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RESUMO

o presentc trabalho analisa a maneira pcJa qual a crise ambiental global relacionada it
mUdany3 ciim{ltica csta sendo tratada em ambito intcmacional, bern como identifica 0

momento em que a prcocupayao mundial com lais qucstoes passa a ser inserida na
agenda intcrnacional. No contexto das negociayocs refercntcs ao aspccto da mudanca
c1imatica, discutc-sc 0 posicionamento dos paises que assinaram c/au ratificaram 0

Protocolo de Kyoto, assim como suas aeoes para diminuir OU conter 0 cfcilo estufa,
porcm. com um maior dcstaque a at1l3cao norte-americana. No seu descnvolvimento
sao mostradas as principais justificativas apresenladas pelo governa norte-americana
para que as Estados Unidas sc mantcnham contrarios as ncgocia~5cs que cnvolvem 0

Protocolo. para postcrionnentc salicntar alguns aspectos quc esta dccisao podcni
acarrclar quanto aDprosseguimcnto e entrada em vigor do rcfcrido Protocolo.

Palavras-chavc: rnudan~a climatica; aquecimento global; Protocolo de Kyoto.



ABSTRACT

The present work analyzes the way for the which the global environmental crisis
related to the climatic change is being treated in international ambit, as well as it
identifies the moment in that the world concern with such subjects become inserted in
the international calendar. In the context of the referring negotiations 10 the aspect of
the climatic change, it discusses the positioning of the countries that signed andlor
ratified the Protocol of Kyoto, as well as its actions to decrease or to contain the effect
stove, even so, with a larger prominence the American perfonnance. In its
development the main ones arc shown vindicates presented by the American
government so that United States stay contrary to the negotiations that involve the
Protocol, for later on to point out somc aspects that this decision can cart with
relationship to the pursuit and entrance in vigor of the referred Protocol.

Key-words: climatic change; global heating; Protocol of Kyoto.



RESUMEN

EI prescnte trabaja analiza la manera por la cual 1a crisis ambiental global rclacionada
al cambia climatico esta sicndo tratada en un ambilO internacional, asi como
idcntificar cl momento en que la prcocupacion mundial con lais cucstiones pasa a seT
colocado en la agenda inlernacionaJ. A 10 que sc rcfierc a las ncgociaciones
relacionadas a1 aspccto del cambia elimatico, sc discutc la posicion de los paises que
firmaron y/o se ratificaron cl Protocolo de Kyoto, como tambicn con sus accioncs para
disminuir 0 conlroiar el efccto invcmadero. sin embargo, con un mayor destaque a la
actuacion nortcamcricana. En su desarrollo son prcscntadas las principalcs
juslificativas mostradas por cl gobicrno nortcamericano para que los Estados Unidos
pennanezcan contrarios a las negociacioncs que cnvuelvcn el Protocolo, para dcspues
resaltar algunos aspectos que esta decision podra lIevar a su continuacion y entrada en
actuacion del Prolocolo ya mcncionado.

Palahras-claves: cambio ciim3.1ico;calcntamiento global; Prolocoio de Kyoto.



1 INTRODU<;:AO

Primeiramente, cabe ressaltar que a hist6ria das relac;oes intemacionais pode

seT comprccndida atraves da cvolw;ao de paradigmas que identificam seus elementos

constitutivos, como 0 rcalismo C 0 intcrdepcndentismo, por cxemplo. 0 suporte tcorico

e inlerpretativo mais accito atualmentc C 0 intcrdependcnlista, paradigma cstc que

busca comprccnder tanto as raizes do proccsso de gJobalizac;ao quanta a lonna como

suas variaveis intcragcm (poder, scguranc;a, hcgemonia, cooperac;ao, assimctria, entre

outras). Por csta teoria, 0 Estado encontra-sc incapacitado de atllar no cenario

internacional de maneira cxclusivamcnte soberana, pais existc a intcrferencia de outros

alores no ccmirio internacional que aluam Indo a lado com elc.

Em segundo plano tem-sc que 0 atual ccnario de dcpcndcncia reciproca vern

impulsionando a busca de processos cooperativDs, como e 0 caso da fonnarrao de

regimes internacionais. A partir dcsla visuo de coopcrarrao sc inscrc a qucstao voltada

it prcocupac,:ao com 0 mcio ambiente, e de fonna mais evidcnte, com a mudanrra

climatica rcsultantc de arroes antr6picas. A resolu~ao de lais questocs depcnde de

concessocs muluas, em nivcl internacional, para que sc alcance 0 objctivo mutuo, que

C conter 0 avan'(o do efcilo cstufa ocasionado por arrocs human as como fonna dc se

garantir a sobrcvivencia no planela.

A vida no planeta Tcrra so c possivcl gra<;as a uma seric de fatorcs abi6ticos c

bi6ticos, c entre os primeiros encontra-se a atmost-era. A atmosfera esla diretamente



relacionada a capacidade do planeta de rcter calor do sol. impedindo assim que a Terra

se tome gclada, 0 que garante a manuten\=ao da vida.

A reten~ao de calor pela atmosfera se £Ii, pela eonccnlra'Yao natural de gases de

efcito estufa, porcm, as atividades humanas tern aumentado a conccntra'Yao desses

gases oa atmosfera, oeasionando 0 aurnento da temperatura global. Os cicntistas ainda

nao sabcm ao ccrLo todas as eonscqjjcncias que este aumento da temperatura pode

trazer. Algumas prcvisoes incluem 0 derretimento das geleiras e 0 eonsequente

alagamcnto de regioes costciras. como tambcm 0 dcsaparceimento de espccies

sensiveis it mudan'Yade temperatura.

o primeiro grande alerta para a gravidadc dos riscos ambientais oeasionados

peIo aumento da temperatura terrcstre roi dado em 1972, em Estocolmo, na

Confercncia das Nac;ocs Unidas sobre 0 Meio Ambientc Humano, contando com a

parLicipac;ao de ccoto e quator.le paises. A Confercncia foi rcsultado da perccPc;ao

inicial das nac;oes industrializadas da degradac;ao ambiental causada pelo seu proccsso

de dcscnvolvimcnto ccon6mico e progressiva escasscz de rccursos naturais. Dcsde

entao a comunidadc global vern se un indo para busear solu'Yocs para as divcrsas

qllcstoes que envolvem 0 meio ambiente, uma vcz que ja c admitido mundialmente

que 0 dcsenvolvimento scm prcscrvaJ;ao, rccupcrayao c proteyao ambiental nao se

sustenla a longo prazo.

Assim, por mcio destc trabalho, busca-sc resLUnir as principais teorias de

relayoes inlemacionais para urn mclhor entcndimcnto das ncgociac;oes que envolvem °
Protocolo de Kyoto, bern como as resultados obtidos e as resistcncias enconlradas para

que 0 referido documento entre em vigor. Busca-se tambem cxpor problemas



relacionados aos estudos e analises do cfcito estufa e suas imp1ica~oes no atual ccnario

politico c cicntifico cia mitigas:ao da mudan~a c1imatica, 0 que torna indispcnsavel a

iniciativa dc conte-Ia sob a optica do Protocol a de Kyoto.

Neste scntido, a trabalho csta estruturado em trcs capilulos. sendo que no

capitulo I cstudam-sc as atores intemacionais e as relaryoes de interdependencia, as

teorias realista c intcrdcpcndentista, 0 fcnomcno da globaliza~ao, as bases historicas

das discussoes intcrnacionais sabre 0 aquccimcnta global, 0 cl'cito cSlufa c suas

conscqUcncias. 0 capitulo 2 demonstra 0 inicio da preocuparyao mundial com as

mudans:as c1imaticas na agenda internacional, com uma abordagcm da evolu~ao da

politica ambiental global, bern como a comprccnsao da Convenc;ao Quadro das Nac;ocs

Unidas sabre MudanC;8 do Clima, que 6 fundamental para a cstudo do Protocolo de

Kyoto. No ultimo capitulo volta-se a aten~ao para as ncgociac;oes do rcfcrido

Protocolo e a participac;ao dos Estados Unidos nas suas negociac;ocs, com enfoquc na

posic;ao norte-americana em nao ralificar tal documento. Ao final, apresentam-se as

considerac;oes !inais.

As h~cnieas de pesquisa que permitiram a realizac;ao da prescnte pesquisa

consisliram em uma rccorrcncia a litcratura especializada sobre os temas-chave da

tcmalica em estudo. A!cm disso, tambem foram consultados documcntos e peri6dicos

de circula9ao naciona! e intcrnacional, bern como endercyos clctronicos concementes

ao tema.



2 A CRISE AMBlENTAL E A EMERGENCIA DAS MUDAN<;:AS
CLIMATICAS

A socicdadc internacional e composti:l por dais componcntcs cssenciais: um

ambicntc onde os relacionamcntos ocorrcm~ e urn conjulllo de atorcs que sao

protagonistas dessa sociedadc c que sc rclacionam entre si.

Merle (1981, p. 114) entcndc que sistema intcrnacional C "0 conjunto de

relar;ocs entre os principais atores que sao os Estados, as organizar;6es intcrnacionais e

as fOfryas transnacionais" c assim, 0 "conjunto dos falorcs (natural, economico,

tecnologico, dcrnogniJico, idcoJ6gico), cuja combinac;ao influi sabre a cstrutura C 0

funcionamenLO do sistema".

o fator natural 0 qual Merle menciona cnvolvc 0 aspcclO climatica, a

geopolitica, a distribuic;ao dos rccursos c sua limitac;ao global. Rcconhccc-se

atualmentc que as mulliplas expericncias do homcm reprcscntam uma amcaer8 H

natureza c que as manipula90es as quais a submctem trazem 0 risco de trazer danos ao

equilfbrio ecol6gico que condicionam a vida da espccic humana. 0 medo de as Heroes

humanas afetarcm 0 equilibrio ecologieo c conseqlicntcmentc amea9ar a propria

humanidade incita uns a pregar a volta it natureza e a organizar lutas contra os danos

(MERLE, 1981, p. 119-120).

Em rela9ao a esses atores como componentcs da estrutura, faz-se mister a

abordagcm da lcoria da interdcpendencia para a compreensao da sociedade

intcmacional contcmporanca, uma vez que a posicrao desfavoravel dc um alor em

algum falor pode represcntar reflcxos na posicrao de outros atores, e mais ainda,
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reflexos em Quiros fatofes proprios ou de terceiros, fonnando-se assim, uma complcxa

inter-rela~ao.

2.1 OS ATORES INTERNACIONAIS E AS RELAC;:OES DE
INTERDEPENDENCIA

o mundo modemo, comprccndido pelos seculos xv, XVI e XVII, consolida 0

Estado centralizado c sobcrano, 0 qual era accito como 0 centro dos acontecirncnlos

politicos extcmos c intcmos, isla e, tanto nas rclafYoes entre cntes politicos menores

como nas rciacrocs entre cntcs supranacionais. "( ...) 0 Estado moderno lomou-se 0

nueleo fundamental da articulacrao politica do novo Illomcnlo da historia da

humanidadc, seja na csrera intcma au exlerna ( ..)".1

roi com a Paz de Vestfalia2 que se consolidou 0 Estado soberano

indepcndcnte. afirmando-sc como centro da socicdadc internacional do mundo

modema. 0 Estado coloca-sc como 0 ator principal '"(...) de um novo c duro jogo

politico: jogo de rela~oes intcmacionais ccntrado na luta pelo poder (...)".3

A Paz de Vestfalia simboliza 0 inicio da ronna~ao da sociedadc intemacional

modem a por rcvelar uma nova consciencia intcmacional, au scja, os Estados passam a

I BEDIN, G. A. Socicdadc internacional e 0 scculo XXI, 2001, p. 167.
2 Fato hist6rico que se constitui como momento dcrradciro na Guerra dos Trinla Anos (1618-1648), a
qual foi concluida com a assinatura dos tralndos que constituem a paz de Vestfalin. AS tres principies
fundamentais estabelccidos pclo Tratade da Paz de Vestfalia sao: principie da libcrdade religiosa dos
Estades, principio da soberania dos Estados e principio dn igualdade entre os Estados. Desta forma, e
Estado modemo foi consolidado como polt~ncia sobcrnna e politicamentc independente, afinnando-sc
como alar fundamental no lIlundo modema.
J BEDIN. G. A. Op. cil., p. 174.
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aceitar a cocxistencia dc varias socicdades politicas, bern como 0 direito de clas se

tornarcm cntidadcs indcpcndcntcs. asscgurando sua cxistencia e 0 tratamento em

igualdadc de condic;oes. Significa dizer que se reconhccc em Vcstfalia a coexistencia

de varias unidades politicas regidas pclos principios da sobcrania e da igualdade

(VIGNAU", apudBEDIN, 2001, p. 174-175).

A socicdadc internacional passou a ser dcfinida como uma tipica socicdadc

intcrcstatal em que csHio presentes as Estados c os seus soberanos. Essa socicdadc niio

possuia qualqucr poder superior que pudcssc regular as implica<;ocs politicas

dccorrentcs do cxercicio dos Estados no contexto das relac;oes inlernacionais.

Dcssa mancira, 0 sistema internacional nao se cncontra subordinado a ncnhum

sistema legal ou a qualqucr impcrativo ctico absoluto, tampouco cxiste alguma cspccic

de inslitui~ao central ou eonjunto de instjtui~ocs que dcscmpenham as funlfocs

govern.mcnt.is (BEDIN, 2001, p. 179).

Os Estados soberanos cram dOlados de poder politico suficicntemente forte

para impor seus intcresses e decisocs no sistema intcmacional modcmo. Todos os

Estados sao considcrados potencias. pois as relalfocs entre si serao semprc baseadas na

IUlapelo poder e pela preservalfao do interesse nacional.

Neste senlido, 0 cenario intemacional passoll a ser constituido por potencias

sobcranas c indepcndentcs que se utilizavam da guerra para defender seus intcresscs

vitais. verificando-se que nao sao rcgras juridicas ou valores cticos que orientam as

condutas politicas destes atores internacionais. mas sim a convcnicncia e 0 direito do

·1 VIGNALI, Hcbcr Arbucl. Lecciones de historia de Ia." reiaciones internacionales. Montevideu:
Cutl'ura Univcrsitaria, 1993, p. 163.
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mais forte. "Em ultima insUincia, [... ] cada Estado e juiz de seus proprios interesscs. 0

recurso a guerra e urn inslrwncnto legitimo a defcsa de sellS intcrcsscs ou para a

manulcn~ao au 0 restabclecimcnto do equilibria entre as Estados sobcranosn.5

E possfvcl afirmar que a tcoria rcalista teve sua origem nos desdobramcntos do

mundo moderno, periodo em que 0 uso da forl'a nao pode ser deseonsiderado na lula

pela poder. Para os realistas, os unicos atores intcrnacionais de larga importancia sao

as Estados, c assim, a politica intemacional esta scmprc ccntrada no conflito entre os

Estados c na utiliza~ao da forva. Cada Estado procura defender sell tcrrit6rio c sellS

intcrcsses das amC3'Yas Teais ou potcnciais. 0 que gem dcsconfiam;l1 c instabilidadc na

sociedadc intcmacional. as Estados, para atingircm sellS objctivos individuais,

necessilam de seguram;a c for~a como garantia da sua manutem;ao, 0 que remctc a

qucsH'io do poder como centro da orbita internacional. 0 modelo rcalista enfatiza 0

papel do poder nas rcial'ocs internacionais (OLSSON, 2003, p. 59).

lit 0 periodo que comprccnde 0 final do seculo XX e 0 inicio do seculo XXI c

mareado por gran des mudan~as no quadro das rciat;oes intemacionais, as quais lem

sido marcadas pela criat;ao dc la~os de coopera~ao entrc os atorcs que compoc 0

sistema intcrnacional. As rclac;6cs intcrnacionais '''(...) adquiriram uma grande

complcxidade, polaridadc incerta cntre sellS principais (Hores C acentuado vinculo de

interdcpendcncia c de cooperac;iio entre os diversos sujeitos intemaeionais (...)".6 Nola-

sc a dccadcncia da sociedade internacional voltada apenas a urn unico alor, isto C, ao

Estado e sua soberania.

