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Este trabalho tem o objetivo de analisar os Acordos Internacionais relativos às 

Mudanças Climáticas através do estudo da utilização da palavra Ética e dos conceitos de 

Equidade, Desenvolvimento e Sustentabilidade. Foram particularmente analisados o 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, previsto no Protocolo de Quioto, ainda a ser 

ratificado, e as possibilidades de redução de emissões de gases de efeito estufa no Setor 

Elétrico Brasileiro, principalmente utilizando-se fontes renováveis de geração elétrica.  
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Apresentação 

 

As principais perguntas que esta pesquisa pretendeu responder foram: "Que condutas, 

ou que éticas, estão configurando os Acordos Internacionais sobre Mudanças 

Climáticas?" De que forma o Brasil se insere neste assunto? Como estabelecer critérios 

que beneficiem a população dos países em desenvolvimento, como o Brasil, no contexto 

deste tema? Para chegar a estas respostas, foram analisados documentos oficiais e as 

práticas de grupos dos setores privado e público referentes ao tema do Clima Global. 

 

Algumas pressuposições foram inicialmente feitas para o desenvolvimento da pesquisa 

de tese. Em primeiro lugar, partiu-se da opinião que a palavra Ética1 era utilizada de 

modo contraditório no discurso ambiental2, estando quase sempre associada ao "que é 

certo", confundida com o conceito de Moral. Considerava-se, também, que o uso 

confuso da palavra Ética abriria espaço para que este conceito servisse como um pano 

de fundo ilustratrivo de quaisquer propostas no campo ambiental. Usar Ética como 

Moral acarretaria problemas teóricos e práticos sendo importante separar estes 

conceitos.  

 

Como pressuposição decorrente da anterior, considerava-se muito provável que os 

mesmos problemas apontados acima ocorreriam no tema das Mudanças Climáticas, 

principalmente devido ao caráter global que este tema envolve. A idéia de que "tudo se 

relaciona a tudo" no discurso ambiental apresenta-se muito contundente na questão do 

clima, favorecendo um apelo à uma "postura mais ética". A expressão "postura mais 

ética", além dos conceitos de Equidade, de Natureza e de Desenvolvimento Sustentável 

deveriam ser objetos de estudo no que se refere ao fato de serem muito vagos. 

Pressupunha-se que estes conceitos seriam utilizados de modo confuso no tema do 

Clima Mundial e que seriam encontrados de forma contraditória nos documentos 

oficiais, como no caso da expressão "equidade entre gerações presentes e futuras".  

 

Considerava-se, também, que os conceitos de Natureza, Equidade, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade, bastante presentes no debate do clima, deveriam ser estudados 

                                                           
1 Entende-se, aqui,  Ética como "conduta".  
2 Considera-se "discurso ambiental", a referência ao meio ambiente como uma relação entre ambiente 
social e ambiente físico, relação mais precisamente enfatizada a partir da década de 1970. 
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separadamente para depois serem articulados, principalmente no caso do 

"desenvolvimento sustentável" que apresenta um problema de articulação de dois 

conceitos complexos.  

 

Em termos práticos, observava-se, já no início da pesquisa, sinais de um mercado 

internacional adiantado, visando lucros advindos do comércio de redução de emissões 

de gases de efeito estufa, indicando que estariam em segundo plano quaisquer alterações 

profundas nas posturas sociais. A pesquisa pretendia entender este movimento de modo 

mais aprofundado para sugerir estratégias no caso brasileiro dentro da Convenção do 

Clima. 

 

A pesquisa se direcionou, em primeiro lugar, à análise de documentos oficiais dos 

acordos internacionais, do IPCC, da UNFCCC, dos Governos, da União Européia, entre 

outros. Em segundo lugar, foram analisadas as práticas verificadas na sociedade, de 

grupos privados e de grupos do setor público, no que se refere às Mudanças Climáticas. 

Estas análises foram comparadas, sendo que a maior ênfase do trabalho foi colocada nas 

práticas observadas, devido à maior importância das mesmas na formulação e 

construção de regras sociais. 
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1 Introdução  

 

O presente trabalho é uma análise dos acordos internacionais envolvendo o tema das 

Mudanças Climáticas, sob o ponto de vista da utilização da palavra Ética associada aos 

conceitos de natureza, de desenvolvimento e de equidade.3 A forma como os indivíduos 

devem agir diante das questões colocadas nos compromissos relativos ao clima mundial 

envolve temas muito interessantes. As negociações internacionais sobre mudanças 

climáticas, da maneira como vêm sendo formuladas, dizem respeito ao universo 

bastante abrangente de conceitos que costumam emergir em assuntos sobre o meio 

ambiente. Conceitos como o de Natureza, que contempla o meio físico e social, e o de 

Equidade, extensivos às gerações futuras e à natureza não humana, são exemplos desta 

abrangência. Conforme Skolnikoff4, com respeito às interseções entre ciência, política, 

economia e ecologia, as mudanças climáticas parecem ser a apoteose da idéia que tudo 

se relaciona a tudo.  

 

O conceito de equidade dentro do tema do clima não é uma questão fundamental do 

ponto de vista formal, pois não há obrigatoriedade alguma em tratar esse conceito. Ou 

melhor, a equidade não faz parte de nenhuma resolução sem a qual o assunto das 

Mudanças do Clima não pode prosseguir. Pelo contrário, se o tema fosse abandonado, 

não faria falta dentro das reuniões das Conferências das Partes5, a não ser como pano de 

fundo para ilustrar propostas. De forma alguma encontramos referências objetivas à 

equidade nos documentos da United Nations Framework Convention on Climate 

Change - UNFCCC e do Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC. O Artigo 

3 da UNFCCC, por exemplo, refere-se ao tema de modo bastante subjetivo indicando 

que “as Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes 

e futuras da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e respectivas capacidades. Em 

decorrência, as Partes Países Desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à 

mudança do clima e a seus efeitos". Podemos perceber, no entanto, um enorme esforço 

em alguns componentes dos grupos que participam do IPCC e do UNFCCC em 
                                                           
3 Ver Rosa, L.P. 1998.  
4 Skolnikoff, E. p. 183. 
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introduzir, de forma mais concreta, o conceito de equidade no debate. Este esforço tem 

o papel de tentar amenizar as dificuldades de enfrentamento das consequências das 

resoluções da Convenção do Clima6, em termos do que se pode considerar 

razoavelmente justo.7  

 

As diferenças entre indivíduos e grupos de indivíduos e as diferentes condições 

econômicas e tecnológicas das diversas nações para enfrentar o problema climático 

vieram à tona. Estas diferenças não se apresentam somente na polarização norte-sul, a 

qual reflete países ricos e pobres, argumento bastante utilizado nas discussões 

internacionais. O aspecto físico-geográfico de algumas nações coloca de um mesmo 

lado países com diferentes graus de desenvolvimento, devido à fragilidade de sua 

localização. Os riscos e vulnerabilidades resultantes das Mudanças do Clima implicam 

em conseqüências negativas tanto para Países Desenvolvidos quanto para Países em 

Desenvolvimento.8 Segundo dados do IPCC, de 113 países analisados, os que 

apresentam maiores índices de vulnerabilidade são 48 do grupo de Países Insulares em 

Desenvolvimento.9 

 

Era de se esperar que diversos princípios sobre Equidade surgiriam neste debate, 

criando muitos indicadores para o conceito. Responsabilidades presentes ou passadas 

quanto aos problemas do clima, "disposição a pagar" danos causados pelas mudanças 

climáticas, igualdade de emissão per capita de gases à atmosfera, áreas dos territórios 

ocupados pelos  países, além de critérios Ad Hoc, são alguns exemplos que expressam a 

diversidade de abordagens relacionadas ao conceito de Equidade. Estes princípios são 

baseados em argumentos que buscam respaldo em algum conceito de Ética10.  

 

                                                                                                                                                                          
5 As Conferências Mundiais da Convenção do Clima envolvem as chamadas "Partes": Partes Países 
Desenvolvidos, com compromissos de redução de emissões de gases de efeito estufa e Partes Países em 
Desenvolvimento, não obrigados ao mesmo.  
6 Mais precisamente, as resoluções do Protocolo de Quioto de 1997, caso o mesmo venha a ser ratificado. 
7 Segundo o presidente do Protocolo de Quioto, Raul Estrada-Oyuela, "não devemos esquecer que os 
seres humanos nascem iguais, apesar do caráter utópico desta afirmação". Para o autor, a utopia é 
necessária para o avanço de idéias políticas. Estrada-Oyuela, 2000. 
8 Rosa, L.P. e Ribeiro, S. K., 1997. 
9 Enquanto os países desenvolvidos apresentam índice de 0,208, os países em desenvolvimento 
apresentam 0,417. Dentre estes países em desenvolvimento, os que são pequenos países insulares 
apresentam índice de 0,59. Quanto mais próximo a 1, mais alta é a vulnerabilidade do país. O índice é 
uma média que contabiliza os seguintes fatores: dependência externa; insularidade e distância; e 
propensão a desastres naturais. Ver IPCC, 1995, pg.67. 
10  Mintzer, I. e  Mitchel, D. 1999. Pg 258. 
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A Reunião Anual do World Economic Forum11, em Davos, este ano (2000), concluiu, 

após cinco dias de debates, que os dois maiores desafios a serem enfrentados pelo 

mundo no início do século XXI são as Mudanças Climáticas, em primeiro lugar, 

seguido da Ética. O The World Economic Forum é uma Fundação que se autointitula 

"sem fins lucrativos, imparcial e que pratica o espírito do empreendedorismo para o 

bem público global, de forma a propiciar o crescimento econômico e o desenvolvimento 

social." Existe desde 1971, em Davos, na Suiça, e reúne líderes de negócios (as 1000 

empresas mais importantes do mundo), da política, intelectuais e demais representantes 

da sociedade, buscando abordar questões chave da agenda global. A importância do 

Forum de Davos12 na definição de metas econômicas globais pelos principais 

representantes de empresas e de governos do mundo, nos mostra como os temas do 

Clima Mundial e da Ética têm sido objetos de interesse crescente para os grupos 

empresariais e governamentais. Apesar dos dois assuntos terem sido abordados, neste 

Forum, de forma independente, o vínculo entre eles é evidente.  

 

Segundo muitos autores13, é necessário um amplo esforço de cooperação internacional 

para enfrentar o tema das Mudanças Climáticas, sendo fundamental aos tomadores de 

decisão que reflitam sobre as novas teorias relativas às Leis Internacionais e à Ética 

Moderna. O autor Timmerman14 agrupou em 5 categorias éticas as diversas opções e 

implicações políticas que dizem respeito aos argumentos éticos encontrados no debate 

sobre o clima mundial, de modo a organizar as diversas visões existentes sobre o 

assunto. A primeira categoria é a "Visão do Mercado Utilitário", baseada no critério de 

eficiência, de custo benefício, buscando maximizar as vantagens presentes e minimizar 

os custos. Outra categoria é a do "Modelo Hobbesiano" ou "Realista", o qual interpreta 

o dilema do clima global como uma forma de relação de poder internacional no qual os 

interesses próprios das nações estão acima dos benefícios conjuntos. Um outro modelo 

de Ética é o da "Equidade para todos", que considera que as emissões de gases de efeito 

estufa - GEE - devem ser distribuidas entre todos os cidadãos do mundo em base de 

igualdade per capita. A seguir, o autor definiu o "Modelo de Crença Fiduciária", o qual 

                                                           
11 http://www.weforum.org/conferencesum.nsf 
12 Na Reunião deste ano, 2000, os representantes do Forum criaram o "carbon neutral", uma ação para 
reduzir as emissões de CO2 criadas pelos participantes devido às suas viagens e gastos com a reunião. 
Para compensar estas emissões produzidas, foram plantadas árvores. Só na Tanzânia foram plantadas 
2000 árvores. 
13 Mintzer, I. e  Mitchel, D. 1999.  pg 260. 
14 Timmerman, P. 1996. Citado em Mintzer, I. e  Mitchel, D. 1999.  Pg 258. 
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assume que cada geração tem responsabilidade de preservar o planeta e a herança 

humana num nível não pior do que aquele que a referida geração recebeu. E, por último, 

o "Modelo dos Direitos do Planeta", semelhante ao modelo anterior,  mas considerando, 

não somente os direitos de bem estar dos homens, como englobando, também, os 

direitos do Planeta15 como um todo, ou seja, dos seres não humanos.  

 
Após a descrição, no Capítulo 2,  do problema do Clima Mundial, da Convenção do 

Clima e de seus instrumentos em estágio de regulamentação, foi feita na pesquisa de 

tese, uma descrição histórica das diferentes abordagens sobre Ética. Posteriormente, foi 

criada uma metodologia de análise dessas diferentes visões, além de uma análise crítica 

do uso da palavra Ética no discurso ambiental, o qual frequentemente se utiliza do 

vocábulo Ética para buscar legitimação a ações políticas específicas. Neste sentido, 

observa-se que o discurso ambiental muitas vezes se apresenta desqualificado, devido 

ao aspecto pouco rigoroso do apelo à Ética, tornando-se desacreditado. Finalmente, foi 

adotada uma terminologia na qual entende-se Ética como Conduta, como as práticas que 

efetivam os fatos. 

 

Um outro aspecto do trabalho é a caracterização de alguns itens que envolvem as regras 

e parâmetros que devem ser considerados na Convenção Mundial do Clima, melhor 

representados num dos protocolos da Convenção, o Protocolo de Quioto, de 1997,  a ser 

ainda ratificado no final de 2000. No Protocolo de Quioto, alguns instrumentos estão 

previstos para viabilizar os acordos entre os diferentes países para a redução de emissão 

de poluentes para a atmosfera. O mecanismo que mais diretamente se refere a países 

como o Brasil é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, que envolve países 

"desenvolvidos" e países "em desenvolvimento" em projetos para redução de emissões 

de gases que provocam o chamado efeito estufa. Para que se assegure a aplicação do 

mecanismo de modo a atender interesses do país, compreendemos que deve-se 

direcioná-lo a projetos que possibilitem geração de emprego e renda, transferência e  

inovação tecnológicas, além de outros aspectos como soberania nacional. Para isto, é 

necessário que se esclareça o que se entende por alguns pontos – chave que envolvem o 

debate internacional sobre o clima, tais como: qual deve ser o perfil do Órgão de 

Administração Internacional que será responsável pela certificação de projetos de 

                                                           
15 Nesta categoria de responsabilidade com a natureza, vale destacar Siqueira, 1998 (uma abordagem 
segundo o Princípio de Responsabilidade de Hans Jonas, 1995). 
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redução de gases de efeito estufa, qual é o conceito utilizado de Equidade, o que se 

entende por "linha de base" e por “adicionalidade”, pressupostos do artigo 12 do 

protocolo, e o que se compreende por "sustentabilidade" de projetos de redução de 

emissão de gases de efeito estufa - GEE no Brasil, uma vez que o Brasil, assim como 

outros países "em desenvolvimento", não são obrigados a reduzir suas emissões no 

presente. 16 

 

Deste modo, espera-se contribuir para uma análise dos critérios de certificação de 

projetos e de estabelecimento de linhas de base que devem ser exigidos pelos órgãos 

certificadores, afim de minimizar as incertezas quanto à capacidade de redução de 

emissões dos projetos e de zelar pela credibilidade dos certificados. Por linha de base 

entende-se o "status quo" de um país em termos de emissão de gases de efeito estufa 

(GEE). Ou seja, é o planejamento em curso, ou o que já iria ser feito independentemente 

da preocupação com emissões desses gases. Esse é o caso do antigo projeto Proálccol, 

de produção de combustível renovável e, portanto, não emissor de GEE, mas que já 

estava estabelecido por motivos diferentes dos relacionados ao efeito estufa. A idéia é 

que se a linha de base de um país já incorporava projetos não emissores , não se pode 

utilizar os mesmos para justificar redução de emissões de GEE. O conceito de linha de 

base foi aqui discutido no sentido de mostrar o quão difícil é estabelecer critérios de 

confiança quanto aos planejamentos setoriais. No Brasil, por exemplo, o atual 

Planejamento do setor elétrico, após a política de privatização do setor, é "indicativo", 

segundo documentos da Eletrobrás. Por "Planejamento Indicativo" entende-se intenções 

de realização dos planos e não mais a efetivação dos mesmos,  como anteriormente, 

num sistema mais centralizado. As dúvidas que este tipo de Planejamento oferece em 

termos de adoção de "linhas de base" para projetos de abatimento de GEE são muitas. É 

grande a possibilidade de utilização de Planos de Governo que sirvam como linha de 

base mas que não são, de fato, exequíveis. Ou seja, a proposta de substituição de uma 

fonte de energia emissora de GEE, por exemplo, por uma fonte de energia renovável, 

baseada em um Plano de Governo, pode estar equivocada, pois tais Planos podem 

apresentar metas demasiadamente infladas.  

 

                                                           
16 Em resumo, dada a relação Energia/População = PIB/População X Energia/PIB, os Países podem 
aumentar a Energia/Pop e o PIB/Pop, mas devem reduzir Energia/PIB. 
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Foram, também, analisados os diferentes atores e os diversos passos a serem seguidos 

para a implementação do MDL, tais como as definições de metas pela Convenção-

Quadro de Mudanças Climáticas (UNFCCC - United Nations  Framework Convention 

on Climate Change ), as medidas dos governos dos países do Anexo I17, assim como os 

negócios envolvendo o setor privado de países do Anexo I e Não- Anexo I e a 

formulação de projetos, para os quais foram estudados os diferentes critérios de 

aprovação pelos Governos dos países Não-Anexo I.  

