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Resumo 
 

 
A Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima se caracteriza por uma grande combinação de 

continuidades e de mudanças. É marcada por atuações diferenciadas, que acabam por repercutir também de 
maneira distinta nos territórios nacionais, haja vista que cada país tende a tomar medidas específicas de 
acordo com seus interesses; ainda que no âmbito geral se prima pela interdependência entre as partes. 
Verifica-se a formação de grupos de interesses distintos, bem como mudanças significativas no 
posicionamento dos países no sentido de alcançarem objetivos nacionais específicos. Esse movimento, por 
vezes, ignora a natureza da questão, já que diferentes forças estagnam o avanço da tomada de ações 
eficazes para um problema que se mostra cada vez mais urgente. 

Este trabalho visa analisar a mudança da posição brasileira na Ordem Ambiental Internacional sobre 
o Clima, e o papel que o Brasil exerce frente ao demais agentes, em particular no tocante ao período de 
negociações a partir da Conferência das Partes realizada em Copenhague, 2009 (COP-15) até 2014, no qual 
devem ser estabelecidos novos compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa, bem como 
outras medidas referentes ao assunto. 

A metodologia baseia-se na avaliação de pesquisa documental, de fontes primárias e secundárias; 
bem como de material bibliográfico. Também envolve a realização de entrevistas com pesquisadores da 
ciência do clima e representantes brasileiros nas negociações. 

Verifica-se que, dos primeiros acordos que delinearam a Ordem Ambiental Internacional sobre o 
Clima até os documentos mais recentes, houve mudanças significativas no posicionamento brasileiro nas 
negociações sobre o tema. A princípio totalmente contrário à incorporação da agenda ambiental em suas 
políticas públicas, o Brasil passou a se ancorar por muito tempo no Princípio das Responsabilidades Comuns, 
porém Diferenciadas e, recentemente, vem buscado assumir posição de destaque nas negociações no 
sentido da ampliação dos níveis de ambição no que tange à redução de emissões; de modo a defender 
posições reformistas e a considerar medidas de caráter vinculante, ainda que não coloque em xeque sua 
soberania e se paute pelas responsabilidades históricas de emissões. 

Esse movimento é emblemático e acompanha a evolução das políticas ambientais no país. É 
importante ressaltar que tal política externa, desde o início, configura uma estratégia do governo brasileiro. O 
papel de articulador do Brasil entre distintos grupos de interesse constitui fato notável nas rodadas de 
negociações. Certamente, o fato de o Brasil ser uma potência ambiental, um país megadiverso e com 
economia forte e emergente amplia seu poder de barganha, no sentido de assumir papel de liderança no 
cenário internacional. 

Frente à multiplicidade de agentes envolvidos nesta discussão, a governança ambiental sobre o 
clima torna-se ainda mais complexa. Haja vista a diversidade de interesses, é fundamental entender o 
posicionamento de cada parte na Ordem Ambiental Internacional. É sabido que todos exercem maior ou 
menor grau de influência nos processos decisórios, estes que repercutirão em políticas públicas a serem 
aplicadas em distintas escalas geográficas, no sentido de solucionar uma questão de alta complexidade, que 
caracteriza um contexto de riscos sem precedentes e, portanto, requer medidas eficazes que garantam 
também a justiça social. 
 
 



Palavras-Chave: Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima, Conferência das Partes, interdependência, 
realismo político, governança ambiental. 

 
 

 
Introdução 

 

 

As mudanças climáticas constituem um caso emblemático da crise ambiental mundial, característica 

do atual modelo de desenvolvimento, incrivelmente desigual e com capacidade inerente de geração de riscos 

numa medida até então desconhecida (BECK, 1992). Dolffus (2001) destaca a ruptura entre o Sistema Terra 

e o Sistema Mundo, em decorrência da ideologia neoliberal, que subverte as relações entre mercado e 

territórios, amplia as desigualdades e mostra a reduzida eficiência das instâncias de regulação mundial.  

Há algumas décadas, sobretudo a partir do último quarto do século XX, verifica-se a intensificação 

das discussões acerca da mudança global do clima. De acordo com o Painel Intergovernamental sobre 

Mudança do Clima (IPCC, 2007), esta é definida como a alteração do sistema climático identificável por uma 

mudança no valor médio e/ou na variabilidade de suas propriedades e que persiste durante um tempo 

prolongado – décadas ou períodos mais longos; devido tanto à variabilidade natural como à ação antrópica. 

Esta pesquisa, porém, não visa discutir a ciência da mudança do clima, mas sim as negociações 

internacionais que a envolvem, com destaque para a posição do Brasil.  

 Diferentes áreas do conhecimento desenvolvem pesquisas cada vez mais detalhadas, voltadas às 

mudanças globais associadas ao clima para avaliar seus processos, causas e impactos; além de pensar em 

soluções possíveis para os impactos que elas trariam. Contudo, mesmo com o aprofundamento das análises 

sobre o tema, em especial a partir da criação do IPCC, em 1988, os debates, em geral, sempre vêm 

acompanhados de muita polêmica, em que pese os avanços alcançados nas últimas décadas.  

 Em relação à ciência do clima, existem pelo menos quatro grandes correntes de pensamento. 

Primeiramente se colocam os mais céticos, que refutam a própria ideia do aquecimento global. Estes tomam 

por base tanto as teorias relacionadas às dinâmicas naturais de alteração climática a curto, médio e longo 

prazo; bem como as próprias limitações dos modelos climáticos atuais no sentido de afirmar categoricamente 

que tais alterações de fato estão ocorrendo. 

 A segunda grande dúvida não se refere à ocorrência ou não de uma alteração climática a nível 

mundial, mas sim no tocante à influência antrópica para o agravamento do efeito estufa. Os pesquisadores 

que compartilham deste pensamento questionam a responsabilidade humana pela intensificação do 

aquecimento global em escala planetária. Como a causa deste fenômeno é atribuída por eles prioritariamente 

à natureza, discordam da necessidade do desenvolvimento de medidas de mitigação das emissões de gases 

de efeito estufa (pelo menos para este propósito). 



Uma terceira corrente de pensamento afirma tanto a ocorrência da mudança global do clima como 

também atribui à humanidade sua maior parcela de responsabilidade. Este grupo, mais numeroso, se 

fundamenta, sobretudo, nas análises produzidas pelo IPCC e defende o Princípio da Precaução. Este 

princípio se refere à tomada de medidas preventivas quando uma atividade se coloca como uma ameaça 

para a saúde humana ou para o meio ambiente, ainda que suas causas e efeitos não tenham sido totalmente 

explicitados pela ciência (DERANI, 2008). 