; BEDIN. Op. cit., p.207.
6 Ibid, p. 265.
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Apesar de estarem evcntualmcnte presentes esscs novos atores ainda no seculo

XIX, cles somcntc passaram a ocupar urn cspa~o mais significativQ na sociedadc

internacional a partir da Segunda Guerra Mundial c da criayao da Organiza~ao das

Na,5cs Unidas (ONU). Entre es~es 1l0VOSatorcs, pode-se citar as organiza,oes n30-

governamcntais e as empresas transnacionais (BEDIN, 2001, p. 269-270).

o reconhecimento da existencia de uma sociedade internacional mundializada

exige a dcfini~ao c a importancia da tcoria interdepcndcntista como instrumento de

compreensao da dimlmica e complcxidadc das rcla<;:ocs contemporancas. Alem do

Estado dcvcm ser rcconhecidos outros agcntcs de rcla~Oes au de nUXQS de projc~ao

global como alores da socicdade intcrnacional contcmporanca (OLSSON, 2003, p.

154).

Nota-se que as Estados na~ sao os unicos protagonistas ncssa nova dinamica

intemacional, "organiza~6cs intemacionais govemamcntais (OIGs), ernprcsas

transnacionais (ETNs), individuos, organiza~ocs nao-govemarncntais (ONOs) de todos

os tipos descmpenham papcis nao negligenciavcis".7

Dcsdc a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, conjuntos especificos de

regras e proccdimcntos tern sido dcscnvolvidos para guiar Estados e atorcs

intemacionais numa arnpla variedadc de areas, incluindo auxilio aDs paises menDS

desenvolvidos, prote~ao do mcio ambicntc, eonscrvarrao dos cstoqucs pcsquciros,

politica intcmacional de alimentos, cDordcna~ao intcrnacional de rnctcorologia,

politica intcmacional rnonctana, regulac;ao das corporac;oes multinacionais, politica

7 LE PRESTRE, P. EcopolHica internacional, 2000, p. 97. ,4~

~~:;,)
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internacional de navegac;ao, politica internacional de telecomunicac;oes, e comcrcio

internacional (KEOHANE; NYE, 1989, p. 20).

Sob uma comprecnsao mais dinfunica das rclacocs intcmacionais nao sc

dcscarta a dominancia dos Estados, parcln eles passam a ser submetidos a novas

C03croes, pcrdendo certas atribuivocs de sua autoridadc c tcndo que lcvar em conta os

comportamentos de outros atores (LE PRESTltE, 2000, p.97).

As rclayocs de intcrdcpendcncia freqUentcmcnte ocorrcm dentro, c podcm ser

afctadas por, cadcias de fegras, narmas, e proccdimentos que regulam comportamcntos

c controlam sellS cfeitos. as regimes internacionais comprecndcrn 0 conjunto de

disposil'ocs dirigentcs que aretam as relal'oes de interdcpendcncia (KEOI lANE; NYE,

1989, p. 19).

Na politica mundial as regras e as procedimcntos nao sao tao completos nem

lao rcspeilavcis quanta um bern regulamcnlado sislema polftico domestico, assim

como as institui.yocs nao sao Hio podcrosas nem tao autonomas. As regras do jogo

incluem algumas regras nacionais, algumas regras intemacionais, algumas rcgras

particulares e grandcs areas com ausencia de regras (KEOIIANE; NYE, 1989, p. 19).

Com 0 surgimcnto de novos alores, as rcla.yocs intemacionais sc apresentam

de fonna mais complexa, interdcpcndcnte e policcntrica. sendo que cada urn dcsses

alores passou a dcsempenhar urn papel de dcstaque na sociedadc internacional.

Os novos alores sao fundamcntais para a manutcn.yao c amplia.yao dos Ouxos

intemacionais, para a discussao de lemas comuns c para a forma.yao de regimes

inlernacionais. Tornam-se indispcnsavcis ao runcionamcnlo da socicdade internacional

na medida em que deslocam 0 centro dessa sociedadc da coexistcncia dos diversos
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atores para a convivencia, tcndo como conseqUencia 0 aumento dos vinculos de

inlcrdepcndencia e 0 aumcnto da demanda por mcio de solUl;ao pacifica de

conlroversias (BEDIN, 200 I, p. 326).

E ainda, cada um dcsscs atorcs passou a contribuir na articulalt30 de polilicas

comuns em varias Estados centre cles mesmos, na rcalizat;ao de regimes lccnicos e

cspecfficos, na conslitui~ao de instrumentos de coopcra<;:ao cconomica. cullural,

cientifica c tccnol6gica, na articuias;ao das rela~oes da sociedadc civil c na constilui<;:ao

da cidadania Illundial e no incremento dos OUXDScomcrciais e financciros, 0 que

rcsulla na forma,ao da sociedadc inlernacional conlemporiinea (HEDIN, 2001, p. 270).

Por isso c fundamental mcncionar-se 0 fen6mcno da interdcpendcncia,

confonne 0 proprio lerma da a cntender, que signifiea dependencia recipraca c

evidencia a idcia de teia de interesscs que se interpcnclram c camplctam-se. E

essencialmcntc assimetrica na mcdida em que as participantes nao disp6cm do mesma

grau de descnvolvimcnto social, economico, gcografico, financciro e militar. 0

beneficia mutuo nem scmprc e asscgurado na rela~ao entre dois ou mais paises

distinlos, pais muitas vczcs a intcrdepcndencia c assimctrica.

Assim,

Inlerdependencia para nos qucria dizer "dependencia mutua" - uma situa~ao
em que alores sao afctados, de fonnas potencialmcntc custosas. pelas aynes
de outros. Tumbem rcjeitamos a id6ia de que intcrdependcllcia implica
beneficio mulua: nossa pcrspectiva supOe que relac;nes de interdependencia
semprc envolverao cuslos, uma vez que a interdepcndencia restringe a
au10llomia; mas c impossivel cspccificar a priori sc os bencficios de uma
relaCao c,,-cederao os custos. 1550dependera do peso dos atores e tambem a
naturc7.•1. da rcla'Yao. Nada garantc que as rclayocs que denominamos
"intcrdcpendcnles" scrao caracterizadas pclo beneficio mutua.'

8 RICUPERO. R.• et 01. 0 futuro do Brasil: a America Latiml e 0 fim da Guerra Frin, p. 167.
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Ocve-se tcr 0 cuidado de naD definirmos interdependencia em tennos de

situa~5es de mutua dcpendencia iguaimciltc compcnsadas. A assimelria garantc

recursos de influcncia para as alores nas suas negocia'YOcsentre si. 0 alor menos

dependcnlC pode freqOcntemenle utilizar-se da reia'Yao de interdependcncia como uma

fonte de poder de barganha ent cima de uma questao e talvez para afetar outras

questaes (KEOHANE; NYE, 1989, p. 10-11).

A inlcrdependcncia nao rcduz a possihilidadc de conflito, uma vcz que 0 grau

de complcxidade do sistema e aumentado. Coalizocs sao cstabelecidas c diferentcs

fannas de pader sao utilizadas.

Keohane & Nye (1989, p. 8) realirmam essa ideia, ou scja, nao sugercm que 0

connilo intemacional dcsaparcccni quando a intcrclcpendencia prcvaleccr. Ao

conlnirio, 0 conflito ganhara novas fannas c podcra ate aumentar.

Alraves da tcoria da interdepcndcncia comprcendc-se que os Estados nao sao

os unicos c rnais importantcs alores no cenario intemacional c a fon;a nao e mais 0

inslrumcnlo politico de maior relevancia. HiI:de se dcstaear lambern que a scgurancra

deixa de scr 0 objelivo principal da politica internacional, a qual passa a tcr seus

inleresscs voltados ao bern estar social e aD desenvolvimento suslentavel. Tenta-se

explicar as relacrocs internacionais contemporancas atravcs de wna sclecrao mais

complcta de variavcis, onde a mera potencia militar jii nao se justifica.

As teorias tradicionais sucumbcm ao tenlar cxplicar as mudancras dos regimes

internacionais, motivo pelo qual deve ser privilegiada a analise voltada a teoria da

interdcpcndcncia.
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o reaiismo, tcoria aceita no mundo moclemo, falha £10 prcsumir que 0 Estado

hcgemonico ccntraliza c dirigc as rcia'Yocs intemacionais alraves do usa da fon;a

armada, que simboliza 0 poder. Nesta lcoria c dcfinido urn tipo ideal de politica

mundial, isla C, a politica c continuamcntc caractcrizada por UI11 con nita alivo au

potencial entre os Estados. andc 0 usa da fOfry3 e passivel a qualquer momento

(KEOHANE; NYE, 1989, p. 24).

No cnlanto, tal situa'Yao nao oearre na leoria da interdependcncia, a qual aceita

a existencia de regimes intcmadonais nao condicionados a criac;ao c ao controle de urn

Estado hcgemonico.

A noc;ao de hcgemonia perdeu sua crcdibilidadc fla mcdida em que 0 poder

militar perdeu a cficacia, porem scm haver ncgac;ao da possibilidade de conflitos por

parte dos adcplos da teoria da interdependcncia. A existcncia de grande n"mero de

intercsscs convergentcs cntre os [slados, principaimenle no aspecto econ6mico e

financciro, reduz signilicativamcnte a possibilidade de connitos armadas.

As rciacrocs de interdcpcndcncia sao rcla~oes intcrnacionais difcrcntcs

daquelas cxistentcs na sociedade rnundial durante trczentos aODS. Sao rela'roes rnuito

mais complexas que envolvem diversos atores intcmacionais, criando-se redes de

interdimbio formais c infonnais e fluxos cconomicos nunca antes imaginados, como

tambcm as possibilidades politicas de integracrao consideradas impossiveis de serCm

concreLizadas ate entao (HEDIN, 2001, p. 327).

Tendo em vista 0 crcscente papel das organiza'roes internacionais, 0 conflito

de pretensocs entre grupos internos, a coalizao de paises menos poderosos, a

instabilidadc cconomica mundial, a falibilidade no emprcgo da for~a c 0 tluxo de
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capita is entre paises, pode-se anrrnar que a tcoria rcalista nao conseguc compreenocr

lodos os fen6mcnos contemponineos da sociedade internacional.

Alualmcntc, os elementos COIllO [on;a c guerra nao sao mais utilizados para

explicar as rcla((oes inlernacionais, bern como sao incficientcs para tra((ar os caminhos

a sercm seguidos pela sistema internacional.

A ado~ao da tcoria inlcroependcntista em face da lcoria rcaJista refletc a

atua~ao do pader normativo do Dircito 1ntcrnacional c a alua~ao dos divcrsos atorcs

intcmacionais. Hoi urna maior obscrvancia ao sistema legal internacional por parte dos

agcntcs intcrnacionais, considerando-a como prcssupoSlo indispcnsavcl a convivencia

harmonica ou menus conllituosa no mundo contcmponinco.

Os temas ambientais, especial mente os relativos as mlldan~as c1imaticas, sao

cxcmplos quc podcm scr invocados para corroborar os fundarnentos da teoria da

interdependcncia. As ncgociayocs internacionais com 0 intuito de protq:ao do

ambientc global tern se tornado cada vez mais complexus, como por exemp!o, 0

cstabelecimento de urn regime de mUdany3 climiltiea, que dcmonstra 3 intcn~ao de

todos os paises coopemrcm intemacionalmcntc.

A preocupayuo mundial que envolve as questocs relacionadas ao mcio

mnbientc tambcm exempli fica a aplica~ao da tcoria da intcrdcpendencia, uma vcz que

o poder militar perdcu dcstaquc no sistema internacional, 0 qual tern sido direcionado

para 0 contexto socio-politico.
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2.2 0 FENOMENO DA GLOBALIZACAO

o papel atual dos atores das relaC;6es intcmacionais exigc uma analise no

contexlo do proccsso de globaJizac;ao, fcnomeno que alcanc;a 0 mundo contemporanco

como urn todD. I\. socicdade mundial passu a seT classificada como multipla (envolvc

as socicdacles nacionais em totalidade) e nao-intcgrada (ausencia de govcmo mundial).

Com 0 surgimcnto de novos atorcs intcrnacionais e do fcnomeno da

inlcrdepcnclencia, a globalizac;ao do mundo roi relcvanle para 0 delincamento da

crescentc complcxidadc das rclac;5es internacionais e para 0 cstabelccimento de

vinculos mais cstreitos de coopcrac;ao entre as diversos alercs intcmacionais. Ap6s os

homens terem viabilizado varias cxpcricncias nacionais, passam a arlolar posturas em

nivel intcmacional (13EDIN, 2001, p. 329).

o fenomeno da globaliz3\i=lloja e uma rcalidadc bastante cfetiva nos cinco

contincntes, dcsaliando um grande numcro de pessoas em todo 0 plancta com seus

problemas C Silas possibilidades. Com a globaliza~ao 0 plancta transfonnou-se em wn

lugar de todo 0 mundo, onde as rronteiras sc tomaram irrclcvantcs. Conligura-sc em

uma nova ctapa do desenvolvimcnto humano, com encurtamenlo das distiincias e uma

maior interdependcncia global, ern que 0 centro da articula~ao da sociedade

inlcmacional dcsloca-se dos Estados modemos para os novos alores das rela~oes

intcmacionais (13EDIN, 200 I, p. 330-331).

Ainda que 0 rcnomcno da globaliza~ao seja cssencialmcntc eeonomico, nao se

pode dcsprezar seus desdobramcntos em outras areas de conhecimento, como politica,
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cultura, direito C Qutros. A expansao dos mercados e acompanhada de inumeras e

intcrconcxas transfonna~5cs na socicdadc, estabclcccndo-se novos padr5cs de

consuma, cultura c politi ca.

Viola (1999a) diz que embora a litcratura corrente dft urn maior enfoquc a

dimcnsao cconomica da globaliza9ao, este fcnomono pode ser considerado como

multidimensional caractcrizado par seis dimcnsoes principais inter-relacionadas:

militar, economico-financcira, comunicacional-cultural, cientitico-tecnoI6gica,

ccol6gico-ambiental c politico. A dimensao militar roi a primcira a se dcscnvolver a

partir de 1941 com 0 ataquc japoncs a Pear! Harbor, em que a guerra alingc urn

canitcr planetaria, atingindo seu ilpicc em 1950 quando as Estados Unidos c a Uniao

Sovictiea atingcm a eapacidade dc dcstrui~ao tOlal do plancla atravcs de bombas

nuc1cares. Assim, em ambos os pafses 0 ean1tcr militar esta relacionado com a vida

economica e cicntifica, gerando complexos sistemas militar-industrial-cientificos.

A globaJi7..a~30da cconomia tem seu marco na decada de J 950, quando se

ronnam as grandcs corporacroes multinacionais que saem do controle dos Estados-

nal;oes lransfonnando-se em corpora 'roes transnacionais com podcr decis6rio em nlvel

global. As rcvolw;ocs tccnol6gicas tem como conscqUcncia 0 aumcnto da

produlividadc, que por sua vez cria cmprcgos de alta qualificacr30 e elimina de fonna

macicra as emprcgos de media e baixa qualificacyao produzindo desemprcgo cstrutural

em todo 0 mundo. 0 comcreio internacional cria prcss6es para que cada vcz mais as

barreiras alfandcgarias sejam dirninuidas ao mcsmo tempo em que se da a fonna98.0 de

uni6es cconomieas rcgionais complemcntarcs do processo de globalizayao (VIOLA,

1999a).
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Por volta de 1960 inicia-se 0 processo de globalizar;ao dos sistemas de

comunica\=ao que do ponto de vista simb6lico-cultural constitui a ""aldcia global", A

partir da segunda metadc da decada de 1980 a globaliza,ao comunicacional-cultural

dC111andou lima revolw;:ao nas tclccomunica~ocs, lais como satclites, tclcvisao

globalizada, fax. correia clctrfmico c internet, bem como 0 crescimento cxponcncial c

do transporte transcontinental, a dissemina~ao de contcudos. modos de vida c fannas

de lazer originalmcnte norte-americanos (VIOLA, I999a).