 

Apesar do Protocolo de Quioto não estar ainda regulamentado, existem diversas ações 

antecipadas à sua regulamentação, tanto no setor privado quanto no setor público. 

Foram analisados diversos projetos que exemplificam, no Brasil e em outros países, a 

expectativa existente quanto aos possíveis lucros que os mesmos podem vir a oferecer 

no futuro. A especulação em torno do preço da tonelada de carbono abatida é bastante 

grande variando de 3 dólares a quase 100 dólares, em alguns casos. Foi analisado um 

novo ator que surgiu no cenário, o "corretor de carbono" internacional18. Os corretores 

de carbono acreditam que poderão vender esses "papéis" de tonelada de carbono a 

preços muito mais elevados, quando as regras para abatimento de emissão de gases de 

efeito estufa estiverem consagradas. 

 

Um estudo de caso do setor elétrico brasileiro é apresentado para ilustrar o debate com 

exemplos de projetos que se direcionam à redução de gases de efeito estufa. Em síntese, 

pode-se observar que a posição privilegiada do Brasil no debate internacional sobre 

mudanças climáticas deveu-se, principalmente, à sua matriz energética com mais de 

90% da geração elétrica baseada em hidroeletricidade. A hidroeletricidade é 

considerada, segundo metodologia utilizada pela Convenção do Clima, uma fonte não 

emissora de gases de efeito estufa, apesar de estudos recentes19 estarem apontando para 

caminhos diferentes. No entanto, o Brasil vem alterando sua matriz energética no 

sentido de utilizar termelétricas a gás natural , carvão mineral e outras fontes emissoras 

                                                           
17 Países Anexo I são os países desenvolvidos e os da ex União Soviética, comprometidos com a redução 
de emissões de GEE e os Países Não-Anexo I são os demais Países em desenvolvimento, não 
comprometidos com a redução de suas emissões, mas somente, com a redução de suas respectivas de 
taxas de crescimento. 
18 GHGinfo@natsource.com é o endereço eletrônico de um escritório que comercializa CO2 evitado, SO2 
evitado, entre outros gases poluentes. 
19 Ver pesquisas de M. A . dos Santos sobre emissão de CH4 em hidrelétricas. Segundo dados de 1995 do 
IPCC, o CH4, um dos 6 principais GEE, tem potencial de aquecimento global 21 vezes maior do que o do 
CO2, num horizonte de 100 anos. Santos, M. A .dos. maio/2000 pg 13. 
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de gases de efeito estufa, devido aos atuais problemas de déficit na oferta de energia 

elétrica. 

 

Procurou-se posicionar o Brasil no cenário mundial em termos de potencial de redução 

de GEE, comparativamente a outros países, com alguns exemplos de custos de projetos. 

O mesmo foi feito em relação aos setores. O setor elétrico, por exemplo, 

comparativamente a outros setores, como o de transportes e o de agricultura, tem um 

potencial de redução de emissão mais baixo. As emissões de CO2 provenientes de 

combustíveis fósseis no Município do Rio de Janeiro em 1998, por exemplo,  

apresentam os seguintes percentuais por setor:  geração elétrica, 18%; transporte 

individual, 35%; residencial mais comercial, 8%; industrial, 5%; transporte coletivo e de 

cargas, 34%; outros setores, 0,1%. 
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2 Apresentação do Problema do Clima Mundial e a Convenção do Clima 

 

Neste capítulo, serão abordados os temas do efeito estufa desde os primeiros estudos, no 

século 18, até os dias de hoje, de modo a mostrar o atual estágio do debate sobre as 

causas naturais e as causas antrópicas que contribuem com o suposto aquecimento 

global, e suas consequências para o planeta. 

 

Posteriormente, serão descritas as primeiras providências para a redução desses 

problemas e as iniciativas de acordos internacionais sobre a questão do clima mundial, 

no bojo de outros acordos internacionais sobre diferentes assuntos ambientais, na Rio 

92.  

 

Finalmente, será analisada a formulação de mecanismos flexíveis que foram criados 

para que se viabilize o cumprimento da Convenção do Clima, uma vez que os acordos 

previstos nesta convenção não vêm sendo cumpridos pelos países que têm metas 

obrigatórias de redução de emissão de GEE, basicamente, os países "desenvolvidos" . O 

não cumprimento do acordo por  parte da maioria desses países, principalmente pelos 

EUA, principal responsável pelas emissões de GEE para a atmosfera, deve-se à 

resistência política e econômica para a implementação de mudanças radicais na forma 

como esses países vêm efetuando o seu crescimento econômico. Além disso, a adoção 

de diferentes padrões de consumo torna-se meta fundamental para estas sociedades, e 

essas tarefas são de difícil condução política. 

 

2.1 O Efeito Estufa como Questão Global  
 
Segundo Christianson20, o efeito estufa foi observado, pela primeira vez, por Fourier21 

durante a Revolução Francesa, século 18. Para o autor, Fourier foi o primeiro a 

conceber a Terra como uma estufa gigante viabilizando a vida de plantas e animais na 

superfície da Terra. Em 1896, Svante Arrenius criou um modelo para estudar a 

influência do gás carbônico residente na atmosfera sobre a temperatura da Terra. 

Arrenius usou as medições de emissão de calor no espectro lunar, realizadas por Samuel 

P. Langley, para calcular os coeficientes de absorção de H2O e CO2, pontos chave para 

                                                           
20 Christianson, G.E. 1999. 
21 Filósofo natural Jean-Baptiste-Joseph Fourier, (tornou-se popular pela invenção da guilhotina). 



23 

a construção do modelo que concebera. As causas das Eras Glaciais, atual objeto de 

estudo em alguns centros de pesquisa, como o Stockholm Physics Society, era uma  das 

perguntas que Arrenius buscava responder. Os experimentos de Arrenius foram muito 

bem sucedidos e seus resultados22, têm sido comprovados por modernas simulações de 

computador. Os gases de efeito estufa, chamados por Arrenius de "hothouse gases" e 

não "greenhouse gases", como nos dias de hoje, devem ser estudados em conjunto com 

os "aerossóis"23 que são outras substâncias ativas radiativamente e emitidas 

antropicamente à atmosfera, com efeito de resfriamento, contrário ao dos GEE.  

 

A ciência da atmosfera é considerada por alguns autores24 como a mais completa para a 

compreensão do conceito de Sistema Terra por envolver a história da formação e 

evolução da atmosfera do planeta, além da biologia, da geologia, e da hidrologia. Efeito 

estufa é um termo usado para nomear um possível aquecimento global do planeta. A 

visão dominante entre os cientistas estudiosos do clima é que ocorre um aquecimento 

global no século XX e o mesmo tem sido causado, em parte, por emissões antrópicas de 

gases, como o dióxido de carbono, que retém calor e, em excesso, provocam o efeito 

estufa. Entretanto, apesar de minoritárias, algumas dúvidas de caráter científico ainda 

envolvem o assunto. Grupos de estudiosos divergem, entre outras coisas, quanto à 

própria existência ou importância do incremento do referido fenômeno climático de 

aquecimento global. É o caso de alguns pesquisadores do Lamont-Doherty Earth 

Observatory da Universidade de Columbia. Estes afirmam que surtos seculares de frio, 

similares à chamada pequena era glacial25, vêm ocorrendo com certa regularidade, mais 

ou menos a cada 1450 ou 1500 anos, e que no fim do século XIX e início do século XX, 

a temperatura voltou a subir cerca de 0,46 graus, sugerindo que o mundo esteja no início 

de um longo ciclo secular de aquecimento natural. Pesquisadores do Woods Hole 

Oceanographic Institute de Massachussets, ao contrário, dizem que tais variações não 

são tão simples de serem determinadas. Ou seja, não seriam variações perfeitamente 

periódicas impossibilitando que se saiba realmente onde nos situamos no detalhamento 
                                                           
22 Ramanathan, V. e Vogelmann, M.. 1997. 
23 Charlson, R.J.,1997. O Ministério da Ciência e Tecnologia e o Ministério das Relações Exteriores estão 
elaborando o "Inventário Brasileiro das Emissões Antrópicas por Fontes e Remoções por Sumidouros de 
Gases de Efeito Estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal" onde o estudo de dois gases de 
resfriamento estão contemplados, o HFC e o SF6. Este estudo é subdividido nos seguintes itens: setor 
energético, indústria, solventes, setor agropecuário, mudança no uso da terra e florestas e tratamento de 
resíduos sólidos. 
24Graedel, T. E. e Crutzen, P. J. 1997.  
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destes períodos. Um outro grupo de pesquisa, o National Oceanic and Atmospheric 

Administration's Geophysical Data Center, do Colorado, argumenta que, mesmo que o 

mundo esteja no início de um aquecimento natural, qualquer emissão de gases que 

causem o efeito estufa deve ser vista como problema adicional, pois provocaria uma 

elevação ainda maior das temperaturas, devendo-se adotar uma postura de prevenção. 

 

De fato, algumas perguntas como os períodos atuais de calor, frio, seca e enchente 

podem ser comparados às variações que ocorreram no passado? ou de que forma os 

ciclos naturais vão interagir com as alterações ambientais provocadas pelo homem no 

futuro? ainda não estão respondidas, mas a maioria dos estudos vem apontando para a 

necessidade de articulação entre os dirigentes dos diversos países no sentido de adoção 

de medidas cautelosas quanto ao assunto, o que resultou na Convenção Mundial do 

Clima, em 1992. O termo "precautionary investment" é utilizado para expressar a 

postura de que deve-se prevenir quanto ao problema, apesar das incertezas, uma vez que 

existe o risco de que suas consequências sejam catastróficas. Um outro termo associado 

às medidas de precaução é o "no regrets" policies, que é a adoção de medidas que não 

sejam motivo de arrependimento, caso venha a se comprovar que tais problemas não 

existam, pelo menos na magnitude esperada. Medidas "no regret" seriam aquelas que 

repercutem positivamente segundo  algum outro indicador  que não as mudanças 

climáticas26. 

 

A ocorrência de aquecimento da temperatura da Terra já apresenta resultados menos 

incertos. Segundo uma pesquisa de Houghton27, que analisou e sintetizou diversos 

estudos feitos sobre os últimos 100 anos, os últimos 1000 anos e os últimos um milhão 

de anos do clima da Terra, as mudanças relativas à temperatura, são de 0,3 a 0,6 graus 

Celsius desde 1860, faixa de variação considerada bastante representativa pelo autor. 

Em uma outra publicação28, "nos últimos 70 anos registrou-se aumento médio de 0,6 

graus Celsius na temperatura da superfície do globo e para os próximos 100 anos, 

segundo projeção do IPCC, espera-se aumento entre 1 e 3,5 graus Celsius na superfície 

terrestre." 

                                                                                                                                                                          
25 Trata-se de estudos sobre as alterações climáticas naturais no chamado Holoceno, o período a partir do 
qual começaram a desaparecer os vestígios da última era glacial, há dez mil anos. 
26 Sobre os termos "precautionary investment", "no regret" policies e "risco", ver IPCC, 1995, pgs10-15. 
27 Membro do IPCC. Ver Houghton, J. 2000.  
28 BNDES/MCT, 1999. 
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As discussões quanto às causas do aquecimento do clima envolvem, ainda, algumas 

dúvidas, que incorrem em questões políticas. Além das dúvidas no que se refere às 

responsabilidades diferentes de cada país ou grupos de países, um dos assuntos mais 

importantes diz respeito à diferença de ênfase dada às causas. Alguns estudos29, 

majoritariamente advindos dos países desenvolvidos, enfatizam que as emissões de 

gases de efeito estufa ocorridas no presente estão se acelerando nos países em 

desenvolvimento e este seria o ponto central a ser focado. Outros estudos30 enfatizam a 

importância da concentração desses gases para o entendimento do processo de 

aquecimento do clima, o que envolve uma análise histórica do desenvolvimento 

econômico desses países. A permanência desses gases na atmosfera é de muitos anos. 

Considera-se, por exemplo, que o dióxido de carbono emitido permanece em média, 

140 anos na atmosfera. Segundo Seinfeld e Pandis31, no entanto, este tempo é de 200 

anos, estimativa que combina o tempo de vida deste gás na atmosfera, na biosfera e nos 

oceanos. Um outro gás de efeito estufa, o SF632, possui potencial de aquecimento global 

cerca de 24900 vezes maior do que o potencial de aquecimento global do CO2 e seu 

tempo de vida é de 3200 anos. Não há maiores restrições ao seu uso porque é produzido 

em pequenas quantidades, apesar de seu consumo nacional crescer à taxa anual de 8%, 

principalmente para a produção de equipamentos elétricos de alta capacidade e 

desempenho, além de mais compactos, leves e seguros. Disjuntores e subestações 

blindadas que foram desenvolvidos a partir do SF6 têm a vantagem de utilizar cerca de 

10% do espaço físico das subestações convencionais equivalentes. Além disto, o SF6, 

juntamente com os HFCs e os PFCs são alternativas importantes na substituição de 

produtos químicos prejudiciais à preservação da camada de ozônio33. Entre as principais 

aplicações estão a refrigeração, os sistemas de ar condicionado, a extinção de incêndios, 

aerosóis, solventes e produção de espumas. 

                                                           
29 E Gutierrez, M. B. S., 1998, pg 7. World Resources Institute, 1992. Segundo o WRI, o Brasil ocupa o 
quarto lugar mundial nas emissões per capita de CO2 (ano base 1989) relativas a Processos Industriais 
somados a Mudanças do Uso da Terra. Estes dados precisam ser melhor avaliados e o Brasil está 
elaborando seu inventário de emissões, com cautela, devido às repercussões políticas relativas aos dados 
de desmatamentro florestal. Muitas incertezas envolvem tais medições. 
30 A COPPE/UFRJ desenvolve trabalho de cooperação no assunto do Clima Mundial, tendo desenvolvido 
um estudo sobre a contribuição da concentração de gases para o aumento da temperatura global, 
apresentado na Proposta Brasileira para a Convenção do Clima. Ver Rosa, L.P. , Ribeiro, S.K. e Muylaert, 
M.S., 2000. 
31 Seinfeld, J.H. & Pandis, S.N. 1998, pg. 1077. 
32 Piffer & Pereira. 2000. 
33 Tema de um  outro acordo internacional, o Protocolo de Montreal, 1995. 
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Apesar de inúmeras dúvidas, há um consenso formado nos grupos do IPCC quanto à 

existência do fenômeno de aquecimento global. A busca de consensos em determinados 

momentos, e as mudanças quanto às ênfases dadas a certos aspectos do problema, são 

características da dinâmica deste grupo. Conforme Elzinga34, "tem se notado que o ideal 

tradicional de ciência como 'verdade neutra falando ao poder' tem sido constantemente 

ressuscitado pela liderança corporativa do IPCC". É como se, por pura necessidade de 

garantir a própria existência do grupo, fossem buscados discursos unívocos. No que diz 

respeito ao grupo I do IPCC que estuda mais especificamente a ciência do clima, pode-

se dizer que vem trabalhando de modo mais isolado. Quanto aos outros dois grupos, que 

lidam com as consequências advindas dos problemas climáticos apontados pelo 

primeiro grupo, têm apresentado uma dinâmica de trabalho mais conjunta. Os três 

grupos do IPCC são respectivamente responsáveis pelos seguintes temas: o "Sistema 

Climático"; "Adaptação e Impactos" e  "Mitigação".  

 

Pode-se observar uma substancial alteração na análise de políticas de mudanças 

climáticas do IPCC entre o primeiro (1988) e o terceiro (2000) Relatórios de Avaliação. 

Houve uma grande aproximação entre os Grupos II e III, com uma série de reuniões 

entre estes grupos para chegarem a propostas comuns , principalmente no que diz 

respeito ao tema DES - Desenvolvimento, Equidade e Sustentabilidade. No final da 

década de 80, o foco era quase exclusivamente em Mitigação das mudanças climáticas 

através da redução de emissões. Não havia muita ênfase no tema da Adaptação aos 

impactos das mudanças do clima, o qual passou a ser o maior foco de interesse no 

terceiro relatório35. Deste modo, um novo termo surgiu no debate, vinculado ao 

desenvolvimento sustentável, que é  a "capacidade de mitigação". Este novo termo diz 

respeito à identificação de possibilidades políticas, sociais, culturais e tecnológicas de 

um local para formular políticas de mitigação do efeito estufa. Uma outra mudança de 

enfoque é a inclusão dos temas Desenvolvimento, Equidade e Sustentabilidade de modo 

interligado, resultado de uma abrangente evolução da literatura sobre mudanças 

climáticas. Uma outra diferença importante entre estes dois relatórios do IPCC é o 

fortalecimento de estudos de outros gases de efeito estufa. Anteriormente, o dióxido de 

carbono (CO2) era praticamente o único gás objeto de modelagem, acarretando 

                                                           
34 Elzinga, 1997. 
35 IPCC, Third Assessment Report, Second Order Draft, maio,2000. 
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propostas sempre direcionadas a este gás. Atualmente, os especialistas vêm estudando 

os outros gases também contribuintes à elevação da temperatura global.  

