagnada e o 

novo perfil do Brasil. Textos Centro de Estudos de Integração e Desenvolvimento – Cindes, Rio de Janeiro, n. 25, 

2011. p. 40.  
195 FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Conceito, planejamento e oportunidades. In: SEGALA, Karin.  

Mecanismo de desenvolvimento limpo aplicado a resíduos sólidos. Rio de Janeiro: IBAM, 2007. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicacao12032009023847>. Acesso em: 17 

jul. 2016. p. 14. 
196 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 90. 
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econômicos referentes à mitigação da mudança do clima e à adaptação aos seus efeitos que 

existam no âmbito da Convenção--Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do 

Protocolo de Quioto"197. Apesar de o MDL não estar expressamente citado, ele se encaixa no 

conceito de mecanismo financeiro e econômico existente no âmbito do Protocolo de Quioto198. 

Por fim, o REDD+ é um mecanismo criado: 

 
(...) no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 

para recompensar financeiramente países em desenvolvimento com resultados em 

Redução de Emissões de gases de efeito estufa provenientes de Desmatamento e 

Degradação florestal (REDD), considerando o papel da conservação de estoques de 

carbono florestal, manejo sustentável de florestas e aumento de estoques de carbono 

florestal (+)199.  

 

O Brasil instituiu sua Comissão Nacional para REDD+ por meio do Decreto nº 

8.576, de 26 de novembro de 2015, a qual é responsável por coordenar, acompanhar e monitorar 

a implementação da Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil200.  A comissão é composta por 

6 (seis) ministérios201 e pelas Secretaria de Governo e Casa Civil da Presidência da República, 

sendo presidida pelo Ministério do Meio Ambiente, além de contar com convidados 

representando os governos estaduais, os municípios e a sociedade civil202. 

Assim, a Estratégia Nacional para REDD+ do Brasil (ENREDD+) foi aprovada por 

meio da Portaria nº 370, de 2 de dezembro de 2015, tendo como objetivo  

 

(...) contribuir para a mitigação da mudança do clima por meio da eliminação do 

desmatamento ilegal, da conservação e recuperação dos ecossistemas florestais e do 

                                                           
197 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 6º, X. 
198 LIMA, Raquel Araújo. A política nacional sobre a mudança do clima como instrumento de efetivação do 

princípio do desenvolvimento sustentável. Natal, 2011. Disponível em: 

<http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=df12ecd077efc8c2>. Acesso em: 05 jun. 2016. p. 12. 
199 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. O que é REDD+. Redd.mma.gov, Home, O que é REDD+. Disponível 

em: <http://redd.mma.gov.br/index.php/pt/redd/o-que-e-redd>. Acesso em: 5 jun. 2016. 
200 BRASIL. Decreto n. 8.576, de 26 de novembro de 2015. Institui a Comissão Nacional para Redução das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos 

Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - 
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Art. 1º. 
201 Ministério do Meio Ambiente; Ministério das Relações Exteriores; Ministério da Fazenda; Ministério da 

Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação; Ministério do 

Desenvolvimento Agrário. 
202 BRASIL. Decreto n. 8.576, de 26 de novembro de 2015. Institui a Comissão Nacional para Redução das 

Emissões de Gases de Efeito Estufa Provenientes do Desmatamento e da Degradação Florestal, Conservação dos 

Estoques de Carbono Florestal, Manejo Sustentável de Florestas e Aumento de Estoques de Carbono Florestal - 
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desenvolvimento de uma economia florestal sustentável de baixo carbono, gerando 

benefícios econômicos, sociais e ambientais203. 

 

 

3.4 Instrumentos Institucionais e aspectos de governança da PNMC  

 

A Política Nacional sobre Mudança do Clima estabelece cinco instrumentos 

institucionais para a sua implementação. São eles: Comitê Interministerial sobre Mudança do 

Clima, a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, o Fórum Brasileiro de 

Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais  (Rede 

Clima) e a Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e 

Hidrologia204.  

 A Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi o 

primeiro dos instrumentos institucionais a ser criado, instituída pelo Decreto de 7 de julho de 

1999 (alterado pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006), com a finalidade de articular as ações 

do governo decorrentes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima205. A Comissão tem em sua composição dez ministérios206, mais a Casa Civil da 

Presidência da República, sendo presidida pelo Ministério de Ciência e Tecnologia, com o 

Ministério do Meio Ambiente na posição de vice207. Ela é a Autoridade Nacional Designada 

responsável pela aprovação e implementação dos projetos de MDL em âmbito nacional208. 

 O segundo instrumento institucional a ser criado foi o Fórum Brasileiro de 

Mudança do Clima, por meio do Decreto nº 3.515, de 20 de junho de 2000, posteriormente, 

                                                           
203 Disponível em <http://redd.mma.gov.br/index.php/pt/enredd/documento-da-enredd>, acesso em 17 jun. de 

2016. 
204 BRASIL. Lei Federal nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre Mudança do 

Clima – PNMC e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 
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Ministério das Cidades; Ministério da Fazenda. 
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jun. 2016. Art. 2º. 
208 DA MOTTA, Ronaldo Seroa. A política nacional sobre mudança do clima: aspectos regulatórios e de 

governança. In DA MOTTA et al. Mudança do clima no Brasil: aspectos econômicos, sociais e regulatórios. 

Brasília: IPEA, 2011. p. 39. 
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revogado pelo Decreto de 28 de agosto de 2000, o qual foi alterado pelo Decreto de 14 de 

novembro de 2000. O Fórum tem por objetivo conscientizar e mobilizar a sociedade para a 

discussão e tomada de decisão acerca das mudanças climáticas209, assumindo especial 

importância por atuar como o espaço de diálogo entre o governo e a sociedade civil210. 

 O Decreto nº 7.390 de 2010, que regulamenta a PNMC, delega para o FBMC a 

função de acompanhar a implementação das ações de mitigação contidas nos planos setoriais211. 

Dessa forma, além de espaço de diálogo, o fórum é também um mecanismo de controle da 

sociedade civil sobre as ações estatais. 

 A Comissão de Coordenação das Atividades de Meteorologia, Climatologia e 

Hidrologia (CMCH) foi instituída como órgão colegiado integrante da estrutura básica do 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação através da Lei nº 10.683, de 28 de maio de 2003, 

a qual dispunha sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Sua 

regulamentação se deu posteriormente por meio do Decreto nº 6.065, de 21 de março de 2007, 

tendo sido o terceiro instrumento da PNMC a ser criado212.  

A CMCH tem a competência, dentre outras, de propor políticas e ações para áreas 

de meteorologia, climatologia e hidrologia, como a Política Nacional de Meteorologia e 

Climatologia e o Sistema Nacional de Meteorologia e Climatologia, bem como, de distribuir 

recursos financeiros para a área e promover a integração e a articulaçaõ entre instituições 

federais, estaduais e municipais, tanto no setor público, quanto no privado, visando à 

constituição de parcerias entre essas instituições213. 

 A Rede Clima foi o quarto instrumento da PNMC a ser instituído, por meio da 

Portaria nº 728 do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), de 20 de novembro 
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1º. 
213  BRASIL. Decreto 6.065, de 21 de março de 2007. Dispõe sobre a Comissão de Coordenação das Atividades 

de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia (CMCH), e dá outras providências. Disponível em: 
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de 2007, alterada pelas Portarias nº 262, de 2 de maio de 2011, e nº 1.295, de 16 de dezembro 

de 2013. A Rede atua como pilar de apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento do 

Plano Nacional sobre Mudança do Clima214, sendo dividida em quinze sub-redes temáticas, as 

quais tratam de temas como agricultura, biodiversidade, desastres naturais, energias renováveis 

etc215. Seu Conselho Diretor é presidido pelo MCTI216 e sua Secretaria Executiva é exercida 

conjuntamente pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e pelo Centro Nacional 

de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN217. 