Quanta it csfcra cientifico-tecnol6gica, a globaliza~ao reside no aumcnto

exponcncial da intcnsidade das inlcra~oes no interior da comunidade cientifica

internacional alravcs dOB meios de comunica~ao e da inleratrao cara-a-cara nos

congressos. Podcm scr destacadas as coopcrm;ocs transnacionais entre institui~ocs de

cnsino c pesquisa (cicncia basica e aplicada) e instituic;ocs corporativas (cicncia

aplicada c tecnologias) que sc descnvolvcm acclcradamcntc, 0 que reprcscnta um

grande incremento para a produtividadc economica (VIOLA, 1999a).

o aspeeto ccoI6gico-ambicntal, por sua vcz, constitui 0 mais podcroso dos

processos de g\obalizac;ao com grandcs rcpcrcussocs sobre a atividadc cientifica e

sobre os conceitos basicos que utili"..amos para conhccer a realidade social. Nos anos

80 a humanidade Lornaconscicncia da globaliza~ao do risco c degradac;ao ambicntal e

quc a cspccic humana nao pode existlr sem 0 equilibrio da biosfera, ocasionando a

obrigac;ao de construinnos urn modele civilizatorio com amplos invcstimentos no

dcscnvolvimcnto cientifico-tccnico-intcligcntc c nas fcformas micro e macro sociais

(VIOLA, I999a).



22

A globalizacao politica cstii contida no avanc;o de ideologias e regimes

democraticos c individualistas em detrimento aos aUloritarios c socializantes. Em

quase lodos as paises do mundo, regimes autoritirios tern ccdido cspa~o aos regimes

semi-dcmocrdticos ou dcmocniticos. Neste contexto deslacam-sc a protcl(ao dos

dircitos humanos, 0 pluripartidarismo c a compctic;ao clcitoral, que sao elementos

incrcntes it vida polilica nacional c internacional. Ainda no tocantc a dimensao polilica

da globaliza,ao destaca-sc a govcrnabilidade global, que consiste no proeesso de

construC;<lOde instituic;6cs inter c transnacionais (sistema das Nac;5es Unidas, Fundo

MonClano Internacional, Banco Mundial, etc.) com capacidadc para gcrenciar as

problemas da sociedade globalizad. (VIOLA, 1999.),

Acrcsccnta-se ainda que a globalizacao c wn fcn6rncno real que tern sido

acelcrado par intcrconcxocs glabais e rcgionais aliccn;adas nos novas atares

intcmacionais, gcrando conseqUcncias transfonnadoras sabre a ESlado, que passou a

descrnpenhar novas funcocs corn sobcrania c aulonornia rclativas diluidas nurn

conjunto de redes de cornunicacao, intcrdirnbio de experiencias e de influencias

politic.s mutuas (BEDIN, 2001, p. 348-351).

2.3 ALTERA<;OES AMBIENTAIS GLOBAIS RESULTANTES DE
EMISSOES DE GASES DE EFElTO ESTUFA

Dcsde a Confcn!neia de Estocolrno ern 1972, 0 mcio ambiente vern adquirindo

destaque nas ccnas politica c ccon6mica mundiais. As ameacas amhicntais c a



necessidadc de responder a essas ameacras obrigam as alores economicos a repensar a

aplicabilidadc da noc;ao de bcm comum no plano politico mundial. 0 Il1cio ambicntc c

um dos componcntes do fcnomcno da globalizac;ao c altera de forma sistcmica

rela((oes de intcrdependcncia ecol6gica e cconomica, na mcdida em que a rcgulac;ao sc

faz por negocia~oes forma is ou por troca de interesses (MILANI, 1999, p. 107-108).

A crise ecol6gica nao poder ser vista como Iimitada territonalmenlc, pois

ultrapassa as frontciras nacionais c obriga UI11 novo pensamcnto ligado ao

descnvolvimcnto por partc dos atorcs intcmacionais, aliando as rcdes transnacionais,

as rcpercussoes locais e 0 cixo nacional das politicas de dcscnvolvimento. 0

movimento ecologico que surgiu a partir dos anos 60 tambcm colaborou para a

inserc;ao da problemittica na agenda internacional. A crise ambiental revel a a

cOl11plcxidadcdas rela'(oes inlcrnacionais conlcmporaneas a partir do caniter pluralisla

dos alores intcressados e sua atua~ao em diferenlcs nivcis de inlerven,(ao politica, ista

c, do local ao global, 0 mcio ambienle passa a integrar a agenda de negociac;oes sobre

o desenvolvimenlo (MILANI, 1999, p. 108-109).

A tomada de conscicncia da crise ambiental inicia-se ap6s a constatac;ao de

que Illudam;as tccnol6gieas, industriais e econ6micas da sociedade eslao em

desarmonia com a qualidadc de vida.

Verifica-se que cxistem pontos de dissuasao em rcla'(ao ao equilibrio entre a

atividade economica, a qualidade de vida c a ordcna'(ao natural, que vem colocar em

questao 0 conceito tradicional de creseimcnto que a rcvolu~ao industrial implantau e
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inspirou a logica dos sistcmas capitalist"s ate cntao (FRANCO', apud LEITE, 2003, p.

22).

o ESlado subcstimou 0 aspccto s6cio-arnbiental ao dcscnvolver politicas de

plena emprcgo c maximizar a uliliz3<;ao de fatofes de produ~ao, c conscqUentcmenlC

deixou de dirigir politicas ambicntais que objctivasscm uma mclhor qualidadc de vida.

A problcmitlica que gira em torna da qucsHio ambicntal poe em debate os

processos cconomicos e tccnol6gicos que cstao subordinados it logica do mcrcado c

que ofercccm riscos de degrada<;:aoao meio ambicnte, 0 que rcprescnta urn prcjuizo it

qualidade dc vida (LEITE, 2003, p. 23).

As inumeras prcvisoes ja reaJizadas conccrnentcs it cscasscz de rccurSDS a

curto prazo lcvam em considcra<;ao as laxas de consume atuais de recurso nao-

rcnovaveis (carvao, gas natural e pctr6lco) c rcnovAvcis, que dao sinais de dccrcscimo.

o cfcito estufa esta dirctamcntc relacion<ldo a crise <lmbicntal na medida em que c urn

fenomeno que atua em tres niveis econ6mico-ccol6gicos da biosfcra, ou seja, na ofcrta

de rccursos, na assimilac;ao de rcsiduos e na disponibilizac;ao de scrvi~os ambientais

(PUREZA 10, apud LEITE 2003, p. 23-24).

Alualmcntc, tcm-se accitado a proposta do dcsenvolvimcnta sustcntavel, ista

e, urn dcscnvolvimento que satisfac;a as necessidadcs do prescntc sem colocar em risco

a capacidadc das gcrac;ocs futuras de salisfazcrcm suas proprias ncccssidadcs.

9 FRANCO, Antonio Souza. Ambientc c descnvolvimento. In: Tcxtos: ambicllle e consumo. Lisboa:
Centro de Estudos Juridicos, 1996, p. 14.
10 PUREZA, Jose Manuel e FRADE, Catarina. Direito do ambientc. Coimbra: Faculdade de
Economia da Universidadc de Coimbra. 1998, p. 3.
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Signilica que uma gcracrao nao tern 0 direito de dcsperdi\=ar e dcgradar aquila que

recebeu, comprornctcndo os direitos das futuras gcra\=oes quanta aDs recursos naturais.

Leite (2003, p. 25) enfatiza que "hfl de sc rcpensar C sc aplicar imcdiatamclllC

lim modele de desenvolvimcnto que leve em considcfal;ao as gcra'roes ruturas C lima

polilica que tcoha como base a preservacao dos rccursos naturais a lango prazo".

E necessaria que haja coopcrac;ao na paliLica dos diversos alorcs intcmacionais

na preservaCao cia qualidade ambicntal, no scntido de que propicicm a gcsti'io do

patrimonio ambicntal cOlTIum. Na linguagcm de Leite (2003, p. 52), '"(I cooperacao

cleve scr cntendida como politica solidaria dos Estados tendo em mente a neccssidade

intcrgcracional de protc~ao ambiental". II

2.3.1 Bases historicas

As discussoes que envalvem 0 fen6meno elimatico de aquccimcnto global

ganharam enfoque intcrnacional em 1987, com 0 Rclat6rio Brundtland para a

Comissao Mundial sabre 0 Mcio Ambicnte e 0 Dcsenvolvimcnto das Na~6es Unidas.

Neste rclat6rio eonstavam dados que, pela primeira vel" indieavam que a acumula~ao

de gases de cfcito eSlufa na atmosfera era urn risco planetaria, cuja principal

conseqUencia seria 0 aumento da temperatura terrestrc.

Contudo, ncsta cpoca era difieil conslalar-se a validade dessas afinnac;ocs por

nao haver instrumentos eientificos eapazes de analisar a gravidade de tal denuneia.

11 Ibid. p. 52.



26

Mas, em 1988, a Organiza~ao das Nac;:5esUnidas eriou uma equipe de pcsquisadorcs -

Grupo illlcrgovcrnamental de Espccialistas sobre a EvoluQuo do Clima (GIEC) - que

em lim de sells dois relat6rios destacou a inOucncia do homem no clima em virtude da

cmissao na atmosfera dos cham ados gases de cfcito estufa.

A partir do desenvolvimento de teses eientifieas do GIEC que eomprovavam a

rela~ao cxistentc entre 0 aquccimento global e a wrao do hom em, surgiram 390CS

polilicas mais capacitadas para criar dircLrizcs de 3\=ao global objetivando 0 controle

das emissocs de gases cstufa na aunosfera.

2.3.2 Caraeteriza,iio do eFeilo estufa

A Teoria do Efeito Estufa rai criada hci mais de duzentos anos na Franc;:ap6s-

revoluc;:ao por Jean-Baptiste Joseph fourier, segundo a qual a atmosfera scria uma

enonne estufa.

Primciramente, cabe destacar a difercnca cxislentc entre cfcito eSlufa natural c

eteito estufa acentuado pela a~ao antropica. A atmosfera tcrrestrc c composta

predominantemcntc por nitrogenio, oxigenio c arg6nio. Sc houvcsscm somcnte estes

lres gases na atmosfera, a temperatura seria inferior a zero grau ccntfgmdo, 0 que

tomaria a vida inviavel. Todavia, menDS de 1% da atmosfera e composlo por outros

gases que sao rcsponsavcis pela rctem;ao do calor solar, impedindo parte da sua perda
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para 0 cspar;o cxtemo (PARENTE, 2004). Estc controle natural da temperatura

lerrcstrc em virtude da retcI19ao de calor e conhecido como efcito estufa.

Os gases respons3vcis pela efcito cSllifa sao denominados gases de cfcito

cstufa (GEE) c sao compostos de molcculas que se cncontram naturalrnentc na

atmosfera (carbono, vapor d'agua, melano, ozonio C oxido nilroso). a vapor d'agua c

o mais importante causador do cleila cstufa dcvido ao seu elcvado indicc de cmissocs

de origem natural. .hi 0 di6xido de carbono ou gas carbonico, como e populannentc

conhccido, C 0 segundo gas de cfcito cstufa em importancia c e lanc;:ado na atmosfera

de modo natural e nao natural. Atualmcntc e 0 giis que mais contribui para a

inlcnsifica~ao do cfeito estufa, oriundo principalmcntc da qucima de combustive is

fosscis (pctrolco c dcrivados).

A cnergia da radiayao elctromagnctica cmitida pelo sol atingc a atmosfera na

forma de radiayao luminosa, infravennelha c ultraviolcta. Parte da radia9ao c rcfletida

pela atmosfera, parte c absorvida e oulra parte alravcssa a atmosfera, atingindo a

superficie lcrrcstrc. Esta, por sua vez, rcllcte uma parcel a das ondas luminosas c

absorve Olltra parceia. As radiatrocs absorvidas sc transformam, 0 que rcsulta numa

cmissao de calor pela Terra. 0 calor irradiado pela Terra c lanl(ado no espayo, mas

parte desla irradias:ao fica relida na atmosfera devido a presentra de gases eausadores

do efcito cstufa. Assim, quanta maior a concentray30 de gases de efcito cstufa na

atmosfera, maior c a abson;ao de calor e maior sera 0 aquccimento almosfcrico.

A comunidadc cicntifica passoll a sc prcocupar com 0 cfcito estun, a partir da

constatayao do aumcnto da temperatura atmosfcrica devido as elcvadas emissocs

antr6picas de gases emitidos em dccorrcncia do usa de combustiveis fasseL )'P~~'~
,;j" J'"
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processos industriais. J\ quesHio se situa em lomo da elcvac;ao dos indices de dioxido

de carbono que sc tem mcdido dcsdc 0 sccul0 passado, 0 que provocaria um aumento

da temperatura na atmosfera c graves conscqUencias em tcnnos globais.

Cientislas da Commomwealth Scientific & Indus/rial Research Organisation

(CSIRO) concluiram reeentementc que a cmisslio de C02 allmentoll para 18,7 bilhiles

de toneladas em 2002, C para 17,1 bilhocs em 2003. Ambos os valorcs sc siluam em

patmnar superior ,i media anual de 13,3 bilh5es de toneladas. Segundo 0 cstudo

realizado, os valores relativos atingidos nos ultimos dais anos sc aproximam dos

m3ximos alingidos em 1998, quando foram registrados fortes inccndios na lndonesia.

Em rclac;ao aos niveis vcrilicados em 2002 e 2003, a CSIRO aponta como causa

provaveJ 0 consumo de comhustiveis f6sscis. As mcdi~oes foram efetuadas no Cabo

Grim (Tasmania), Mawson (Antartica) c P610 Sui c, segundo os cienlistas, refletern as

emissoes de gases de efeito estufa em ambito global (PARENTE, 2004),

Em rcJa<;iio as mudan~as de temperatura, 0 Banco Nacional de

Desenvolvimento Eeon6mieo e Social (BNDES), "ponta a proje,ilo do Paincl

Intergovemamental sobre Mud.n,a do Clima OPCC) referente a urn aumento da

temperatura tcrrcslre entre I c 3,5°C no dccorrcr dos pr6ximos cern anos, tcndo como

base os dados disponivcis ale 1990 c a tendencia de ernissocs nos nivcis atuais, scm a

implcmcntac;:ao de poJitieas cspccHicas para a rcduc;:aodas emissoes. Admile tambem a

potcneialidadc de impactos irreversiveis que poderao ser sofridos por paises insulares

c cidadcs situadas em zonas costeiras que sao mais suscetfveis a lTIudanc;:ac1il1l<itica,

com possibilidades de inundac;:oesa medio c longo prazo.
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2.3.3 ConseqUenci.s do efeilo eslur.

A mudam;a do clima csta diretamente rclacionada ao aquecimcnto global que,

por sua vcz cst<i relacionado as altas concentrayoes de gases de efcilo cslufa na

atmosfera. As implicac;oes da mUdallya do clima sao claras em tcrmcs de padrocs de

con sumo e dcscnvolvimcnto, uma vez que a cresccntc industrializacrao dos ultirnos

eenla c cinqilenla anos utilizou-sc da queima de combustivcis f6sseis em larga cscala,

produzindo gases que contribuem para 0 aquccimcnto da atmosfera.

Segundo Carlos A. Nobre (1992), • Avalia,ao Cicntifica de Mudan,as

Climciticas produzida pelo IPee em 1990 mcnciona que sc continuarem as padrocs

aLuais de cmissocs de gases de cfcito cSlufa, haven't urn aumcnlo da temperatura media

global de O,3°e por dccada e isla ini rcsultar num provavel aumcnto da temperatura

media global de aproximadamente 10 C sobre 0 valor prescnte em lorna de 2025 e de

3°C ate 0 final do seculo.

A Avalia~ao ainda afirma que a supcrficie lerrestrc ira sc aqueecr mais

rapidamente que as oceanos c as altas latitudes do hcmisfcrio norte irao se aquecer

mais rapidamente do que a media global durante 0 inverno. Constalou-se ainda, que se

continuarem os pad roes atuais de crnissoes de gases estufa, e esperada urn taxa media

de aumcnto no Illvel das aguas de seis centimetros por dccada, principalmcnte devido it

expansao tcrmica dos oceanos c ao derretimenta de parte das geleiras de montanhas.

Estima-se a cleva~ao de vintc centimelros em 2030 e sessenta e cinco centimetros ate 0

tinal do sceulo.
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A mudanc;a do dima tambem ira afelar os ecossistcmas florestais de diversas

fonnas em fum;ao do aumenta da temperatura c a rnudam;:a nos paddles de chuva c

urnidadc. A transrnissao de docnc;as infccciosas e a produc;ao de alimentos tambcm sao

falores previsivcis decorrentcs do aquccimcnto global, principalmentc nos paises

subdesenvolvidos.