 

Segundo L. Pinguelli Rosa36 um dos 7 membros líderes do Grupo de Trabalho III do 

IPCC, responsável pelo tema da "Mitigação", "o efeito estufa poderá causar mudanças 

climáticas sérias para a  Humanidade pelo aumento da temperatura global na superfície 

da Terra, daqui a algumas décadas, segundo relatórios científicos do Painel 

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC). Os países industrializados, 

incluídos no Anexo I da Convenção do Clima, comprometeram –se a reduzir suas 

emissões de gases que  intensificam o efeito estufa. Dentre eles destaca-se o dióxido de 

carbono (CO2), emitido na combustão de carvão, de derivados de petróleo e de gás 

natural. O consumo de energia e as emissões de CO2 per capita nos países  ricos são 

várias vezes mais altas do que nos países em desenvolvimento. No caso do Brasil, a 

quantidade de CO2 emitido por unidade de energia, expressa em toneladas de CO2 por 

tonelada equivalente de petróleo, é hoje pequena , devido ao predomínio da 

hidreletricidade, ao uso do álcool automotivo e do carvão vegetal, todos infelizmente 

prejudicados pela atual desregulamentação  e privatização do setor energético. A maior  

emissão do Brasil vem dos usos da terra, especialmente do gado, e do desmatamento, 

principalmente da Amazônia37. Este é o mais grave." 

 

Cabe, aqui, observar  que, apesar da relevância do desmatamento na contribuição de 

emissões de GEE, o presente trabalho de pesquisa não enfatizou este aspecto, 

centrando-se na análise das emissões38 advindas do setor energético. Isto porque as 

emissões de GEE referentes ao desmatamento envolvem, ainda, inúmeras incertezas, 

qualitativamente mais controversas do que as demais incertezas que configuram o tema 

do clima. Estas dúvidas têm gerado dados que têm servido de base para a apresentação 

de propostas de políticas para a solução dos problemas do Clima Mundial, que podem 

vir a ferir princípios de soberania nacional. Alguns estudos39 mostram que o Brasil 

ocupa o primeiro lugar, com 20%, em termos de emissão de CO2, relativos ao 
                                                           
36 Documento enviado à imprensa em 1999, pelo Coordenador do Instituto Virtual Internacional de 
Mudanças Globais e Vice-Diretor da COPPE-UFRJ. 
37 ver www.inpe.gov.br "Monitoramento do Desflorestamento Bruto da Amazônia Brasileira" por 
sensoriamento remoto. 
38 Segundo estimativas de 1995, as emissões mundiais de CO2 provenientes de fontes industriais é de 6 
bil de ton/ano e 1 a 2 bil de ton/ano adicionais provenientes de queimadas e derrubadas de florestas. Ver 
BNDES/MCT, 1999. 
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desmatamento de suas florestas. Em seguida vem a Indonésia, com 12% , e a Colômbia, 

com 7%. A posição do Brasil na liderança do desmatamento40 vem sendo objeto de 

pressões políticas dos Países do Anexo I para que o Brasil venha a se comprometer com 

as metas do Protocolo de Quioto. Os EUA propuseram, na Conferência das Partes 4, em 

Buenos Aires, em 1998, um instrumento chamado "Voluntary Agreement", como forma 

de cooptar países que não têm obrigação de reduzir suas emissões pela Convenção do 

Clima, a concordarem, voluntàriamente, com esta obrigação. Tal instrumento já foi 

aceito por alguns Países em Desenvolvimento e de economia transitória como a 

Argentina e o Casaquistão. No Brasil, alguns grupos são favoráveis à aceitação do 

"Voluntary Agreement", mas esta não tem sido a postura defendida pelos representantes 

do governo brasileiro na Convenção do Clima. O Inventário de Emissões de GEE do 

Brasil, (compromisso também assumido pelas Partes Países não-Anexo I), não está 

oficialmente pronto, muito possivelmente devido à repercussão que tais resultados 

poderão acarretar em termos de aumento da pressão de Países Anexo I, os EUA, 

principalmente, para que o Brasil assuma o "Voluntary Agreement".  

 

Um exemplo interessante que aponta para a necessidade de maiores pesquisas 

científicas quanto ao comportamento das florestas em termos de fluxo de carbono, é o 

trabalho de  Santos.41 A pesquisa consiste na análise de dois experimentos de medição 

de concentração de CO2, temperatura e umidade relativa na floresta tropical 

Amazônica: o primeiro, em Manaus, o experimento MACOE (Experimento de CO2 

Atmosférico de Manaus), uma cooperação científica entre Brasil e Reino Unido e o 

segundo em Ji-Paraná, Rondônia, o experimento EUSTACH/LBA (Estudos Europeus 

sobre Gases Traço e Química Atmosférica dentro do experimento de Larga Escala da 

Biosfera-Atmosfera na Amazônia), financiado pela União Européia. Os resultados deste 

trabalho indicam que, em ambos os casos, a floresta foi uma fonte à noite e um 

sumidouro durante o dia e mostra que este ecossistema é um absorvedor líquido de 

CO2. Além disto, a pesquisa mostra, também, que o tempo de destruição de CO2 é 

cerca de 2 vezes mais rápido do que de produção deste gás. Este fluxo natural de CO2 

da floresta pode significar que o balanço de CO2 incorporando o desmatamento, pode 

                                                                                                                                                                          
39 Glantz and Krenz. 1992. Pg.35. 
40 Segundo Becker, Salati, Sherril et al , 2000, a Amazônia Sul Americana possui 1/5 da disponibilidade 
mundial de água doce, 1/3 das reservas mundiais de florestas latifoliadas, o que a torna foco de atenção 
global.  
41 Ver Tese de Mestrado de Ednaldo Oliveira dos Santos, defendida na COPPE/UFRJ, dez, 1999. 
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variar bastante, segundo a metodologia adotada. Segundo Santos, "mesmo com as taxas 

atuais de desmatamento em Rondônia, estado da Amazônia Florestal (e não Amazônia 

Legal) com maior taxa de desmatamento, aproximadamente 20%, ainda verifica-se que 

a floresta é um sumidouro de carbono.... Em síntese, poderemos dizer que mesmo com o 

desmatamento, há ainda absorção de carbono. Isso ocorre porque a floresta como 

bioma, tenta se equilibrar e para isso continua a absorver CO2 compensando as outras 

áreas que foram desmatadas." Observa-se que o assunto envolve um grau de incertezas 

muito acentuado, mostrando que a metodologia para medição de GEE devido ao 

desmatamento deve ser, portanto, bastante rigorosa. Vale ressaltar que o IPCC formou, 

recentemente,  um Grupo Especial de Estudo para elaborar  um Relatório sobre "Uso do 

Solo, Mudança de Uso do Solo e Silvicultura".  

 

Historicamente, as mudanças no clima têm afetado o destino da humanidade42. As 

respostas a essas mudanças variaram entre adaptação, migração ou crescimento de 

modo mais racional. Durante as últimas eras glaciais, o nível dos mares elevou-se e as 

pessoas se mudaram da Ásia para as Américas e para ilhas do Pacífico. Muitas 

catástrofes ocorreram na Terra, algumas com menores flutuações climáticas, algumas 

durante décadas ou séculos de variações da temperatura e outras com períodos longos 

de secas. A mais conhecida é a Pequena Era Glacial que afetou a Europa na Idade 

Média que acarretou fome e migração das colônias do norte. As pessoas não tinham 

capacidade de influir em tais eventos naturais, tendo que se adaptar ou sucumbir a eles. 

Atualmente, da forma que o problema tem sido colocado, parece que as ações humanas 

estão afetando o clima, e não mais o clima afetando as pessoas, como no passado. 

Algumas opiniões mais alarmistas sugerem que estas serão as mudanças mais severas 

que a Terra receberá, devido às alterações recentemente verificadas nas emissões 

antrópicas de CO2, CH4 e N2O, principalmente.  

 

Em resumo, apesar dos gases de efeito estufa representarem menos de um décimo de 

um por cento do total da atmosfera, a qual consiste basicamente de oxigênio (21%) e 

nitrogênio (78%), são vitais, devido a seu papel de manter o clima na Terra adequado à 

vida. Sem esses gases, a superfície da Terra seria cerca de 30 graus Celsius mais fria do 

que é hoje. As atividades humanas que mais contribuem com a emissão dos gases de 

efeito estufa são a queima de combustíveis fósseis (como carvão, óleo e gás natural) 
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destruição de florestas, a agricultura e o aumento na criação de gado. Se as emissões 

continuarem à mesma taxa de crescimento, prevê-se que os níveis de dióxido de 

carbono na atmosfera estarão três vezes maiores em 2100 do que os níveis relativos ao 

período pré-industrial. A consequência mais imediata seria um aumento de temperatura 

de 1 a 3,5 graus Celsius ao longo dos próximos 100 anos, segundo o IPCC, conforme já 

mencionado anteriormente. É difícil prever exatamente de que formas essa elevação de 

temperatura afetará a vida no planeta, devido à complexidade que envolve o sistema do 

clima global. Apesar das incertezas, conforme já dito anteriormente, houve, em 1992, a 

Convenção Mundial sobre o Clima, com base no "princípio da precaução" quanto aos 

"riscos", assuntos que serão abordados a seguir.  

 

2.2 Riscos Globais 
 

O tema das Mudanças Climáticas insere-se numa nova categoria de problemas 

ambientais que é, ao mesmo tempo, global e que tem características de incerteza quanto 

às verdadeiras ameaças que tais problemas envolvem. Esses problemas aparecem na 

sociedade com o nome de "Riscos ambientais globais" através da existência de "crises". 

Na sociedade atual, observa-se uma constante referência à existência de crises. Fala-se 

em crise política, social, econômica e moral. Como pano de fundo, tem-se a degradação 

da vida urbana, a criminalidade, o empobrecimento, a falta de empregos, a violência. A 

referência  ao termo crise ambiental, por sua vez, passou a ser a expressão de todas as 

outras crises juntas. Compreender e intervir no meio-ambiente passou a apresentar uma 

face de busca de valores, de parâmetros orientadores. Na maior parte das vezes, 

entretanto, é a constatação de irreversibilidade que tem reforçado uma postura de perda 

de confiança , diminuição da responsabilidade social e crescente apatia dos indivíduos.43 

A falta de perspectiva para a humanidade perante estas crises, abre espaço para o 

discurso da "visão cínica" do mundo, que as trata como estruturais, não passíveis de 

mudança, apresentando como única alternativa o egoísmo. Revela-se um discurso 

competente que transmite a sensação de que o individualismo é característica inerente 

ao ser humano, ou essência da espécie humana, não restando muito a fazer a não ser 

sobreviver a essa realidade de forma individualista44. O resultado dessa discussão tem 

                                                                                                                                                                          
42 Christianson, G.E. 1999. 
43 Costa, J..1988.pag.166. 
44 ver também: Markovic, M.. 1990. 
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mostrado a necessidade de ampliação da questão científico-tecnológica para a questão 

político-ética. 

 

Vale lembrar o autor Hans Jonas que reflete sobre o conceito de heurística do temor, 

formulado por ele, que mostra a prevalência dos prognósticos maus sobre os bons: "Há 

que se dar maior crédito às profecias catastróficas do que às otimistas"45. Uma análise 

comparativa das dimensões sociais e tecnológicas das relações entre Meio Ambiente e 

Atividade Econômica podem exemplificar o que está em jogo no cenário econômico dos 

Riscos Ambientais Globais46. 

 

A perspectiva catastrófica da crise ambiental, embora questionada por autores que 

apontam em pensadores antigos a identificação deste medo, historicamente superado 

pela ampliação do conhecimento humano, não deixou de produzir propostas nostálgicas 

de retorno ao primitivo, considerada a tecnologia inimiga da natureza e, 

consequentemente, do homem.47 

 

Do lado oposto a este pensamento "romântico", tem-se a corrente "desenvolvimentista", 

aqui considerada como a que subordina a questão ambiental ao desenvolvimento 

econômico. Entre os extremos "romântico" ou "desenvolvimentista", há toda uma série 

de correntes de pensamentos e práticas disputando por legitimação social. 

 

Após o debate na década de 70 sobre a Destruição de Florestas, surgiram os temas das 

Chuvas Ácidas, da Destruição da Camada de Ozônio, e das Mudanças Climáticas como 

assuntos principais dos Riscos Ambientais Globais. Fenômenos que exemplificam 

ameaças globais ligadas a riscos ambientais, tais como acidificação de lagos, 

diminuição florestal devido a chuvas ácidas na Europa, buraco da camada de ozônio 

devido à emissão de CFCs podendo causar câncer de pele, vêm sendo discutidos nas 

últimas décadas, envolvendo negociações internacionais para administrar os possíveis 

                                                           
45 Jonas, Hans. 1995. 
46 sobre o tema, ver  estudo de Jean - Michel Salles  desenvolvido entre 1988 e 1991 pela equipe de Meio 
Ambiente do CIRED com apoio do programa ambiental do CNRS, junto com o Ministério do Meio 
Ambiente da França. 
47 Conforme Rousseau (séc.18):"Ora , nada é mais meigo do que o homem em seu estado primitivo...", 
em "Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens".Num sentido oposto, 
Oswald Spengler:"Na época de Robinson e de Rousseau e dos parques ingleses e da poesia pastoril, 
considerava-se o homem primitivo como uma espécie de cordeiro pacífico e virtuoso...", em"O Homem e 
a Técnica"(1931). 
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problemas. Neste contexto de risco situa-se também o tema das mudanças climáticas 

associadas ao efeito estufa, podendo acarretar sérias consequências aos países insulares, 

entre outras. Tais problemas não são fáceis de serem identificados e de serem avaliados, 

o que traz insegurança social devido à dificuldade de formulação clara dos mesmos.  

 

Com o fim da guerra fria e das negociações internacionais sobre desarmamento, o 

grande assunto da política mundial passou a ser a "Gestão Ambiental do Planeta" e a 

busca de uma liderança mundial para implementar essa gestão. A problematização dos 

"riscos ambientais globais" envolve alguns atores principais na sociedade tais como os 

experts que traduzem as controvérsias científicas para a sociedade através da mídia; as 

populações consideradas vítimas, atuais ou potenciais, dos respectivos fenômenos 

globais; e os que buscam, exclusivamente, vantagens advindas das crises. 

Coincidentemente, a data oficial da "Queda do Muro de Berlim" foi 1989 e a 

Convenção do Clima foi decidida logo após, em 1992.  

 

Pode-se encontrar uma estrutura comum no ciclo de vida de tais crises:  

problematização dos "riscos ambientais globais", que traduz incerteza quanto à 

resolução dos problemas. Na mídia, na opinião pública e nas empresas, sem a 

intervenção direta do poder público, e a partir de informações científicas, surgem 

mudanças de comportamentos. Empresas que são afetadas ou vítimas de contestação 

pública quanto à sua atividade e que precisam, portanto, produzir uma nova imagem no 

mercado, elaboram estratégias de respostas usando contra-experts científicos, os quais 

alimentam contra-campanhas na mídia. Surgem negociações de novas normas com 

organizações de consumidores e estratégias de lançamento de produtos com nova 

roupagem. 

 

O caráter de urgência que essas crises traduzem implica em decisões políticas e 

econômicas que se antecipem às informações completas sobre o assunto. É o caso das 

gerações futuras que serão afetadas por ações presentes. A utilização de argumentos 

catastróficos contribui para ampliar o assunto das crises globais. Os efeitos desse caráter 

de urgência envolvem uma possível manipulação política e econômica dos fatos. 

Justificam-se quaisquer decisões ou ausência de decisões de grupos públicos ou 

privados, seja com argumentos de que os riscos ambientais globais não existem 

verdadeiramente, seja com argumentos de que, em caso de dúvida deve-se, pelo menos, 
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adotar posturas de prevenção, seja com argumentos de que qualquer esforço será inútil. 

Como consequência de tantas dúvidas, surge o discurso da necessidade de uma 

organização internacional para gerir o assunto. E a competição por tal papel está 

colocada. Um Estado supranacional com poderes para administrar o problema parece 

ser uma roupagem que busca legitimação para o desejo de algumas potências em se 

instalarem no cenário mundial com novos poderes sobre as outras nações. 

 

O caráter transnacional do problema mostra a dificuldade de existirem instrumentos 

aceitáveis por todas as partes envolvidas. A organização internacional para gerir o 

assunto deve coordenar e regular as condutas econômicas em questão e deve gerir a 

legitimidade dos negociadores. Um país ou grupo de países que podem ter um papel 

ativo nas negociações envolvendo os riscos ambientais globais podem entrar em 

contradição com seus interesses particulares como nacões num  jogo internacional 

complexo. Se não houver maioria para ratificar um acordo, todos se desobrigam de 

segui-lo, e este é o caso que envolve o acordo internacional sobre mudanças climáticas. 

O Protocolo de Quioto, de 1997, por exemplo, ainda não foi ratificado, não estando 

validado até o presente momento. 

 

A gestão internacional dos riscos ambientais globais envolve, segundo Salles48, algumas 

etapas identificadas como próprias dessas crises: 

-descoberta ou revelação da existência de um problema causando inquietude social; 

-lançamento de programas de pesquisa sobre causas e responsáveis pelo problema; 

-adoção de regulamentações nacionais no país onde o problema é motivo de 

mobilização social; 

-uma instituição supranacional, como OCDE, se encarrega do problema; 

-organização de Convenções Internacionais para negociações futuras; 

-tomada de consciência de certos industriais quanto às ameaças dos riscos ambientais 

globais; 

-focalização da atenção pública sobre um aspecto mais perceptível do problema; 

-estabelecimento de uma ação dentro de um certo país que passa a liderar um processo 

de definição de regras internacionais sobre o tema; 

                                                           
48 Salles, J.M. 1993, pg. 118. 
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-assinatura de um protocolo de acordo internacional em bases voluntárias; (esse caráter 

voluntário traduz um compromisso de satisfação do eleitorado e a necessidade 

econômica de preparar o setor industrial para lidar com o problema); 

-avanço de programas de pesquisas tecnológicas e científicas para além dos acordos em 

curso; 

-renegociação dos acordos devido a diversos motivos que envolvem os diferentes atores. 