A quarta posição acredita tanto no aquecimento global quanto na responsabilidade da ação humana 

no processo e critica o IPCC por pensar que ele apresenta um quadro irreal, já que postulam que o 

aquecimento está ocorrendo em ritmo muito acelerado e irreversível, o que exigiria ações drásticas e 

urgentes. Entre os que defendem essa posição estão diversas Organizações Não Governamentais e alguns 

pesquisadores. 

O IPCC projeta um aumento de 1,8 a 2,0 ºC até 4,0 a 5,0 ºC na temperatura média do planeta até o 

final do século XXI, de acordo com cenários distintos1; bem como atribui às atividades humanas a maior 

responsabilidade pela intensificação do efeito estufa, em decorrência do aumento das emissões de gases que 

amplificam este fenômeno natural.  

Em que pese todas as dúvidas, que reforçam a necessidade do estabelecimento de cenários mais 

precisos em escala geográfica detalhada, a preocupação com o futuro do planeta tem levado ao 

aprofundamento dos debates no tocante à importância do desenvolvimento de medidas de mitigação das 

emissões antrópicas de gases de efeito estufa, bem como de adaptação aos impactos que serão sentidos por 

boa parte da população mundial, em especial a que vive em países de renda mais baixa que, a confirmarem-

se as projeções, serão os mais afetados.   

 

 

1. A Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima 

 

 

O temor de uma catástrofe socioambiental sem precedentes tem levado muitos agentes sociais a 

buscarem soluções conjuntas para problemas que não se restringem às fronteiras nacionais, de forma a 

favorecer o multilateralismo. É notável a existência de uma Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima 

(RIBEIRO, 2001). Ainda que esta seja também reflexo do conhecimento científico, a mesma possui ritmo 

                                                             
1 Os cenários desenvolvidos pelo IPCC dividem-se em quatro famílias (A1, A2, B1 e B2). O A1 pressupõe um rápido crescimento 

econômico mundial, um máximo populacional até o meio do século XXI e uma rápida introdução de tecnologias novas e eficientes. 
Está dividido em três grupos: uso intensivo de combustíveis fósseis (A1FI), energias de origem não fóssil (A1T) e o equilíbrio entre as 
duas fontes (A1B). Já o cenário B1 refere-se a um mundo convergente, com a mesma população mundial que o A1, mas com grande 
evolução da economia de serviços e de informação. O B2 descreve um planeta com população e crescimento econômico intermediário, 
mas orientado para soluções locais em direção à sustentabilidade. Por fim, o cenário A2 envolve um mundo heterogêneo com forte 
crescimento populacional e desenvolvimento econômico e tecnológico lento (IPCC, 2007). 



próprio. Flutua de acordo com os interesses dos agentes que a compõem, bem como do contexto histórico de 

cada rodada de negociações. 

A Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima vem sendo delineada a partir da década de 1970, 

sobretudo desde 1992, quando foi definida a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima (CQNUMC). É marcada por atuações diferenciadas, que acabam por repercutir também de maneira 

distinta nos territórios nacionais. Cada parte tende a tomar medidas específicas de acordo com seus 

interesses, ainda que no âmbito geral se prima pela interdependência entre os povos. Verifica-se a formação 

de grupos de interesses distintos, bem como mudanças significativas no posicionamento dos países no 

sentido de alcançarem objetivos nacionais específicos.  

A mobilidade estatal na ordem ambiental sobre o clima, entendida como “... aquela que é elaborada 

para restringir a ação humana no ambiente, seja ele natural ou não, a nível                                                                                                                                                                              

mundial” (RIBEIRO, 2001, p.16, apud RIBEIRO 2000), está profundamente associada às relações de poder 

verificadas na ordem internacional contemporânea, caracterizada pela combinação de continuidades e de 

mudanças: ao mesmo tempo em que se estabelece um caminho cada vez maior para a cooperação entre os 

Estados, também são observadas forças de resistência, que confirmam as teorias mais realistas das relações 

internacionais e da geografia política.   

Raffestin (1993) afirma que as negociações internacionais sempre são profundamente marcadas por 

relações dissimétricas de poder, que não deixam de serem presentes e reais, apesar do esforço estatal no 

sentido de apagar os conflitos. Para Morghental (2003), por mais contrações do sistema,  

 
A política internacional não se reduz a regras e instituições legais. Ela opera dentro da moldura de 
tais regras e por meio da instrumentalidade de tais instituições. O dogmatismo apoiado em grandes 
princípios e conjecturas, isso é um vício que pode levar à ilusão, à confusão, à aceitação de frases 
vazias e sem profundidade.  

  

Em concordância com Torre (2010), é frequente a tendência de opor relações de conflitos e relações 

de cooperação, como se fossem antinômicas. Ele ressalta a necessidade de um olhar mais cuidadoso, haja 

vista que as dinâmicas de conflitos e de negociação pertencem a um mesmo processo de governança 

territorial, que nutre fases de alta conflitualidade; mas também repousa em fases mais consensuais, 

marcadas pela montagem de acordos entre as partes, de concessões e de renúncias mútuas, assim como 

projetos conjuntos. Para ele, tais acordos não unânimes constituem um dos fermentos da dinâmica territorial.  

Apesar de apostarem no multilateralismo, na governança ambiental mundial, diversos Estados 

buscam desenvolver estratégias que salvaguardem o interesse nacional. Esse movimento, por vezes, ignora 

a natureza da questão, já que diferentes forças estagnam o avanço da tomada de ações eficazes para um 

problema que se mostra cada vez mais urgente. 

 Ressalta-se também que o conceito de governança constitui algo relativamente recente, ao qual 

foram atribuídos diferentes significados. Segundo Bursztyn & Bursztyn (2010, p.14): 



 
Governança é um conceito neutro, que envolve uma redistribuição de poderes nas decisões, mas 
sem necessariamente ampliar a grau de justiça e repartição de benefícios. Afinal, ao incluir novos 
atores, pode haver assimetrias no processo, com alguns sendo mais favorecidos que outros. Para 
melhor qualificar a governança, surgiu o conceito de boa governança, que se difundiu muito na 
literatura acadêmica.  

  

A tendência da convergência dos Estados para uma governança sobre a mudança do clima é uma 

realidade, contudo, para que ela avance, há que se observarem algumas condições. Entre elas o respeito à 

soberania e à independência dos Estados. Conforme Costa (2005, p.18)  

 
[...] quando estes estados definirem um campo de entendimentos em torno de um ou mais objetivos 
comuns que, malgrado a inevitável renúncia de parcelas das suas respectivas soberanias (ou das 
suas reservas de poder) nessa empreitada, poderão decidir por fazê-lo, por entenderem que, na 
hipótese de que tais objetivos forem alcançados, pelo esforço compartilhado, os seus eventuais 
ganhos poderão superar essas presumidas perdas.  