Sc nae forem reduzidas as cmissocs de gases cstufa de acordo com as

provisoes do Protocolo de Kyoto poderao marrer ate um milhao de cspccics da Terra,

confonnc rctrata 0 Program a Ambiental da Organizac;ao das Nac;ocs Unidas

(PAONU). Se iSla Dearrer, nao 56 as rcinos vegetal c animal irao sofrer, mas os seres

hUl11anos lambem estao ern risco par depcndcrcm da natureza para garantir bens

cssenciais como comid., abrigo c medicamentos (BANCROFT-HINCHEY, 2004).

Entre os efcitos que 0 aquccimcnto global podcra tcr sabre a saudc no proximo

scculo destacam-sc a lransmissao de doen93s illfecciosas e a prodwyao de alimcntos,

principal mente nos paises em descnvolvimcnto. A temperatura mais alta associ ada it

maior umidadc, como acontcce nas florestas tropicais, aumcnta muito 0 numcro de

animais que transmitem microorganismos que causam docn93s por propiciar a

rcprodu,ao mais rapida desscs microorganismos (SABBATINI, 1997).

o rclat6rio do Painel Intcrgovernamcntal sobrcMudanyas do Clima (Ipee)

assinala que 0 aquccimento global vai derrctcr c levar ao desaparccimcnto a neve

farmada nas montanhas da America Latina, fato que conlTibuira para a redu9ao do

numcro de turiSlas na regiUo. Quanto a agricultura. 0 plantio de milho. soja e trigo

solrera as conseqiH!ncias de processos fisicos e bioquimicos, gerando grandes
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inccrtczas na sua prodw;ao, principalmcntc a de trigo, que podeni sofrer uma varim;ao

dc-IO% a +40% no Brasil (TAUTZ, 2002, p. 16-17).

o jornal 0 Estado de Silo Paulo (2003) divulgou que a Organiza9ilo Mundial

de Saudc (OMS) constatou um aumento no nwnero de mortes em tode 0 mundo em

dccorrencia do Fcnomcno de aquecimento global. A onda de calor que atingiu a Europa

no ana de 2003 levou 20 mil pessoas a 6bito, sendo que a OMS cstima que para 0 ana

de 2030 as altera~5cs climaticas poderao causar 300 mil martes pcr ano.



3 A INTRODUI;AO DA PREOCUPAI;AO COM 0 AQUECIMENTO
GLOBAL NA AGENDA INTERNACIONAL

Devido a inumeras pesquisas realizadas sabre 0 aquecimcnto global em

virtude do acumul0 de gases de efcito estufh na atmosfera, a prcocupa\=uo com as

mudanl(us climaticas foi de forma gradual ganhando importilncia no ccnario

inlcmacional, principaimenlc a partir da decada de oitenta. Dcsdc entaD surgiram

varias rconioes intcrnacionais envolvendo a qucsHio climatica, unde foram discutidas

as possivcis soiw;oes para cvitar ou aD menDS rcduzir a emissao de gases de cfeito

estufa pela homcrn.

3.1 EVOLU<;:AO DA POLlTICA AMBIENT AL GLOBAL

A evolu~ao da politica amhient.1 glohal e composta por tres rases. Ate 1968

houvc urn pcriocto alivo no ambito de conscrva\(uo de varias cspccics seguido de um

pcriodo de passividade durante 0 entrcguerras com posterior rctomada das quest5cs

ambicntais. Com a criac;ao da Organizac;ao das Nac;oes Unidas (ONU) ap6s a Segunda

Guerra Mundial, descjou-se construir um sistema intcmacional mais estavel e justo em

vista do surgimcnto de novas qucstoes que carcciam de maior coJaborac;ao mundial

(LE PRESTRE, p. 160).

Entre 1968 c 1986 houvc uma grande tendcncia em colocar em primeiro lugar

as questocs ambicntais no contexto das relac;oes intcrnacionais. A sociedadc civil das



33

nac;5es industrializadas posieionaram-se em favor da protecyao do meio ambiente

atravcs de grupos loeais em todas as zonas gcognificas, surgindo assim polilicas

publicas de beneficio ao mcio ambiente. Neste momento surgem os novos alores

governamcntais c nao-govcrnamentais. com acentuado desenvolvimento de ONOs

participantes da dclimita,iio do problema e na iniciativa politica (LE PRESTRE, p.

166).

A Conrercncia de E5tocolmo (1972) ocupa urn papel de destaque na

ecopolitica contcmporanea. uma vez quc questOes dcbatidas nesta epoca continuam se

fazendo presentes nas rela<;6cs entre os atores internacionais. Entre os fatores que

motivaram esta conferencia mundial, destacam-se 0 aumcnto da coopcrac;ao cicntHica

nos anos sessenta, a ercscentc publici dade das quest5es que envolvem 0 mcio

ambicntc, bem como 0 nlpido erescimento cconomico e a nccessidadc de coopcrac;ao

inlemaeional para a 50lu,oo de problemas importanles (LE PRESTRE, p. 174-175).

Em 1987 roi publicado 0 Rc1alorio Brundlland, 0 qual redeliniu 0 problema

ambiental e propos 0 desenvolvimcnto dunivel com vista a protcc;ao do meio mnbiente.

o inlcnso rctorno as ques16cs ambientais entre os anos de 1982 e 1997 rcflctem,

principahnentc, a prcocupac;ao com 0 aconlecimcnto de novas catastrofes e 0 forte

crescimcnlO da5 ONGs e suas rela,ocs mUluas (LE PRESTRE, p. 182-183).

Os anos compreendidos entre 1968 c 1988 sao marcados pela busca

progrcssiva it protec;ao do meio ambientc e 0 a1cancc do dcsenvolvimcnto. A

Confcreneia da Rio-92, sem duvida, ocupa posil;ao de dcstaquc no hist6rico evolutivo

das qucst5es ambicntais, e vcio alirmar as rcsponsabilidades comuns dos paises c a

responsabilidade pela degradac;ao do meio ambicnte por parte dos mais dcsenvolvidos.
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Ficou reconhecida a interdependencia do desenvolvimento e do meio ambicnte, 0 que

lorna necessaria a participa~ao conjunta na rcalizac;:ao de projctos, oa partilha de

vantagens e na coopera,ilD (LE PRESTRE, p. 194).

3.2 A CONVEN<;:Ao QUADRO DAS NA<;:OES UNIDAS SOBRE
MUDAN<;:A DO CLTMA EO PROTOCOLO DE KYOTO

Para que sc cntenda 0 Protocolo de Kyoto C necessaria conhccer 0 documcnto

elaborado pc1a Convcnc;ao Quadro das Nacocs Unidas sabre a Mudanc;a do Clirna

(CQMC) que antcccdeu 0 feferida Protocolo e que deu inicio a urn cicio anual de

reuIli5es de canitcr ambiental.

A prcocupac;ao com as mudam;as climaticas em dccorrcncia das altas cmissocs

de gases de cfcilO cstufa oa atmosfera passaram a ganhar cnfoque a partir dos aDos

oitcnta, e em 19900 fPee divulgou seu primeiro relatorio - First Assessment /?eporJ

(FAN) - cons tando a confinna(,:ao do aquccimento global c sugcrindo 0

estabclccimcnto de urn tratado global de combatc ao problema.

Em maio de 1992 roi aberta a United Nations Framework Convention on

Climate Change ou Conven,ao Quadro das Na,Dcs Unidas Sobre Mudan,a do Clima

(CQMC), aberta na ECO-92 (Cupula da Terra), fealizada em junho de 1992 no Rio de

Janeiro.

o pais para ser Parte da Convcfl(;fio deve ratificar, aceitar, aprovar ou aderir a

este documento, que cntrou em vigor em mar~o de 1994. Por esta Convcn~ao roi
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eriado um documento que reconhcce oficialmente as cvidencias de mudanyas

clinl£iticas e sao propostas algumas a~ocs e dirctrizes de inicio ao eomhate do

aquecimenlo global, cspecificamente a reduyao das emissoes de gases de cfeilo cstufa,

de mancira que ha uma adaptayao scm gran des pcrdas da biodiversidade. Em seu tcxlo

e rcconhecido que a qucsHio das mudallyas climaticas c de rcsponsabilidadc comum,

mas dc fonna difercileiada a eada pais, ou scja. os paises mais desenvolvidos tem um

eompromisso maior em reduzir suas emissoes pelo fato de a COnVCllyaOconsidera-Ias

uma conseqticneia direta do dcsenvolvimcnto.

Assim, as Partes sao divididas de fonna que possam equalizar suas obrigayoes

na lentaliva de reduzir as emissOcs dos gases dc cfeito estufa, buseando sempre 0

dcsenvolvimento sllstentavcJ e 0 alodlio aos paises em dcscnvolvimento, os quais estao

iscntos da obrigayiio de reduzir suas emissoes.

o artigo 7° da COnVeny30 cstabcleee a Confercneia das Partes (COP), 6rgao

supremo da CQMC, que tem a responsabilidade de ministrar reunioes regulares onde

seriam tomadas decisoes voltadas it problcrmitica que envolve as qucstOes climaticas.

A COP [eve a implcmcntay80 da Convcnya.o c exam ina os compromissos das Partes

sob as objetivos deste documento, novas deseobertas cientfficas e experiencias

adquiridas no decorrer da impiemcntac;ao da politiea das mudanyas climaticas. Ate 0

prcsenle momento foram realizadas nove COPs, sendo que a COP-2 c a COP-3

(Gencbra, junho de 1996 e Kyoto, dezcmbro dc 1997) representaram urn passo

importantc no reeonheeimcnto do problema c no dcsenvolvimento das negociayocs do

i'rotoeo10 de Kyoto.
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3.2.1 As Conferencias das Partes (COPs)

De acordo com 0 Ministerio da Ciencia e Tecnologia (MeT), as Conferencias

das Partes rcalizadas ate 0 momento c seus 1cmas mais rclcvantcs foram os scguintcs:

A COP-I foi realizada em 8erlim (A1cmanha), de 28 de marI'o a 07 de abril

de 1995, onde os delegados de 117 paises lanr;aram 0 MandaLo de 8erlim, alraves do

qual scriam cstipulados Iimites de cmissao dos gases causadorcs de cfcilo cstufa,

principalrncntc 0 di6xido de carbona, bern como a definicao do calcndario a ser

eumprido. Foi criado 0 Grupo de Trabalho Ad hoc (AG8M) para negoeiar e

acompanhar as implemcntacoes de todas as negocia\=oes dos paises dcscnvolvidos,

com intuito de possibilitar a~ijes apropriadas para 0 pcriodo p6s-2000, fazendo valer as

obrigacocs das Partes constantcs na Convencuo. Na COP-l tambcm foi cstabclccido 0

Activities implemented Jointly (AJJ) - dcnominac;:ao proposla pelo Brasil - que

consistc numa modalidade de cxecuc;:aoconjunta baseada na coopcrac;:ao intcrnacional

entre as Partes da Convcnc;:ao, com 0 proposito de estabilizar as conccntrac;:ocs de gases

de crcito cstufa na atmosfera. porem scm 0 direito ao credito de emissocs de carbono,

incluindo a coopcrac;:aoaos paises nao compromissados com os limites de rcduyao.

A COI'-2, rcalizada em Genchra (Sui,a), entre os dias 08 e 19 de junho de

1996, uLilizou 0 segundo rclatorio do lPCC como refercncia para as negociac;:oes que

levariam ao Protocolo de Kyoto, com vistas it reduyao dc cmissoes de CO2. A

avaliac;:ao final apresentou convergcncias para constituic;:ao dc base cicntifica para

prcssionar as nac;:ocs para ac;:oes fortes c urgentcs, nos pianos global, regional e
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nacional e cstabeleceu !TIelas obrigatorias signilicativas de redu~ao global de emissoes,

danda priori dade l:is n3((OeS rclacionadas no Anexo I da Convcnc;ao, com 0 apoio das

demais Partes.

Na COP-3, realizada em Kyoto, em 1997, foi lan~ado 0 Protoeolo de Kyoto

que scrviria como instrumcnto de fonnalizac;ao do compromisso de controle de

emissocs de gases de cfcito cstufa a partir de 1998. Cclcbrado com 0

compromelimcnlo de trinta c nove paises dcscnvolvidos, cste Protocolo inclui metas c

prazos relativos it reduc;ao ou limitac;ao das cmiss5cs [uturas de dioxido de carbono e

Qutros gases de cfcito cstufa, exceto aquclcs ja control ados pela Protocolo de

Montreal. Na COP-3 roi ncgociado que entre os allos 2008 c 2012 as cmiss6cs scjam

rcduzidas em 5,2%, fla media, com rcla~ao aos nivcis de t 990, para dioxido de

carbona, metana c oxido nitroso, e aos niveis de 1995 para hcxafluorcto de cnxofre

(SF,) e familias de hidronuorearbonos (HFC) e pernuorearbonos (PFC).

A COP-4, realizada em Buenos Aires (Argentina), entre os dias 02 e 13 de

novembro de 1998, teve como caractcristica a realiza~ao do Plano de A~ao de Buenos

Aires, que consisle num eronograma para a implemcnla~ao do ProLocolo de Kyoto,

estabeleeendo 0 prazo de dois anos para a sua regulamenta~ao. Os Estados Unidos

assinaram 0 Protocolo de Kyoto, 0 que reprcsentou urn passo simb61ico importante,

embora a adesao norte-americana ainda dcpcnda da ratifiea~ao do Protocolo pelo

Senado america no. Vale lembrar que em 1990, Estados Unidos e Russia (que ainda

nao ratifieou 0 documcnto) respondiam por 53,6% das cmissoes rercrcnciadas no

Protocolo. 0 Protocolo 56 entrara em vigor ap6s a participa~ao dos paises

industrializados que juntos participam com pelo menos 55% das emissoes globais.
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Na COP-5, realizada em Bonn, no poriodo de 23 de oUlubro a 05 de

novcmbro de 1999, ocorrcrarn rcuni5es tccnicas de consulta sabre 0 cumprimcnto do

Plano de Buenos Aires.

Ao realizar-se a COP-6, em Haia, de 13 a 24 de novembro de 2000, 0

Protocolo de Kyoto ja contava com 183 assinaturas, mas devido a varias divergencias

a reuniao acabou sendo adiada par urn dia c, naD havcndo conscnso, acabou scndo

suspcnsa. Os trabalhos reiniciaram em julho de 2001, em Bonn (COP-6.3), ocorrenda

l11odifica.;:oes no tcxto original do Protocolo de Kyoto que tcriam racilitado a

ralificayao do rcfcrido docuITIcnto, mcsmo scm 0 apoio dos Estados Unidos.

Em Marraqucsh, entre as dias 29 de outubro c 09 de novcmbro de 200 I,

rcalizou-sc a COP-7. onde foram discutidos aspectos juridicos que cnvolvem 0

Protocolo de Kyoto e a rcgulamenta<;ao dos mecanismos de compensm;ao das redU(;:5es

de emissocs que nao foram fcchadas em Bonn. 0 objetivo foi cncontrar um mcio de

contabilizar as cmiss5es de fonna real, para que 0 contIole de cmissocs nao tome

onerosas as transa<;oes de compensa<;3o.