 Por fim, o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima foi o último dos 

cinco instrumentos a ser criado, instituído por meio do Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 

2007 (uma dia depois da fundação da Rede Clima), com o objetivo de elaborar e acompanhar a 

implementação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima218. A PNMC o incorporou, então, 

como instrumento; e o Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, destinou-lhe a função de 

coordenador das ações de mitigação previstas  nos planos setoriais219.  

O Comitê assumiu, então, papel regulamentador para as questões de mudanças 

climáticas. Portanto, caso a sociedade civil deseje avançar no assunto, o instrumento 
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215 BRASIL. Portaria n. 728 do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), de 20 de novembro 

de 2007. Institui a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima e constitui Sub-
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Acesso em: 18 jun. 2016. Art. 5º. 
216 BRASIL. Portaria n. 728 do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação (MCTI), de 20 de novembro 
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Redes temáticas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 18 dez. 2013. Disponível em: 
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Redes temáticas. Diário Oficial da União, Brasília, DF, Seção 1, 18 dez. 2013. Disponível em: 

<http://www.lex.com.br/legis_25182842_PORTARIA_N_728_DE_20_DE_NOVEMBRO_DE_2007.aspx>. 

Acesso em: 18 jun. 2016. Art. 7º. 
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Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6263.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 1º. 
219 BRASIL. Decreto nº 7.390, de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei no 12.187, 
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competente para se procurar seria o Comitê, o qual deveria buscar a efetiva implementação da 

PNMC220. 

 O CIM é coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, contando em 

sua composição com 15 (quinze) ministérios221, com a Secretaria de Assuntos Estratégicos da 

Presidência (SAE) e com o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, este último como 

convidado222. A coordenação do Comitê pela Casa Civil e a presença da SAE consagraram, à 

época de sua criação, o aumento da importância dada à pauta de mudanças climáticas na agenda 

política brasileira, passando a ser um assunto considerado estratégico e prioritário para o então 

presidente223.  

 O Grupo Executivo sobre Mudança do Clima é o braço operacional do CIM, 

tendo sido instituído com a finalidade de elaborar, implementar, monitorar e avaliar o Plano 

Nacional sobre Mudança do Clima e, posteriormente, também a PNMC224. O GEx conta com 

grupos de trabalho criados para discutir temas específicos da Política de Clima, estando 

atualmente em funcionamento os GT's de Monitoramento, de Adaptação e sobre REDD, ao 

passo que o GT sobre Mercado de Carbono encerrou suas atividades em 2012. Outrossim, em 

2013 foi estabelecido Núcleo de Articulação Federativa para o Clima, composto pelos governos 

estaduais e municipais, sendo coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente em conjunto com 

a Casa Civil da Presidência225.  

 Em 2011, foram realizadas oito reuniões do GEx, assim como em 2012; em 

2013, foram nove reuniões. Os números começam a diminuir a partir de 2014, quando somente 

                                                           
220 LIMA, Raquel Araujo. O regime jurídico internacional de proteção do clima e a atuação do Estado 

brasileiro: aspectos constitucionais e infraconstitucionais. 2011. Dissertação de mestrado (Mestrado em Direito) 

– Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2011. p. 161. 
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223 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 161-162. 
224  BRASIL. Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007. Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança 

do Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2007/Decreto/D6263.htm>. Acesso em: 22 jun. 2016. Art. 3º. 
225 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. Grupo Executivo sobre Mudança do Clima (GEx). Página Inicial, 

Clima, Governança, Grupo Executivo sobre Mudança do Clima. Disponível em: 
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houve duas reuniões; em 2015, houve apenas uma e, até o julho de 2016, não houve reunião. 

Levando em consideração que o GEx é o espaço de governança e articulação do governo com 

suas diversas pastas, com as outras entidades federativas e com a sociedade civil, o abandono 

das reuniões do grupo pode ser um indicativo da perda de prioridade da pauta de mudanças 

climáticas na agenda brasileira226. 

 

Gráfico 3 – Reuniões anuais do Gex (2011-2016). 

 

 Fonte: Gráfico elaborado pela autora. 

 

O que se pode concluir da análise dos instrumentos institucionais constantes na 

PNMC é que todos já estavam criados e regulamentados antes do advento da Lei do Clima, a 

qual apenas compilou a estrutura existente. Outro ponto importante é que são esses instrumentos 

que exercem a governança da Política e do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, com 

especial ênfase para o CIM e para o FBMC, sendo o primeiro o espaço de diálogo do governo 

com suas instituições e com suas outras esferas federativas, e o segundo o espaço de diálogo 

entre governo e sociedade civil. 

 O sucesso do controle do desmatamento na Amazônia, principal compromisso 

estabelecido na PNMC em termos de mitigação, foi alcançado, dentre outros fatores, devido ao 

espaço de governança criado pelo PPCDAm, onde houve diálogo do Governo Federal com a 
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sociedade civil, Governadores da Amazônia e setor privado227. O Brasil poderia aprender de 

suas próprias iniciativas e fortalecer os espaços de diálogo e de governança existentes dentro 

da estrutura de sua Política. 

 Como visto no presente capítulo, os compromissos assumidos pelo Brasil são 

muitas vezes estratégias políticas com pouca eficácia prática. O capítulo seguinte analisará essa 

realidade à luz das novas implicações derivadas do Acordo de Paris. O tratado internacional 

também será estudado a partir das INDC's comunicadas pelas Partes, de forma a averiguar se 

há coerência entre os objetivos propostos e as formas elencadas para a sua implementação. 

  

                                                           
227 CARVALHO, Fernanda Viana de. A posição brasileira nas negociações internacionais sobre florestas e 

clima (1997-2010): do veto à proposição. 2011. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Universidade de 

Brasília, Instituto de Relações Internacionais, 2011. p. 197-198. 
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4 O acordo de Paris e o Objetivo de 2 graus Celsius: qual o nível de compromisso do 

Brasil? 

 

O relatório sobre as trajetórias de emissões de gases de efeito estufa lançado em 

novembro de 2015 pelo PNUMA228 fez uma análise do impacto, em termos de aumento de 

temperatura global, causado pelas Pretendidas Contribuições Nacionalmente Determindas, ou 

INDC's229, entregues até então pelos países. O resultado demonstra que os esforços de 

mitigação, apesar de representarem um avanço significativo em relação ao cenário de business 

as usual, ainda mantêm o planeta em uma rota de aquecimento na ordem de 3 a 3,5 graus 

Celsius. 

O Acordo de Paris estabelece que é necessário manter o aumento de temperatura 

bem abaixo de 2 graus Celsius, de preferência no marco de 1,5 grau Celsius, a fim de reduzir 

significativamente os riscos e impactos das mudanças climáticas230. Todavia, os compromissos 

voluntários no âmbito do Acordo não são coerentes com seu objetivo, representando o dobro 

de aquecimento. Dessa forma, as expectativas em relação às negociações de revisão dos 

compromissos de mitigação231, a serem realizadas em 2018, encontram-se consideravelmente 

altas.  

O relatório do PNUMA apresenta recomendações para garantir a consecução do 

objetivo contido no Acordo de Paris. Exemplos delas são o aumento da eficiência energética 

com ênfase na indústria, construção civil e transporte; expansão do uso de energias renováveis; 

iniciativas de cooperação internacional entre cidades, governos, setor privado etc; promoção de 

estratégias de REDD+232. 