  

Giddens (2010), ao avaliar a geopolítica das mudanças climáticas, também aponta estes esses dois 

movimentos do sistema internacional: centrípeto e centrífugo. Para ele, ainda que as reações às mudanças 

globais do clima, à primeira vista, apontem para a colaboração internacional, os processos e interesses 

envolvidos que promovem a divisão são de grande peso. Destaca que algumas questões ligadas ao tema 

como, por exemplo, a escassez crescente de energia, podem levar à militarização e à ampliação subsequente 

dos riscos e da insegurança. Em outras palavras, assuntos que deveriam promover a cooperação podem 

gerar uma luta competitiva por recursos naturais, de modo a exacerbar as tensões e divisões já existentes. 

Diversos outros autores têm desenvolvido trabalhos com vistas a destacar o movimento centrífugo 

nas rodadas de negociações sobre o clima, ou seja, de forma a apontar a intensificação do realismo político. 

Em 2003, Barnett já destacava a necessidade de avaliação das mudanças climáticas como um tema de 

segurança. Nordas e Gleditsch (2007) destacam a grande possibilidade de conflitos, decorrentes das 

consequências potenciais da mudança do clima para meio ambiente, combinada às incertezas frente ao 

assunto. Raleigh e Urdal (2007) também avaliam tal potencial de conflitos, de forma a abordar, de maneira 

clássica, a relação entre demografia, ambiente e conflitos violentos do passado. Outros autores destacam a 

questão da insegurança alimentar, como Bohle et al. (1994), e migrações (REUVENY, 2007); situações que 

podem ampliar as implicações políticas referentes às mudanças do clima a nível mundial. 

Segundo Giddens (2010), tal perspectiva determinista não está fora da realidade, haja vista que os 

Estados Unidos, por exemplo, já começam a ver o mundo sob este prisma. Também destaca a demanda da 

China por matérias primas. Ainda assim, não enxerga a comunidade internacional como “ilusória” e, apesar 

das limitações, ressalta a relevância da ONU e outras organizações internacionais para a promoção da 

interdependência internacional, especialmente no que tange às mudanças climáticas e sua ordem instituída. 

Michaelowa e Michaelowa (2012) também chamam a atenção para outros fatores que influenciam as 

rodadas de negociações sobre as mudanças no sistema climático em escala geográfica global, como as 



características específicas das diferentes delegações e suas estratégias. Afirmam também que grande parte 

do sucesso ou fracasso de uma reunião da CQNUMC parece depender das habilidades de negociação e 

movimentos táticos da presidência da conferência: 

 
Por exemplo, em uma situação crítica na COP-3 em Quioto de 1997, uma hábil manipulação das 
negociações na última noite pela presidente da COP Estrada conduziu ao acordo do Protocolo de 
Quioto [...]. Por outro lado, o manejo inepto da conferência de Copenhague pelo primeiro ministro 
dinamarquês Rasmussen - que nem sequer conhecia as regras básicas do processo da UNFCCC - 
contribuiu para o seu fracasso (Michaelowa, 2010). 

 

Estes autores também destacam como tais estratégicas interagem com as características exógenas 

dos países, incluindo seus poderes em termos de recursos naturais e econômicos e seu nível de 

vulnerabilidade, dentre outros fatores que, ainda que para eles se mostrem menos importante do que o 

esperado, podem ser significativos, como o tamanho da delegação e a experiência de sua liderança. Buscam 

analisar não somente a probabilidade geral de alcançar um acordo, mas também abordar as vantagens e 

desvantagens de certas escolhas estratégicas para as delegações individuais e o sucesso das mesmas no 

processo de negociação internacional. 

Keohane & Victor (2010) analisam a complexidade do regime da mudança do clima, definido por eles 

como: 

[...] um sistema flexível de instituições que não tem hierarquia clara ou núcleo ainda que muitos de 
seus elementos estejam ligados de maneiras complementares. As regras e instituições 
internacionais que regulam as questões relacionadas às mudanças climáticas são diferentes em 
composição e conteúdo. Elas foram criadas em momentos diferentes, e por diferentes grupos de 
países. Elas não são integradas, abrangentes, ou dispostas em uma hierarquia clara. Elas formam 
um regime complexo frouxamente ligado ao invés de um único regime internacional. 

 

Para estes autores, o interesse e o poder em termos de recursos naturais e econômicos refletem uma 

interdependência assimétrica entre os países, ainda que informação e crenças também sejam importantes. 

Tais características mudam ao longo do tempo, a taxas diferentes para diferentes pontos nas negociações. 

Os interesses variam entre os estados e os governos acabam por formar “clubes” e procuram limitar os 

benefícios para os estados que não compartilham os seus interesses. 

Para Stein (2008), um dos grandes desafios para os criadores de acordos ambientais internacionais 

refere-se à criação de mecanismos que impeçam a deserção sem deter a participação. Segundo a autora, a 

formulação de uma “lei suave”, que visa acumular ampla participação, cria em geral poucos incentivos 

concretos para que os estados se engajem mais. Por outro lado, compromissos mais “duros”, ainda que 

visem um maior compromisso, podem desfavorecer a interdependência entre os mesmos, sobretudo no 

tocante aos estados menos complacentes. Tal argumentação favorece os argumentos em favor dos 

mecanismos de flexibilidade definidos já no Protocolo de Quioto, ainda bastante polêmicos. 

Diversos autores, como Liverman (2009), desenvolvem pesquisas voltadas para as três narrativas 

principais das mudanças climáticas: o perigo/risco de uma alteração global no sistema climático, a 



responsabilidade comum, mas diferenciada dos países, e o comércio de carbono; a partir de perspectivas 

muitas vezes divergentes, como no que tange às relações Norte-Sul, ao descompasso entre ciência e política 

e ao ambientalismo de mercado. 

 
 

1.1. Principais Atores e Fóruns de Discussão 

 

 

No quadro abaixo são apresentados os principais grupos de negociação sobre o clima no âmbito da 

Organização das Nações Unidas (ONU), segundo Viola (2002). Contudo, ressalta-se que não há posições 

rígidas, de forma que a aliança entre pode flutuar de acordo com seus interesses específicos, conforme dito 

anteriormente. 

Há questionamentos sobre se a ONU deveria ser o principal fórum de discussões sobre o tema. 

Existe proposta para a criação de um fórum a ser composto pelos 20 maiores emissores de GEEs. Segundo 

seus defensores, este se justificaria pelo fato de que as Conferências das Partes, por demandarem consenso 

de seus 194 países signatários, sempre chegam a documentos pouco ambiciosos. 

Contudo, outros pesquisadores consideram tal proposta pouco inclusiva e acreditam que transferir as 

negociações para fóruns como o G-20 levaria mais tempo ainda para chegar a um acordo. Além disso, há 

países que defendem um meio termo: o não abandono do fórum da ONU e a criação de mecanismos que 

aprovem as decisões apoiadas pela maioria. 