 

Todas estas etapas se adequam perfeitamente ao processo de surgimento e 

desenvolvimento do tema das Mudanças Climáticas, conforme poderemos observar na 

formulação da Convenção Mundial do Clima. 

 

2.3 Convenção do Clima 
 

A Convenção do Clima é mais um de uma série de tratados internacionais recentes que 

dizem respeito aos chamados desafios atuais do meio ambiente, tais como a poluição 

dos oceanos, o buraco da camada de ozônio, a rápida extinção de espécies animais e 

vegetais. Os efeitos principais49 das mudanças climáticas são o aumento da temperatura 

média na superfície da Terra e a possível elevação dos oceanos. 

 

A Convenção do Clima envolveu 165 países e, embora tenha sido realizada em 1992, 

entrou em vigor em 21 de março de 1994. O principal objetivo é manter as 

concentrações dos gases de efeito estufa (GEE) num nível não perigoso, que não 

ameace a produção de alimentos e que viabilize o desenvolvimento econômico de modo 

"sustentável". No entanto, não há uma certeza científica sobre que nível de "não perigo" 

é esse. Como já foi observado anteriormente (cap.2.1), muitos estudiosos temem por 

efeitos extremamente catastróficos e outros procuram mostrar que há incertezas sobre 

qualquer um dos efeitos apontados como prováveis de ocorrer. As medidas são, 

portanto, preventivas, pois não se sabe onde, como e quando os problemas acontecerão. 

Argumenta-se, porém, que uma maior certeza científica demanda muito tempo e que 

poderá ocorrer somente num momento em que será muito tarde para agir e para a 

tomada de providências defensivas.  

 

                                                           
49 Ver Convenção sobre Mudança do Clima, MCT e MRE, 2000.  
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O acordo inicial da United Nations Framework Convention on Climate Change 

(UNFCCC), a Chamada Convenção do Clima, assinado na Rio 92, tinha como meta a 

estabilização das concentrações de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera num nível 

que fosse preventivo quanto ao perigo de interferência antrópica no sistema do clima. 

Na ocasião, os países do Anexo I50concordaram em estabilizar as emissões de GEE no 

ano 2000 aos níveis de 1990. Logo ficou evidente que a União Européia teria mais 

facilidade de cumprir esta meta enquanto os Estados Unidos, a Austrália, o Japão, o 

Canadá e a Noruega teriam dificuldades. Desde então, muitas reuniões internacionais 

têm sido realizadas no intuito de estabelecer metas objetivas para a questão do clima 

mundial. Em 1995, houve o Mandato de Berlim que determinou um prazo até 1997, 

quando ocorreria a próxima Conferência das Partes51 em Quioto, para que as Partes da 

Convenção do Clima estabelecessem um acordo com objetivos quantificados de redução 

e limitação de GEE para os países do Anexo I.  

 

Muitos conflitos entre países desenvolvidos e em desenvolvimento ocorreram mesmo 

antes da Convenção, assim como entre integrantes desses grupos de países. A proposta 

dos EUA era de atingir emissões equivalentes ao nível de 1990 entre os anos de 2008 e 

2012. A União Européia pressionava no sentido de, em 2010, apresentar redução de 

15% do nível de 1990. A Austrália , por sua vez, só concordaria com a parte do acordo 

que dizia respeito à permissão de um crescimento razoável das emissões de GEE, 

segundo o Ministro Alexander Downer, em julho de 1997.52 Os chamados países 

insulares conhecidos pela sigla AOSIS, (Alliance of Small Island States), ameaçados 

pela suposta elevação do nível do mar, propuseram metas bastante rigorosas de redução 

de emissões de GEE, consideradas impossíveis de serem alcançadas por todos os outros 

países. Quanto aos países não-Anexo I, o Brasil, a China e a India, diferentemente do 

Chile e da Argentina, mostraram não aceitar nenhuma imposição a seus países em 

termos de redução de emissões. O Senado americano recomendou que o Presidente dos 

EUA, Bill Clinton, só assinasse o acordo de limitação ou redução de GEE, caso os 

                                                           
50 Os Países do Anexo I são os pertencentes à União Européia, os países membros da OCDE e os 
chamados países em transição, pertencentes à ex-União Soviética. 
51 O histórico das Conferências das partes é abordado no cap.2.4 desta pesquisa. 
52 http://www.peg.apc.org/~acfenv/ghfact8.htm 
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países não-Anexo I também concordassem com algum compromisso de limitação ou 

redução no mesmo período.53  

 

O grupo escolhido para dar suporte científico à Convenção do Clima de 1994 é o IPCC, 

Intergovernmental Panel on Climate Change, responsável técnico pelas pesquisas sobre 

o clima. Em 1988, o IPCC foi convocado pelo World Meteorological Organization 

(WMO) e pela United Nations Environmental Program (UNEP). Diversos cientistas de 

todo o mundo estão envolvidos em três grupos de trabalho do IPCC, que emitiu 

relatórios em 1990, 1996 e, em 2001, será emitido o próximo, com o intuito de elaborar 

bases para uma política internacional do clima. Fazem parte do Grupo I do IPCC (grupo 

considerado mais "técnico-científico", por lidar com os dados metereológicos do 

"Sistema Climático"), membros dos principais centros de pesquisa do mundo tais como 

o Hadley do Reino Unido, o Max Planck Institute da Alemanha, o Macquarie University 

da Australia, além dos centros de pesquisa GISS,  GFDL, Livermore, Lamont-Doherty, 

e NCAR dos EUA, entre outros. Toda a sorte de estudos vem sendo elaborada para 

avaliar consequências do acordo do clima em economias nacionais ou em negócios 

setoriais. Os dois outros grupos de trabalho do IPCC se referem à mitigação e adaptação 

às mudanças climáticas. 

 

O reconhecimento público de Presidente dos EUA, em 22/out/1997, quanto ao fato de 

que os EUA emitem mais de 25% dos GEE emitidos mundialmente, apesar de 

representarem apenas 5% da população mundial, foi um posicionamento político 

importante para o debate do clima. Em seu discurso, enfatiza que é obrigação moral dos 

EUA apresentarem alternativas ao padrão de uso energético no país. No entanto, a 

assinatura do Protocolo por parte do governo americano não é suficiente para sua 

efetivação, pois é necessário que haja ratificação do mesmo por parte do Senado 

Americano. Isto só ocorrerá, segundo também o Presidente dos EUA, quando houver 

algum comprometimento com a redução de emissão de GEE por parte de alguns países 

em desenvolvimento que apresentam importantes níveis de aumento de emissão desses 

gases, tais como China e India. O Brasil, a India e a China têm sido alvos ostensivos de 

pressões , nas discussões do Senado Norte Americano, para que venham a aderir ao 

instrumento criado em 1998 pelos representantes dos EUA na Convenção do Clima, o 

                                                           
53"Remarks by the President on Global Climate Change," National Geographic Society, Washington, 
D.C., October 22, 1997 (http://library.whitehouse.gov/PressReleases.cgi?date=0&briefing=5). 
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chamado “Voluntary Agreement”. Em outras palavras, este instrumento propõe uma 

concordância, por parte dos países em desenvolvimento, em assumir reduções de 

emissões de modo voluntário, mesmo que isto não tenha sido acordado na Convenção 

do Clima. Vale observar que alguns países em desenvolvimento, como a Argentina, 

aderiram ao Voluntary Agreement. 

 

Fato é que as metas relativas à Convenção do Clima não estão sendo cumpridas. Além 

disso, segundo modelo desenvolvido pela UNEP54, mesmo que estes acordos estivessem 

caminhando para sua efetivação, são insuficientes para estabilizar as concentrações 

atmosféricas no próximo século. Segundo este modelo, as emissões de gases de efeito 

estufa de paises em desenvolvimento, principalmente os da Ásia, estão crescendo muito 

rapidamente e este ritmo levará a um aumento, em 2015, de cerca de 50% das emissões 

de CO2 referentes a 1990 e, para 2050, esta estimativa atinge quase o dobro. Muitas 

reuniões vêm ocorrendo entre grupos internacionais para discutir metas de redução 

dessas emissões. As Conferências das Partes da Convenção do Clima, são as reuniões 

mais importantes devido ao seu caráter oficial, envolvendo Partes Países Desenvolvidos 

e Partes Países em Desenvolvimento. A seguir, será abordado o histórico dessas 

conferências. 

 

2.4 Histórico das Conferências das Partes 
 

O primeiro encontro da Conferência das Partes da Convenção Quadro de Mudanças 

Climáticas (COP I) ocorreu em Berlim, de 28 de março a 7 de abril de 1995. Neste 

encontro, foi estabelecido o chamado Mandato de Berlim que, entre outras questões, 

tinha como principal objetivo o fortalecimento dos compromissos assumidos em 1992 

pelas Partes do Anexo I, através da adoção de um protocolo ou de algum outro 

instrumento legal. Para encaminhar essa discussão, foi criado um grupo Ad Hoc que se 

reuniu posteriormente diversas vezes até a data da COP 3 em Quioto. 

 

As três primeiras reuniões foram em Genebra: de 21 a 25 de agosto de 1995, entre 30 de 

outubro e 3 de novembro de 1995, e entre 5 e 8 de março de 1996. Um quarto encontro 

do grupo Ad Hoc ocorreu de 8 a 19 de julho de 1996 durante a Segunda Conferência 

                                                           
54 United Nations Environment Programme. The Future of the Global Environment: A Model-based 
Analysis Supporting UNEP's. First Global Environment Outlook. Citado em Goldemberg, 1998. 
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das Partes (COP 2) que resultou na “Declaração de Genebra” a qual aprovou as 

conclusões do IPCC, Intergovernmental Pannel on Climate Change, no que se refere a 

uma sistemática mais objetiva para as reduções de emissões de GEE.  

 

O quinto encontro do grupo Ad Hoc ocorreu entre 9 e 18 de dezembro de 1996, em 

Genebra, e enfatizou a necessidade de se buscar o fortalecimento dos compromissos 

através da criação de um instrumento legal, como um Protocolo. O sexto encontro 

ocorreu entre 3 e 7 de março de 1997 em Bonn, Alemanha, e o sétimo entre 28 de julho 

e 7 de agosto de 1997, também em Bonn, com 145 delegações oficiais e 691 

representantes de Organizações não Governamentais. O oitavo encontro, sessão final do 

grupo Ad Hoc do Mandato de Berlim foi em Bonn, entre 22 e 31 de outubro de 1997, e 

contou com um discurso do Presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, clamando por 

uma participação mais significativa dos países em desenvolvimento. Esta intenção 

resultou no instrumento que ficou conhecido como “voluntary agreement” ou adesão 

voluntária das nações em desenvolvimento. O debate, portanto, retornou ao ano de 

1995, com a intenção de envolver os países Não Anexo I/China, os quais procuraram se 

distanciar de qualquer envolvimento que pudesse resultar em algum compromisso de 

redução de emissões, inconcebível para o crescimento desses países, em notável atraso 

econômico relativamente aos países desenvolvidos. 

 

A COP 3 é a mais conhecida, pois foi esta Conferência que resultou no Protocolo de 

Quioto, o qual será comentado mais adiante no cap. 2.5. Na Quarta Conferência da 

Partes (COP 4), entre 2 e 13 de novembro de 1998, em Buenos Aires, Argentina, os 

EUA assinaram o Protocolo de Quioto. No entanto, é necessária a ratificação desta 

adesão pelo Senado Americano, o que não ocorreu até hoje, assunto que vem se 

configurando como de difícil solução. No momento, a ratificação do Protocolo de 

Quioto pelo Senado Americano está em suspenso. A administração Clinton não 

apresentou  o Protocolo ao Senado americano por saber que este não tem chance de ser 

aprovado, ainda. Discussões com apresentação de dados supostamente técnicos que 

colocam em dúvida a credibilidade quanto aos efeitos climáticos globais e discussões 

políticas como a  demonstração de sentimentos de indignação por parte de grupos de 

senadores americanos, devido a não participação dos países em desenvolvimento no 

tratado, têm impedido o andamento da ratificação do Protocolo de Quioto pelos EUA. 

Existe a solicitação de considerar, também, o México, a India, o Brasil e a China como 
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responsáveis por grande parte nas emissões de GEE. Entretanto, este procedimento 

desvia o problema das responsabilidades relativas às emissões passadas dos Países 

Desenvolvidos e das concentrações desses gases na atmosfera. 

 

A Quinta Conferência das Partes (COP 5) ocorreu no final de outubro de 1999, em 

Bonn, Alemanha, e vale ressaltar que, dentre as principais questões levantadas, a criação 

em 1997, de mecanismos econômicos flexíveis para redução de GEE tiveram grande 

destaque. Em resumo, tais mecanismos foram criados para viabilizar o cumprimento das 

obrigações de abatimento de GEE dos Países Desenvolvidos, uma vez que os mesmos 

vinham apresentando emissões crescentes ao longo do tempo. Estes mecanismos 

permitem que se reduza parte do GEE a ser abatido, fora dos respectivos países, ou seja, 

não domesticamente. Dentre os mecanismos criados, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (discutido no cap.2.6) é o único que envolve Países em Desenvolvimento. 

Algumas preocupações quanto ao MDL foram discutidas na ocasião. Em ofício de 

6/10/99, ao Ministro da Ciência e Tecnologia, o coordenador do Instituto Virtual 

Internacional de Mudanças Globais, Prof. Luis Pinguelli Rosa, mostra “ preocupação 

com a possibilidade que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), aprovado na 

Conferência das Partes em Quioto, fruto de uma iniciativa brasileira, seja reduzido a um 

mero mecanismo para os países desenvolvidos obterem créditos por abatimentos de 

emissões de gases do efeito estufa no Brasil, como nas Implementações Conjuntas (JI) 

objetadas pela posição brasileira,... caso a Comissão Interministerial de Mudança 

Climática não estabelecer critérios claros para eligibilidade de projetos de MDL e para a 

repartição dos créditos por abatimento de emissões.” A Conferência das Partes 6 

(COP6) ocorrerá em novembro/2000, na Holanda. Em seguida, será apresentado o 

Protocolo de Quioto, a ser ainda ratificado, possivelmente na ocasião da COP 6). 

 

2.5 Protocolo de Quioto 
 

O Protocolo de Quioto foi um acordo assinado em 11 de dezembro de 1997 na Terceira 

Conferência das Partes , COP 3, pelos representantes da Convenção do Clima e que está 

sendo ainda negociado, para sua ratificação. Como resultado do Protocolo, ficou 

estabelecido, entre outros pontos, que os países do Anexo I, entre 2008 e 2012, 

reduziriam, em 5,2%, na média, seus níveis de emissões de dióxido de carbono (CO2), 

metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), relativos ao ano de 1990, e reduziriam seus níveis 
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de hidroclorofluorcarbono (HFC), perfluorcarbono (PFC), e hexafluoreto de enxofre 

(SF6) aos níveis relativos ao ano de 1995. Além disso, foi negociado que seria 

permitido o comércio de emissões entre países do Anexo I. Um outro ponto definido foi 

que os Países em Desenvolvimento não teriam obrigações de redução de emissões no 

período em questão, 2008/2012. Muitos itens não ficaram claros como, por exemplo, as 

sanções ao não cumprimento dos compromissos e a possibilidade de utilização de 

mecanismos flexíveis entre grupos de países, como o Mecanismo de Desenvolvimenrto 

Limpo, (abordado no cap.2.6) e suas regras para contabilizar abatimento de GEE dos 

Países Anexo I, em projetos implementados por estes, em Países em Desenvolvimento.  

 

A COP 3 contou com cerca de 10.000 participantes, incluindo representantes de 

governos de mais de 160 países com depoimentos de cerca de 125 Ministros, 

organizações não governamentais, organizações intergovernamentais e imprensa. Após 

uma semana e meia de intensas negociações formais e informais, as Partes da 

Convenção Quadro de Mudanças Climáticas das nações Unidas (UNFCCC) assinaram o 

acordo, denominado o Protocolo de Quioto. Dentre as metas e prazos relativos à 

limitação das emissões de seis GEE – gases de efeito estufa (CO2; CH4; N2O; HFCs; 

PFCs e SF6) destaca -se o dióxido de carbono, CO255, emitido na combustão de carvão, 

derivados de petróleo e gás natural.  

 

Naquela ocasião, o acordo contou com a assinatura de 39 países desenvolvidos. 

Estabeleceu-se que o Protocolo de Quioto só vigorará após a adesão de um somatório de 

países que, juntos, emitam pelo menos 55% do total das emissões mundiais. Uma vez 

que EUA e Rússia juntos representavam cerca de 55% das emissões globais em 1990, 

nota-se a importância que esses dois países assumiram para a validade do acordo.  

 

Com respeito ao fato de que no Protocolo de Quioto, as Partes do Anexo I da 

Convenção se comprometeram com a redução de pelo menos 5% dos níveis de emissões 

referentes a 1990 em suas emissões totais dos seis gases de efeito estufa(GEE), entre 

2008 e 2012, vale lembrar que o consumo de energia e as emissões de CO2 per capita 

dos países ricos são várias vezes mais altos que os dos países em desenvolvimento, o 

que reforçou a atribuição de maiores  responsabilidades desses países no que diz 

respeito às reduções de emissões. Do total da população mundial em 1990, estimada em 
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5,4 bilhões de pessoas e um total de emissões de CO2 estimado em 5 a 6 bilhões de 

toneladas/ano, relativos ao setor energético, a divisão da participação de países ricos e 

pobres é bastante desbalanceada. 