A COP-8, rcaliz.d. em Nova Delhi (india) no periodo de 23 de oUlubro. I·

de novembro de 2002, tinha como objetivo a cxplora<;3o de mecanismos para acertar

um regime mundial de rcdu<;ao global das cmissoes, com responsabilidades

compartilhadas pcr todos os paises. Porcm, os Estados Unidos rejcitaram 0 Protocolo e

as navocs em dcscnvolvimcnto, que 0 apoiam, se manifestaram no sentido de que c

prcferivel adaptar-sc a mudam;a climatica do que tentar amcniza-Ia. Exigiu-se que

paises em desenvolvimento como 0 Brasil, China e india tambem devcriam eumprir a

meta de reduzir as emissoes de gases de efeito cstufa.
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A COP-9 foi realizada em MiHio (ltulia), entre os dias lOa 12 de dezembro

de 2003. Varios assuntos foram dcbatidos e ncgociados, tendo como principais temas a

ratific31.;aO do Protocolo de Kyoto, as silua~6cs climaticas atuais e os Mccanismos de

Dcscnvolvimcnto Limpo (MDL). A incertcza nas negocia~ocs sabre a ratificaryao do

Protocolo traz prcocupa90cS, ja que c necessaria a assinatura de 55 palses, que oa sua

soma rcpresentam pela menos 55% das emissocs dos gases do cfeito cstufa, sendo csta

a condiyao cstabclccida para que 0 Protocolo entre em vigor. Scm as ades6cs, as

eSlratcgias e mccanismos criados ate agora pcrdcm seu valor, 0 que rcpresenla a perda

de dez cmos de trabalhos diplom<iticos. 0 que era mais cspcrado da COP-9 seria a

adcsao da Russia, 0 quc nao veio aconlcccr. Foi adiada para 0 proximo ano a

possibilidadc de avan<;osmais cfetivos para a implcmcnta<;ao Protocolo.

Podc-sc dizer que as a<;ocs propostas durante as Confercncias das Partes a

partir de Kyoto tern dado en rase aos mecanismos de controle de emissocs de gases de

cfcito estufa c it promo<;ao do desenvolvimento sustenUivel nos paises menos ricos. Os

I11ccanismosdc flexibiliza<;ao do Protocolo de Kyoto sao instTumentos comerciais para

facilitar a ado~ao de mctas de rcdu<;iiodas cmissoes pelo govcrno e por empresas dos

paises descnvolvidos.
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3.3 0 PROTOCOLO DE KYOTO

Os principais instrumentos do regime de mudancras climaticas sao a

ConvclH;ao Quadro das Na~oes Unidas sabre as Mudam;as ClimaLicas assinada no Rio

de Janeiro em 1992 e 0 Protocolo de Kyoto.

o Protocolo de Kyoto [oi assinado em 1997 durante uma rcuniao de ultima

hora rcalizada na cidade de Kyoto (Japao) e reprcscnta urn avancro em rclac;:ao ii

cfctivac;:ao dos objclivos C obriga'Yocs estabc1ccidas na Rio-92 com 0 intuito de Iimitar

e rcduzir as cmissocs de gases de cfcito eSLufa, embora ainda cxistam varias artigos

pendcntcs a scrcm discutidos em rcunioes postcriorcs.

Para cntrar em vigor, 0 Protocolo deve sec rntificado por pclo menos cinqiicnta

c cinco dos paiscs signatarios que reprcscntem em sua lotalidadc pclo menas 55% das

cmissoes globais dc gases dc efeito cstufa, com base no ana de 1990. Ate 0 momenta

setenta e sete paises ja ralitlearam 0 Prolocolo, 0 que ainda c insuficiente, pois csses

paises juntos sao responsaveis por 36% das cmissocs dos gases de cfeito estufa, 19% a

menos que 0 necessario (TODO DIA, 2002). as Estados Unidos sao responsaveis por

cerca de 25% das emissoes mundiais dos gases de efcilo estufa. mas 0 Presidcnte

George W. Bush rejeilou 0 Protocolo de Kyoto por considcra-Io nocivo a cconomia do

pais (JORGE ARBEX JR.).

o Protocolo dividiu os paises em dois tipos, isto c, aqucles pertencentes ao

Ancxo I tern compromissos obrigatorios de emissoes maximas para 0 ana de 2010,

como os paises da Organizayao de Coopcrayao c Descnvolvimento Economieo
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(OCDE) e ex-paises eomunistas da Europa (Hungria, Republica Cheea, Eslovaquia,

Pol6nia, Eslovenia, Estonia, Lituania c Letonia). Os paises nao pcrtcncentcs ao Ancxo

I nao {em compromissos obrigatorios de cmissocs maximas para 2010, cmbora

poderao ter a partir de 2020.

Nesta divisao, os Estados Unidos ocupam uma posh;;ao constanle de Ires

componcnlCS fundamentais: 0 estabclccimento de mctas baixas corrcspondentcs a

menos de 5% de redu'(ao de cmissocs em 2010 em rciayao em ano de 1990;

estabclccimcnto de mcLas de reduc;ao da taxa de crcscimcnto das cmissocs por parte

dos paises em dcscnvolvimcnto; cstabelccimcnto de mccanismos de mercado que

f1exibilizem as rnetas, cspcciaimcnte as cotas de cmissao comcrcializavcis entre os

paises Ancxo 1.12

Atraves do artigo 30 destc Protocolo, os paises industrializados do Anexo 1

compromctclll-se cm reduzir e limitar suas redu((ocs antr6picas de gases de efeito

estufa. Porcm, tais limites sao I1xados e quantilicados a cada pais no Ancxo B,

enquanto os gases a serem control ados cstao enumerados no Anexo A do Protocolo.

Os paises desenvolvidos ficam obrigados a reduzir em 5,2% os gases dc cfeito

estufa no periodo de 2008 a 2012, sobre os nivcis eSlimados em 1990. Quanto aos

gases controlados de origem antropica, dcstacam-se 0 gas carbonico (C02), metano

(CII4), 6xido nitroso (N20) c substitutos dos c1orofluorc.rbonos (CFCs) tais como,

hidroDuorcarbono (HFC), perfiuorcarbono (PFC) e hcxaDorito sulfuroso (SF6). Em

rel'\,ao as cmissoes de 1990, da-se • possibilidade de cscolha do ano de 1995 como

11VIOLA, Eduardo. Rio + 10 = Joancsburgo. Rumos pard 0 desenvolvimento sustentavel:
expcriCncias d;t Alemanha c do Brasil, 2002, p. 37.
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ana-base para as substitutos dos CFCs, bern como para a Europa Central

possibililada a cscolha de maneira gcrai wn Dutro ana-basc.

A UnHio Europcia, cspccificamcntc, compromcLc-sc a reduzir em 8% as

emissocs de gases de efcito cstufa (que e 0 mesma indice para a maioria dos paises da

Europa Central), ao passo que os Estados Unidos comprometcm-se em rcduzir em 7%

suas cmissocs c Japao c Canada em 6%. Para a China c paises em dcscnvolvimcnto,

como 0 Brasil, india c Mc':xico, ainda nao [oram estabclccidos niveis de rcduc;ao.

o artigo 20 do Pr010col0 ainda estabclcce mcdidas a scrcrn tomadas pelos

paises do Anexo I para a satisfacao dos compromissos de rcdw;ao de emissocs

assumidos pclas Partes, que devcrao se csfon;ar na apJicacao das politicas c mcdidas

adoladas como 0 objetivo de reduzir a urn palamar minimo os ereitos decorrcntes das

cmissoes de gases de efeilo estufa provenientc das ac,:oeshumanas.

Entre as ohrigac,:oes assumidas pclos palses signatarios do Protocolo de Kyoto

e que sao Partes constantes do Anexo I da CMQC e a dc avaliar as emissoes ocorridas

c informar 0 secrctariado, as quais serao apreciadas por espccialistas para urn possivel

controle da aplicac,:aodo Protocolo.

o artigo 40 rcafirma alguns compromissos assumidos na CQMC quc con tern

obrigac,:oesgerais que se cstendem aDs palses constantcs do Ancxo I ou nao, relativas a
claborac;:ao de invcntarios de emissoes e programas quc visam a alCnuac;:ao das

l11udanc,:asc1imaticas, bern como a cooperac;:ao em matcria tccnol6gica c pesquisas

cicnlificas e tecnicas. Os compromissos finnados tambcm dizcm respcito it forrnac;:aoe

a educac;:ao, bern como a infonnac;:ao quanta aos programas e atividades rc1acionadas

que viabilizem a efetivac;:aodo Protoeolo.
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Nao ha mcm;ao dircta e exprcssa quanto a constituiryao de urn mercado de

certilic3r;OCS de rcduryao de cmissao ou permissoes para poluir. 0 que atualmcnte

parccc ser necessaria. A Confcrcncia das Partes rai cncarrcgada desta clabora<;;aoem

sua primcira sessao realizada no ano de 1998 em Buenos Aires, 0 que restall

inrrutifera.

o ProtocoJo de Kyoto cstabelccc quaLro mecanismos de troca, au seja, troea de

urna Parte com cia mesrna, trocas intcrnas de varias Partes do Ancxo I que acordaram

conjuntamcnte 0 cumprimcnto de urn objctivo, trocas entre Partes do Ancxo I que nao

acordaram conjuntamentc 0 cumprimento de urn objcLivo e troeas de uma Parte do

Ancxo I c uma outTa Parte. No primeiro casa, sc as emissoes de uma Parte no decorrer

de um pcriodo de compromisso de redu~ao sao inferiorcs a quantidade que Ihe foi

atribufda, a diferen~a C, a sua demanda aereseentada a quanti dade que Ihe e atribuida

para perfodos de eompromisso de redu~ao seguintes. No segundo caso, as Partes

padem eSlabelecer urn acordo para 0 eumprimento dos seus compromissos desdc que 0

total de suas cmissoes nau uJtrapasse as quanlidadcs que Ihe foram atribuidas em razao

do Protocolo de Kyoto, a cxemplo dos Estados da Uniao EUfopcia. A tcreeira situa~ao

meneiona 0 fato de que toda Parte do Anexo ] pode ceder a qualquer outra Parte do

Anexo T, ou adquirir junto a eSla, unidades de redw;ao de emissoes rcsultantes de

projelos dcslinados a redu~ao das emissoes antropieas, desdc que eumpridas as

seguinles eondi~oes: 0 projclo em questao deve ser aprovado por cstas Partes; deve

permilir uma redu~ao das emissoes; a Parte adquirente deve cumprir suas obrigayoes

relativas it avaiia~ao das cmissoes C it informa~ao c; a aquisi~ao deve compicmenlar as

medidas tomadas nacionalmcntc para 0 curnprirnento dos indices de reduyi'io c de
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limilac;ao assumidos. 0 ultimo caso faz men~ao ao quadro do Mecanismo do

Desenvolvimcnto Limpo, sendo que as Partes do Ancxo I que beneficiam as Partes nao

constanlcs no Ancxo 1 com atividadcs que implicam na rcdw;ao das emissocs de Carma

certificada podem utilizar-sc destas reduc;ocs para cumprir urna parte de sellS

compromissos.

3.3.1 Os Mecanismos do Protocolo de Kyoto

Alem das mcdidas neccssarias ao cumprimenlo dos compromissos estipulados

na CQMC, 0 Protocolo de Kyoto ainda prcve tres mecanismos de flexibiliz3c;ao que

tmnbem scrvem de instrumcnto para 0 cumprirnento das mclas.

A Implemcntac;ao Conjunta (.foint lmplemenlal;on - )1), prevista no artigo 60 do

Prolocoio, c urna possibilidade de urn pais do Ancxo I rccebcr unidadcs de cmissao

reduzida (UER) quando auxilia no descnvolvimcnto de projctos que viabilizam a

reduc;ao de cmissoes em outros paises do Anexo I. de forma a suplcmentar as ac;6es

domestieas.

o Comereio de Emiss6cs (Emission Trading - ET) consiste na possibilidade de

que os paises do Anexo I, compromissados na rcduc;ao das emissoes de gases de efcito

cstufa, possam comercializar as unidadcs de cmissao com outras partes, sob 0 prisma

de incrcmenlar a eficiencia cconomica na reduc;ao de emissoes.
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Martins Juras mcnciona que 0 comercio de emissoes preve um sistema global

de compra e venda de cmissocs de di6xido de carbono, bascado no modelo de mcrcado

ja utilizado nos Estados Unidos para a rcdw;ao das cmiss5cs de di6xido de enxofre

(802), rcsponsavei pela chuva acida. ESlCsislema de crcdilos - certi neados de quolas

- favorcce as cmprcsas que reduzcm suas emissoes, atuanda como urn incenlivQ de

mcrcado c como um forte Catorde indw;ao para a concrctizac;ao dessas redw;ocs.

o Mecanismo de Dcsenvolvimento Limpo - MDL (Clean Development

Mechanism - CDM) c uma pcnnissao dada aos paises industrializados para que

financicl11 prQjctos de rcdw;ao de cmissocs ern paises em descnvolvimento em traca de

[cccbimento de crcditos como fanna de suprir parte de seus compromissos.

o MDL teve origem na proposta brasileira apresentada em maio de 1997 na

Conven.;:ao de Bonn, sendo posteriormente lransfonnada e adaptada em Kyoto. Pode-

se dizcr que e urn mecanisme de grande contribuiyao para 0 objetivo de mudar

efetivamentc a tendcncia de aquccimento global, porern, apesar de 0 Protocolo de

Kyoto mencionar suas caraeteristieas e objetivos, este mecanismo nao foi

regulamentado, cabendo as Partes a elabora.;:ao de uma seric de regras sobre sua

irnplementa.;:ao atravcs da Confercneia das Partes.

o Instituto Eeologica aponla que esta iniciativa gem creditos de redu~ao para os

paises do Ancxo I ao rnesmo tempo em que os paises ern dcsenvolvimento sao

ajudados, pois estes se beneficiariam de reeursos finaneeiros e teenol6gieos adieionais

para 0 financiamento de atividades sustentaveis e <ia redu.;:ao de emissoes globais.

Ressalla-sc que os projetos devem oferecer bcnefieios reais, mcnsuraveis c a longo

prazo para mitiga~ao do aquecimento global. Obscrva-sc que ha possibilidade de
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Llliliz~ras reuuc;oes certificadas de cmissocs obtidas durante 0 periodc de 2000 a 2008

COITIOaUKilio no cumprimcnto da rcduryao estabelecida no periodc de 2008 a 2012.

Outro aspeclo import.mtc e que 0 I1nanciamcnto dc atividadcs sustcntavcis pelo MDL

Icvaria a menos depcndencia de combustivcis r6sscis nos paises em dcscnvolvimcnto

c, conscqticntcmcntc, it diminui~ao das emissoes a lango prazo. Os projctos MDL

podcm ser implcmcntados nos sclores cnergctico, de transporte c florcslal, scnda que

cstc ultimo c bencficiado com projctos dc florcstamcnto e rci1orestamento (reduc;ao dc

desmalamcnto c qucimadas Oll com a conscrvayao de ilorcstas csliio cxcluidos deste

mecanisme ate 0 momenta).

E de sc notar que cmprcsas podcm invcstir c cxecutar projetos de acordo com 0

arligo 12, isto c, "( ...) pode envoI vcr cntidadcs privadas c/ou publicas c dcvc-sc

slljcitar a qllalqucr orientayao quc possa ser dada pelo conselho executivo do

mecanismo dc desenvolvimcnto limpo". Neste mesmo artigo ainda c mencionado que

o MDL deve cobrir 0 Ofcramento administrative por meio do projcto de rcnda bruta, C

parte dcsla rcnda dcver ser usada para ajudar paises em descnvolvimento que sao

partieulannentc vulncniveis aos cfeitos advcrsos de mlldan.ya climatica. Continua em

aberto quem c 0 rcsponsavel pcla ccrtifica~ao dc reducrao das emiss6cs, contudo, 0

artigo 12 do Protocolo preve que a verificacrao devc ser feita par argUos independentes.



4 AS NEGOCIA(:OES DO PROTOCOLO DE KYOTO E A
PARTICIPA(:AO NORTE-AMERICANA

ConConne mencionado no capitulo anterior, durante a COP-3 em dczcmbro de

1997 roi cstabclecido 0 Prolocolo de Kyoto que c urn instrumcnto contento obrigac;5cs

que cnvolvcm 0 cngajamcnlo dos paises dcscnvolvidos no combale as caus(ls da

ITIudanc;ado c1ima resultantcs da ac;ao humana.

o Prolocoio de Kyoto continua sem 0 aval final para que entre em vigor

dcvido ,) oposic;ao de paises como os Estados Unidos c a Russia, que nao rcconhccem

as bases cicntilicas dos cstudos sebrc as mudanc;as climilticas C SU3SconseqUcncias c

anal isam as rcfonnas tccnicas neccssiirias para a adequac;ao de alto custo para as suas

economias. Ate novcrnbro de 2003, ccnto c vioLe paises haviam ratificado 0 Protocolo

(GREENPEACE,2004).