Mesmo diante das críticas, é impossível não destacar o papel da Organização das Nações Unidas no 

sentido de desenvolver meios para facilitar a cooperação internacional, tanto na criação de acordos quanto na 

implementação das políticas na escala intraestatal – ainda que se faça uma ressalva quanto à necessidade 

de sua reforma, de modo a responder aos desafios da chamada crise ambiental, até do Conselho de 

Segurança (ELLIOT, 2005). 

Além dos países e da ONU, instituições como o Banco Mundial e a Organização Mundial do 

Comércio também começam a passar por transformações. Segundo O’Brien et al. (2000), o primeiro tem 

buscado expandir suas relações com os movimentos ambientalistas, enquanto o segundo permanece 

relativamente fechado aos representantes da sociedade civil, ainda que, aos poucos, estabeleça contato com 

algumas Organizações Não governamentais. 

Assim, verifica-se a multiplicidade de atores envolvidos nas discussões sobre as mudanças do clima. 

Ainda que o Estado seja protagonista no processo, de certa forma o mesmo perdeu poder para outros atores, 

ainda que passe cada vez mais a se inovar e tornar-se um novo ator, ao buscar a produção de novas 

tessituras territoriais, mantendo velhas e criando novas redes.  

 



 

  Grupos Países Características Principais 
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Países 

desenvolvidos com 
média intensidade 

de carbono  

Japão, Nova Zelândia, 
Noruega, Suíça e 

Islândia 

Apresentam grandes dificuldades para realizar a redução de 
emissões, ou porque já haviam reduzido antes de 1990, seja 
porque possuem opinião pública com baixa responsabilidade 
global. 

Países 
desenvolvidos com 
média intensidade 

de emissões de 
carbono por 

unidade de PIB 

Alemanha, Reino Unido, 
Holanda, Suécia, 

Dinamarca, Finlândia, 
França, Bélgica, 

Luxemburgo, Áustria e 
Itália 

Muito favoráveis à adoção de medidas mais sérias no âmbito do 
Protocolo de Quioto. 

Países 
desenvolvidos com 
alta intensidade de 

carbono por 
unid./PIB e per 

capita 

EUA, Canadá e 
Austrália 

Apresentam grandes dificuldades na redução das emissões. É 
bastante heterogêneo, mas possui um denominador comum: a 
flexibilização. 

  

Países 
exportadores de 

petróleo 

Arábia Saudita, Kuwait, 
Irã, Iraque, Emirados 
Árabes, Argélia, Líbia, 

Venezuela, Indonésia e 
Nigéria 

Devido à alta intensidade de carbono por unidade de PIB e per 
capita, a grande maioria das partes tem posição neutra ou 
contrária ao regime de mudança climática. 

  

Países 
Pertencentes à Ex-

União Soviética 

Rússia, Ucrânia, Bielo-
Rússia, Bulgária, 

Romênia 

Devido à drástica redução das emissões de carbono com o 
colapso de suas economias, são favoráveis ao Protocolo desde 
que sejam favorecidos em médio prazo por meio do mecanismo 
de cotas, mas apoiam pouco políticas nacionais para a 
diminuição da intensidade de carbono em suas economias. 

  

Pequenos Estados-
Ilhas (AOSIS - 
Association of 

Small Island States) 

Fiji, Jamaica, Malta, 
Tonga, Bangladesh, 

entre outros 

Possui grande interesse na definição de compromissos mais 
sérios no tocante às mudanças climáticas, já que são 
extremamente vulneráveis à elevação do nível do mar. 

  
 Países Pobres 

África subsaariana, 
Bangladesh, Bolívia, 

Honduras, Guatemala 

Todos os setores da sociedade são favoráveis ao Protocolo tanto 
porque implica em ganhos com o MDL quanto porque 
dificilmente teriam compromissos de redução antes de 2050. 

  

Países emergentes 
com baixa 

intensidade de 
carbono 

Argentina, Chile, 
Uruguai, Costa Rica, 

Coréia do Sul e Hungria 

Apoio generalizado ao Protocolo de Quioto, em função do MDL. 
Alguns grupos são favoráveis inclusive a compromissos de 
redução por parte dos países emergentes. 

  

Países emergentes 
com média 

intensidade de 
carbono por 

unid./PIB. Matriz 
energética com 

base no carvão e/ou 
petróleo ou do 

excessivo 
desmatamento 

China, Índia, África do 
Sul, México, Brasil, 
Tailândia, Malásia e 

Filipinas 

Em geral, os países apoiam o Protocolo em função dos 
benefícios advindos da implementação do MDL. Grupo 
extremamente heterogêneo, cujas partes em sua maioria são 
contrárias à adoção de compromissos de redução de emissões 
em curto prazo. 

 
Principais grupos de negociações sobre o clima no âmbito da ONU (VIOLA, 2002) 

 

 

Ribeiro (2004) considera a Ordem Ambiental Internacional como um subsistema do sistema 

internacional, multifacetária, porque agrega agentes como grupos empresariais, organizações não 

governamentais, instituições multilaterais, de forma a constituir uma complexa rede de relações sociais 



espacializadas e dispersas, agentes estes que se encontram sazonalmente por conta das reuniões das partes 

de cada convenção internacional. Seria impossível fazer uma análise sobre políticas de mudanças climáticas 

desconsiderando qualquer um destes. 

De acordo com Wapner (2000), as ONGs, no contexto atual, vêm desempenhando um importante 

papel no sentido de interlocução entre as forças sociais, políticas, econômicas e ambientais, tanto na escala 

local e regional como global. 

Outros pesquisadores chegam a propor a criação de novas instituições multilaterais sobre o meio 

ambiente, que unifiquem as legislações no sentido de uma governança ambiental global (ESTY e IVANOVA, 

2005). Seria algo bastante difícil de ser concretizado e, além disso, não se pode anular todos os esforços e 

conquistas realizados até o momento e voltar ao ponto inicial. 

Desta forma, observa-se a grande complexidade da Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima; no 

tocante aos inúmeros aspectos a serem abordados, bem como aos diferentes movimentos e estratégias de 

países e/ou grupos de países a cada rodada de negociações, o que dificulta enormemente a obtenção do 

consenso necessário ao desenvolvimento de políticas referentes ao tema. Tal fato mostra a importância do 

entendimento do posicionamento dos governos – neste trabalho, o brasileiro - para a continuidade da busca 

por acordos mais vinculantes, que acompanhem os avanços obtidos pela ciência da mudança do clima, em 

que pesem as incertezas. 