 
Tabela 1 - Emissões de CO2 por alguns países (1990) 

USA 4,2ton/pessoa/ano 
 

Suécia 
 

1,7ton/pessoa/ano 

China ou India 0,3ton/pessoa/ano 
 

Fonte: . Daly, e Goodland,, 1992. 

 

Diferentes percentuais (uma vez que todos os Países Anexo I juntos é que devem 

reduzir  suas emissões em 5,2%) foram definidos para cada país, ficando, por ex., para 

os EUA, a meta de redução de 7% abaixo dos seus níveis de emissão em 1990. Segundo 

diversos estudos56, para atingir esta meta, os EUA deverão reduzir cerca de 25% do 

nível projetado para seu crescimento no ano 2010, considerando um crescimento de 1% 

ao ano desde 1990. Em termos de toneladas de carbono emitido, isto significa que 300 

milhões de toneladas de carbono equivalente por ano deverão ser reduzidas só nos EUA. 

Outros países, por outro lado, poderão teoricamente emitir muito acima dos níveis atuais 

já que suas respectivas taxas de crescimento econômico apresentaram números 

negativos, como é o caso da Rússia, por exemplo. As emissões efetivas em 1997 dos 

países da ex-União Soviética já eram menores que 70% das emissões de CO2 em 1990. 

As metas de estabilização representam, em realidade, uma autorização para crescerem 

significativamente suas emissões57. Portugal, Grécia, Espanha, Irlanda e Suécia também 

apresentam projeções para 2010 de aumento em seus percentuais de emissão, sendo 

respectivamente 40%, 30%, 17% e 5%, segundo proposta da União Européia58. 

 

Com exceção  dos países ex-socialistas, pelo  colapso econômico atual, do Reino Unido, 

pela substituição do carvão pelo gás natural e da Alemanha,  devido à sua unificação, os  

países do Anexo I da Convenção não cumpriram o compromisso de redução de 

emissões em 2000 ao nível de 1990, compromisso já alterado na Conferência das Partes 

                                                                                                                                                                          
55 O CO2 representa aproximadamente 55% do total das emissões de GEE. 
56 Goldemberg, J. 1998. 
57 Miguez, J. D. G. 2000, pg.3. 
58 Goldemberg, 1998. 



42 

em Quioto, em 1997, conforme comentado acima. (redução de 5% do nível de 1990, 

entre 2008 e 2012). 

 

A Proposta Brasileira em Quioto59, que ganhou o apoio  do G77, formado pelos países 

em desenvolvimento,  foi de estabelecer uma penalidade aos países do Anexo I, 

conforme a contribuição de cada um para o aumento da temperatura global da Terra 

acima de limites autorizados, de modo a criar um Fundo de Desenvolvimento Limpo 

(FDM) destinado aos países em desenvolvimento. Este Fundo evoluiu para o chamado 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

 

A Proposta Brasileira foi inovadora60 por não se ater , unicamente, às emissões de gases 

de efeito estufa de cada país relativos a 1990 , mas sim incorporar a quantificação das 

concentrações desses gases e o aumento da temperatura em consequência das 

concentrações. Esta proposta leva à uma análise das emissões referentes ao passado de 

cada país, uma vez que o tempo de permanência dos gases é bastante elevado. Com isso, 

as responsabilidades de redução diriam respeito, também, ao modelo de crescimento de 

cada país no passado e não só às suas emissões em 1990. A Tabela 2, a seguir, revela 

que a contribuição dos países do Anexo I, em termos de emissões, de concentrações e 

de aumento da temperatura global, é substancialmente superior à contribuição dos 

países não-Anexo I. 

 
Tabela 2 - Contribuição dos Países do Anexo I e não Anexo I para o Efeito Estufa 

 Anexo I Não-Anexo I 

Emissões em 1990 75% 25% 

Concentrações em 1990 79% 21% 

Contribuição no aumento 

de temperatura: 

Em 1990 

Em 2010 

Em 2020 

 

 

88% 

82% 

79% 

 

 

12% 

18% 

21% 
Fonte: Pinguelli Rosa. (Proposta Brasileira à Convenção do Clima 1997) 
 
                                                           
59 UNFCCC/AGBM/1997/Misc.1/Add.3 
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Tratando-se exclusivamente dos países do Anexo I, verifica-se que Estados Unidos e 

Rússia lideram o quadro de emissões seguidos por Japão, Alemanha e Reino Unido. A 

Tabela 3, a seguir, mostra que a análise das responsabilidades das nações para  efeito 

estufa  muda substancialmente, caso consideremos as emissões cumulativas: 

 
Tabela 3 - Responsabilidade relativa entre nações do Anexo I 

Emissões de CO2 em 1990 EUA 36.2% 

Russia 17.4 

Japão 8.4 

Alemanha 7.4 

 

Reino Unido 4.2 

EUA 41.9% 

Reino Unido  13.5 

Russia  10.3 

Alemanha 10.0 

Emissões de CO2  

1990 a 2010  

incluindo a concentração de 1990 

Japão  3.8 

EUA 36.8% 

Russia 18.0 

Japão    8.0 

Alemanha 7.3  

Emissões de CO2  

1990 a 2010  

não incluindo a concentração de 1990 

Reino Unido 4.2 
Fonte: Pinguelli Rosa ( Proposta Brasileira para a Convenção do Clima 1997) 
 

De acordo com a simulação da Proposta Brasileira, o Reino Unido mudaria de quinto 

para segundo lugar caso levássemos em conta, na contribuição para o aumento de 

temperatura, as emissões passadas de forma cumulativa, incluindo a concentração de 

CO2 em 1990. 

 

As decisões tomadas pelos países que assinaram o protocolo, em dezembro de 97, caso 

o mesmo seja ratificado, terão fortes conseqüências econômicas no mundo todo. Essas 

fortes consequências econômicas dizem respeito à necessidade de se reduzir emissões 

de gases de efeito estufa (GEE). Esta redução acarreta mudanças estruturais no 

                                                                                                                                                                          
60 Berk e den Elzen, 1998, consideram a Proposta Brasileira interessante devido à idéia de contabilizar as 
emissões históricas, mas consideram difícil aceitar o conceito de "responsabilidades comuns mas 
diferenciadas" dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, previsto na proposta. 
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desenvolvimento da economia mundial, uma vez que este desenvolvimento está baseado 

nas emissões desses gases através, principalmente, da queima de combustíveis fósseis. 

São mudanças complexas para um curto prazo, envolvendo difíceis decisões políticas. 

Seria necessário investir em pesquisa e desenvolvimento tecnológico na busca de maior 

eficiência energética, de novas tecnologias chamadas mais "limpas", e do uso de fontes 

renováveis, além de mudanças nos padrões de consumo que estão arraigados em fortes 

aspectos culturais. Para isto, o Protocolo de Quioto prevê mecanismos econômicos de 

modo a facilitar as Nações do Anexo I no cumprimento de suas metas de redução de 

GEE. Um desses mecanismos, o MDL-Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, está 

diretamente ligado aos Países em Desenvolvimento, e será discutido a seguir.  

 

2.6 O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Protocolo de Quioto 
 

O MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) foi criado em dezembro de 1997, na 

Terceira Conferência das Partes (CoP 3) da United Nations Framework Convention on 

Climate Change (UNFCCC), em Quioto, Japão. As Partes desta Convenção assinaram 

um acordo, denominado o Protocolo de Quioto, que definia metas e prazos relativos à 

limitação das emissões de seis GEE – gases de efeito estufa. (CO2; CH4; N2O; HFCs; 

PFCs e SF6). Cabe lembrar que o dióxido de carbono, CO2, representa cerca de 55% do 

total das emissões de GEE, e é principalmente emitido na combustão de carvão, 

derivados de petróleo e gás natural.  

 

O MDL é sucessor de um mecanismo criado em 1995, o JI (Implementação Conjunta). 

O JI é um Mecanismo de Compensação61 e consiste de um acordo bilateral para a 

realização de projetos de mitigação de gases de efeito estufa (GEE). Tanto o investidor 

(país doador), quanto o país “receptor” do projeto (país “anfitrião”) são países 

industrializados do Anexo I, conforme definido pelo Protocolo de Quioto. O JI deve, 

portanto, gerar, para o investidor, créditos oriundos do abatimento de emissões a um 

custo inferior àquele obtido mediante o abatimento doméstico. No caso do país 

“anfitrião”, o benefício obtido seria a recepção de um projeto que aumentaria o 

desenvolvimento local minimizando a geração de problemas ambientais locais. A 

exclusão de países não-Anexo I deste mecanismo levou à uma decisão da COP 1, 

realizada em Berlim, em 1995, que ampliou a idéia de Implementação Conjunta também 

                                                           
61 "Carbon Offset" é teoricamente um mecanismo diferente dos mecanismos de emissões comerciáveis. 
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para os países em desenvolvimento. Surgiu a categoria de projetos chamada de 

Activities Implemented Jointly - AIJ entre países do Anexo I e não-Anexo I, em uma 

"fase piloto",  sem geração de créditos. 

 

Muitos estudiosos criticaram o mecanismo AIJ - Atividades Implementadas 

Conjuntamente - entre países Anexo I e não-Anexo I. Tais críticas viriam a se estender 

ao MDL. O que se observa é a formação de um mercado, chamado de "mercado do 

direito de poluir", o qual  favorece as grandes nações. Estas, estariam se escoltando nos 

Países em Desenvolvimento para cumprir seus compromissos de redução de emissão de 

GEE.  Esta é uma crítica que, de uma certa maneira, apresenta redundância. Por 

definição, é exatamente isto, mercado do direito de poluir. Em poucas palavras, o 

Protocolo diferencia dois lados: países que são obrigados a reduzir suas emissões de 

gases e países  que não precisam reduzir suas emissões de gases (estes devem somente 

reduzir sua taxa crescente de emissões). E, ao mesmo tempo, o protocolo (cujas regras 

não estão ainda definidas) oferece mecanismos de negociações entre nações, bastante 

propensos a contradições, segundo os quais os países que são obrigados a reduzir suas 

emissões de GEE poderiam contabilizar suas obrigações de abatimento de gases em 

outros países, não reduzindo suas emissões em seus próprios territórios. Chama-se isto 

de "direito de poluir" porque presume-se que um país poderia continuar mantendo seu 

modelo de desenvolvimento anterior, ou seja, poluente.  

 

Grandes discussões foram geradas a respeito da não aceitação de alguns países não-

Anexo I, liderados pelo Brasil, em realizar ou receber projetos AIJ. Não se concordava 

com a idéia de abatimento de emissões no Brasil através de financiamento externo, para 

contabilizar créditos de abatimento em favor dos países comprometidos com a redução 

de suas emissões. Dos cerca de 150 projetos AIJ sendo implementados nos países não-

Anexo I, o Brasil não tem nenhum. Esta foi uma postura da diplomacia brasileira com o 

intuito de marcar posição política no debate indicando que o processo de crescimento 

dos Países Desenvolvidos, baseado em elevadas emissões de GEE, permaneceria igual. 

Esses países estariam utilizando os países ditos "pobres" como uma espécie de quintais 

para cumprir seus compromissos de forma mais barata. Ou seja, a situação do modo de 

desenvolvimento "não sustentável" se manteria. 
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Fruto dessas discussões, surgiu, então, uma Proposta Brasileira de criação de um fundo 

de penalizações aos países que não cumprissem seus compromissos, o Fundo de 

Desenvolvimento Limpo, que seria utilizado para financiar projetos não emissores de 

GEE em países em desenvolvimento, com regras que beneficiassem o desenvolvimento 

"sustentável" nesses países. O FDL foi abandonado e adaptado, para o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, o MDL, e esse mecanismo assumiu um caráter bastante 

semelhante ao AIJ. A criação do MDL não implicaria na substituição do AIJ. 

Entretanto, o que muitos esperam é que a contabilização de redução de emissões62  já 

realizada através do AIJ tenha validade, daqui para frente, através do MDL (que é um 

mecanismo de Compensação, em princípio, assim como o JI e o AIJ). Esta expectativa 

mostra o caráter especulativo dos projetos AIJ e, consequentemente do MDL, assim 

como aponta para uma possível manutenção do estágio atual das emissões globais de 

GEE. 

 

O Artigo 12 do Protocolo de Quioto identifica três objetivos específicos para o MDL:  

promover o desenvolvimento sustentável; contribuir no alcance das metas ambientais 

definidas pela UNFCCC, e contribuir com os países do Anexo I no alcance de suas 

metas de redução de emissões. Em particular, o Artigo 12 especifica que as nações em 

desenvolvimento poderão se beneficiar de projetos MDL e que os países 

industrializados podem utilizar os Certificados de Redução de Emissões (CERs) no 

alcance de seus compromissos na redução de emissões. Para alguns analistas, isto 

permite a implantação de projetos voluntários, similares aos projetos JI, entre países 

Anexo I e não-AnexoI. Observa-se, entretanto, uma distorção da iniciativa inicial da 

proposta brasileira de um FDL – Fundo de Desenvolvimento Limpo, origem do MDL, 

que seria centralizado num único órgão responsável pela negociação de projetos. 

 

O Artigo 12 estabelece, também, três conselhos para o acompanhamento do MDL: os 

representantes da Conferência das Partes (COP), um comitê executivo estabelecido pela 

COP, e auditores independentes para verificar o andamento dos projetos. Entretanto, 

não existe ainda uma regulamentação que explicite a operação do MDL. A 

normalização ocorrerá a partir de futuras negociações e esta é uma questão ainda pouco 

explorada. Refere-se aos organismos responsáveis pela normalização, credenciamento e 

                                                           
62 Alguns esperam que se considere no MDL os projetos de conservação de florestas, ponto  polêmico na 
Convenção do Clima por, entre outras coisas, não atender ao item adicionalidade, discutido no cap.5. 
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certificação dos projetos MDL. O poder que esses organismos adquirirão ao administrar 

um mecanismo que envolve um mercado63 da ordem de 400 milhões de dólares a 4,5 

bilhões de dólares é muito grande, tornando a discussão bastante polêmica. 

 

Apesar de não regulamentado, a expectativa com relação ao MDL é bastante grande em 

diversos setores acadêmicos, empresariais, e financeiros. Por exemplo, o BIRD, Banco 

Mundial, criou recentemente um fundo de carbono para se preparar para um futuro 

mercado de transação de créditos de emissão de GEE em termos mundiais (Prototype 

Carbon Fund) que já conta com US$ 150 milhões para investimentos em projetos 

certificáveis segundo o MDL. O BNDES já apresenta uma mobilização similar no 

sentido de desenvolver mecanismos e instrumentos financeiros para captação e 

aplicação de recursos segundo o acordo firmado entre nações participantes da 

Conferência de Quioto. Segundo o documento “Efeito Estufa e Convenção sobre a 

Mudança do Clima” de 1999, da Área de Planejamento do BNDES, “há uma 

expectativa de que novos mercados e instrumentos financeiros venham a ser criados 

para viabilizar as transações de crédito de emissão de gases causadores de efeito 

estufa.”64 

 

O MDL foi um dentre outros três mecanismos de flexibilização a serem utilizados para 

o cumprimento desses compromissos: Joint Implementation-JI (constituído na COP I, 

em Berlim, 1995), Tradeable Permits, e “Bolhas”. Esses três mecanismos não serão 

comentados nesta pesquisa pois, diferentemente do MDL, foram especificamente 

definidos para países desenvolvidos ou em transição para uma economia de mercado, ou 

países do chamado Anexo I (Alemanha, Austrália, Áustria, Belarus, Bélgica, Bulgária, 

Canadá, Dinamarca, Espanha, EUA, Estônia, Rússia, Finlândia, França, Grécia, 

Holanda, Hungria, Irlanda, Islândia, Itália, Japão, Letônia, Lituânia, Luxemburgo, 

Noruega, Nova Zelândia, .Polônia, Portugal, Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do 

Norte, República Tcheca, República Eslovaca, Romênia, Suécia, Suiça, Turquia, 

Ucrânia). 

 

Vale lembrar que, na ocasião, o Brasil assumiu uma posição claramente contrária à 

proposta de ampliação do Joint Implementation (JI) aos países em desenvolvimento, ou 

                                                           
63 Zhang, 2000. 
64 Bndes/MCT, 1999. 
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seja, de que as reduções de emissões fossem feitas nos países não incluídos no Anexo I, 

através do AIJ, Atividades de Implementações Conjuntas. Segundo a argumentação 

brasileira, o AIJ só ofereceria vantagens às empresas dos países desenvolvidos que 

negociariam com empresas nos países em desenvolvimento, inclusive suas filiais, para 

fazerem aqui as reduções a baixo custo, levando os créditos pelo abatimento para seus 

países de origem e evitando abater domesticamente, a um custo muito maior. 

 

Em síntese, os dois principais objetivos oficiais do MDL são assistir as Partes não 

incluídas no Anexo I no que se refere a alcançar um desenvolvimento sustentável65 e 

assistir os Países do Anexo I no cumprimento de seus compromissos de redução de 

emissões. Entretanto, para o presente trabalho, além do conceito de "desenvolvimento 

sustentável", citado no documento, destacam-se mais duas questões importantes no 

estudo das características do MDL, sob o ponto de vista da Ética: os organismos 

responsáveis pela gestão do MDL e o conceito de adicionalidade. No Artigo 12 do 

Protocolo de Quioto, existe referência à "supervisão de um Conselho Executivo do 

MDL" e de "entidades operacionais a serem designadas pela COP para certificar as 

reduções de emissões", com base em "garantir que os projetos envolvem a participação 

voluntária das Partes, que a mitigação seja mensurável, real e de longo prazo e, ainda, 

que as respectivas reduções sejam adicionais àquelas que ocorreriam na ausência da 

atividade certificada de projeto"66.  