Alguns avanços têm sido tomados nesse sentido. Os maiores emissores globais233 

estão se articulando para ratificar o Acordo ainda em 2016, de forma que ele possa entrar em 
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vigor ainda em 2017, três anos antes do previsto. Dessa forma, a ambição Pré-2020 seria 

fortalecida, aumentado as possibilidades de que o objetivo de limitação no aumento da 

temperatura planetária do tratado seja cumprido. No Brasil, a Câmara dos Deputados aprovou 

regime de urgência para a tramitação do tratado, o que aumenta as chances de que a ratificação 

ocorra ainda esse ano234.  

O Acordo entrará em vigor após ter sido ratificado por, no mínimo, cinquenta e 

cinco Partes, representando 55% (cinquenta e cinco por cento) das emissões globais235. Até 

julho de 2016, dezoito Partes o haviam ratificado, representando 0,18% (zero vírgula dezoito 

por cento) do total de emissões no planeta236. 

Na última reunião do G7237, realizada em maio de 2016, no Japão, os países 

garantiram que tomariam as medidas necessárias para garantir a ratificação do Acordo de Paris 

o quanto antes. Afirmaram ainda que estão determinados a acelerar o processo de transição para 

energias limpas, a fim de descarbonizar a economia. Para isso, pela primeira vez, atribuíram 

um prazo final em 2025 para os subsídios a combustíveis fósseis e também para qualquer tipo 

de apoio governamental a carvão mineral, petróleo ou gás natural238. 

 Além disso, a COP 21 presenciou uma movimentação sem precedentes dos mais 

diversos atores sociais em torno do combate às mudanças climáticas239. Países desenvolvidos 

se comprometeram a disponibilizar anualmente, até 2020, dezenove bilhões de dólares para 

financiar os países em desenvolvimento em seus esforços de mitigação e adaptação240. Índia e 

França lideraram 120 (cento e vinte) países na formação da Aliança Solar Internacional, que 

                                                           
234 Disponível em: <http://www.observatoriodoclima.eco.br/camara-aprova-urgencia-para-acordo-de-paris/>, 

acesso em 21 de junho de 2016. 
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Subsidies by 2025. [S.I.], 30 mai. 2016. Disponível em: <http://newsroom.unfccc.int/paris-agreement/g7-leaders-
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239 CENTER FOR CLIMATE AND ENERGY SOLUTIONS. Outcomes of the U.N. Climate Change 

Conference in Paris. 21st Session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention 

on Climate Change (COP 21). Nov./Dez., 2015. Disponível em: 

<http://www.c2es.org/international/negotiations/cop21-paris/summary>. Acesso em: 21 jun. 2016. 
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visa a apoiar projetos de energia solar em países emergentes241. Mais de vinte Estados 

desenvolvidos e em desenvolvimento lançaram a Missão Inovação, que objetiva dobrar os 

investimentos públicos em pesquisa para energia limpa no curso de cinco anos, representando 

uma inversão de capital na ordem de dez bilhões de dólares242. 

 O setor privado e os governos subnacionais também fizeram sua contribuição. 

Bill Gates e outros vinte e sete investidores lançaram a Coalizão Energética Breakthrough com 

o objetivo de injetar mais capital privado no setor de energias limpas243. Ademais, o Compact 

of Mayors (Pacto dos Prefeitos), maior coalização de líderes municipais para tratar de mudanças 

climáticas, declarou que o compromisso adotado por mais de 360 (trezentos e sessenta) cidades 

diminuirá pela metade o potencial de emissões urbanas globais até 2020244. 

Resta saber se tais compromissos serão suficientes para tirar o planeta da rota de 

mais de 2 (dois) graus Celsius de aumento da temperatura acima dos níveis pré-industriais. No 

presente capítulo, será feita uma análise das INDC's apresentadas pelos maiores emissores 

globais, com ênfase na apresentada pelo governo brasileiro e sua repercussão na sociedade civil. 

Ademais, será feita uma análise da situação atual da agenda climática no Brasil, tendo em conta 

o perfil de emissões nacional. Por fim, o processo de implementação interno dos compromissos 

adotados internacionalmente pelo Brasil será avaliado, indo além da mera interpretação 

legislativa.  

 

4.1 As INDC's dos grandes emissores: qual o nível de ambição? 

 

 Os maiores emissores de gases de efeito estufa atualmente são China, Estados 

Unidos, União Europeia, Índia e Rússia, nessa ordem245. Todos essas Partes apresentaram suas 
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Contribuições Nacionalmente Determinadas, sob a forma de INDC's, as quais serão analisadas 

a seguir. 

 A China encontra-se hoje na posição de maior emissor mundial de gases de efeito 

estufa, tendo emitido 10.684 MtCO2e (dez mil seiscentas e oitenta e quatro mega toneladas de 

CO2 equivalente) em 2012246. Dessa forma, seu INDC, entregue em 30 de junho de 2015 ao 

Secretariado da Convenção, foi um dos mais esperados pela comunidade global247.  

No documento, o país relembra os compromissos assumidos em Copenhague de 

reduzir emissões por unidade de PIB de 40% a 45% (quarenta por cento a quarenta e cinco por 

cento) até 2020, em relação a 2005, aumentar a parcela de energias não fósseis no consumo 

primário para 15% (quinze por cento), dentre outros. Em seguida, relata uma série de políticas 

públicas adotadas internamente para combater as mudanças climáticas, como o Programa 

Nacional sobre Mudança do Clima e o Plano Nacional sobre Mudança do Clima (2014 - 2020), 

além vários planos de trabalho estabelecidos para reduzir emissões. Outrossim, reporta os 

avanços alcançados até 2014 em termos de mitigação em relação a 2005, como a redução de 

emissões em 33,8% (trinta e três vírgula oito por cento) por unidade do PIB, aumento da parcela 

de energia limpa no consumo primário de energia para 11,2% (onze vírgula dois por cento) e 

multiplicação da capacidade solar em 400 (quatrocentas) vezes248. 

Posteriormente, são delimitados os compromissos para 2030 que são alcançar o 

pico de emissões de gases de efeito estufa em 2030 com esforços para alcançá-lo antes, diminuir 

as reduções de 60% a 65% (sessenta por cento a sessenta e cinco por cento) por unidade de PIB 

em relação a 2005, aumentar a parcela de energia limpa no consumo primário para 20% (vinte 

por cento) e aumentar o volume de floresta em 4,5 (quatro vírgula cinco) bilhões metros cúbicos 

em relação a 2005249.  
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Por fim, são especificadas as estratégias que serão usadas para alcançar essas metas 

e o posicionamento que a China adotou durante a COP 21, sempre enfatizando o papel dos 

países desenvolvidos em dar suporte para as ações de mitigação e adaptação nos países em 

desenvolvimento. Dentre as medidas previstas está a implementação da Estratégia Nacional 

sobre Mudança do Clima, melhoria de estratégias regionais, promoção de um sistema 

energético de baixo carbono, aumento de suporte financeiro, promoção de mercados de carbono 

etc.250 

O fato de que a China delimitou ações específicas para alcançar suas metas até 2030 

demonstra o comprometimento do país na luta contra a mudança do clima. Todavia, algumas 

análises sugerem que o pico de emissão de gases de efeito estufa poderia ser alcançado bem 

antes251. Dessa forma, a INDC chinesa deve ser vista como um começo de um longo caminho 

a ser percorrido. 

Os Estados Unidos se encontram hoje em segundo lugar na lista de maiores 

emissores globais, havendo emitido 5.822 MtCO2e (cinco mil oitocentas e vinte duas mega 

toneladas de CO2 equivalente) em 2012252. A INDC estadunidense, entregue em 31 de março 

de 2015, contribuiu para que outras Partes assumissem compromissos mais ambiciosos em suas 

INDC's253. 