A seguir, apresentam-se as principais rodadas de negociações da Ordem Ambiental Mundial sobre o 

Clima, com destaque para a atuação do Brasil. 

 

 

1.2 O Brasil na Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima 

  

 

Na década de 1970, segundo Viola (2002), mesmo com toda a atmosfera de preocupação acerca do 

futuro do planeta, em decorrência da realização da Conferência de Estocolmo (1972), o Brasil exercia posição 

de liderança periférica, em conjunto com a China, entre os países contrários ao reconhecimento da 

importância da dimensão ambiental e sua incorporação às políticas públicas.  

  Naquele período histórico, do militarismo e de políticas que buscavam a integração entre as regiões 

do país, bem como do objetivo de tornar o Brasil uma potência mundial, em geral as medidas 

desenvolvimentistas tinham por base o uso intensivo de recursos naturais e de tecnologias já ultrapassadas, 

geradoras de grandes passivos ambientais.   

Contudo, a partir do início da década de 1980, em virtude justamente da imagem negativa que o país 

passou a ter no cenário internacional, quando do avanço de um novo paradigma tecnológico a nível mundial, 

houve mudanças importantes.  



  A crise do modelo de desenvolvimento repercutiu internamente. Associada a uma maior 

conscientização pública acerca da importância das questões ambientais, a mesma acarretou em políticas 

ambientais significativas. Porém, a despeito dos avanços, estas ocorreram de forma descontínua e setorial 

(MELLO, 2006). Não houve prioridade política em sua aplicação, fato traduzido na insuficiência dos recursos 

a elas destinados.   

O fato de o Brasil ter se oferecido para sediar a Conferência das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (1992) constituiu uma estratégia política, tanto no sentido de “... ganhar a 

confiança da opinião pública dos países desenvolvidos para seu programa neoliberal, que necessitava de 

novos investimentos estrangeiros” (VIOLA, 2002, p.34), quanto no sentido de sair da posição defensiva frente 

às acusações internacionais de degradação da Amazônia (MELLO, 2006, p.70).  

Nesta conferência foi definida a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, 

cujo objetivo geral era a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera até o ano 

2000, por meio da definição de compromissos voluntários de redução de emissões aos níveis verificados em 

1990. O Brasil se colocou no grupo dos países emergentes com média intensidade de carbono por unidade 

de PIB e já defendia o Princípio das Responsabilidades Comuns, porém Diferenciadas, que diferencia o grau 

de responsabilidade entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento no tocante às emissões antrópicas 

históricas de gases de efeito estufa na atmosfera.  

Por ser o anfitrião do evento, teve papel significativo no sentido da cooperação interestatal, de forma 

a consagrar a sua mudança de posicionamento em relação à década de 1970; pelo menos em teoria. 

Comprometeu-se em produzir as Comunicações Nacionais sobre as emissões brasileiras e as políticas 

públicas adotadas, bem como em reduzir as emissões de gases de efeito estufa, de forma voluntária. 

Contudo, em momento algum a soberania brasileira foi colocada no debate, sobretudo no que tange à 

questão amazônica.   

No tocante ao Protocolo de Quioto (1997), documento mais importante da Ordem ambiental 

Internacional sobre o Clima que estipula metas obrigatórias de redução de emissões de gases de efeito 

estufa para todos os países desenvolvidos listados em seu Anexo B, o Brasil assumiu posição de liderança 

entre os países do G77/China, como um importante interlocutor entre estes e os Estados desenvolvidos. 

Insistiu na transferência de tecnologias, na defesa do Princípio das Responsabilidades Comuns, porém 

Diferenciadas, bem como no apoio a sanções severas no tocante ao não cumprimento das metas de redução 

por parte dos países desenvolvidos.  Também desempenhou papel fundamental no desenvolvimento do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, único instrumento flexível do documento que promove a cooperação 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, via projetos de redução de emissões nestes.   

Após a entrada em vigor do Protocolo (2005), seguiram-se anualmente as Conferências das Partes 

(COPs). Estas procuram avaliar a aplicação do mesmo e, nos últimos anos, refletir sobre o cenário pós-2012, 

sobretudo no que tange ao estabelecimento de um acordo mais vinculante. Ao longo da década de 2000, 



houve grandes transformações políticas e econômicas. De maneira geral, o contexto internacional, ao final da 

década, já se distinguia bastante do momento de criação do Protocolo. Além disso, conforme dito 

anteriormente, o conhecimento científico aprofundou-se, sobretudo com a publicação dos relatórios do IPCC 

em 2007, que contribuíram para o aumento da pressão social por um novo acordo. 

 

 

1.2.1. Da COP-15 (Copenhagen) a COP-17 (Durban): Algumas Considerações 

 

 

Em relação à COP-15, realizada em Copenhagen, Dinamarca (2009), criou-se enorme expectativa no 

sentido do desenvolvimento de um documento mais ambicioso e rígido no sentido da redução das emissões 

de gases de efeito estufa; bem como na disponibilização de maiores recursos financeiros e de tecnologia para 

ações de mitigação e de adaptação em países em desenvolvimento.  

Porém, após negociações bastante difíceis, o encontro gerou um grande sentimento de frustração. 

Segundo Viola (2010), o grupo G77/China praticamente se desintegrou, sobretudo por conta de contradições 

entre três subgrupos: Aliança de Pequenas Ilhas, o BASIC (Brasil, África do Sul, Índia e China) e o grupo 

africano. A União Europeia, das grandes potências, foi a única a se dispor ao estabelecimento de um acordo 

legalmente vinculante, opondo-se aos Estados Unidos e, sobretudo, à China. Para Abranches (2010), como o 

documento foi negociado “por cima e por fora” das regras da Convenção do Clima, deixar seus termos finais 

para serem negociados de maneira formal no âmbito da ONU acabou por gerar incompatibilidades, que 

resultaram num acordo aguado.   

O Brasil, nesta rodada de negociações, defendeu metas voluntárias de redução de emissões e foi 

protagonista da elaboração de um texto que, ao final, foi praticamente rejeitado pelos participantes, que não o 

identificaram como um produto legítimo da COP, pois fora elaborado por um grupo restrito de países.  

Ressalta-se que, diferentemente do contexto da década de 1990, neste momento o Brasil despontava 

cada vez mais como um dos maiores países emissores de gases de efeito estufa, causado principalmente 

pelo desmatamento na Amazônia, o que o tirava da posição de conforto relacionada ao Princípio das 

Responsabilidades Comuns, porém Diferenciadas. A pressão nacional e internacional para que o país 

assumisse metas obrigatórias de redução de emissões tornou-se bem maior. 