 

Estas questões serão analisadas a seguir nos capítulos 3 e 4. No capítulo 3, serão 

estudadas as questões Ética, Natureza, Desenvolvimento Sustentável e Equidade de um 

modo mais geral para, no capítulo 4, estes conceitos serem aprofundados à luz dos 

temas mais diretamente ligados aos acordos sobre Mudanças Climáticas, além da 

análise do perfil dos organismos responsáveis pelo gerenciamento do MDL, e do 

aprofundamento dos conceitos de Adicionalidade, (vinculado ao conceito de linha de 

base) e de Sustentabilidade, previstos no MDL. 

 

                                                           
65 Segundo Miguez, J.D., 2000, "o MDL é uma oportunidade para as companhias brasileiras 
desenvolverem projetos de redução, principalmente de energias renováveis e de aumento de eficiência 
energética. Na implementação dos projetos, há a possibilidade de transferência de tecnologia e de 
recursos externos de empresas de países do Anexo I interessados nos certificados de Redução." 
66 Protocolo de Quioto editado e traduzido pelo MCT/MRE, pg.16. 
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3 Ética, Natureza, Desenvolvimento Sustentável e Equidade 

 

Existe ceticismo quanto ao recente interesse em temas como ética e moral. Evocações 

públicas de princípios morais estão frequentemente legitimando políticas cujas decisões 

foram tomadas em diferentes bases67. Podemos apontar algumas razões de ordem 

prática que expliquem o novo interesse, por parte de pessoas de todas as áreas de 

reflexão, nos temas da moral e da ética. Uma delas é a ênfase dada à necessidade de 

tomada de consciência da importância do papel dos "valores" e do conceito de cultura 

nas atividades humanas, além da tomada de consciência de que a neutralidade de 

valores e a imparcialidade não são possíveis na prática da ciência e nas atividades 

profissionais. Uma outra razão seria o papel que a ética teria de clarificar conceitos 

vagos, tais como os conceitos de democracia, equidade, "respeito à natureza", entre 

outros. A ética aqui entendida pode ajudar na compreensão, não do que é certo e errado, 

mas do que está estruturando os diversos comportamentos.  

 

O tema da Ética é tratado no capítulo 3, "Equity and Social Considerations" do Grupo 

de Trabalho III do IPCC (1995), como uma questão que permanece em aberto: "...se há 

uma estrutura ética que possibilite às sociedades nacionais, e também à sociedade 

humana global, uma resposta aos problemas emergentes de uma maneira equitativa"68. 

Tariq Banuri e os outros autores líderes do referido capítulo discorrem sobre o que 

consideram um problema da literatura politicamente orientada sobre Ética, a qual 

procura uma posição de neutralidade. Esta seria baseada numa abordagem tecnocrática 

com foco nos métodos ou instrumentos utilizados para se atingir um determinado 

objetivo dado ou acordado. Nesta abordagem, as únicas considerações éticas dizem 

respeito às metas e não aos meios através dos quais estas metas serão atingidas. Cabe 

lembrar que é comum identificar nos dias de hoje um comportamento social que reforça 

a ética de "os fins justificam os meios"69 Algumas propostas de substituição a esse tipo 

de conduta podem ser encontradas em alguns autores para quem "...talvez a principal e 

                                                           
67 Ver Engel, J.R. 1990. 
68 IPCC, 1995, cap.3/WGIII , pg 73. 
69 bem exemplificada pela frase: "...é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a poder ser 
mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade." Maquiavel,1983, .pg.63. 
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alentadora perspectiva aberta por todos os acontecimentos do século 20 seja o realce dos 

meios, do ato construtivo, em detrimento dos fins."70 

 

Segundo Banuri et al71, existe um grande problema na abordagem que considera a Ética 

neutra. Esta seria uma busca de fórmula universal para tomadas de decisão onde os 

conteúdos da fórmula não estão em questão. Existiria, aqui, uma distinção básica entre 

Resultados e Processos. Um exemplo de Ética orientada ao Processo seria o princípio 

primário de Equidade como "Liberdade". Mas assumir que existiria uma "liberdade" 

como meta transcedental, (a qual seria atingida através dos meios apropriados) serviria 

para justificar o discurso de defesa dos "mercados livres". De modo similar, a análise do 

conceito de Equidade associado à Justiça, a partir de um ponto de vista das liberdades 

individuais, induziria cada indivíduo a buscar soluções onde maximiza-se vantagens e 

minimiza-se custos. Banuri et al dizem que conceitos como o de Equidade se 

transformaram em meros instrumentos para se atingir metas, tais como "crescimento 

econômico" ou "estabilidade política". O que se pergunta é se estes conceitos estão 

baseados em regras gerais ou em experiências concretas, onde as regras gerais seriam 

fúteis e perigosas. Banuri et al consideram que no caso das questões climáticas 

mundiais, conceitos como o de Ética e Justiça devem seguir regras gerais. No entanto, 

uma proposta de Ética que garanta uma Equidade no assunto das Mudanças Climáticas 

ficou indefinida, o que será discutido no item 3.4.  

 

Observa-se no trabalho de Banuri duas questões importantes a serem ressaltadas. Em 

primeiro lugar, surgiu uma discussão bastante interessante sobre Ética, que diz respeito 

à vinculação de neutralidade ou não a este conceito, tema de interesse desta dissertação. 

O segundo ponto importante a ser destacado é a referência imediata que se faz à palavra 

Justiça, quando se fala de Equidade, assunto também analisado no item 3.4.  

 

O documento mais recente do Grupo III do IPCC, relativo à Mitigação das Mudanças 

Climáticas72, de 12 de maio/2000, ainda não oficializado, apresenta alguns temas novos 

e outros antigos que passaram a ocupar lugar de destaque, tais como "Capacidade de 

Mitigação", Transferência de Tecnologia", "Uso do Solo/Florestas", "Contração e 

                                                           
70 Carvalho, M. B.. 1990. Pg.33. 
71 IPCC, 1995, cap.3/WGIII , pg 73. 
72 Os autores líderes deste grupo são Banuri, Weyant, Najam, Rayner, Pinguelli Rosa, W. Sachs, Sharma, 
Akumu, Yohe, Agarwal, Costanza, Sagar, entre outros. 
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Convergência". Houve , inclusive, a formação de subgrupos para aprofundar  alguns 

aspectos que tais temas requerem. O assunto que mais importância alcançou para o 

escopo desta pesquisa de tese foi o extensivo trabalho sobre Desenvolvimento, 

Equidade e Sustentabilidade (DES), coordenado por Mohan Munasinghe e Rob Swart, 

que envolveu diversos autores de diversos países e muitas reuniões, inclusive virtuais, 

para a elaboração do documento. Estes três conceitos eram quase inexistentes no 

Primeiro Relatório do IPCC e no segundo, foram tratados separadamente. No terceiro 

Relatório, a ser publicado em 2001,  existe uma articulação clara entre os mesmos.  

 

Cabe lembrar que a não obrigatoriedade de reduzir emissão de GEE por parte dos países 

Não Anexo I, ou países "em desenvolvimento", conforme previsto no Protocolo de 

Quioto, é uma questão criticada.73 por diversos autores e por representantes 

diplomáticos das nações do Anexo I, ou países "desenvolvidos", que cobram um maior 

comprometimento das nações não-Anexo I em, também, reduzir suas emissões. 

Considera-se que o desmatamento de florestas nativas verificado em países como o 

Brasil é uma das práticas que mais poderão acarretar  em aquecimento do planeta. Os 

países em desenvolvimento defendem a manutenção de suas emissões crescentes, mas 

com taxas de emissão não crescentes, argumentando que historicamente seu 

desenvolvimento foi pautado em condições desfavoráveis relativamente aos países ditos 

ricos. Nos dois argumentos, o conceito usado é o mesmo, de Justiça, que remete ao 

conceito de Equidade, assunto a ser analisado no cap.3.4. A seguir, será apresentado um 

estudo sobre o uso da palavra Ética nos discursos ambientais, de modo a verificar se o 

caso das Mudanças Climáticas acompanha estes discursos. 

 

3.1 Uso da palavra Ética no discurso ambiental 
 
Epígrafe 
“Se existem muitas (coisas),  então deverão  existir, necessariamente, tantas quantas existem, 
nem mais, nem menos. E se existem tantas quantas são, deverão ser limitadas (em número). Se existem 
muitas (coisas) são (numericamente) ilimitadas. Pois há sempre entre elas outras, e entre estas ainda 
outras. E assim são elas ilimitadas.” Zenão de Eléia (490-430 a.c.) 
 

A diversidade de alternativas de estudo da ética mostra o quanto o pensamento já se 

debateu com o tema da verdade, do que é certo e errado, a presença positiva e negativa 

do progresso científico. Mostra igualmente a necessária imbricação entre os campos de 

                                                           
73 Ver Jamieson, D. 1999. 
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entendimento da verdade, do bem, do livre-arbítrio e da razão. Diante de uma trajetória 

do pensamento, desde os gregos, os dilemas éticos presentes parecem estar sendo 

tratados com  falta de rigor. Os apelos à ética podem até se tornar tautológicos :  dizer 

que deve-se ter uma conduta ética, poderia ser, para alguns autores, o mesmo que dizer 

que deve-se ter uma conduta - conduta. 

 

Em linguagem habitual, ética e moral são frequentemente usadas indiferentemente 

como se tivessem o mesmo significado. No entanto, "moral se refere, mais 

propriamente, aos julgamentos e às ações na busca do que é certo ou do que é bom, e 

ética se refere ao raciocínio que tais julgamentos e ações requerem." 74 

 

Diagnósticos sobre os problemas da sociedade moderna apresentam-se no campo social, 

ambiental, político e científico com uma preocupação em foco: a Ética. Esta palavra tem 

sido muito utilizada, ultimamente, com significados diversos. Frases como a  do 

relatório "Nosso Futuro Comum", 1987, que concluiu que "a sobrevivência humana e o 

bem estar dependem do sucesso de se elevar o desenvolvimento sustentável à uma ética 

global" ou ainda “É a crise do paradigma ético, antes de mais nada, que possibilita o 

total desrespeito ao homem e ao meio-ambiente.”75  são superficiais. Obviamente, 

muitas questões emergem deste tipo de afirmativa tais como "O que isto significa?" 

"Que tipo de ética é esta?" "De que modo isto é novo?" "Que tipo de crescimento 

econômico está implícito?" "As economias do estado estacionário estão excluídas?"76  

 

A chamada "questão ambiental"77 assume importância maior à  medida  que se amplia a 

consciência da finitude dos recursos naturais e dos impactos das ações humanas sobre 

eles, impactos esses que não respeitam fronteiras político-administrativas. Em 1972 

realiza-se em Estocolmo a primeira conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, da qual resulta a "Declaração sobre o Ambiente Humano." Nos 23 

princípios ali anunciados percebe-se o estágio abrangente das discussões oficiais do 

momento: compatibilização do desenvolvimento econômico com proteção ambiental 

para as gerações presentes e futuras; apoio dos Países ricos aos Países em 

desenvolvimento; construção de uma consciência das responsabilidades não só coletivas 

                                                           
74 Engel, J.R. 1990.  
75 Fórum da ONGs, “Compromisso Ético das ONGs para uma atitude e conduta ecológica global” pag.29. 
76 Engel, J.R. 1990. 
77 Ver Muylaert e Queiroz, 1992. 
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mas individuais, dispensando a devida atenção ao setor das populações menos 

favorecidas; respeito à soberania nacional, desde que considerados os prejuízos 

causados a outros Estados; respeito aos valores de cada País. 

 

Para orientar as discussões na Conferência, foi encomendado ao Massachussets Institute 

of Tecnology-MIT um diagnóstico de situação do Planeta. Divulgado em 1972, o 

Relatório Meadows ou "Limites do Crescimento" pode ser tido como documento 

institucional pioneiro sobre o assunto. Baseado nas variáveis população, 

industrialização, poluição, oferta de alimentos e demanda de recursos naturais, o 

Relatório projetava uma situação calamitosa a ser atingida em torno do ano 2010, 

"mantidas as atuais tendências de crescimento". 

 

O Relatório foi muito criticado por sua inconsistência técnica ou comprometimento 

ideológico. A fragilidade dos dados em que se baseou foi reconhecida mesmo pelos 

autores; a "escassez de recursos" diagnosticada refletia, a rigor, práticas de poder, 

desconsideradas pelo documento, que determinavam a escassez não de recursos, mas de 

acesso a eles pela maioria desprivilegiada; a projeção a partir de tendências atuais seria 

improvável dadas as possibilidades de reversão das mesmas em função de inovações 

tecnológicas e alterações político-sociais.78 

 

Apesar dos questionamentos suscitados, a repercussão obtida pelo Relatório Meadows é 

inegável. Entretanto, se pode ser considerado pioneiro, dado seu impacto, reflete na 

verdade um movimento contraditório: por um lado, integra a reciclagem em curso do 

capitalismo mundial; por outro, fala de consciências e práticas em busca de um modelo 

de desenvolvimento diferente, onde se questionem a onipotência humana , a prevalência 

inconteste de técnica e de ciência neutras e, finalmente, a própria dominação do homem 

pelo homem. É, portanto,  em espaço de conflito, que se desenvolvem o conhecimento e 

as práticas em torno da questão ambiental. 

 

                                                           
78Cesar Benjamin em "Nossos Verdes Amigos", Revista Teoria e Debate n.12.Ed.Visão.São Paulo, 
nov.1990.pag.12e 15, comenta que a escassez de recursos deve ser contextualizada pois o homem, 
historicamente, apresentou soluções para problemas de recursos naturais onde o avanço técnico coloca-se 
a favor da natureza , como por ex: a madeira que até o séc.19 era a única fonte de energia térmica, e 
matéria prima para construções, foi substituida pelo ferro, reorientando o processo de devastação a que 
estavam submetidas as florestas. Um outro exemplo, foi a substituição do uso de óleos animais (de baleia) 
por petróleo, por volta de 1860. 
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Na trilha de um movimento originado em defesa da natureza,79 surgem organizações 

não governamentais com propostas  e práticas variadas, como a  International Union for 

Conservation of Nature(1948), a World Wildlife Foundation(1961), a Environment 

Defense Fund(1970) e a Greenpeace(1971). Neste processo, vale destacar o surgimento 

do conceito de desenvolvimento sustentável, formulado pela primeira vez em 1987 no 

relatório "Nosso Futuro comum", produzido pela Comissão Mundial sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento. Segundo este relatório, "desenvolvimento sustentável" 

seria aquele capaz de garantir a satisfação das necessidades sociais de hoje, sem que se 

comprometam as do futuro. 

 

Este conceito e a proposta nele embutida estiveram presentes, implícita ou 

explicitamente, no Centro da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento e o Meio 

Ambiente e do Forum Global das ONGs, realizados no Rio de Janeiro, em 1992. Esta 

proposta, "... defendida por uma maioria reformista do movimento ambientalista 

internacional, que considera necessária a adoção gradual de um novo modelo de 

desenvolvimento, que interiorize a sustentabilidade social e ambiental...",80 vem sendo 

criticada por muitos por velar a dimensão político social do problema, fazendo tábula 

rasa das diferenças de poder entre os grupos. Para estes críticos, "desenvolvimento 

sustentável é um conceito gerado dentro da esfera da economia e é com esta referência 

que pensa o social".81 "Ao se considerar a natureza como capital, pretende-se dar 

condições de reprodução ao atual modelo de desenvolvimento, sem alterar suas 

estruturas de poder".82 Isto porque, além de gerar toda uma série de mecanismos para 

regular economicamente a utilização dos recursos naturais, remeteria, ideologicamente, 

a um equilíbrio perfeito, permanente, "à expectativa de uma sociedade sustentável, em 

plena consonância com a natureza, sem conflitos sociais"83 historicamente inviável. É 

interessante observar que na Convenção Mundial sobre o Clima, realizada durante o 

referido evento no Rio de Janeiro, em 1992, o conceito de Equidade também é extensivo 

às gerações futuras. Da mesma maneira que o Desenvolvimento Sustentável, o conceito 

de Equidade é, muitas vezes,  utilizado de modo que o inviabiliza na prática.  

 

                                                           
79Já em 1923 realizou-se o Congresso Mundial pela Preservação da Natureza. 
80 Viola, E..1991, pag.6. 
81. Carvalho, Isabel C. M.. 1991, pag.19. 
82 Acslrad, Henri. 1993.  
83.Carvalho, Isabel C.M., obra citada. 
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A crise ambiental passou a ser expressão de uma crise mais geral. Atualmente a ciência 

vem sendo tratada como vilã de um processo social destrutivo e, no seu bojo, ataca-se o 

determinismo, o capitalismo, a idéia de progresso, a alienação e a cultura como um todo 

homogêneo. Procura-se resgatar um fio condutor da existência através de reflexões 

sobre os procedimentos dos detentores do poder de formular o que é científico ou não, e 

reflexões sobre a própria legitimidade deste conceito de cientificidade. Neste caminho, 

encontramos toda espécie de diagnósticos que envolvem rupturas com certos 

“paradigmas”84 ou o encontro de uma visão totalizante de mundo onde homem e 

natureza não poderiam se dissociar. A característica “natural” da sociedade, (ou da 

cultura) ora é enfatizada, ora é negada, estando num mesmo grupo de formulações as 

críticas ao saber conquistado no decorrer da história da ciência e o reconhecimento de 

que este saber é o alavancador necessário para um processo de mudança.  