No inicio do mesmo ano de abertura para assinaturas, os Estados Unidos

afinnaram que nao iriam ralificar 0 Protocolo, fato que dificulta a entrada em vigor

dcste inslrumento urna vez que silo os respons8vcis por 36% das crnissocs do Ancxo

B. Se todos os palses do A.ncxo I ratificarcm lcr-sc-a 64% das emissoes, se urn au mais

de UI11 pafs do Anexo I, que some 9% ou mais dus cmissoes nao ratificar, nao serao

alcamrados os 55% das emissoes necessarias para 0 Protocolo de Kyoto cntrar em

vigor.

A posic;ao nortc-americana em nao ratificar 0 Prolocolo scguiu tres Iinhas

principais: 0 cstabelccimenlo de metas baixas (menos de 5%) de reduc;ao de cmissocs

ate 20 I0, tendo como ana base 1990; 0 cstabclccimcnto de melas de rcduc;ao da taxa
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de crescimento das emissocs por parte dos paises emergcntes; e 0 estabelccimcnto de

mccanismos de mcrcado que ncxibilizasscm as metas, particularmentc as colas

comcrcializavcis de cmissao entre as paises do Ancxo I. as Estados Unidos obtivcram

exito em rClay30 aDs europcus quanta a primcira meta, porcm fracassaram na scgunda

meta. Quanta a terccira, condicionaram a assinatura do acordo ao compromisso de

tlcxibilizayao, com apoio do Canada, Australia, Russia e dos paises do Lcstc Europeu.

(VIOLA, 2001).

Dunn & Flavin (2002, p. 53-55) razcm men~ao ao impaeto oeasionado pelo

Protocolo de Kyoto na competitividade internacional, uma vez que George W. Bush

argumcntou que 0 acordo de Kyoto tomaria as industrias amcricanas menos

compclitivas ao fOfyar as cmprcsas a adolarem tecnologias caras. Varias emprcsas dos

Estados Unidos, Europa e Canada dcmonstraram prcocupac;ao em relac;ao a vantagem

compctitiv8 sc forcm forc;adas a suportar 0 onus financciro das limit3((ocs das cmissocs

que seus concorrcntes amcricanos nao enfrentariam. Nos Estados Unidos, economistas

projeLam altos custos de implcmcntac;ao c rccomcndam uma abordagem cautelosa

relativa it ratificac;ao do Protocolo.

Em julho de 1997, durante a negoeia~iio do Protoeolo de Kyoto, 0 Senado

norte-americana, com maioria republicana, posicionou-sc contnirio a rati ficac;ao do

Protoeolo, a nao ser que as paises em dcsenvolvimento assumisscm compromissos de

diminuir sua taxa de cresci menlo futuro de emissocs. Ainda assim, 0 govemo Clinton

assinou 0 Protocolo, mas nao 0 enviou ao Senado para ratifieac;ao (V]OLA, 2001).

Todavia, a resistencia norte-americana it rati11cac;ao do Protacolo de Kyoto esta

conccntrada nos republicanos, c wn Presidenlc rcpublicano lera mais podcr de
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pcrsuasao sobre os conservadores para lograr a aprova~ao destc Prolocolo que urn

Presidente democrata (VIOLA, 1998, p, lOa),

Segundo Viola (2002b), 0 regime dc mudan~a climatica exigc sempre a

presen~a de pela menos um alor que impulsionc 0 processo c que scja capaz de lidcrar

e de suslcnlar 0 regime. Apenas qualro atores aprcscntam cste potencial dcvido as suas

importancias na economia c no ambientc global. iSla C, Estados Unidos, Uniao

Europcia, Japuo e China. Paises como a India, Russia, CanadA, Indonesia e Brasil tern

dcmonstrado grande importancia em todo 0 proccsso de decisao, apcsar de nao lerem 0

potencial de lidcran~a,

4, I OS BLOCOS DE NEGOClA<;:AO

o regime de mudanyas climatic3s foi Iiderado pelos Estados Unidos e pela

Uniao EuropCia entre 1989 e 1991; pela Uniilo Europeia entre 1991 e 1995; pelos

Estados Unidos, Uniilo Europeia e .lapao entre 1995 c 1997; c desdc 1998, apenas pela

Uniilo EuropCia (VIOLA, 2002a), Entre os principais bloeos dcstaearn-se:

Paises dcscnvolvidos com alLas taxas de carbono por unidade de 1'1B e

per capita, ou seja, Estados Unidos. Canada e Australia. Nesles palses ocorrc urna

divisao de for~as entrc ncolibcrais c nacionalistas (eontrarios 30 regime de mudan~a

climatica) e entre ncossocialdemocratas e verdes, scndo os primeiros favoravcis de
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maneira modcrada ao regime e os segundos fortemente favoniveis ao regime (VIOLA,

2002a).

Paises desenvolvidos com media intcnsidadc de carbono por unidade do

PIB e per capita como Alcmanha, Reino Unido, Holanda, Suecia, Dinamarca,

Finlandia, Franrya, Bclgica, Luxcmburgo. Auslria c Itillia. Ncstcs paises hit

prcdominancia dos ncossocialdcmocratas, fortcmcntc favoravcis aD regime de

mudancra climatic3. Espanha, Portugal, Orceia e Irlanda apoiam a posi<;ao dos

primciros paises por rcccbcrcm compens3yocs dentro da UnHio Eurapcia (V10LA,

2002a).

Paises dcscnvolvidos com media intcnsidade e guc tern dificuldadc em

rcduzir suus cmissocs, por motivo de ja tcrem rcduzido bastante suns laxas antes de

1990 como Japao, Nova Zcl§ndia e Norucga, ou porque possuem opiniiio publica com

baixa rcsponsabilidade global, como Sui9a c Islandia (VIOLA, 2002a).

raises pertencentcs it ex-Uniiio Sovielica e que sofrerarn urna notavel

rcducao nas emissocs de carbono ReIo coJapso da economia, e conscqUcntemcnle tern

creditos no conjunto de compromissos assumidos. Sao cles: Russia, Ucnmia, Bielo-

russia, Bulgaria c Romcnia. Nestes paises prcdominam as naeionalistas au neoliberais

com posi~5cs favonivcis ao regime de mudan9a climatica desde que seus respectivos

paises sejam favorccidos a media prazo (VIOLA, 2002a).

Os Raises exportadorcs de petr6lco - Anibia Saud ita, Kuwait, Ira, Iraque,

Emirados Arabcs, Argelia, Ubia, Venezuela, Indonesia e Nigeria - apresentam alta

intcnsidade de emissoes de carbono por unidade de PIB c alguns Lambem per capita.
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I-hipredominancia dos neoliberais, nacionalistas ou coaliz5es entre cstas taq::5es, com

posicionamcnto nculro au favoravcl ao regime de mudan~a climiitica (V10LA. 2002a).

Os paises cmergentcs aprcsenlam media intensidadc de carbono por

unidadc de PIB que c provcniente da matriz energctica de carvao c/oo petr6lco COITIO C

o casa da China, india, Africa do SuI c Mexico, au do excessivo desmatamento, como

o Brasil, TaiHindia, Mahisia c filipinas. Todos csscs paises ap6iam 0 que foi finnado

no Protocolo de Kyoto em fUny30 dos bcncficios provcnicntes do MDL. Na China C fla

India prcdominam as coaliz5es entre nacionalistas c ncolibcrais, contnirios a Iimitac;ao

das cmiss5cs. Tais paises sao favonlvcis ao regime somcntc em conscqUcncia dos

ganhos advindos com a implemcnta~ao do MOL. Na India existe forte opiniao

favonivcl ao regime. No Brasil e no Mexico predominam as coaliz6es cntTc

ncosocialdcmocratas e neolibcrais, modcradamente favoraveis ao regime (VIOLA,

2002a).

Nos paiscs emergcntes com baixa intcnsidade de carbona - Argentina,

Chile, Uruguai, Costa Rica, Coreia do Sui e l1ungria - cxiste forte apoio ao Protoeolo

de Kyoto em dccorrencia do MDL. I-Iaprcdomimlncia de coaliz6cs entre os neoliberais

e as neossocialdemocratas, modcradamentc favoraveis ao regime (VIOLA, 2002a).

Nos paises pobres como a Africa Subsahariana Bangladesh Bolivia

Honduras. Guatemala. enLrc outros lodos os sclorcs da soeicdade sao favoraveis ao

regime de mudanc;a c1imatica em dccorrcncia do MDL. Os pcqucnos Estados-Ilhas

(fiji, Jamaica, Malta, elc.) sao muito vulneraveis as mudanc;as c1irnaticas, 0 que

detennina 0 posicionarnento favoravcl ao regime (VIOLA, 2002a).



52

o processo de negociacrao intemacional e complcxo e as decisocs sao tomadas

somcnlc por conscnso, 0 que caraclcriza uma larera di fieil dada it compJcxidadc dos

temas e ao grande numcro de intcresses cnvolvidos. Nao cxistem regras de

proccdimcnto cspccificas adotadas para a Confercncia das Partes, sendo que

prevalccem as regras de proeedimento da Assembleia Geral da ONU. As negocia~5es

sao fcitas mcdiantcs bloeDs organizados de acordo com os inlcrcsscs dos paises.

Assim, Durante as Confcrencias das Partes poslcriorcs a Kyoto houvc as principais

coalizocs de ncgociac;ao:

Uniao Europeia: tern autoridade para conceber acordos internacionais

como uma parte indepcndcnlc. Propos wn amplo regime de sanc;ao para aqueles que

nao cumprisscm 0 Protocolo de Kyoto.

Grupe Guarda-Chuva: eomposto pelos mcmbros da aCDE que nao sao

parte da Uniao Europcia. Enquanto mantem urn eerto grau de autonomia, apresentam

intcrcsscs comuns para asscgurar aeesso aos mecanismos de rncrcado para rcduzir

custos dos seus cornpromissos, dando grandc apoio aos rnccanismos Ilexibilizadores.

Grupa dos 77 !TIais China: fannado por cerca de 130 paises em

desenvolvimento. Aa passo que as visoes dos mcmbros variarn, a (mica prioridadc

dcstc grupo tern sido de asscgurar seu dcscnvolvimento eeonomieo e social CIll

decorrcncia do regime de mudanc;a climatica. Eles tern a visao comum dc quc as

paises dcscnvolvidos sao os principais rcsponsaveis pelas emissocs de gases de cfcilO

cstura, c que csscs paises dcvem Iidcrar na rcduc;ao das cmissoes c clllpregar capital

nos paises em dcsenvolvimento.



53

Alianca dos Peguenos Estados-llhas: composto pela uniao de quarenla e

dais paises do Caribc c Pacifico, cada urn particulanncnte vulncnlvcl aos ercitos das

mudanc;as c1imaticas. Assim como as paises do Grupo dos 77 mais China, propuseram

a transfercncia de tccnologias limpas dos paises dcscnvolvidos para as em

desenvolvimento.

Organizacao dos Paises exportadores de Pctrolco: prcocupados com a

declinio das vendas de pclr6leo, que scria resultado dos esfon;os contra a mudaoCY3do

dima, tern negociado compcnsacyocs cconomicas por qualquer perda futura em suas

vendas.

Grupa de Inlcgridade Ambiental: lidcrado par Suiera c Coreia do Norte,

diversos paises tern lutado pela prcocupac;ao com a intcgridade ambiental constante no

Protocolo de Kyoto. t\ posi9ao do grupo admite urn limite rigido no uso de

mecanismos do Prolocolo.

Uma questao quc tcm dividido a Uniao Europcia c 0 Grupo Guarda-Chuva c a

incJusao dos sumidouros de carbono. 0 segundo grupo quer urn desconto nas suas

metas de redu9ao dc emissao de gases par retirar grandes volumes de dioxido dc

carbono da atmosfcm atravcs das suas florestas e campos agricolas, assim como

prctcnde a incJusao de llorestas no MDL, sustentando que scm cssas medidas nao IHI

viabilidade cconomica na implemcnta~ao do Protocolo de Kyoto.

Palses que possucm industrias competitivas como India, China e alguns paises

do Sudcstc Asiatico sc opoem a projctos de uso da tcrra e flarestas por prefcrircm

recebcr novas tccnologias em projctos industriais. Costa Rica e Colombia tern se
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esron;ado na conservw;ao de suas florestas, bern como na arrecada~ao de funclos para

continuar com estas atividadcs. as paises africanos nos quais a seguran'r3 da com ida C

o mais importantc, aprescntarn rcccio em pcrdercm suas terras sc arvorcs forcm

plantadas.

4.2 A ATUA<;:Ji.O NORTE-AMERICANA

Em mar~o de 200 I, com menDS de tres meses de cargo, 0 Presidente dos

Estados Unidos George W. Bush anunciou oficialmentc a sua retirada das ncgocim;:oes

que envolvem 0 Protocolo de Kyoto, aprcscntando duas raz6cs para tanto: falta de

rclcvancia dcpositada nos mccanismos de mcrcado c 0 nao estabelccimento de

compromissos para os paises de rcnda media com 0 Tapida crcscimento das crniss6cs.

Tal posicionamcnlo causou grande furor na comunidade internacional, porcm a Uniao

Europcia resolveu lcvar adiante as ncgocia~5es para complctar c rati ficar 0 Protocolo

(VIOLA,2002a).

o prcsidentc norte-americana alegou ainda que 0 estado do conhecimento

cientflico sabre as mudan~as c1imftticas nao pennitc atribuir as causas antropicas a

origem do fenomeno e que medidas de reducrao das emissoes de gases de efeito cstufa

lornariam vulncnivcl a cconomia do Estados Unidos, agravando a conjuntura

energetica. Porcm, as justificativas aprescntadas sao quesliomiveis, uma vez que 0
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(pee aprcsentou urn rclat6rio com mais de mil paginas onde eonstam indicios

suficienles de que 0 aquceimento global tern como causa as atividadcs antropicas.

Ha que sc destacar que 0 govcrno dos ESlados Unidos admitiu que a po(ui~ao

produzida pelo homem e rcsponsavel pelo aquecimcnto global c tem grave impacto

sobrc 0 meio ambicnte. Em um relat6rio de duzentas c sesscnta c oito paginas

submetido iI ONU, a Agencia de Prote,ao Ambiental dos Estados Unidos (EPA)

consla 0 que l11uitos cientislas ja vem argumcntando hiJ. muito, ou seja, que as

atividades antr6picas sao causas significativas do aquecimento global. Todavia, a

adminislra~ao de George W. Bush afinnou que ainda nao vc necessidade de ratifiear 0

Protocolo de Kyoto (BBC, 2002).

George W. Bush provocou a ira dos governos europeus e recebeu dos

ambientalistas 0 apelido toxic texan (lexano lOxico), que da uma no~ao da opiniao dos

ccologistas a respcito do presidente nortc-americano (SCI-IWAlnSMAN, 2002).