  De qualquer forma, houve uma mudança da postura da delegação brasileira, no sentido da 

apresentação de números para reduções voluntárias de emissões, sobretudo no que tange ao combate ao 

desmatamento na Amazônia (VIOLA, 2010; GOLDEMBERG, 2010). O país se propôs a reduzir, 

voluntariamente, 36,1% a 38,9% das emissões de gases de efeito estufa, abaixo do que seriam suas 

emissões em 2020 (GOLDEMBERG, 2010).  



Ainda segundo Goldemberg (2010), tal mudança de posicionamento deveu-se a pressões de diversos 

setores brasileiros, bem como à superação das reservas do governo no tocante a mecanismos de mercado 

sobre reflorestamento e desmatamento evitado de florestas. O Brasil passou a apoiar instrumentos como o 

REDD (Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação), que pode possibilitar a transferência de 

recursos significativos ao país.  

A COP-16, realizada em Cancun, México (2010) não resultou em um documento expressivo. Mas, 

diante do descrédito geral vivenciado no ano anterior, o evento reacendeu as esperanças de uma maior 

cooperação internacional sobre o clima ao término do primeiro período de compromisso do Protocolo de 

Quioto. Representantes de mais de 194 países aprovaram muitos dos pontos contidos no Acordo de 

Copenhague, ainda que não tenham suprido as expectativas anteriores à COP-15. O maior sucesso do 

encontro em Cancun foi a permanência de países como o Japão, Rússia e Canadá no âmbito das 

negociações do Protocolo, uma vez que já haviam sinalizado sua saída ao final do primeiro período de 

compromisso. Isto se deveu, sobretudo, à mediação brasileira e à do Reino Unido.   

Neste evento, a delegação brasileira apresentou sua segunda Comunicação Nacional, documento 

que contém o inventário nacional de emissões, bem como resultados de políticas e programas com vistas à 

redução de emissões de gases de efeito estufa. Por fim, apresentou proposta concreta e significativa de corte 

de emissões a ser concluída até 2020, por meio da implementação de uma Política Nacional de Mudanças 

Climáticas, esta aprovada no final de 2010.  

A COP-17, com sede em Durban, África do Sul (2011), ocorreu em meio à grave crise econômica, 

sobretudo europeia. Constituiu na rodada mais longa da Ordem Ambiental sobre o Clima. Resultou em 

esperanças no sentido da governança, contudo mostrou-se bastante frágil diante do problema posto.  

Por um lado, deu fôlego ao sistema internacional, sobretudo pela mensagem política passada. Cerca 

de 194 países decidiram pela continuidade do Protocolo de Quioto, bem como ressaltaram a necessidade de 

um novo acordo, que inclua todos os países, a ser finalizado até 2015 e estar em vigor até 2020; o que 

significa metas obrigatórias de emissão para países em desenvolvimento, como o Brasil. Também se definiu 

a estrutura de um Fundo Verde Climático, cujo objetivo é financiar ações de mitigação/adaptação às 

mudanças climáticas em países em desenvolvimento, com verbas que podem chegar a US$ 100 bilhões 

anuais a partir de 2020. 

De outro, tal segundo período de compromisso restringiu-se praticamente à União Europeia, com 

período de duração que apenas foi definido na COP seguinte, como será visto a seguir. Países como 

Canadá, Japão e Rússia optaram por não fazer parte do futuro período de compromisso do acordo. Além 

disso, as novas metas de redução resumiram-se apenas a promessas. Os ganhos ficaram muito aquém dos 

cenários catastróficos de aquecimento previstos pelos cientistas, estes que perderam mais espaço em favor 

de interesses políticos, de modo a reacender o realismo político.  



A delegação brasileira desempenhou papel fundamental no sentido de evitar o fracasso do evento, ao 

intermediar as discussões acaloradas entre os BASIC, de um lado; e os EUA e União Europeia de outro. 

Também foi designado pela África do Sul como facilitador no sentido da busca de um acordo entre os países.  

Assim, foi aprovado um “mapa do caminho” para um acordo global em 2015, este que, pela primeira 

vez, envolveria compromissos por parte de todos os países quanto à redução de emissões, aliviando o 

conflito entre países desenvolvidos e emergentes, sobretudo.  

 

 

1.2.2 A 18ª Conferência das Partes – Doha 2012 

 

 

Entre os dias 26 de Novembro e 07 de Dezembro de 2012 foi realizada, na cidade de Doha, no 

Emirado do Qatar, a Décima Oitava Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima (COP-18). 

 Esta conferência teve por objetivo central estabelecer o diálogo entre 191 países (integrantes/partes 

da Convenção e observadores), no sentido de refletir e definir um provável segundo período de compromisso 

do Protocolo de Quioto, haja vista que o primeiro período deste encerrar-se-ia ao final de 2012. Era urgente, 

pois, determinar os caminhos e regras da Ordem Ambiental Internacional sobre o Clima a partir desta data, e 

muitas esperanças foram depositadas no sucesso deste evento. 

 Para o avanço das negociações sobre o sistema climático, diversos pontos cruciais precisavam ser 

discutidos para chegar-se a uma decisão consensual. Ressaltam-se a transferência de tecnologia; a questão 

do financiamento; e a construção de capacidades, tanto para a mitigação das emissões de gases de efeito 

estufa, como no tocante à redução dos efeitos das mudanças socioambientais que são e/ou serão sentidas 

por boa parte dos países, segundo estudos do Painel Intergovernamental de Mudança do Clima (IPCC).  

Tais questões eram as mais centrais, e delas decorreram diversas outras. Por exemplo, um dos 

temas mais debatidos refere-se aos mecanismos de mercado previstos no Protocolo de Quioto, como o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e o Comércio de Emissões; que geraram muita polêmica. 

 A maior parte dos países, desde o início do evento, articulou-se em grupos, como a União Europeia, o 

Grupo Africano, a Aliança dos Pequenos Estados-Ilha (AOSIS), o G77 + China, o BASIC, dentre outros 

subgrupos. Outras partes apresentaram posições unilaterais, ainda que se propusessem ao diálogo, como 

Rússia, Austrália e Estados Unidos; este que, ainda que não tenha ratificado o Protocolo, ocupa papel central 

nas negociações por seu poder econômico, político e ambiental (maior emissor de gases de efeito estufa). 

 A tensão e impasses observados refletiram significativa separação e evidenciaram as diferenças 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, sobretudo no que tange aos pontos centrais apontados 

acima. Os países em desenvolvimento – alguns de forma bastante contundente, como Bolívia e Venezuela – 



defenderam a transferência de tecnologias e recursos financeiros por parte dos países desenvolvidos. Em 

sua maioria, criticaram, por exemplo, a participação de países que não se comprometeriam em aderir ao 

segundo período de compromisso, no tocante aos mecanismos de mercado, haja vista que tal possibilidade 

havia sido levantada. 