 

Também a palavra processo é alvo de críticas, palavra identificada com a sociedade 

contemporânea ocidental. O mundo oriental entra neste contexto como uma vítima e 

possível futuro algoz, caso venha a trilhar os caminhos seguidos pelo ocidente. É 

também matéria de interesse a compreensão do funcionamento dos povos não ocidentais 

com seus hábitos, sistemas políticos e religiões diferentes, que desafiam a lógica do 

pensamento do ocidente. 

 

Este contexto multifacetado serve como pano de fundo para os debates sobre o Clima 

Global. Observa-se, nas negociações internacionais para a mitigação das emissões de 

gases de efeito estufa , GEE,  propostas que procuram contemplar toda uma diversidade 

de aspectos culturais, históricos e sociais das diferentes nações do mundo. Um caso 

exemplar é o grupo recém criado na Convenção do Clima sobre Transferência de 

Tecnologia, que considera a Tecnologia sob uma perspectiva ampliada, onde as 

características dos saberes locais devem ser respeitadas: "...apoiar a capacitação 

endógena em países em desenvolvimento;..."85.. Segundo a Agenda 21, “... na discussão 

da Transferência de Tecnologia, o desenvolvimento de recursos humanos e os aspectos 

relativos à construção de capacidade local também devem ser considerados. 

                                                           
84 A noção de paradigma de Thomas Kuhn, 1970, utilizada para entender o funcionamento do trabalho 
científico, foi estendida à compreensão do significado das normas e crenças que definem as práticas 
sociais e são transmitidas de geração à geração por instituições sociais. 
85Ver artigo 9 da Convenção do Clima. SBSTA - Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e 
Tecnológico. 
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Tecnologias ambientalmente saudáveis deverão ser compatíveis com as prioridades 

nacionais, socioeconômicas, culturais e ambientais” 86. Tais preocupações podem vir a 

sucumbir ou receber grau de importância muito inferior, diante das pressões político-

econômicas no sentido de transformar os problemas climáticos num simples novo 

mercado.  

 

3.1.1 Estudo da Ética 

 

Foi a partir de Aristóteles (séc. IV ac) que a ética alcançou saber autônomo e passou a 

ocupar lugar preponderante na tradição cultural e filosófica do Ocidente. A filosofia 

passou a ser dividida em lógica, física e ética.87 A história do pensamento ético fundada 

por Platão (séc.V ac)88 colocava a ética como um capítulo da ontologia das idéias e não 

como estatuto autônomo de saber.  Mesmo anteriormente a Platão, o tema da ética foi 

discutido por diversos pensadores - do período pré-socrático - apesar de nominalmente 

não ser tratado como tal. 

 

Para Nicolas Abbagnano89, a  ética é a “ciência da conduta”. A palavra  moral, que é 

muito confundida com a palavra ética, seria um conjunto de normas disciplinadoras da 

ética.  A história da ética, “doutrina dos costumes” , segundo Ferrater Mora,  coincide 

com a história da filosofia. A evolução posterior do sentido do vocábulo “ética” 

identificou-se mais com a moral cuja história antecede à da filosofia e à da ética.90   

 

Em que consistiria a essência da moral? Segundo diversos autores, a ética grega, 

referência originária e principal, é sempre a ética do Bem, o qual consistiria na 

felicidade, Bem supremo. Entretanto, podemos encontrar misturados os sentidos de 

Bem, Verdade , Felicidade, Razão, entre outros. “A verdadeira felicidade para Platão só 

existe onde se tem em vista e se realiza a verdade e o valor. Só a razão fria consegue a 

verdadeira felicidade, pois ela indica o caminho da verdade.”91  E, para Aristóteles, bom 

e feliz é o mesmo que virtuoso. Já para Epicuro (séc.IV ac.), o Prazer é o princípio e o 

                                                           
86 Parágrafos 34.1,34.2, 34.3 e 34.4, Agenda 21. 
87 Aristóteles. Ética a Nicômaco II.  Ver também Vaz, Henrique C. de Lima . 1988, pg.12. 
88 Platão, Fedon. 
89 Nicolas Abbagnano. "Dicionário de Filosofia"Ed. Mestre Jou. São Paulo. 1960. 
90 Ferrater Mora, José. Dicion. de Filosofia, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1975, .p.594 
91 Hirschberger, Johannes. "História da Filosofia na Antiguidade". Ed. Herder. São Paulo. 1969.p.139. 
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fim da vida feliz. Mas mesmo a palavra prazer envolve diversas concepções: o prazer do 

movimento (vida intensa), o prazer do repouso (paz e sossego do ânimo), o prazer 

espiritual, o prazer corpóreo, etc., ficando difícil determinar o que está sendo dito com 

tantas palavras relacionadas.  

 

A palavra “ética” derivada da palavra grega “ethos” designa, numa primeira 

possibilidade, a “morada do homem” que dá origem à significação de “ethos” como 

costume ou como caráter (personalidade do indivíduo) ou, em uma segunda 

possibilidade, diz respeito ao comportamento resultante de uma constante repetição dos 

mesmos atos, que origina “ethos” como hábito. O “ethos” como costume seria a fonte 

das ações cujas repetições gerariam os hábitos. Haveria uma circularidade entre três 

momentos: costume (ethos), ação (praxis) e hábito, na medida em que o costume é fonte 

das ações tidas como éticas e a repetição dessas ações (dessas éticas) acaba por plasmar 

os hábitos.92  

 

3.1.2 Proposta de metodologia de análise do uso da palavra Ética 

 

Como metodologia de análise considera-se, nesta pesquisa, que a utilização da palavra 

ética ocorre de modo radicalmente diferente em dois grandes blocos de raciocínio: ética 

relacionada à palavra Bem; ética não relacionada às palavras Bem e Mal. Na primeira 

corrente, da ética relacionada ao Bem, encontra-se a maior parte dos estudos sobre ética 

que, por sua vez, podem diferenciar-se em dois outros grandes grupos: o primeiro grupo 

refere-se aos que enfatizam a análise ética num Bem apriorístico, conforme Platão93, 

que centrou atenção na busca da Idéia de Bem em si mesmo, da essência do Bem 

anterior à existência do homem: "o ethos como espaço construído pelo homem, é o 

signo de uma presença exigente do Bem que está além do que se mostra acabado e 

completo"94. Platão buscou a essência do Bem, o Bem absoluto, a priori, sem 

nascimento e imortal. “Deus é a medida de todas as coisas”95, dizia Platão ( Leis, 716c) 

e  “Semelhança com Deus, tanto quanto for possível, i.é, santificar-se o homem e 

                                                           
92 Henrique C. de Lima Vaz, 1988, pg.14/16. 
93"Fedon.,pag.57/126. 
94 Vaz, Henrique C. de Lima, pag.96. 
95Hirschberger, p.140 
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justificar-se, fundado na inteligência e na sabedoria”96 ( Teeteto, 176b). Já o segundo 

grupo da corrente que relaciona Ética a Bem, refere-se aos que buscam maior ênfase 

numa ética mais "terrena", cujo Bem é não-apriorístico, ou seja , o Bem é constituído 

nas relações determinadas por contextos históricos definidos, mantendo-se, entretanto, 

resguardada a existência de um Bem Ideal, a-histórico. Nesta linha encontra-se 

Aristóteles, que formulou dois tipos de virtudes componentes do comportamento 

humano: as virtudes morais, relativas aos hábitos (mais objetivas) e as virtudes 

intelectuais(o Bem Ideal) que seriam os princípios fundamentais para as virtudes 

morais.97 As virtudes morais seriam aquelas adquiridas pelo hábito , conforme: 

“tornamo-nos justos praticando atos justos e assim com a temperança, a bravura, a 

brandura, a coragem, a liberalidade, a generosidade, a magnanimidade, a honestidade, a 

veracidade, a urbanidade, a justiça e a amizade”. As virtudes intelectuais seriam a 

“sabedoria e a prudência” 98, princípios  para as virtudes morais. 

 

Os diversos pensadores da corrente majoritária que relaciona ética a Bem trouxeram 

definições de Bem que , embora coincidam em alguns casos quanto à episteme, diferem 

quanto à ênfase e quanto ao caráter originário das mesmas definições. Conforme já 

mencionado, para Sócrates, “ser bom e prudente é ser sábio, e ser sábio é ser 

inteligente".99 O “Sumo Bem” é a felicidade em Aristóteles”.100 “O Bem primeiro e 

inato” é o prazer para Epicuro: “Chamamos ao prazer princípio e fim da vida feliz”. 101  

 

E a essência última do Bem significaria, em última análise, o agradável para Demócrito 

de Abdera (séc.V-IVac)102. Para Demócrito, o atomismo explicava tudo inclusive os 

pensamentos, os sentimentos e a alma,  os quais seriam apenas movimentos de átomos. 

Neste sentido, a ética de Demócrito também se adapta ao atomismo, pois o agradável é, 

também, uma sensação.103  

 

Para alguns pensadores, o Bem caracterizou-se como circunstancial ou como condição 

de sobrevivência e de relação humana, corrente conhecida como a da ética do “bem 
                                                           
96idem 
97 Aristóteles,"Ética a Nicômaco II".,pag.67 e Hirschberger, op.cit.pag.243. 
98 Idem 
99Hirschberger, p.79/93. 
100Hirschberger, p.238. 
101Epicuro, p.17. 
102 Sanson, pg.59. 
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utilitarista”. Entre estes estaria Pródico de Queos (séc.V ac), que disse: “Se quizeres que 

os deuses te sejam benévolos, deves venerar os deuses. Se quizeres ser amado pelos 

amigos , deves beneficiar os amigos. Se desejares ser honrado por uma cidade, deves ser 

útil à cidade. Se aspirares a ser admirado por toda a Grécia, deves esforçar-te por fazer 

bem à Grécia”. 104 De uma forma mais amena, Protágoras (séc.V a.c.) também poderia 

ser confundido com esta linha de pensamento "quando reconhece que o respeito mútuo 

e a justiça são as condições de sobrevivência humana."105 

 

Vale lembrar que, futuramente, a ética de Maquiavel em “O Príncipe” parece ter 

detalhado este pensamento: “...é necessário a um príncipe, para se manter, que aprenda a 

poder ser mau e que se valha ou deixe de valer-se disso segundo a necessidade.”106  Este 

trecho nos remete a alguns autores  que identificaram nas relações de poder a principal 

característica da produção científica. Foi o caso de Lakatos107, por exemplo, que 

identificou um “núcleo heurístico” de cientistas que ditam o que se deve ou não 

pesquisar e de que modo. Em torno destes, identificou um “cinturão protetor”,  grupo 

que defende a manutenção do que se dita no núcleo heurístico. 

 

A ética dos deveres foi a fonte de preocupações da ética para os estóicos108 conforme 

Sêneca (3 a.c.-65 d.c.) do estoicismo romano: "Como nos devemos comportar para com 

os homens?...eis aqui uma fórmula do dever do homem: tudo o que vês, que abrange o 

divino e o humano, é tudo uma só coisa:...é mais miserável praticar o mal do que 

recebê-lo."109. Assim também o foi  para Kant(séc. XVIII) 110que buscou uma "lei 

universal" (à qual chamou Imperativo Categórico) que regulasse "o agir por puro dever" 

e que tivesse, portanto, valor moral. :" O Imperativo Categórico é portanto só um único 

que é este: ...Age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer 

que ela se torne lei universal." 

 

                                                                                                                                                                          
103Hirschberger, p62. 
104Abbagnano, p.364. 
105Idem. 
106Maquiavel, p.63. 
107Apostila do curso de Teoria do Conhecimento Científico PPE/UFRJ, 1998, prof. Pinguelli. 
108 Hirschberger,op.cit.pag.271. 
109 Sanson, Victorino, .pag.120. 
110 "Fundamentação da metafísica dos valores" pag.119/129. 
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A moral enquanto sabedoria superior aos outros saberes,“a copa da árvore da ciência”111 

foi proposta por Descartes e posteriormente estruturada pelo positivismo, através da 

construção de uma moral positiva (não metafísica)  como a sétima ciência dominando 

todas as outras. Já para Hegel, a ética está fundada na filosofia do direito. O Estado seria 

a mais perfeita expressão de objetividade de uma moral subjetiva, seria a moralidade 

subjetiva que acha corpo e substância nas instituições históricas que a garantem.112  

 

Para Locke113, todas as idéias vêm de fora e se escrevem no espírito humano como 

numa folha de papel branca, assim como sua concepção de bem e de mal também ocorre 

desta forma. Segundo Locke, a consciência humana nada mais é que noções há muito 

enraizadas em nós, que parecem ter sido recebidas de algum poder divino. Para ele, 

chegamos, por vezes, a crer que as noções de bem e de mal que nossos pais nos 

transmitem desde os primeiros dias de nossas vidas, são inatas. Inatas são, para Locke, 

as noções de dor e de prazer, estando a primeira, relacionada às coisas más e a segunda, 

relacionada às coisas boas. Como nem sempre é verdade que um mesmo ato traz 

felicidade a todos, existiriam, para Locke, três tipos de leis a serem obedecidas: as 

divinas, as civis e as de opinião ou reputação. Aprendemos o que é bem e mal pela 

experiência: experiência de dor se agimos mal e experiência de prazer se agimos com o 

espírito do bem. Ou seja, na verdade, as sensações seriam só um indicador da valoração 

moral de um ato executado.  

 

Para responder como é possível a existência do mal no mundo, Leibniz114  explicou que 

este mundo é o melhor dos mundos possíveis, mas não é perfeito. O mal serviria para 

tornar o bem verdadeiramente bem, assim como as sombras de um quadro servem para 

ressaltar as cores. Existiriam certos princípios inatos na alma humana, que se fossem 

seguidos logicamente, conduziriam aos conceitos de bem e de mal. Já Stuart Mill115 

alegava que a medida do bem deveria ser, por um lado, quantitativo:  “o maior bem para 

o maior número”, (de modo a se eliminar o egoísmo) e, por outro lado, qualitativo: “o 

bem do espírito é melhor do que o bem dos sentidos”. Procura, com isso, acentuar o 

fator social dos atos, além das diferenças existentes quanto à sua natureza.  

                                                           
111Vaz, p.70. 
112Vaz, p.71. 
113Frost Jr. , p.98. 
114Frost Jr., p.100. 
115Frost Jr, p.103. 
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Naquela segunda corrente, diferente das platônica e aristotélica acima citadas, a ética 

não está vinculada ao Bem, mas à alguma outra coisa como a "necessidade de 

perseveração no ser", conforme Espinosa, ou à "vontade de poder", conforme Nietzsche. 

O Bem (na verdade os bens) seria uma categoria datada historicamente, sendo 

considerado sempre relativo e sempre originado numa relação de poder, conforme 

Nietzsche: “o juízo bom não provém daqueles a quem foi demonstrada a bondade ! 

Foram antes os bons, eles próprios, isto é, os nobres, poderosos, mais altamente situados 

e de altos sentimentos que sentiram e puseram a si mesmos e a seu próprio fazer como 

bons, ou seja, de primeira ordem, por oposição a tudo o que é inferior , de sentimentos 

inferiores, comum e plebeu......tomaram para si o direito de criar valores, de cunhar 

nomes dos valores.”  “a consciência da superioridade e da distância, o sentimento  ..... 

constante de uma raça superior e dominadora, em oposição a uma raça inferior e baixa, 

determinou a origem da antítese entre bom e  mau .”116   

 

Para os epicuristas também não existe um único princípio regulador do comportamento 

humano baseado no BEM , conforme observa Hirschberger : “O sentido primitivo da 

palavra BEM não significa para os epicuristas nenhuma submissão a qualquer ordem de 

natureza ideal ou real, mas exprime fundamentalmente uma relação com nossa 

faculdade de desejar.” 117  

 

Encontra-se também nesta corrente, Espinosa (séc.XVIII),  para quem “uma coisa 

considerada isoladamente não é dita nem boa nem má, mas somente em sua relação com 

uma outra... Aqueles que estão à procura de um bem metafísico fora de toda relação 

criam dificuldades...” 118.  Para Espinosa não existem coisas que sejam em si mesmas 

boas ou más, assim como não existe “verdade” fora da idéia verdadeira, “brancura” fora 

da coisa branca, “vontade” fora de alguma volição  ou “humanidade” fora deste ou 

daquele homem.119  “O Bem para Espinosa não é uma qualidade física ou metafísica 

nem uma espécie de ente à parte: o Bem é apenas o esforço para perseverar no ser. É o 

que a Ética denominará "conatus" , esforço de preservação e de expansão que define a 

                                                           
116 Nietzsche, F.  p.19. 
117Hirschberger, p.292. 
118Espinosa, p.14. 
119Espinosa, p.368. 
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essência do homem”.120  Cabe lembrar aqui de Protágoras de Abdera (séc. V ac), 

segundo o qual, “o homem é a medida de todas as coisas, das que são enquanto são e 

das que não são enquanto não são.”121 , frase que viria a ser utilizada para respaldar 

idéias muito distintas entre si, como no humanismo renascentista e no relativismo dos 

valores. 