A sua INDC apresenta uma meta absoluta de redução de emissões de 26% a 28% 

(vinte e seis por cento a vinte e oito por cento) até 2025 em relação ao nível de 2005, sendo que 

o Estado já havia se comprometido a reduzir suas emissões em 17% (dezessete por cento) até 

2020 em relação a 2005. O país esclarece que o novo compromisso deve acelerar em quase o 

dobro o processo de descarbonização da economia estadunidense. Ademais, os Estados Unidos 

se comprometeram a uma redução de 80% (oitenta por cento) ou mais até 2050254.  
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Uma meta de redução absoluta é mais ambiciosa do que uma de redução relativa a 

unidades do PIB, por exemplo. Além disso, outro ponto do compromisso que denota ambição 

é que o país não pretende usar mecanismos de mercado para cumprir seus compromissos255. 

A fim de dar respaldo à INDC, os Estados Unidos indicam que o documento está 

lastreado no planejamento de agências regulatórias para reduzir emissões e em uma série de 

leis e regulamentações domésticas que dariam cogência interna ao compromisso internacional. 

São elas a Clean Air Act (Lei do Ar Limpo), a Energy Policy Act (Lei da Política Energética) e 

a Energy Security and Independence Act (Lei de Segurança e Independência Energética)256. 

A inclusão de informações acerca da legislação doméstica que os EUA utilizarão 

para alcançar seus compromissos aumenta a transparência da INDC e manda uma mensagem 

clara de que as metas são factíveis. Todavia, o país precisará aumentar sua ambição se quiser 

cumprir o objetivo do Acordo de Paris e manter o aumento de temperatura no planeta abaixo 

de 2 graus Celsius257. 

A União Europeia, terceiro lugar em emissões, foi responsável em 2012 pela 

emissão de 4.122 MtCO2e (quatro mil cento e vinte duas toneladas de CO2 equivalente)258. A 

sua INDC foi entregue em 6 de março de 2015, representando 28 (vinte e oito) países259. 

O grupo de países se compromete a reduzir suas emissões em, no mínimo, 40% 

(quarenta por cento) até 2030 em relação a 1990. Assim como os Estados Unidos, o grupo 

europeu não pretende usar mecanismos de mercado internacionais para cobrir seus 

compromissos. A INDC também ressalta a legislação já existente e em fase de implementação 

que deverão possibilitar o cumprimento das metas260. 
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O documento ainda declara que a meta representa um significativo progresso em 

relação ao compromisso anterior de reduzir emissões em 20% (vinte por cento) até 2020 em 

relação a 1990, o qual incluía o uso de mecanismos de mercado. Argumenta que a redução 

proposta está em linha com a recomendação estabelecida pelo IPCC de que os países 

desenvolvidos diminuíssem suas emissões de 80% a 95% (oitenta por cento a noventa e cinco 

por cento) até 2050, em comparação a 1990, e em linha com a necessidade de diminuir as 

emissões globais pela metade até 2050, em relação a 1990. Outrossim, afirma que a União 

Europeia já reduziu suas emissões em 19% (dezenove por cento) em comparação com 1990, ao 

passo em que o seu PIB cresceu 44% (quarenta e quatro por cento) no mesmo período. Por fim, 

afirma que as emissões do grupo já atingiram seu pico em 1979261. 

A INDC confirma a seriedade com que a União Europeia encara seu processo de 

descarbonização, ademais o uso do termo "no mínimo" em relação à meta de redução de 40% 

demonstra que o grupo está aberto a uma meta mais ambiciosa262. Contudo, estudos afirmam 

que a meta poderia ser de 49% (quarenta e nove por cento) ou mais, se os países investissem 

mais em energias renováveis e eficiência energética, a fim de diminuir sua dependência do gás 

natural263. 

A Índia está posicionada atualmente como o quarto maior emissor global de gases 

de efeito estufa, com 2.887 MtCO2e (duas mil oitocentos e oitenta e sete mega toneladas de 

CO2 equivalente) em 2012264. A sua INDC foi submetida ao Secretariado da Convenção em 1o 

de novembro de 2015265. 

O documento já em seu título declara que a Índia deverá trabalhar no sentido de 

alcançar a justiça climática. Em seguida, recorda a tradição indiana de coexistência harmoniosa 

entre homem e natureza e defende que as mudanças climáticas são uma calamidade para a 
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humanidade que não deve ser usada como uma oportunidade de comércio. O princípio das 

responsabilidades comuns porém diferenciadas também é abordado e defendido, de forma a 

ressaltar a responsabilidade dos países desenvolvidos pelos danos causados pelas mudanças 

climáticas266. 

A INDC também trata das políticas públicas já existentes, respaldadas na própria 

Constituição, a qual estabelece que o Estado deve esforçar-se para proteger o meio ambiente, 

as florestas e a vida selvagem do país. A Índia já possui um Plano de Ação Nacional sobre 

Mudanças Climáticas, assim como 32 (trinta e dois) planos de ação estaduais. Os planos são 

complementados por outras legislações, como Política Nacional Ambiental, a Lei de 

Conservação de Energia, a Política Nacional de Eletricidade, dentre outras. O país também 

relata haver estabelecido uma série de outras medidas para coibir o uso de combustíveis fósseis, 

como corte de subsídios e taxação sobre petróleo e diesel267. 

A meta voluntária de reduzir a intensidade de emissões no PIB de 20% a 25% (vinte 

por cento a vinte e cinco por cento) em relação a 2005 até 2020, assumida em Copenhague, é 

reapresentada, com ênfase para o fato de que uma redução de 12% (doze por cento) já foi 

alcançada. Sucessivamente, são delimitadas as estratégias de mitigação a serem adotadas, as 

quais incluem a promoção de um sistema energético limpo e eficiente, desenvolvimento de 

centros urbanos resilientes, conversão de resíduos em riqueza, reflorestamento, redução da 

poluição, dentre outras. São previstas também estratégias de adaptação, divididas por setores, 

como água, agricultura, saúde, redução de desastres etc; assim como estratégias de 

financiamento, como fundos nacionais e instrumentos fiscais268.  

Por fim, são estabelecidas as metas de reduzir as emissões, em intensidade do PIB, 

de 33% a 35% (trinta e três por cento a trinta e cinco por cento) até 2030 em relação a 2005; 

atingir 40% (quarenta por cento) de capacidade instalada de potencial elétrico acumulado até 

2030, com apoio em transferência de tecnologia e financiamento do Fundo Verde para o Clima; 
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criar sumidouros de carbono adicionais com capacidade de absorção de 2,5 a 3 (dois vírgula 

cinco a três) bilhões de toneladas de CO2 equivalente até 2030269; dentre outras. 

A INDC indiana está amplamente baseada na sua pretensão de aumentar o papel 

das energias renováveis em sua matriz energética, com ênfase para a energia solar. Nesse 

sentido, o compromisso de redução de emissões poderia ser muito maior, dados os 

investimentos que o país tem feito em fontes renováveis. Ademais, é positivo que o país esteja 

planejando aumentar consideravelmente sua capacidade de sequestro de carbono por meio do 

reflorestamento. Outro ponto importante do documento é a importância dada à adaptação, vez 

que a nação é uma das mais vulneráveis aos efeitos adversos das mudanças climáticas. Todavia, 

a INDC é vaga em relação às metas a serem alcançadas, apesar de que as políticas de 

implementação estão bem detalhadas270. 

A Rússia se encontra em quinto lugar no ranking de maiores emissores globais de 

gases de efeito estufa, tendo emitido 2.254 MtCO2e (duas mil duzentos e cinquenta e quatro 

mega toneladas de CO2 equivalente) em 2012271. Sua INDC foi submetida ao Secretariado da 

Convenção em 1o de abril de 2015272. 