 Os países desenvolvidos, por sua vez, ressaltaram as medidas tomadas em seus territórios frente à 

questão. Defenderam maiores compromissos por parte das nações em desenvolvimento, especialmente o 

BASIC (Brasil, Índia, África do Sul, China). Negaram, direta ou indiretamente, em sua maioria, o “Princípio das 

Responsabilidades Comuns, Porém Diferenciadas”, este central para a Convenção. Contudo, ressalta-se que 

os mesmos não apresentavam posicionamentos homogêneos.  

Diante de inúmeros impasses, as negociações foram lentas e difíceis, do começo ao término do 

evento. Algumas partes lamentavam mesmo um retrocesso no tocante à COP-17, realizada em Durban, 

África do Sul (2011); e mesmo a COP de Bali (2007). A obtenção de uma base textual comum parecia ser 

algo inalcançável. As decisões foram postergadas até horas após o término oficial previsto para o evento, e 

ficaram muito aquém do necessário no sentido de corresponder aos cenários de aquecimento previstos pelos 

cientistas. Ressalta-se também a baixa cobertura da mídia internacional e brasileira acerca do evento, que 

reflete, de certa forma, a atenção que está sendo dada a questão no tocante à sociedade em geral. 

 

1.2.2.1 Resultados da COP-18 

 

 Ao final, a COP-18 lançou, por fim, um segundo período de compromisso para o Protocolo de Quioto, 

acordo chamado de “Quioto 2” ou “Quiotinho”. Os países concordaram em adotar um cronograma para a 

definição de um acordo climático universal até 2015, que inclua todos os países. Acordaram um caminho para 

aumentar o nível de ambição necessário para dar resposta ao problema. Comprometeram-se a criar novas 

instituições e a fornecer meios e formas de financiamento em grande escala, além de transferir tecnologia 

para que países em desenvolvimento possam lidar com as mudanças climáticas. Em Doha, os governos 

acabaram por concluir o trabalho iniciado em Bali (2007). 

Dentre os resultados da COP-18, destacam-se: 

 

1) Emenda ao Protocolo de Quioto, para que este possa continuar a partir de 01 de Janeiro de 2013. O 

segundo período de compromisso deste será de oito anos. Foram acordados os requisitos legais para 

que o mesmo continue sem equívocos, ainda que as regras de contabilidade tenham sido mantidas. 

Contudo, apenas 36 países aderiram ao mesmo, estes que correspondem a 18% das emissões 

referentes aos países desenvolvidos (no tocante aos números de 1990). Tais resultados ficaram muito 

aquém do necessário segundo os cenários apresentados pelo IPCC para evitar um aquecimento acima 



de 2ºC. Nações como Canadá, Japão, Rússia e Nova Zelândia ficaram fora do Quioto II. Em outras 

palavras, em termos de participação, o Protocolo de Quioto enfraqueceu-se significativamente.  

 

2) Mecanismos de mercado, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), a Implementação 

Conjunta e o Comércio de Emissões, também continuarão a partir de 2013. Contudo, alguns países 

deixaram claro que não comprarão unidades excedentes de outras Partes, como Austrália e União 

Europeia. 

 

3) Estabelecimento de um calendário para chegar a um acordo mundial sobre as mudanças climáticas que 

inclua todos os países a partir de 2020, a ser adotado em 2015 - o mais tardar; de forma a aumentar os 

esforços para permanecer abaixo dos dois graus Celsius de aumento da temperatura, conforme vem 

sendo acordado até o momento. Assim, depositam-se esperanças no futuro, no que tange à participação 

dos principais países emissores de gases de efeito estufa. 

 

4) Conclusão de uma nova infraestrutura de canalização de tecnologia e financiamento para países em 

desenvolvimento; bem como adiantamento da implementação plena da mesma e apoio. Por exemplo, 

decidiu-se pela República da Coreia como sede do Fundo Verde para o Clima (previsto para funcionar já 

em 2013) e referendou-se o trabalho do Comitê Permanente de Financiamento. Além disso, as Partes 

confirmaram um consórcio dirigido pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) 

como instituição anfitriã do Centro de Tecnologia do Clima (CTC), durante um período inicial de cinco 

anos. 

 

5) Os países desenvolvidos reiteraram seu compromisso de cumprir as promessas de financiamento em 

longo prazo, em apoio aos países em desenvolvimento. Intencionam mobilizar 100.000 milhões de 

dólares tanto para a adaptação como para a mitigação, até 2020. Propostas concretas vieram da 

Comissão Europeia, Dinamarca, França, Reino Unido e Suécia, num total de 6.000 milhões de dólares 

até 2015. Porém, ainda há muito que avançar em termos de definição de tais mecanismos de 

financiamento, uma das questões mais debatidas no evento, mas que gerou poucos resultados práticos. 

 

Além destas, a COP-18 resultou em outras decisões importantes, como o lançamento de um processo 

rigoroso de exame do objetivo em longo prazo referente à temperatura; a identificação de formas de 

fortalecimento das capacidades de adaptação dos países mais vulneráveis mediante maior planejamento; um 

maior apoio da ação dos países em desenvolvimento; um novo programa de trabalho para continuar 

elaborando um novo mecanismo de mercado e estabelecimento de elementos para seu funcionamento; 



ações para proteção de bosques; estudos para formas de assegurar a eficácia e integridade do MDL; bem 

como outras questões relacionadas ao desenvolvimento e transferência de tecnologia. 

 Em relação à participação brasileira, verificou-se que a delegação do Brasil procurou destacar-se nas 

rodadas de negociações, de forma a servir de interlocutora entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, sobretudo no que tange ao diálogo Estados Unidos e G77+China, grupo do qual faz parte.  

De maneira geral, participou ativamente no sentido de facilitar os trabalhos dos grupos. Afirmou a 

necessidade de aumentar o nível de ambição por parte das nações desenvolvidas, ao mesmo tempo em que 

ressaltou o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas; este que se coloca como o grande 

impasse, haja vista que grande parte dos países ricos não aceita que grandes países emissões de GEEs da 

atualidade, como Brasil e China, não se comprometam a assumir compromissos de redução; ainda que 

concordem com as responsabilidades históricas.  

A delegação brasileira, inclusive a Ministra do Meio Ambiente, Isabella Teixeira, ressaltou por vezes 

os progressos obtidos no tocante à redução do desmatamento da Amazônia – 27% entre agosto de 2011 e 

julho de 2012 - com base em compromissos voluntários. Também apresentou estratégias e projetos de 

redução com base no mecanismo REDD+. 

Em que pese os esforços no sentido de comunicar aos demais países as principais medidas tomadas 

pelo governo brasileiro no sentido do desenvolvimento sustentável e da mitigação/ adaptação às mudanças 

climáticas, há muitas críticas que apontam o grande descompasso entre as medidas anunciadas e políticas 

domésticas que contrariam ações previstas no Plano Nacional de Mudanças Climáticas; por exemplo algumas 

obras do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC). 