Destaea-se que no dia 09 de fevereiro, na rcvista norte-americana Fortune,

foram publicadas inronna~6es com detalhes cientffieos acerca das mudamyas

elimalicas, ou scja, que 0 mundo esta a eaminho de virar um inferno em razao do

aquccirncnto global. Neste artigo consta ainda que 0 Pcnlagono considera a

possibilidadc real de estarmos muito perto de um limjar crftico a partir do qual 0 clima

pode virar repcntinamente, em menos de uma dccada. A temperatura no planeta subiria

e os padr6es de chuvas e secas seriam alterados em varias partes do pianela,

provocando cstiagcns c jnunda~6cs, c aumcntando os eonflitos intcmacionais,

principal razao do interesse do Pentagono no tema (COELHO DA COSTA, 2004).
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Nesta reportagem ainda consta que cicntistas endossaram um relatorio da

Union of Concerned Scientists CUeS) que acusa George W. Bush de cnganar 0 publico

c distorcer a cicncia de acordo com sua vontadc politica. Trata-sc de uma dcnuncia

ampla, mas a qucsUio vital efa a suprcssao dos cstudos sabre mUdamy3 climatka c

rcgisLros de temperatura do relat6rio unllal da Agencia de Protc~ao Ambicntal (EPA)

divulgado em junho de 2003, ordenada pcla Casa Branca, que as substituiu por urn

eSludo financiado pelo American Petroleum Instilule. Mesmo jomais que aplaudiram a

den uncia da UCS, como 0 The New York Times, nao citaram 0 estudo do Pentagona,

ao passo que QuIros, mais impcrialistas, lcntaram dcsqualificar 0 posicionamcnto da

organizu'Yao sobre 0 aquccimcnto global. Mesmo depois de publicada a den uncia no

Reino Unido e amplamcntc comentada na midia europeia, asiatica, arabc, israclense,

canadense c brasilcira, as prineipais orgaos da midia norte-americana continuam

alhcios ao assunlo (COELHO DA COSTA, 2004).

o que tudo indica, de acordo com 0 artigo publicado na revista Carta Capital,

parcce que mais vale morrer sonhando 0 american dream do que abrir mao do

exagerado padrao de consumo dos Estados Unidos, au scja, melhor morto do que

menos rico. E mais, a conclusao do rclat6rio do Pcntagono c positiva: os Estados

Unidos sobrevivcrao sem perdas catastroficas, ao contrario da maioria dos dcmais

paises do Illundo (COELHO DA COSTA, 2004).

o posicionamcnto do Govcmo Bush quanta it sua retirada das negocia.;:oes do

Prolocolo de Kyoto e conflitante com aquela apresentada durante a campanha eleitoral,

ocasiao em que a atual presidente norte-americana cxprcssou 0 seu apoio a limita~ao

par lei, de emissao de dioxido de carbono par usinas termeh:tricas (responsaveis par
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cerca de 70% da gera~ao de cnergia eletrica do pais), em sua maioria movida por

combustivcis f6sseis altamcnte polucntcs. Em discurso profcrido no cstado de

Michigan, 0 enta~ candidato chegou a dcclarar que iria rcqucrcr junto ao Congrcsso c

aos grupos ambicntalistas e industria is que alcanyassem padr5cs de ar limpo, com

rcduc;:aodas emiss5es de gases poluentcs. Ap6s a posse, diantc da prcssao de selorcs da

industria do pelr61co c do carvao, George W. Bush afirmou ser contrcirio it imposic;:ao

de redul'oes dc cmissoes de di6xida de carbona (SARNEY FILHO).

4.2.1 A rela,aa entre Estados Unidos e Uniao Europeia

A Uniao Europeia, para ganhar apoio dos paises que fazcm parte do Grupo

Guarda-Chuva, teve que ceder em varias segmcntos, como rcconheccr os creditos de

scqUestro de carbono atravcs do manejo das florestas e do solo; nao impor rcstriyoes

ao usa dos mecanismos flexibilizadorcs; c accitar urn regime rcduzido de san~6cs.

Dcssa ronna, 0 acordo obtido ficou muito aqucm daqucle proposto pelo govcmo

Clinton em Haia (2000) c que tinha sido rejcitado pel a Uniao Europcia. Para conseguir

apaia do Canada, Norucga, Sui,a, Nova Zclandia e Islandia (pcrtcnccntes aa Anexa I),

promclcu financiamcnlos adicionais para 0 desenvolvirncnto de capacidadcs

institucionais c a transfcrcncia de tecnologias limpas, a eonlar de 2005 (VIOLA,

2002b).
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Desde a retirada dos Estados Unidos das negocia~oes, a Uniao Europeia partiu

do principia de que urn acordo minima scria mclhor que 0 cncerramento do Protocolo

de Kyoto. A partir da rccusa na ratifica~ao do Protocolo par parte de George Bush, as

paises passaram a considcrar a aprova~ao dcste documento como urn emblem a em

favor da ordem mundial bascada na ncgocia~ao multilateral, 0 que naD condiz com a

politica adotada pela Prcsidcntc norte-americana.

I-hi tempo que a politka adotada par George W. Bush tern dado sinais de

isolamcnto c arrogancia em rclacao ao mundo, principalmentc quando sc trata das

providcncias de todo 0 mundo para tCillar rcduzir a emissao de polucnlcs. Apcsar de

scr 0 pafs que mais emite gases de cfcilO cstufa no mundo, os Estados Unidos

continuam se ncgando a seguir as dctcnnina~6cs estipuladas no Protocolo de Kyoto,

sob a alegac;ao de que haveria prcjuizo as suas industrias e cxigencia uma economia de

encrgia muito grande. 0 seerctitrio Colin Powell chegou a promcter que um plano

alternativo scria aprcsentado na Confcreneia das Partes em Marrocos (FLAY1N,

2001).

A rccusa na ratifica(f:i'iodo Protocolo sob as justiticativas Icvantadas pelo

prcsidcnte Bush dcnota urn dcseaso com a fcn6mcno global que envolve as mudanyas

climaticas em detrimcnto ao bem-estar da economia norte-americana. Pode-sc,

inclusive aeeitar que a posir;:ao norte-americana na soeicdade internacional e de

isolamento. Neste ponto vale ressaltar 0 pensamcnto de William Safire13, citado par

Joseph Nyc Jr. (2002, p. 248), "'uni-' nao e 'iso-''', au seja, a poiftica unilateralista nao

pode ser traduzida como isolamcnto.

13 SAFIRE, W. The purloined treaty. New York Times, 9 abr. 2001.
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As primeiras atitudcs da administra~ao Bush levaram a manifesta90es de

indignac;oes com 0 unilatcralismo, porcm 0 presidentc rcjeiloll 0 r6tulo. Certos

unilalcralistas dcfendcm a abordagem de os "as outros que sc dancrn" na promo~ao de

valorcs amcricanos. Os unilateralistas acreditam que as intenc;ocs norte-american as sao

boas c que a sua hegcmonia c bcnevola, cnccrrando-sc assim a discussao. Qutros

unilatcralistas intercssam-sc menos peJa promo~ao do que pcla prolcCao dos valorcs

american os, c as vezcs con lam com a opiniao isolacionista ainda cxistentc. Urn

simpatizante do multilatcralismo mcncionou que dcsdc 0 Dircito do Mar alc 0

Protocolo de Kyoto, dcsde a Convencao da Biodiversidade, a apliC31(aOextraterritorial

do embargo comercial contra Cuba au Ira, as bruscas exigencias de rcforma do Banco

Mundial e do Fundo Monetario lntcmacional ate 0 Tribunal Penal lntemacional, 0

unilatcmlismo norte-americano c vista como urna sindrome oniprescntc com tcndcncia

a imprcgnar a politica mundial (NYE JR. 2002, p. 249-250).

Ainda que a prcsidcnte Bush tcnha argumcntado que 0 Protocolo podcria

prejudicar a economia americana, sua nao-implcmcnta~ao, na verdade, sera mais

danosa. 0 Governo Bush - com suas profundas Jiga~5es pessoais c financciras com a

industria dos combustiveis f6sscis - cstiJ. tcntando levar a na<;:aode volta as fontes

cnergcticas do pctrolco c do carvao. No final, aqllclcs paises que mais cedo sc

cmpenharam na contenyao das mlldan<;:8s climaticas dominarao os gigantescos

mercados tccnologicos cnergeticos dos pr6ximos anos, gcrando rnilhoes de novos

empregos. Muitos paises ja se apressam na busca de uma nova gerayao de tccnologias

encrgclicas, como cclulas de combustive I, turbinas e6licas e gcradores solares. Na
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Europa, 0 mercado de energia coliea e oulras lecnoiogias ja apresenta grande taxa de

crescimento (FLAVIN, 200 I).

4.2.2 0 posicionamento norte-americana como conseqi.h~ncia de uma polltica
unilateralista

Dcvcm ser observados diversos pontes relativos aD significado do all1al

Protocolo de Kyoto: a retirada dos Estados Unidos das ncgocia.;ocs do Protocolo e sua

sustentabilidadc a lango prazo diantc da prcssao da opiniao publica intcmacional; a

viabilidade de urn tTatado para rcduzir as emissoes de gases de efcito cstuJa quando 0

principal pais cmissor esta ausente; a perda potencial das cmprcsas curopcias e

japoncsas pel a nccessidade de avan~ar rapidamcnlc oa reduyao da emiss6cs que

envolvcm sellS processos produtivDS; a capaeidadc de impulsionar 0 Protoeolo pc las

emprcsas que cslao assumindo compromissos voluntArios; a consolidac;ao substantiva

c institucional do mercado de carbona; a forya rclativa do sclor conservador da

sociedadc norte-americana; a pOlencial cmcrgcncia de um proposta altcrnativa advinda

do Governo Bush; e a forya relativa dos sctorcs que impulsionam eompromissos de

rcdUl;ao da taxa de crcscimcnto futura das emissoes nos paises emergcntcs (VIOLA,

2001).

Nota-se que nao Ca primcira vcz que os Estados Unidos ficam isolados ou em

extrema minoria nas uJtimas decadas, mas c a prime ira vez que csta cnvolvida uma

questao dc alta politica, como 0 Protocolo de Kyoto. E tambem a primeira vez que 0
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govemo norte-americana conta com uma forte oposi'Yao intcrna e extema. 0 prestigio

intcrnacional CSHi decaindo as custas de sua rctirada das ncgocia~ocs. A assinatura do

Protocolo em 1997 dcsencadeou urn movimento em sclorcs emprcsariais em favor de

novas tccnologias dcscarbonizantes. Para as crnprcsas que ja adcriram as novas

lecnologias, os Estados Unidos sc virao obrigados a adcrir ao Protocolo em pOlleos

anos.

Em certos casos, atitudcs unilalcralistas podcm conduzir a cria<;ao de padrocs

intcrnacionais supcriorcs, levan do it promoc;ao do bern estar publico. 0 Protocolo de

Kyoto scria urn desses caSaS sc tivcssc rcccbido lratamcnto difercntc. Muila gentc que

aceita a realidadc das mudanc;as c1imaticas c que apoia a CQMC achou 0 Protocolo

muito dcreiLuoso porque sua meLa de corte das cmissocs s6 pode scr aicafllyada a urn

custo minoso, au talvez nem assim. Urn plano a longo prazo com base em reduC;6cs

mais brandas no eomec;o daria tempo para que os estoques de capital se ajustasscm.

Tambem scria possivel a concilia~ao com 0 crescimento economico. que bcneficiaria

tanto as nac;ocs ricas quanta as pobres. Se ao invcs de simplesmentc condenar 0

Protocolo it morte, 0 governo Bush tivesse tentado elaborar uma politica encrgctica

intcrna que cortassc as emissocs c ao mesmo tempo ncgociar com as outras na~6cs um

tralado mclhor, seu unilatcralismo inicial Leria dado certo e fomentado os interesscs

mullilalcrais (NYE JR., 2002, p. 259).

Essa posiyao norte-americana tcm contribuido cada vez mais com 0

senlimento antiamericano em grandc parte da popuJac;ao mundial. Esta rejcic;ao esla

relacionada a ideias de que 0 succsso c a riqueza norte-americana sao produLos da

cxplora~ao do reslo do mundo; que os Estados Unidos imp6em seus valores e estilos
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de vida, delcriorando as oulras sociedades; e que eles nao assumem as

responsabilidadcs globais derivadas de scu papel central no mundo (LEIS; VIOLA

2002).

4.3 A RUSSIA 100 PROTOCOLO DE KYOTO

o presidentc russo Vladimir Putin rejeitou 0 pedido da ONU e de lideranyas

europcias para que ratifiquc 0 quanto antes 0 Protocolo de Kyoto. A ralifica'fao pOT

parLe da Russia tomou-sc alga fundamental pam a entrada em vigor do Protocolo

desdc que os Estados Unidos dcclaram que nao 0 rati licariam em 2001.

o consultor politico do Grecnpcace, Steven Guilbeaut dissc que 0 presidcnte

russo ja teve mais de tres anos para analisar a implementayao do Protocolo de Kyoto

na Rlissia, e a sua tentativa de ganhar tempo pode seT prejudicial a todD 0 processo. A

Russia pode tcr urn papel de Iidcrany3 c contribuir para a solu~ao do problema das

allera.;oes climatieas, como lambcm pode eseolher fiear do lado do prcsidcnte George

Bush (GREENPEACE, 2003).

Durante a Cupula da Terra em 2002 (Joancsburgo), 0 govemo russo anunciou

que 0 pais ratificaria 0 documcnto em breve. Contudo, 0 processo passou a ser alvo de

grandcs prcssocs por parte das forc;as nao-favoniveis aD Protocolo provenienLes, por

exemplo, do Ministcrio de Descnvolvimento Economico c Comcrcio da Russia

(GREENPEACE,2003).
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A questao da nao-ratificaryao russa envolve aspectos estrategicos, ou seja. a

Russia csta tentando barganhar com fon;as favonlvcis c contnirias ao Protocolo. Os

amcricanos participam com um eventual apoio financciro para que a Russia nao

Tatirique a acordo, enquanta 0 presidente Putin pede mais vantagens aos europeus,

tavoniveis it ratifica~iio (DIALETACI-II, 2003).

4.4 CONSEQUENCIAS DA RETTRADA DOS ESTADOS UNlDOS DAS
NEGOC1A<;:OES DO PROTOCOLO DE KYOTO

Torna-sc perceptivel que ncohum regime internacional ambiental C viavcl scm

a prcscn~a dos Estados Unidos. Mcsmo com a prescnt;:a deste pais 0 Protocolo de

Kyoto tern urn impacto muito limitado no cTescimento das cmissoes de carbono.

Enquanlo 0 wee estima que scria necessaria uma reduryao drastica das emissocs para

frcar a mudanrya c1imatica, a verdade e que a impiementay80 do primeiro periodo de

compromissos do Protocolo nao gcraria reduy30 nas emissocs totais, apenas a reduy30

de 8% dos paises desenvolvidos, 0 que seria contrapesado pelo crescimcnto das

emissocs dos paises em dcscnvolvimento. Todos os palses do mundo cst30 sendo

responsaveis pelas dificuldades da construyao de um regime para atenuar a mudam;a

ciimalica devido a uma exccssiva relevancia dos intcresscs nacionais, mas alguns tern

uma rcsponsabilidade mai~r, como por cxemplo, os Estados Unidos (VIOLA, 2003,

p.197).
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Viola (2002a) diz que as incerlezas sobre 0 Prolocolo depcndem da capacidade

das elites curopcias, juntamcntc as clites globalistas rcsponsavcis nortc-amcricanas,

pcrsuadircm em sell favor a opinia.o publica dos ESlados Unidos; da capacidadc das

elites europeias, juntamcnte com as clites globalistas responsaveis dos paises de rcnda

media. pcrsuadircm a populayao em favor da nccessidade de compromissos de rcduyao

da taxa de crescimento futuro das cmissoes; do sucesso dos sctorcs empresariais ja

compromctidos com as mctas cstabclecidas, da rapidez com que 0 setar cmprcsarial de

cnergia colica descnvolva urn ambicntc rcgulador favonivcl na maior parte do mundo;

do succsso dos govcmos, cmprcsas c ONGs em dcscnvolvcr c consoli dar urn mcrcado

global de carbono; e das dificuldades do govemo Bush elaborar uma proposta

allcrnativa que seja atrativa para a maioria dos paiscs-chave.

Admite-sc que a entrada em vigor do Protocolo de Kyoto esta nas maDS dos

Estados Unidos ou da Russia, c se csta nao ralificar, 0 Protocolo pode ser declarado

morto. Mas se a Russia ratificar, assim com a Uniao Europcia, Canada. c Japao,

rcsullaria em 61% das emissoes, uma vez que somcntc a Russia responde por 26% das

emissoes. Desta [onna, 0 Protocolo entraria em vigor mesmo scm os Estados Unidos c

a Australia tcrem ratifieado. Caso a Russia nao ratifiquc, corremos 0 risco de fieannos

sem um tratado internacional para mudam;as globais c voltarmos para a situac;ao de

1992, onde nao tinhamos nenhum doeumento que obrigassc os paises a combater a

mudan,a do clima e 0 efeilo eslufa (ALVARENGA).

A Uniao Europcia cspera que haja apoio ao plano scm a prcscncra dos Estados

Unidos. 0 Bloeo diz que levara 0 Protocolo adiantc com ou scm os Estados Unidos,

apesar de suas cmissoes corresponderem a apenas 24,2% do total dos paises
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descnvolvidos. sendo que estc biDeDprecisa \ular para incluir paises suficienlCS para

manter a meta de redu~ao de 55%.