A meta apresentada foi de redução de emissões de 70% a 75% (setenta por cento a 

setenta e cinco por cento) em relação a 1990 até 2030. O documento cita um decreto e uma lei 

que atualmente regulam a emissão de gases de efeito estufa no país, assim como cita a 

elaboração futura de instrumentos normativos que promovam a implementação da INDC, tendo 

como base a doutrina climática e a estratégia energética russa. O país ainda ressalta que o 

crescimento de emissões entre os anos 2000 e 2012 teria sido mínimo em comparação ao 

crescimento do PIB e cita o papel das suas florestas boreais na mitigação às mudanças 

climáticas273. 
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Apesar de apresentar uma porcentagem de redução de emissões aparentemente 

ambiciosa, a INDC russa deve ser observada com cuidado, pois pode indicar, na verdade, um 

aumento de emissões de 40% a 50% (quarenta por cento a cinquenta por cento) acima dos níveis 

atuais. Devido ao colapso da União Soviética no início da década de 1990 e à reestruturação 

econômica que houve em seguida, as emissões russas diminuíram em 50% (cinquenta por 

cento) de 1990 até 2012. Isso significa que, se a INDC for calculada tomando como ano base 

2012, ela representaria de fato um aumento de emissões274. 

Todos os cinco maiores emissores globais apresentaram suas INDC's antes da COP 

21, antecipando o que se podia esperar da conferência. Em novembro de 2015, foi lançado o 

relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) que indicava um 

aumento de temperatura no planeta na ordem 3 a 4 graus Celsius, caso compromissos mais 

ambiciosos não fossem colocados em prática275. Mesmo com essa informação, as Partes da 

Convenção adotaram o Acordo de Paris se comprometendo a manter o aumento da temperatura 

global em no máximo 2 graus Celsius, esforçando-se para mantê-la em 1,5 grau Celsius. Dessa 

forma, o que se pode esperar é que os países ajustem sua ambição na revisão a ser realizada em 

2018, de forma a garantir o cumprimento do objetivo do Acordo. 

 

4.2 A INDC brasileira e o posicionamento da sociedade civil 

 

O Brasil se encontra atualmente na posição de sétimo maior emissor global de gases 

de efeito estufa, logo atrás da Indonésia, que figura em sexto lugar. Sua emissão de gases de 

efeito estufa em 2012 foi de 1.823 MtCO2e (mil oitocentas e vinte e três mega toneladas de 

CO2 equivalente)276, com destaque para os setores de energia, mudança de uso do solo e 

agropecuária, como será visto no próximo tópico. A INDC brasileira foi entregue em 28 de 

setembro de 2015277 e recebeu várias críticas da sociedade civil, das quais algumas serão 

analisadas a seguir. 
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O país apresentou a meta absoluta de redução de emissões 37% (trinta e sete por 

cento) até 2025 e de 43% (quarenta e três por cento) até 2030, em relação a 2005, reservando a 

possibilidade de utilização de mecanismos de mercado para cumprir seus compromissos. 

Ademais, a INDC não foca somente em mitigação, apresentando iniciativas relativas a 

adaptação, como o Plano Nacional de Adaptação, que foi recentemente aprovado. O documento 

também cita como instrumentos legais para sua implementação o Plano Nacional de Segurança 

Hídrica, o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas e o Novo Código Florestal278. 

Em relação aos meios de implementação, a INDC traz um ponto interessante 

relativo a Iniciativas Sul-Sul. São mencionadas esforços de cooperação entre países em 

desenvolvimento, principalmente nas áreas de sistemas de monitoramento florestal, capacitação 

e transferência de tecnologia em biocombustíveis, agricultura resiliente e de baixo carbono, 

atividades de reflorestamento e de restauração florestal, manejo de áreas protegidas, dentre 

outras279. O Brasil tomou a dianteira da cooperação Sul-Sul ao estabelecer tais medidas, o que 

denota sua busca de liderança no regime internacional climático. 

O fato de as metas brasileiras terem como referencial absoluto um ano base é um 

avanço em relação à meta apresenta em Copenhague em relação a estimativas futuras de 

emissão em um cenário de business as usual. Todavia, é relevante salientar que o Brasil já 

anunciou haver reduzido suas emissões em 41% (quarenta e um por cento) até 2012 em relação 

a 2005280, dessa forma, a ambição da INDC brasileira é extremamente questionável, pois pode 

significar inclusive um aumento de emissões para os próximos anos. 

As INDC's da China e da Índia, ambas nações em desenvolvimento, foram 

apresentadas em relação à intensidade de emissões, ou seja, em redução por unidade de PIB. Se 

os compromissos brasileiros foram traduzidos para esses parâmetros, suas metas seriam de 

redução de emissões em 66% (sessenta e seis por cento) até 2025 e em 75% (setenta e cinco) 

até 2030, em relação a 2030. 
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Outro fato apontado pela INDC é que de 2004 a 2012 o PIB do Brasil aumentou em 

32% (trinta e dois por cento), enquanto suas emissões diminuíram em 52% (cinquenta e dois 

por cento), quebrando o vínculo entre crescimento econômico e emissões de gases de efeito 

estufa. Além disso, a população também estava crescendo durante esse período. Esses fatores, 

aponta o documento, tornariam o compromisso brasileiro "bastante ambicioso"281. 

São citados ainda o sucesso do combate ao desmatamento da Amazônia, com 

redução de 82% (oitenta e dois por cento) entre 2004 e 2014, apesar do aumento em 2013, e o 

programa de biocombustíveis, ressaltando a geração de combustível a partir da biomassa. A 

matriz energética brasileira com 40% (quarenta por cento) de energias renováveis também é 

apresentada, com ênfase para a matriz de energia elétrica, que tem 75% (setenta e cinco por 

cento) de suas fontes renováveis, devido à geração de hidrelétrica282. 

Por fim, o país delineia medidas adicionais a serem alcançadas até 2030 para 

alcançar a meta de aumento da temperatura global abaixo de 2 graus Celsius. São elas: aumentar 

a participação de bioenergia sustentável na matriz energética brasileira para aproximadamente 

18% (dezoito por cento), alcançar o desmatamento ilegal zero na Amazônia, restaurar e 

reflorestar 12 milhões de hectares de florestas, alcançar uma participação estimada de 45% 

(quarenta e cinco por cento) de energias renováveis na composição da matriz energética, 

fortalecer o Plano de Agricultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), dentre outras 

iniciativas283. 

Internacionalmente, o Brasil assumiu também alguns compromissos de cooperação 

em acordos bilaterais que esclarecem o contexto da diplomacia brasileira no ano de adoção da 

INDC. Em maio de 2015, os governos brasileiro e chinês firmaram uma Declaração Conjunta 

sobre Mudança do Clima, com ênfase na cooperação para o desenvolvimento da energia solar 

em ambos os países284.  
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Já em junho de 2015, o Brasil assinou uma Declaração Conjunta sobre Mudança do 

Clima com os Estados Unidos, em que ambos os países assumiram compromissos que foram, 

posteriormente, incorporados às suas INDC's e criaram a Iniciativa Conjunta Brasil-Estados 

Unidos sobre Mudança do Clima. A parceira será implementada por meio de um novo Grupo 

de Trabalho de alto nível Brasil-Estados Unidos sobre Mudança do Clima (GTMC) e tem como 

objetivo ampliar a cooperação bilateral em questões relacionadas ao uso da terra, energia limpa 

e adaptação, bem como diálogos políticos sobre a questão climática em nível nacional e 

internacional285. 

Por último, em agosto de 2015, Brasil e Alemanha firmaram uma Declaração 

Conjunta sobre Mudança do Clima, garantindo em torno de 1,5 bilhão de euros em 

financiamento e empréstimos, com juros baixo, do governo alemão para o governo brasileiro. 