O governo brasileiro defendeu a adoção do segundo período de compromisso do Protocolo de Quioto 

para definição de uma base sólida para o futuro da ordem ambiental internacional sobre o clima. Defendeu a 

conclusão do Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention (AWG-LCA), 

que constitui um órgão subsidiário da Convenção, estabelecido no Plano de Ação de Bali para conduzir um 

processo abrangente que possibilite a implementação plena, efetiva e sustentada da Convenção, por meio da 

ação cooperativa de longo prazo para além de 2012. 

 Em termos diplomáticos, o prestígio brasileiro foi ampliado quando o presidente da cúpula, Abdullah 

Bin Hamad Al-Attiyah, convocou o Brasil e a Noruega para consultar os ministros dos demais países no 

sentido de facilitar o andamento dos trabalhos. 

 A delegação brasileira também propôs um tipo de gatilho, no sentido de aumentar as metas de 

reduções de emissões das nações que se comprometeriam com o “Quioto 2”. 

 

Ainda que mantido o Protocolo de Quioto, o futuro da Ordem Ambiental Internacional é incerto, de 

modo que as expectativas dirigem-se agora para as futuras Conferências das Partes, durante as quais se 

espera que seja definido um novo acordo, desta vez global, que inclua os principais emissores de gases de 



efeito estufa e que corresponda, finalmente, aos cenários de aquecimento previstos pelo IPCC. A próxima 

Conferência das Partes (COP-19) realizar-se-á na Polônia, ao final de 2013. 

 

 

2. Metodologia 

 

 

A metodologia deste trabalho baseia-se na avaliação de pesquisa documental, de fontes primárias e 

secundárias; bem como de material bibliográfico. Tomam-se como referências para as fontes primárias - 

sobretudo os documentos, decisões e relatórios produzidos pelos Estados Nacionais – as páginas oficiais da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima; do Protocolo de Kyoto; e, para o Brasil, a 

do Ministério da Ciência e da Tecnologia, que reúne especialistas do país para subsidiar as negociações 

sobre o tema, que ficam a cargo do Ministério de Relações Exteriores – Divisão de Meio Ambiente. 

São analisados todos os documentos referentes às Conferências das Partes e Encontros das Partes 

do Protocolo de Kyoto; os textos das próprias convenções (Convenção do Clima e Protocolo de Kyoto); livros, 

artigos de revistas científicas nacionais e internacionais; reportagens de jornais e de revistas; dissertações e 

teses relacionadas ao assunto; relatórios do governo brasileiro e dos ministérios citados acima, de forma que 

o trabalho final apresente o resumo de tais documentos e reflita a posição brasileira sobre o tema.  

Além do levantamento da bibliografia, envolve a realização de entrevistas com especialistas e 

representantes brasileiros nas negociações ambientais sobre o clima e pesquisadores da ciência do clima. 

 

 

3. Resultados Parciais 

 

 

Em resumo, verifica-se que, dos primeiros acordos que delinearam a Ordem Ambiental Internacional 

sobre o Clima até os documentos mais recentes, houve mudanças significativas no posicionamento brasileiro 

nas negociações sobre o tema. O Brasil tem se destacado cada vez mais nas negociações sobre o sistema 

climático, servindo de interlocutor entre países desenvolvidos e países em desenvolvimento.  

Ainda que se respalde no Princípio das Responsabilidades Comuns, Porém Diferenciadas, mostra-

se atuante no sentido do estabelecimento de um acordo universal, ainda que com metas distintas referentes 

às emissões históricas de gases de efeito estufa.  

Contudo, em momento algum coloca sua soberania em xeque, de modo a defender seus interesses 

específicos, como, por exemplo, a continuação e ampliação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, além 

da transferência de tecnologias e recursos financeiros por parte das nações mais desenvolvidas. 



Para Lisboa (2002), uma das limitações no tocante à política externa brasileira, talvez a única de 

Estado e não de Governo, consiste em estar sempre em busca de um meio termo nas rodadas de 

negociações, entre a economia e o meio ambiente. De maneira geral, o Itamaraty tende a favorecer, para ela, 

as soluções moderadas, com proposição de dilatação dos prazos para adoção de medidas, sempre de forma 

prudente, ao extremo. Nas reuniões preparatórias sobre políticas ambientais, representantes do Ministério do 

Meio Ambiente quase sempre são minoria. No tocante ao sistema climático, tal posição “em cima do muro” 

depende sobremaneira de questões específicas, que refletem os interesses nacionais, conforme dito 

anteriormente. 

Portanto, é fato que há uma grande mobilidade estatal na Ordem Ambiental sobre o Clima. Entendê-

la torna-se fundamental, haja vista que os acordos definidos implicam na formulação de políticas públicas 

específicas em diversos territórios e escalas geográficas. Em concordância com Torre (2010, p.110): 

 
Esses acordos não unânimes constituem um dos fermentos da dinâmica dos territórios por sua 
capacidade de gerar projetos comuns. Também excluem outros pontos de vista e outras forças 
sociais, portadoras de projetos de gestão ou de sociedade diferentes que se constituem e se opõem 
no bojo dos processos conflituosos, num movimento contínuo de renovação das dinâmicas 
territoriais.  

  

Frente à multiplicidade de agentes envolvidos nesta discussão, a governança ambiental sobre o 

clima torna-se ainda mais complexa. Haja vista a diversidade de interesses, é fundamental entender o 

posicionamento de cada parte na Ordem Ambiental Internacional. É sabido que todos exercem maior ou 

menor grau de influencia nos processos decisórios, estes que repercutirão em políticas públicas a serem 

aplicadas em distintas escalas geográficas, no sentido de solucionar uma questão de alta complexidade, que 

caracteriza um contexto de riscos sem precedentes e, portanto, requer medidas eficazes que garantam 

também a justiça social. 

 

 

4. Considerações Finais 

 

 

Diante deste contexto tão urgente e marcado por uma multiplicidade de agentes é que se coloca a 

relevância desta pesquisa, no sentido de identificar os interesses que levaram à mudança nas posições 

brasileiras nas negociações que visam o estabelecimento do acordo que sucederá o Protocolo de Quioto. Seu 

papel frente ao tema é exemplo clássico da evolução das políticas ambientais no país e da política externa 

definida nesta dimensão do desenvolvimento como um todo. 

 Haja vista que o Brasil se coloca cada vez mais como um país emergente e destacado no cenário 

internacional, haverá por certo uma cobrança por atitudes mais proativas no tocante ao meio ambiente, o que 

pode implicar em mudanças comportamentais conservadoras ou radicais. 
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