Por Dutro lado, hfl opiniocs no senti do de que a possibilidadc de 0 Protocolo de

Kyoto sec abandonado, a qucstao das mudan~as climaticas causadas pel a cfeito cstufa

nao vai dcsaparcccr. as govcmos podcm tentar ncgociar Qutros tipas de paelos. Ate

mcsmo George W. Bush admitiu estar prcparado para fazcr alga neste scnlido, dentro

dos pariimctros de Kyoto (FRTGOLETTO, 200\).



5 CONSIDERACOES FJNAIS

A dificuldade da comunidadc internacional em identiticar objctivos comuns e

estabeleccr interesses universais scm cstarem voltados aos interesses individuais de

cada Eslado, lorna pOlleD provavel a cxtinc;ao dos conflitos no cenurio internacional. A

ralta de homogcncidadc c harmonia na socicdadc internacional permite urna rellcxao

bascada nas politicas realislas, urna vcz que os adcptos da tcoria da intcrdepcndcncia

jamais ncgaram 0 contcudo da tcoria rcalista. Evidcntemcnte. a politica mundial

contcmporanca e bascada em rclacroes de dcpcndencia rcciproca entre os atores

intemacionais C, par conscguinte, scraa mclhor cxplicadas pelos interdepcndcntistas.

A tcoria da intcrdepcndcncia nao ignora a figura do Estado, tampouco sua

sobcrania c hcgcmonia, ma.s atribui a cssas ultimas urna hicrarquia no plano das

rela~ocs intcrnacionais sob varios aspectos, 0 que contribui para a analise da

mundializa~ao e do papel dos atores intemacionais.

J-Ia casos em que 0 objctivo voltado ao interesse com urn ja foi tra~ado, mas 0

interesse individual de urna grande potencia esta tornando remoto 0 alcance dcsle

objeLivo. Como excmplo mais nolavel, destaca-se a grande preocupa~ao rnundial com

as quesWes que envolvem 0 meio ambicnte, cujo maior sirnbolo e a Convcn.;:ao

Quadro das Na.;:oes Unidas subre MudanlYu do Clima. Desta convenc;ao surgiu 0

Protoeolo de Kyoto, que c um instrumento criado com 0 intuito de desenvolvcr

mecanismos de contcn~ao do cCcilo estuCa e que gera obrigac;oes c devercs a todos os

seus signatarios. 0 objctivo voltado a inlcresscs comuns na esfcra global roi lralYado,
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parem 0 interesse individual de uma gmnde potencia esta tamanda remoto 0 alcance

de lal o~ictivo.

Posicion amen los antagonicos, tal como 0 da major palencia ccon6mica

111undial - Estados Unidos - ao cumprimcnto do refcrido Protocolo tern fTustrado os

objctivos da Convenyao, demonstrando que rnotivavoes economicas continuam a

prevaleccr em dctrirncnto dos beneficios que uma mudam;:a efcliva na utiliza~ao dos

meios de produc;:ao c das fontes mundiais cnergclicas poderiam proporcionar a

humanidade c ao meio ambiente.

A pcrcepc;iio mundial da dimensao da qucsHio, assim como seus cfcitos

cconomicos, politicos, sociais c ambicntais traduzcm urn dos maiores dcsafios ja

cnfrentados pela humanidade, uma vcz que sua soluc;:aoexige urn enormc esfon;o no

scntido de alterar significativamentc as atividades antropicas que causam algum tipo

de deteriora~ao do meio ambiente.

Mas a simples rnudanc;a politico-cconomica nao basta para superar a crise

ambiental que cstamos vivenciando. E necessario quc aos poucos se desenvolva e sc

torne cfetivo urn processo de conscientizaQao para 0 qual seriam nccessarias as

prciticas educativas a media prazo c a aplica~ao de instrumento com forc;a jurfdica a

curto prazo, no scntido de dcscnvolver urn sensa de responsabilidadc na preservac;ao

ambiental em todos os seres humanos.

A proje~ao dessas condulas humanas dotadas de responsabilidade sobre 0

proprio dcstino c sobre a qualidadc de vida das gerac;oes futuras passa a ter grande

relevancia ao ser associada com a teoria da intcrdependcncia, pois partc-se do
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principia que a melhoria oa qualidadc de vida de todD 0 plancta scria [ruto de

conscientizar;ao c esfor~o mutua, a partir dos principios de prevcnyao c prccaw;Ho.

Assim, a implemcntayao do mecanismo de desenvolvimcnto limpo, par

exemplo, scria mcra conseqticncia de uma conscicnlizayao vollada para a protcyao do

meio arnbientc, sem que os intcrcsses ccon6micos erncrgisscm c pudesscm inlluenciar

de mancira lao negativa, vista que a rclac;ao harmoniosa entre as habitantcs do piancta

eo mcio ambicnte scria alga almcjado par lOdos.
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STATUS DE RATlFICA<;:AO DO PROTOCOLO DE KYOTO
(17 DE MAR<;:O DE 2004)

Assinatura Ratilicayao * % de
emissoes

I. AFRlCA DO SUL --- 31/07/02 (AC) ---
2. ANTiGUA E BARBUDA 16/03/98 03111198 (R) ---

3.ARMENlA 25/04103 (R)

4. ALEMANl-IA * 29/04/98 31105102 (R) 7.4%

5. AUSTRALIA • 29/04/98 --- ---
6. AUSTRlA' 29/04/98 31/05102 (R) 0.4%

7. ARGENTINA 16/03/98 28/09/01 CR) ---
8. AZERBAIJAO --- 28/09100 (AC) ---
9. BAHAMAS --- 09/04/99 (AC) ---
10. BANGLADESH --- 22110/01 (AC) ---
II. BARBADOS --- 07108/00 (AC) ---
12. BELGICA • BELIZE --- 26/09/03 (AC) ---
13. BELGICA • 29104/98 31105102 (R) 0.8%

14. BENIN --- 25102/02 (AC) ---
IS. BOLIVIA 09107198 30111/99 (R) ---
16. BOTSUANA --- 08/0S/03 (Ae) ---
17. BRASIL 29104/9S 23/0S/02 (R) ---
18. BULGARIA' IS/09/98 15/0S/02 (R) 0.6%

19. BURUNDI --- 18/10101 (AC) ---
20. BUTAO --- 26108102 CAC) ---
21.CAMAROES --- 281OS/02 (AC) ---
22_CAMBOJA --- 22/08/02 (AC) ---
23. CANADA * 29104198 17112102 (R) ---
24. CAZAQUISTAO 12/03/99 --- ---
25. CHILE 17/06/98 26/08/02 (R) ---
26. CHINA 29/05/98 30108102 (AP) ---
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27. CHIPRE --- 16/07/99 (AC) ---
28. COLOMBIA --- 3Oil110I (AC) ---
29. COMUNIDADE ECONOM1CA 29/04/98 31105102 (AP)
EUROPEIA * ---
30. COSTA R.ICA 27/04/98 09/08102 (R) ---

31. CROACIA * 11/03/99 --- ---
32. CUBA 15/03/99 30/04/02 (R) ---
33. DINAMARCA * 29/04/98 31/05102 I (R) 0.4%

34.DJIBUTI --- 12/03/02 (AC) ---
35. EGITO 15/03/99 --- ---
36. EL SALVADOR 08/06/98 30111198 (R) ---
37. EQUADOR 15/01/99 13/01/00 (R) ---
38. ESLOVAQUIA * 26/02/99 31105102 (R) 0.4%

39. ESLOvEN1A * 21/lO/98 02/08/02 (R) ---
40. ESPANHA * 29/04/98 31105102 (R) 1.9%

41. ESTADOS UNlDOS DA
12111/98AMERICA * --- ---

42. ESTONIA * 03/l2/98 141l0102 (R) ---
43. F3DERA~AO DA RUSSIA * 11103/99 --- ---
44. FU1 17/09/98 17/09/98 (R) ---
45. F1LlP1NAS 15104/98 2011 1103 (R) ---
46. FINLANDIA • 29/04/98 31/05/02 (R) 0.4%

47. FRANC;;A* 29104198 31105/02 (AP) 2.7%

48.GANA --- 30/05/03 (AC) ---
49. GAMBlA --- 01106101 (AC) ---
50.GEORGIA --- 16106/99 (R) ---
51. GRA BRETANHA E 1RLANDA

29/04/98 31/05/02 (R) 4.3%DO NORTE *
52. GRANADA --- 06/08/02 (AC) ---
53. GRECIA * 29/04/98 31105102 (R) 0.6%

54. GUATEMALA 10/07/98 05/10/99 (R) ---
55.GUIANA --- 05/08/03 (AC) ---
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56. GUlNE --- 07/09/00 (AC) ---
57. GUINE EQUATORIAL --- 16/08/00 (AC) ---
58. HONDURAS 25/02/99 19/07/00 (R) ---

59. HUNGRIA * --- 21/08/02 (AC) 0.5%

60. ILl-lAS COOK 16/09/98 27/08/01 (R) ---
61. Ill-lAS MARSHALL 17/03/98 11/08/03(R) ---
62. lLHAS SALOMAO 29/09/98 13/03/03(AC) ---
63. INDONESIA 13/07/98 --- ---

64. lRLANDA * 29/04/98 3 1/05/02 (R) 0.2%

65. rrAUA * 29/04/98 31105/02 (R) 3.1%

66. ISRAEL 16/12/98 15/03/04 (R) ---
67. iNDIA --- 26/08/02 (AC) ---

68. ISLANDIA * --- 23/05/02 (AC) 0.0%

69. JAMAICA --- 28/06/99 (AC) ---

70. JAPAo· 28/04/98 04/06/02 (AT) 8.5%

71. JORDAO --- 17/01/03 (AC)

72. LETONlA • 14/12/98 05/07/02 (R) 0.2%

73_LESOTO --- 06/09/00 (AC) ---

74. L1BERJA --- 05/1 1/02 (AC) ---
75_L1ECHTENSTErN • 29/06/98 --- ---
76. L1TUANIA * 21/09/98 03/01/03 (R) ---

77. LUXEMBURGO * 29/04/98 31/05/02 (R) 0.1%

78. MADAGASCAR --- 24109/03 (AC) ---
79. MALAsIA 12/03/99 04/09/02 (R) ---
80. MALAWI --- 26/10/01 (R) ---
81.MALDIVAS 16/03/98 30/ I2/98 (R) ---

82. MALI 27/01/99 28/03/02 (R) ---
83. MAURiCIO --- 09/05/0 1 (AC) ---
84. MARROCOS --- 25/01/02 (AC) ---
85. MALTA 17/04/98 11111101CR) ---

86. MI~XICO 09/06/98 07/09/00 (R) ---
87. MICRONESIA 17/03/98 2 I/06/99 (R) ---
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88. MONACO • 29/04/98 --- ---

89. MONGOLIA MONGOLIA --- 15/12/99 (AC) ---
90.MYANMAR --- 13108/03 (AC) ---

91. NAURU NAMIBIA --- 04/09/03 CAe) ---

92. NAURU --- 16/08/01 CR) ---
93. NICARAGUA 07/07/98 18111/99 CR) ---
94. NIUE 08112/98 06/05/99 (R) ---
95. NIGERIA' 23110198 --- ---

96. NORUEGA • 29/04/98 30/05/02 (R) 0.3%

97. NOVA ZELAN/)[A • 22/05/98 19112102 (R) ---

98. PAisES BAlXOS * 29/04/98
31/05/022 1.2%

(AC)

99. PALAU --- 10/12/99 CAC) ---
100. PANAMA 08/06/98 05/03/99 (R) ---

101. PAPUA NOVA GU[NE 02/03/99 28/03/02 (R) ---
102. PARAGUAI 25/08/98 27/08/99 (R) ---

103. PERU 131l1/98 12/09/02 (R) ---
104. POLON[A' 15/07/98 13112102(R) ---

[os. PORTUGAL' 29/04/98 31/05/02 (AP) 0.3%

106. QU[RlBATI --- 07/09/00 CAC) ---
107. QUIRGUISTAO --- 13/05/03 (AC) ---
108. REPUBLICA DA COREIA 25109/98 08/11/02 (R) ---

109. REPUBLICA DE MOLDOVA --- 22/04/03 (AC) ---
110. REPUBLICA DOMIN1CANA --- 12/02/02 (AC) ---
III. REPUBLICA POPULAR --- 06/02/03 (AC) ---DEMOcRA TICA DO LAOS

112. REPUBLICA TCHECA • 23/11/98 15/1 [/01 CAP) 1.2%

113. REPUBLICA UNlDA DA --- 26/08/02 (AC) ---TANZANlA

114. ROMENIA • 05/01/99 19/03/0 I (R) 1.2%

115. SAMOA 16/03/98 27 111100 (R) ---

116. SANTA LUCIA 16103/98 20108/03 ---
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117. sAo VICENTE E 19/03/98 --- ---
GRANADlNAS

118. SEICI-IELLES 20/03/98 22/07/02 (R) ---

119. SENEGAL --- 20/07/01 (AC) ---

120. SUECIA * 29/04/98 31105/02 (R) 0.4%

121. SUi<;A· 16/03/98 09/07/03 (R) 0.3%

122. SRI LANKA --- 03/09/02 (AC) ---

123. TAILANDIA 02/02/99 28108102 (R) ---

124. TRINIDAD E TOBAGO 07/01/99 28/01/99 (R) ---

125. TUNiSIA --- 22/01103 (AC) ---

126. TURCOMENISTAO 28/09/98 I I/O1/00 (R) ---

127. TUVALU 16/11/98 16/11/98 (R) ---

128. UCRANIA • 15/03/99 --- ---

129. UGANDA --- 25/03/02 (AC) ---

130. URUGUAI 29107/98 05/02/0 I (R) ---

131. UZBEQUISTAo 20/11/98 12/10/99 (R) ---

132. VANUATU --- 17/07/0 I (AC) ---

133. VIETNAME 03/12/98 25/09/02 (R) ---

134. ZAMBIA 05/08/98 --- ---

TOTAL 84 121 44,2%

... Indica Partes do Ancxo J da ConvelH;ao-Quadro das Na90es Unidas sabre Mudanca do Clima
: Com a c)(~lusao t~rritorial das IIhas Faroe .
• Para 0 Relno na Europa.

Notas:
R = Ratificacao
AT = Aceitaciio
AP = Aprovacao
AC = Asccnsao

Fonte: Quadro extraido do site do Ministerio da Cicncia e Tccnologia
Disponivcl em: http://www.mct.gov.br. Accsso em: 17 abr. 2004.

http://www.mct.gov.br.
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RANKING DOS 50 PAisES MAIS POLUIDORES NO ANO DE 1997
VALORES EXPRESSOS EM MILHARES DE TONELADAS DE

CARBONO

I ESlados Unidos 1.489.648

2 China 913.768

3 Russia 390.616

4 Japiio 316.164

5 india 279.899

6 Alemanha 227.364

7 Reino Unido 142.096

8 Canada 133.890

9 Corcia do Sui 116.701

10 !talia (incluindo San Marino) 111.323

II Ucrania 100.427

12 Mexico 99.964

I3 Polonia 95.4 I3

14 Fran,a (incluindo Monaco) 92.878

15 A frica do Sui 86.532

16 Australia 86.336

17 Brasil 78.666

18 Ira 78.585

19 Arabia Saudila 72.616



80

20 Coreia do Norte 68.794

21 Espanha 66.584

22 Indonesia 65.103

23 Tailiindia 56.992

24 Turquia 54.042

25 Taiwan 53.475

26 Venezuela 51.144

27 Holanda 44.256

28 Argentina 37.629

29 Mahisia 35.710

30 Republica Tcheca 33.495

31 Cazaquistiio 33.471

32 Egito 29.829

33 Romenia 29.390

34 Belgica 28.127

35 Usbequistiio 27.936

36 Argelia 25.973

37 Paquistiio 25.588

38 lraque 24.916

39 Nigeria 22.435

40 Grecia 22.027

41 Singapura 21.909

42 Emirados Arabes 21.697



43 Filipinas 20.249

44 Colombia 18.551

45 Noruega 18.470

46 Belarus 16.757

47 Austria 16.557

48 Chile 15.884

49 Hungria 15.874

50 Israel 15.581

Fonte: Jamal do Mcio Ambicntc
Disponivcl em; http://www.jomaldolTlcioambiente.com.br. Acesso em: 13 OUT. 2003.
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