Os valores deverão ser implementados em florestas e uso da terra, energias renováveis, 

eficiência energética, tecnologias de baixo carbono, cidades sustentáveis e adaptação a 

mudanças climáticas286. 

Dessa forma, pode se concluir que o Brasil construiu um bom cenário internacional 

para dar a credibilidade necessária à sua INDC e respaldar sua liderança nas negociações de 

Paris. Entretanto, internamente, as metas brasileiras foram alvo de críticas por parte de 

organizações da sociedade civil.  

O Observatório do Clima, rede das Organizações não governamentais (ONG's) 

brasileiras que atuam na área de mudanças climáticas, propôs uma INDC como sugestão ao 

governo brasileiro de redução de emissões em 57% (cinquenta e sete por cento) até 2030 em 

relação a 2005287, e a Organização não governamental (ONG) de juventude Engajamundo 

lançou uma proposta ainda mais ambiciosa de redução de 63% (sessenta e três por cento) até 

2030 em relação a 2005288. 

                                                           
primeiro-ministro-da-republica-popular-da-china-li-keqiang-ao-brasil-documentos-brasilia-19-de-maio-de-

2015&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR#climate-eng>. Acesso em: 24 jun. 2016. 
285 ITAMARATY. Declaração Conjunta Brasil-Estados Unidos sobre Mudança do Clima. [S.I.], 19 mai. 2015. 

Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/10386-declaracao-conjunta-brasil-

estados-unidos-sobre-mudanca-do-clima-washington-d-c-30-de-junho-de-2015>. Acesso em: 24 jun 2016. 
286 ITAMARATY. Declaração Conjunta Brasil-Alemanha sobre Mudança do Clima. Brasília, 20 ago. 2015. 

5 p. Disponível em: <http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_atosinter/20150820-BR-DE-Clima-PT.pdf>. 

Acesso em: 24 jun 2016. 
287 OBSERVATÓRIO DO CLIMA. Proposta do Observatório do Clima para a Contribuição Nacionalmente 

Determinada Pretendida do Brasil. [S.I], 2015. 7 p. Disponível em: 

<http://www.observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2015/06/proposta-indc-oc.pdf>. Acesso em: 24 jun. 

2016. 
288 ENGAJAMUNDO. Posicionamento Engaja Sobre INDC Brasileira. Engajamundo.org, Clima, Juventude e 

Política, Rede Engaja. [S.I], 29 set. 2015.  Disponível em: 

<http://www.engajamundo.org/2015/09/29/posicionamento-engaja-sobre-indc-brasileira/>. Acesso em: 24 jun. 

2016. 

http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9687:visita-oficial-do-primeiro-ministro-da-republica-popular-da-china-li-keqiang-ao-brasil-documentos-brasilia-19-de-maio-de-2015&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR#climate-eng
http://www.itamaraty.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9687:visita-oficial-do-primeiro-ministro-da-republica-popular-da-china-li-keqiang-ao-brasil-documentos-brasilia-19-de-maio-de-2015&catid=42&Itemid=280&lang=pt-BR#climate-eng
http://www.itamaraty.gov.br/images/ed_atosinter/20150820-BR-DE-Clima-PT.pdf


76 
 

O Observatório do Clima alerta que o Brasil não apresentou uma contribuição justa 

para o atingimento da meta de 2 graus Celsius, todavia, ressalva que a ambição é maior do que 

a da maioria das INDC's apresentadas e que a revisão em dois períodos de compromissos, o 

primeiro até 2025 e o segundo até 2030, demonstra o comprometimento do país com os períodos 

de revisão quinquenais, o que é positivo.  O setor de florestas foi considerado um ponto fraco, 

podendo ter sido muito mais ambicioso dado o potencial de redução de desmatamento 

brasileiro289. 

Em relação ao setor de energia, o Greenpeace adverte que 71% (setenta e um por 

cento) dos investimentos previstos no Plano Decenal de Energia ainda são direcionados a 

combustíveis fósseis e que a INDC brasileira prevê para 2030 ainda o mesmo potencial de 

energia renovável de 2015, sem avanços na área. A ONG também critica que o governo adie o 

cumprimento do Código Florestal até 2030, enfatizando que cumprir a lei não é plano, é 

obrigação290. 

O Engajamundo, por sua vez, respaldou a iniciativa do governo de considerar 

comunidades tradicionais e indígenas no cumprimento de seus compromissos. Entretanto, a 

organização se posiciona contra as metas estabelecidas para o setor de florestas, que postergam 

o fim do desmatamento ilegal para 2030, permitindo mais quinze anos de ilegalidade. A ONG 

ainda ressaltou que o Brasil se comprometeu com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS), que pretendem acabar com o desmatamento no mundo em 2020, apontando a 

incompatibilidade entre as duas agendas291.  

O que se pode concluir é que, se observada a partir de um cenário internacional de 

metas não tão ambiciosas por parte da maioria dos países, a INDC brasileira pode parecer 

adequada para cumprir o objetivo de limite do aumento da temperatura global em 2 graus 

Celsius. Todavia, se forem levados em consideração os fatos do contexto interno do Brasil, 

assim como todos os avanços já alcançados pelo país na luta contra as mudanças climáticas, a 

INDC é quase um retrocesso. 
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4.3 O perfil de emissões do Brasil e a agenda climática: plano plurianual 2016-2019 

 

 A trajetória de redução das emissões brasileiras, ocasionada pela redução do 

desmatamento na Amazônia, começou a desacelerar a partir de 2009, havendo aumento de 

emissões em 2013. Os motivos atrelados a esses resultados incluem a significativa expansão do 

setor petroleiro no país, a adoção do Novo Código Florestal em 2012, a política federal de apoio 

à indústria automobilística, a falta de avanço nos planos setoriais, dentre outros292. 

 O gráfico abaixo mostra o perfil de emissões brasileiras entre os anos 2000 e 

2014. Os setores mais relevantes para o total de emissões, como se pode constatar, são o setor 

de energia, o setor de agropecuária e o setor de mudança de uso da terra. 

 

Gráfico 4 - Emissões totais brasileiras em CO2e (t GWP)293 

 

Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa no Brasil (SEEG). 

 

Como se pode observar pelo gráfico, as emissões brasileiras diminuíram 

consideravelmente a partir de 2004, o que deu ao país respaldo para assumir compromissos 

voluntários perante a Convenção. Todavia, a partir de 2009, essa trajetória descendente se 

estagna, inclusive havendo um aumento de emissões em 2013.   
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No âmbito internacional, o Brasil é signatário de quase todos os acordos ambientais 

multilaterais294. Todavia, há uma nítida incoerência entre o que é prometido internacionalmente 

e as políticas adotadas internamente. Por um lado, o país alcançou o privilégio internacional ao 

diminuir consideravelmente o desmatamento na Amazônia e avançar com políticas de proteção 

das florestas. Por outro lado, cresce internamente a influência política de setores, como o do 

agronegócio, que vêm esses avanços como entraves ao crescimento nacional, o que culminou 

na aprovação do Novo Código Florestal295.  

 O Novo Código implica um brutal retrocesso na agenda climática e ambiental. 

Ele anistia os desmatamentos ilegais realizados até julho de 2008, passando para a sociedade a 

ideia de que é possível desmatar ilegalmente sem que haja consequências. Além disso, a nova 

lei diminui a área de reserva legal obrigatória dentro da propriedade privada296. O resultado da 

reforma realizada em 2012 foi que as taxas de desmatamento na Amazônia, que vinham 

diminuindo desde 2004, aumentaram em 2013, fator determinante para o aumento do total de 

emissões brasileiras297. 

Todavia, apesar do retrocesso legislativo, o Brasil está na rota para cumprir sua 

meta prevista na PNMC para a redução de emissões relacionadas ao desmatamento. A 

porcentagem correspondente à mudança de uso na terra no total de emissões do Brasil diminui 

de 61% (sessenta e um por cento) em 1990 para 30% (trinta por cento) em 2012298. A PNMC 

prevê uma redução de 80% (oitenta por cento) na taxa anual de desmatamento na Amazônia, 

até 2020, em relação à média do período de 1996 a 2005. Apesar do aumento em 2013 de 25% 
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(vinte e cinco por cento) em relação a 2012, a redução do desmatamento na Amazônia continua 

compatível com a meta da PNMC299.  

O setor de energia foi o que apresentou maior taxa de crescimento médio nas 

emissões no período de 1990 a 2012. Esse aumento aliado ao decréscimo das taxas de 

desmatamento na Amazônia modificou significantemente a participação do setor no total das 

emissões brasileiras, superando o setor de agropecuária e quase se equiparando ao setor de 

mudança de uso da terra em 2014. Caso não sejam tomadas medidas para barrar esse 

crescimento, é bastante provável que o fornecimento de energia passe a ser o maior responsável 

pela emissão de gases de efeito estufa no Brasil300. 

Surge, então, o desafio da transição para um economia de baixo carbono, dado que 

as opções baratas de redução do desmatamento está quase se esgotando301. Todavia, como visto 

no capítulo 2, o país não tem previsão legal para uma transição de fontes fósseis para fontes 

energéticas limpas. 

O crescimento de emissões no setor energético se deve primordialmente ao uso do 

petróleo. Com a descoberta do Pré-Sal e a megacapitalização da Petrobrás, o setor petroleiro 

configura-se como uma das maiores ameaças para o Brasil se tornar uma economia de baixo 

carbono302.  

A retirada dos investimentos governamentais destinados ao etanol foi uma das 

consequências da expansão do setor de petróleo na economia303. Ou seja, além de ser prejudicial 

por si só, o petróleo ainda concorre com a área de biocombustíveis por apoio governamental, 

minando um setor essencial para a transição para uma matriz energética limpa. 

 Ademais, o petróleo foi responsável por 70% (setenta por cento) das emissões 

do setor de energia em 2012, sendo essa porcentagem referente principalmente à queima de 
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combustível para o transporte, uma vez que a geração de energia elétrica brasileira é 

principalmente baseada na hidroeletricidade. Dessa forma, conclui-se que o aumento de 

emissões no subsetor de transporte, causado pela predominância do modal rodoviário e pela 

pesada dependência do petróleo, foi o principal responsável pelo aumento de emissões no setor 

de energia304.  

O cenário é explicado pelo fato de que o governo brasileiro incentivou o setor de 

transporte particular como resposta à crise financeira de 2008305. Havia, então, uma obsessão 

governamental com o crescimento econômico a todo custo, impulsionado por medidas de 

estímulo ao consumo, como subsídios para o preço dos combustíveis fósseis, a despeito dos 

danos ambientais causados306.  

Somado à crise financeira, o país observou o avanço do conservadorismo em setores 

chave da economia, como o petróleo e o ruralismo307. Um sintoma recente do avanço 

conservador e da crescente influência da indústria fóssil na política brasileira foi a reinstalação 

da Frente Parlamentar em Defesa do Carvão Mineral no Congresso Nacional, em setembro de 

2015, com o apoio de 185 deputados e 14 senadores308. 

O setor agropecuário também sofreu aumento de emissões no período de 1990 a 

2012, devido à expansão agrícola e ao aumento de produtividade, com crescimento do rebanho 

e das principais culturas agrícolas309. A situação é compatível com o fortalecimento da bancada 

ruralista no Congresso Nacional, em um cenário político de crescente conservadorismo. 

Para compreender o cenário para os próximo anos, quem inclui a implementação 

dos compromissos brasileiros, é importante analisar os recursos orçamentários destinados para 
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a sua execução. Os planos plurianuais indicam o direcionamento de recursos públicos para a 

implementação das políticas públicas previstas na Política Nacional sobre Mudança do Clima 

e na recente INDC. O artigo 9º do Decreto nº 7.390/2010 os planos plurianuais e as leis 

orçamentárias anuais a conterem os programas e ações do PNMC. Logo, se não há previsão 

orçamentária para essas atividades, não só a lei não estará sendo cumprida, como haverá indício 

de que a agenda climática brasileira não está sendo cumprida. 

O Plano Plurianual 2016-2019 estabelece um Programa para Mudança do Clima, 

tendo como indicador de resultado a quantidade de emissões de gases de efeito estufa por setor 

econômico (agropecuário, energia, mudança de uso da terra, processos industriais e tratamento 

de resíduos). A previsão orçamentária total para sua execução é de 2,5 bilhões de reais310. 

O programa tem três objetivos: 1) gerar e disseminar informação, conhecimento e 

tecnologias para mitigação e adaptação aos efeitos das mudanças climáticas; 2) mitigar a 

mudança do clima e promover a adaptação aos seus efeitos, por meio da implementação da 

Política Nacional sobre Mudança do Clima; 3) desenvolver tecnologias para o monitoramento 

por sensoriamento remoto do desmatamento, uso da terra e ocorrência de queimadas e incêndios 

florestais e disseminar as informações geradas311.  

O segundo objetivo que trata das ações de mitigação e adaptação no âmbito da 

PNMC aborda como iniciativas atualização e implementação do PPCerrado e do PPCDAm, 

elaboração e implementação do Plano de Reduções de Emissões da Siderurgia, aprovação e 

implementação da Estratégia Nacional de REDD+, financiamento de atividades por meio do 

Fundo Clima e do Fundo Amazônia, revisão e implementação do Plano Indústria, 

implementação do Plano ABC, implementação do Plano Nacional de Adaptação, dentre outras 

previsões312. 

No Programa de Combustíveis, são previstos em torno de 88 (oitenta e oito) bilhões 

de reais somente para refinarias313. No setor de energia elétrica, a maior parte do investimento 

vai para hidrelétricas, mas são previstos dois investimentos, na ordem de 1 (um) bilhão de reais 
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cada, para energia eólica e para uma usina termelétrica314. No Programa de Petróleo e Gás, são 

investidos aproximadamente 150 (cento e cinquenta) bilhões de reais315. Já no Programa de 

Transporte Terrestre, a quase totalidade dos investimentos vai para transporte rodoviário, setor 

intensivo em consumo de combustíveis fósseis316. 

Ademais, é interessante analisar alguns dos vetos feitos no plano. O objetivo 

"promover o uso de sistemas e tecnologias visando a inserção de geração de energias renováveis 

na matriz elétrica brasileira" foi vetado sob a justificativa de que: 

 
(...) o objetivo seria redundante em relação a outros objetivos existentes no PPA; 

assim, a proposta prejudicaria a expressão da política pública, a organização do 

planejamento e da atuação governamental prevista na estrutura programática do 

Plano; além disso, as fontes renováveis de energia respondem por cerca 40% da matriz 

energética brasileira317. 

 

Enquanto o programa de mudanças climáticas, com todas as suas vertentes, recebe 

um tímido financiamento, a indústria dos combustíveis fósseis está sendo amplamente 

financiada pelo governo federal. O setor energético é hoje o que mais cresce em emissões e 

deverá tornar-se o principal responsável pelas emissões brasileiras em breve, dado o contexto 

de incentivo à carbonização da economia. O desmatamento, maior trunfo que o Brasil tem em 

redução de emissões, apesar de ter desacelerado ainda representa uma redução significativa em 

relação a 2004. Todavia, as opções de mitigação baratas, baseadas em mero controle de uma 

atividade ilegal, estão se esgotando. Cedo ou tarde, o Brasil precisará encarar o desafio real de 

descarbonização da sua economia, caso contrário perderá de vez a sua boa reputação no cenário 

internacional de mudanças climáticas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir de 1970, a preocupação com o fenômeno das mudanças climáticas começou a 

adentrar a esfera das negociações internacionais. Com a criação da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima, em 1992, deu-se o primeiro passo para a formação 

do Regime Internacional do Clima. Posteriormente, com a aprovação do Protocolo de Quioto, 

que veio para regulamentar a Convenção, o Regime ganhou mais um instrumento. 

O Protocolo marca o início de um período de divisão entre os países em desenvolvidos 

e em desenvolvimento, cabendo somente aos primeiros a obrigatoriedade de combater a 

mudança do clima, vez que eles são os responsáveis históricos pelas emissões de gases de efeito 

estufa. Todavia, o perfil de emissões global mudou bastante, de forma que os países emergentes 

passaram a figurar entre os principais poluidores globais. Por esse motivo, os Estados Unidos 

se recusaram a ratificar o Protocolo. O resultado foi que o instrumento foi esvaziado, perdendo 

sua credibilidade internacional. 

Surgiu, então, a necessidade de elaboração de um novo instrumento que substituísse o 

Protocolo de Quioto. As discussões nesse sentido culminaram na Conferência de Copenhague, 

em 2009, a qual foi considerada como um grande fracasso, vez que não foi elaborado um 

documento vinculante, apenas uma decisão da qual as Partes tomaram nota, por não ter havido 

consenso em sua aprovação. Todavia, Copenhague lançou as bases para o Acordo de Paris, ao 

criar uma plataforma de submissão de compromissos voluntários que agregou países 

desenvolvidos e em desenvolvimento, rompendo com a divisão estabelecida pelo Protocolo de 

Quioto. 

O Brasil, que internamente estava tendo sucesso no combate ao desmatamento na 

Amazônia,  à época sua principal origem de emissões, aproveitou a oportunidade para adotar 

um compromisso voluntário de redução de emissões que o alçou a uma posição de maior 

influência no Regime Internacional do Clima. O compromisso foi internalizado pelo direito 

nacional por meio da Política Nacional sobre Mudança do Clima, que pareceu ser uma grande 

conquista para a agenda climática nacional. 

Todavia, em uma análise mais cuidadosa da Política e seus instrumentos, chega-se à 

conclusão que poucos aspectos em sua composição foram de fato inovadores, vez que a maior 

parte de sua estrutura já existia. Todos os instrumentos institucionais já haviam sido criados, 

assim como os instrumentos de financiamento mais relevantes, como é o caso do Fundo 

Amazônia. Os planos setoriais de mitigação, que poderiam ser um ótimo espaço de inovação, 

não recebem dotação orçamentária suficiente para sair do papel.  
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O contexto para a aprovação da PNMC também é importante. O governo brasileiro 

estava sendo pressionado tanto internacionalmente, devido à Conferência de Copenhague, 

quanto nacionalmente, devido à iminência de uma eleição presidencial, para assumir 

compromissos no combate à mudança do clima. Dessa forma, a aprovação da lei serviu mais a 

propósitos políticos do que práticos. 

Além disso, a política se baseia quase exclusivamente na redução do desmatamento na 

Amazônia para cumprir suas metas de diminuição de emissões, a qual se estagnou depois de 

uma brusca redução. O Brasil precisa começar a caminhar em direção a uma economia de baixo 

carbono, uma vez que suas opções de mitigação mais baratas, como o combate ao 

desmatamento, estão acabando. Porém, apesar da urgência que a mudança do clima impõe, 

todas as previsões de descarbonização econômica da PNMC foram vetadas. 

Assim, o Brasil chega à COP 21 com um discurso progressista, mas com um cenário 

política interno desfavorável à pauta ambiental. O Acordo de Paris adotou uma estrutura 

flexível, que presa mais pela soberania dos países do que pela obrigatoriedade de suas previsões. 

Essa flexibilidade se demonstra por meio de dois dispositivos: as contribuições voluntárias 

(INDC's) e os mecanismos de revisão. 

Assim, fica a critério de cada país ditar seus esforços de mitigação e adaptação, de 

acordo com as suas capacidades, conforme o princípio das responsabilidades comuns porém 

diferenciadas. A cada cinco anos essas contribuições devem ser revistas, sem no sentido de 

aumentar a ambição do Acordo, devendo-se adotar o princípio da progressão na revisão dos 

compromissos voluntários. 

As contribuições voluntárias apresentadas até então levam o planeta a um aumento de 

temperatura quase duas vezes maior do que o objetivo estabelecido pelo Acordo de Paris, que 

é de manter o aquecimento global em no máximo 2 graus Celsius. A China parece estar 

comprometida com uma transição para uma economia de baixo carbono, porém suas metas de 

redução ainda são relativas a unidades do PIB e não absolutas. Os Estados Unidos manobraram 

para que o tratado fosse aprovado como um acordo executivo, de forma a garantir sua 

ratificação, sem passagem pelo Congresso. Todavia, suas metas de mitigação deverão ser mais 

ambiciosas, se quiser que o objetivo do Acordo de Paris seja factível. Já a União Europeia 

parece em linha com a recomendação do IPCC de que os países desenvolvidos devem reduzir 

suas emissões em torno de 90% (noventa por cento) até 2050, contudo o bloco regional poderia 

investir ainda mais em energias renováveis para que suas metas fossem mais ambiciosas. A 

Índia, por sua vez, argumenta com sua condição de país em desenvolvimento para apresentar 

metas vagas, principalmente voltadas para o aumento de energias renováveis, notadamente a 
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solar. Por fim, a Rússia aparenta ser o país menos compromissado entre os grandes emissores, 

vez que sua INDC, dependendo da interpretação, abre espaço para aumento de emissões em 

quase 50% (cinquenta por cento). 

Nesse contexto, o Brasil é o único país emergente e grande emissor que apresenta uma 

meta absoluta de redução de emissões. Todavia, a INDC brasileira pode ser vista como um 

retrocesso, já que o país já tinha alcançado uma redução de 41% (quarenta e um por cento) em 

2012 e apresenta uma meta de redução de 37% (trinta e sete por cento) até 2025318. Ou seja, 

assim como a Rússia, o Brasil pode estar tentando manipular os números para aumentar suas 

emissões. Além disso, o governo adia por mais quinze anos o cumprimento do Código Florestal, 

quando estabelece  a meta de zerar o desmatamento ilegal até 2030. Dessa forma, a contribuição 

brasileira não foi bem recebida pela sociedade civil, a qual argumentou que o governo poderia 

ter feito mais.  

O contexto político brasileiro é de avanço da influência dos setores conservadores no 

processo de tomada de decisão. Assim, em 2012, foi aprovada a Reforma do Código Florestal 

que ensejou o aumento do desmatamento da Amazônia em 2013. Devido à recusa 

governamental em promover uma transição para uma economia de baixo carbono, o setor 

energético é o que mais cresce em termos de emissões. Se a tendência de diminuição do 

desmatamento na Amazônia continuar, mesmo que em menor ritmo do que anteriormente, há a 

possibilidade de o setor de energia se tornar o principal responsável pelas emissões brasileiras. 

A análise do plano plurianual 2016-2019 confirma essa hipótese. Quando comparados 

os investimentos no programa de mudanças climáticas e os investimentos na indústria de 

combustíveis fósseis, vê-se claramente o rumo que o Brasil está dando para a sua economia. O 

país em breve não terá mais o trunfo da redução do desmatamento para colocar na mesa das 

negociações internacionais e terá que encarar o desafio de uma transição para uma economia 

de baixo carbono. Todavia, parece mais provável que o país perca seu prestígio internacional 

do que mude o caminho conservador que agora está trilhando. 
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