 

Esta divisão metodológica tem o objetivo de tornar mais fácil a análise dos Acordos 

Internacionais sobre Mudanças Globais sob o ponto de vista dos conceitos vinculados à 

Ética. Para tal, serão apontadas as vantagens e desvantagens de cada um dos blocos 

apresentados na metodologia para a análise do discurso ambiental relativo ao clima 

global, a partir do uso dos conceitos vinculados à Ética. Tentaremos mostrar que a 

abordagem que considera a Ética como na primeira corrente, do Bem apriorístico, tende 

a confundir muito a compreensão dos discursos que utilizam este conceito. Isto porque, 

como vimos nos exemplos acima, define-se Bem utilizando-se conceitos diversos e 

contraditórios. Tentaremos mostrar também, que a abordagem que considera o Bem 

como um conceito circunstancial, a ser construído num determinado contexto, leva a um 

raciocínio por demais manipulável pelos que detém o poder da retórica. E, por último, 

tentaremos mostrar que a abordagem da Ética como uma "conduta" também pode criar 

os problemas apontados por Banuri, quais sejam, dar a sensação de que a Ética é neutra 

e desprovida de cunho político. 

 

3.1.3 Ética e Livre Arbítrio 

 

Aristóteles introduziu a concepção de "intenção" para melhor explicar as ações. Para 

ele, a noção socrática de “ser sábio é ser bom”, não diferia um sábio mentiroso dentre 

vários sábios. Para Aristóteles, era preciso distinguir os atos pelas suas finalidades, 

pelas intenções de quem praticava os atos. Para Sócrates um homem só agia 

incorretamente se não tivesse conhecimento pleno, pois com o conhecimento, o homem 

constituiria sua realização suprema e seria bom. Ou seja, para Sócrates, o erro estaria 

vinculado à ignorância e, para Aristóteles, estaria vinculado à má intenção. 

 

                                                           
120Espinosa, notas de Marilena Chauí. 
121Hirschberger, p.140. 
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Percebe-se que a questão da ética está intimamente vinculada à do livre arbítrio. Não 

havendo a liberdade de escolha, não haveria moral. Até que ponto essa liberdade está 

configurada no ser humano é um problema de delimitação de fronteiras de ações que 

diversos pensadores se preocuparam de formas bastante distintas.  

 

Os estóicos, por exemplo, diziam que o homem não pode ter livre arbítrio pois o mundo 

seria uma resultado de leis fixas e imutáveis, onde tudo está determinado com precisão. 

Até a vontade do homem é determinada, não existindo nada que possa acontecer por 

acaso. Existiria, desde o começo até o fim, uma ininterrupta cadeia de causas 

determinadas pela natureza do universo. E o homem faria parte dessa cadeia causal e 

todos os seus atos resultariam de fatores sobre os quais não tem controle. Sua única 

liberdade estaria em aceitar o destino obedecendo cortês ou descortesmente, mas 

obedecendo de qualquer modo. Entretanto, no plano cotidiano, a ética estóica prega uma 

"liberdade verdadeira" que seria a liberdade de seguir às leis morais e à razão.122 

 

Para os cientistas (tais como Galileu, Kepler e Newton) que, a partir do Renascimento, 

buscavam libertar-se da autoridade da Igreja, havia um processo mecânico cujas leis 

definidas  regulavam todos os eventos. A esse sistema de leis o homem parecia 

encaixar-se por pura necessidade. Seu ser, suas ações e seus pensamentos eram 

concebidos como sujeitos às leis do universo. O homem  seria simples parte de um 

universo mecânico, controlado por forças e sem significado.  Francis Bacon é um dos 

exemplos mais contundentes da crença de que o homem precisava se libertar de formas 

e preconceitos do passado e seguir um novo método de estudo do universo para 

descobrir suas leis e, com isso, ter condições de determinar suas próprias ações.123 

 

Descartes, ao contrário, não se satisfez em aceitar a teoria mecanicista do universo para 

explicar suas idéias sobre Deus, alma e liberdade. Criou então a seguinte divisão: a parte 

volitiva do homem estaria na alma, independente do corpo, sendo livre para amar ou 

não a Deus, para ter pensamentos puros ou não. Somente o corpo faria parte do universo 

orgânico e seria governado por processos puramente mecânicos.124 

 

                                                           
122Frost Jr., p.139. 
123Frost Jr., p.145. 
124 Ferrater Mora, pg.423. 
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No tema do clima mundial e respectivas negociações internacionais, a idéia de livre 

arbítrio é fundamental. Podemos observar que o conceito de Aristóteles de livre arbítrio 

emerge quando vemos referências à "má intenção" de certas propostas. Sem o conceito 

de "livre arbítrio", não haveria ética relativa ao Bem e, portanto, um ato apontado como 

errado, assim o seria por ignorância de quem o cometeu. Um exemplo disso é o uso do 

conceito de precaução125. Neste conceito, parte-se do princípio que, na dúvida sobre a 

existência do problema, é melhor agir como se ele houvesse, de modo a se prevenir 

quanto às suas consequências desastrosas. Nota-se aí, uma duplicação de dúvidas. 

Dúvida sobre a existência do fenômeno, e dúvida sobre suas consequências. Os 

tomadores de decisão estão sendo induzidos a assumirem ações de precaução por livre 

arbítrio. Induz-se que, se decidirem pelo contrário, tiveram o livre arbítrio de fazer a 

escolha certa. Esta é uma questão muito mal colocada e que está fortemente embasada 

na idéia de Aristóteles de "má intenção" respaldada pelo livre arbítrio inerente aos seres 

humanos. É como se, com os dados colocados da maneira que estão nos acordos sobre o 

clima mundial, "pesaria na consciência" a escolha por uma solução diferente. 

 

3.2 O uso da palavra Natureza no discurso ambiental 
 

A natureza é uma "cena odiosa de violência", segundo J. S. Mill126 e "o ecossistema 

deve ser visto com amor, respeito e admiração", conforme Aldo Leopold127, são frases 

muito exemplares das múltiplas interpretações da palavra "natureza". 

 

Pode-se considerar128 que a palavra natureza é usualmente empregada com dois 

diferentes significados básicos: 

 - como elenco das coisas do mundo propriamente dito, ou o mundo objetivo em 

contraposição à qualquer subjetividade e abstração decorrente do mesmo. 

 - como essência das coisas, a causa, a fonte do comportamento das coisas.129 

 

O autor R.G.Collingwood observa que natureza como causa das coisas "é o único 

sentido que sempre teve nos primeiros autores gregos e permaneceu através de toda a 

                                                           
125 IPCC, 1995, cap.1, pg.12. 
126 Mill, pg398. 
127 Leopold, pg 223. 
128Collingwood, pag.67. 
129como causa das coisas entende-se aqui:"a filosofia é a ciência não das coisas(no sentido de fenômenos 
sensíveis) mas do POR TRÁS DAS COISAS." Caballero, pag.18. 
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história da literatura grega... .Mas muito raramente, e relativamente mais tarde, também 

adquiriu o sentido secundário de total ou agregado das coisas naturais, quer dizer: 

tornou-se mais ou menos sinônimo da palavra mundo"130. Para Romano Guardini131 

temos que "natureza designa a totalidade das coisas; tudo o que há. Mais exatamente, 

tudo o que há antes da intervenção do homem. Portanto, os astros, a Terra, o campo com 

plantas e animais, mas também o próprio homem...". 

 

A lei que regeria as coisas naturais, sua "essência", era o principal alvo de investigação 

das ciências naturais desde os gregos antigos até os renascentistas que, embora 

percebendo a natureza em constante mudança, consideravam cognoscível apenas o 

imutável. A ciência natural moderna já procura apreender seu objeto no processo 

mesmo de mudança, em sua "evolução". "...Enquanto que a ciência natural da 

Renascença era baseada na analogia entre a Natureza como obra de Deus e as máquinas 

como obra do homem.... a moderna visão da natureza, que começa a tomar forma em 

fins do século XVIII é baseada na analogia entre os processos do mundo natural, 

estudados por homens de ciências naturais e as vicissitudes dos problemas humanos, 

estudados por historiadores."132 

 

Em princípios do século 19 os historiadores já se mostravam aptos a pensar 

cientificamente sobre o mundo dos problemas humanos em permanente mutação. "Por 

essa altura , a história já se tinha estabelecido como uma ciência"133 A concepção 

histórica de "processo", considerada até então incognoscível, passa a ser aplicada, por 

analogia, ao "mundo natural" com a designação de "evolução".134 A ciência natural 

procura, de uma certa forma, materializar-se. 

 

Daquele sentido primeiro da palavra "natureza", permaneceu o caráter imperativo, 

sagrado, do "natural" no senso comum. Romano Guardini comenta que afirmar que 

alguma coisa é natural é dizê-la definitiva, imutável, inquestionável.135 Entretanto, 

"Natureza" hoje, significa geralmente aquele elenco de coisas do mundo, sentido 

apontado por Collingwood como posterior e secundário. Neste elenco de coisas do 
                                                           
130Collingwood,op.cit.,pag.67. 
131Guardini, pag.16/19. 
132Collingwood,op.cit.,pag.19.. 
133Idem,pag.23. 
134Ibidem. 
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mundo, o grau de importância da presença do homem como pertencente à esta 

"natureza" varia de pensador para pensador, assunto abordado a seguir. 

 

3.2.1 Relação Natureza e Cultura 

 

Para alguns autores, cultura e natureza são diferentes formas de uma mesma unidade. 

Para estes, não é possível que se compreenda  natureza independentemente da cultura.136 

Esta visão é bem exemplificada pelas sentenças " o universo é um todo dinâmico e 

indivisível cujas partes estão essencialmente interrelacionados e só podem ser 

entendidas como modelos de um processo cósmico"137 e "somos parte da natureza e por 

várias razões....transformamo-la e isso faz parte do nosso processo histórico-natural"138 

 

Outros pensadores, chamados de antropocêntricos, mostram-se preocupados com esta 

concepção não dissociada de homem e natureza139  considerando "o discurso ecologista 

radical uma declaração de guerra contra o humanismo..." através do qual "conclui-se 

que as formigas têm o mesmo valor que os seres humanos". O fato de o homem ser da 

natureza é uma obviedade que não esclarece muita coisa segundo Marx. "Marx, 

acatando de princípio a naturalidade do homem, torna tal meta um discurso sobre o 

óbvio". "Vê-se que a questão em exame passa a ser não a da unidade entre  o homem e a 

natureza mas a da separação entre os dois. E tendo a unidade como natural, a separação 

só pode ser histórica e social".140  Também privilegiando a separação homem e 

natureza, Benjamim141 considera que a dominação do homem pelo homem estaria 

estendida para as relações de domínio do homem sobre a natureza sendo, para o autor, 

este o  principal  problema a ser abordado . 

 

A discussão sobre a relação entre Natureza e Cultura remete à forma como se apreende 

um fato, se existem causas para as coisas, que métodos são adequados para que se 

conheça algo. Alguns binômios se tornaram referências importantes no 

desenvolvimento científico, como indução / dedução, determinismo / imprevisibilidade, 
                                                                                                                                                                          
135Guardini, pag.16/19. 
136Guattari, pag.25. 
137Capra, pag.86. 
138Ibama, pag.142. 
139Ferry, Caderno Idéias do Jornal do Brasil.R.J.5/3/94.pag.6. 
140"Moraes, pag.93. 
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verdade / erro, idealismo / materialismo, empirismo / racionalismo, causa / efeito, os 

quais estão intimamente ligados aos conceitos que aparecem referidos nos estudos de 

ética como sensível / lógico, matéria / espírito, livre arbítrio / necessidade, bem / mal.  

 

A relação sujeito/objeto- ou seja, a existência de alguém que conhece e de algo a ser 

conhecido - é uma condição necessária para que se estabeleça uma teoria do 

conhecimento, pela própria definição do verbo conhecer. Considerar que há uma 

separação absoluta entre sujeito e objeto, é considerar que basta que se encontrem os 

mecanismos corretos, para que se compreenda um objeto, por parte de um sujeito. 

Considerar, ao contrário, que não há uma separação explícita entre sujeito/objeto, é 

pressupor que surge sempre uma interferência entre eles ou não acreditar numa 

neutralidade possível para a apreensão das coisas. Isso pode ser notado com certa 

facilidade na manifestação extrema do  relativismo, isto é, na doutrina exposta por O. 

Spengler em seu livro A Decadência do Ocidente, no qual se afirma não somente a 

relatividade do conhecimento, mas também de todos aqueles valores fundamentais da 

vida humana às épocas da história, consideradas como entidades orgânicas, cada uma 

das quais cresce, desenvolve-se e morre sem relação com a outra. Segundo este ponto de 

vista, a relatividade vai de encontro não somente à verdade religiosa e filosófica, mas 

também àquela moral e científica. Cada cultura (dizia Spengler)142 tem seu próprio 

critério, cuja validade começa e termina com ele. Não existe qualquer moral humana 

universal. 

 

3.2.2 Conhecimento 

 

A teoria do conhecimento científico buscou resolver este problema da relação 

sujeito/objeto envolvendo historicamente uma conduta específica : a busca da verdade. 

Acreditando ser possível conhecer algo, a ciência se inaugurou como um corretor desses 

possíveis problemas de interferências entre sujeito e objeto. Para este fim, surgiram 

categorias como indução, dedução, conhecimento sensível, conhecimento lógico, entre 

outros, que foram mais ou menos enfatizadas ao longo do tempo. Esta característica da 

ciência diz respeito diretamente à ética, pois a ciência se estabeleceu ditando os 

                                                                                                                                                                          
141"Benjamim, C. 1990, pag.6/21. 
142 Abbagnano,  pg .813. 
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procedimentos  que realmente levariam ao que se poderia chamar ciência. Ou seja, fazer 

ciência é seguir normas, é se conduzir segundo essas normas para não se alijar em 

descrédito. 

 

Segundo alguns autores143, as atuais formas de se conhecer um objeto podem ser 

divididas, basicamente, em cinco, considerando a pluralidade de disciplinas do saber 

como ponto de partida. 

 

A unidisciplinaridade ou saber compartimentado em disciplinas estanques - o saber 

estruturado desde o século XVII, com Descartes, teria fornecido o que é chamado saber 

específico. Um objeto de pesquisa deveria ser decomposto em partes a serem 

minuciosamente analisadas, através de métodos e técnicas de observação próprios de 

cada disciplina. Em decorrência, diferentes áreas de conhecimento como matemática, 

biologia, física e outras, foram se tornando cada vez mais especializadas no século XX. 

A pouca comunicação entre cada uma das áreas, somada à incapacidade das mesmas de 

dar conta de seus próprios problemas, tornou necessária uma conjugação de esforços 

para uma maior aproximação entre os vários especialistas.  

 

Como resultado, a multidisciplinaridade tornou-se instrumento metodológico útil para a 

tentativa de melhor compreensão de alguns fenômenos estudados, quando se percebe 

que esses fenômenos não se explicam sem a interveniência de um saber sobre  outros. 

As disciplinas mantém-se isoladas em suas técnicas, mas suas contribuições são 

dirigidas à uma coordenação de pesquisa que integra os resultados parciais. A 

multidisciplinaridade seria um “somatório de saberes”, aos moldes da visão 

enciclopédica de mundo, utilizada pelos pensadores positivistas do século XIX. 

 

Uma outra forma de conhecimento, a interdisciplinaridade, apesar de manter uma 

estrutura multidisciplinar, procura estabelecer vínculos intencionais entre disciplinas 

desde o início da pesquisa.  Parte-se do princípio de que as várias disciplinas interferem 

umas nas outras desde o momento inicial de compreensão do objeto estudado. Não mais 

haveria uma coordenação dos saberes parciais como na multidisciplinaridade, 

resultando um entendimento comum das  diferentes abordagens metodológicas, e 

consequente maior autonomia das disciplinas.  
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A transdisciplinaridade (visão holística) seria uma tentativa de se superar a 

especificidade de cada disciplina, através da construção de uma linguagem comum para 

todas. A integração entre as disciplinas não se faz somente a partir de suas metodologias 

específicas, como no processo anterior, mas também através da incorporação de um 

glossário de conceitos e categorias comuns, resultando em análises que transcendem o 

simples somatórios das partes. 

 

A interatividade se diferencia das demais, uma vez que se constitui através da junção 

dos conhecimentos acadêmico e não-acadêmico, onde por conhecimento não-acadêmico 

entende-se os “saberes” de grupos da sociedade civil e de outras instituições 

relacionadas aos interesses pertinentes ao que se quer estudar. As limitações do 

conhecimento acadêmico para responder “cientificamente” (somente se for 

comprovável) às questões por ele mesmo colocadas, levaram à uma busca de outras 

fontes de conhecimento fora da Academia. 

 

Neste sentido, da forma como vêm se colocando, os temas ligados às Mudanças 

Climáticas estariam mais diretamente inseridos na categoria de multidisciplinaridade, 

apesar da visão holística, ou transdiciplinaridade, de diversos autores estarem presentes 

inclusive nos debates oficiais da Convenção do Clima, exemplificados pelo debate 

coordenado por Munasinghe144 sobre a importância dos seres não humanos nas políticas 

dirigidas ao problema do Clima Mundial. 

 

Alguns temas recentes podem ser lembrados à luz das referências acima discutidas. 

Num diálogo, imaginado por Benjamin145, foram criados dois personagens,  um 

"Cientista Social" e um "Cientista Natural". Algumas questões ainda atuais sobre os 

problemas ambientais são abordadas, onde cada um dos dois personagens defende, de 

forma radical, suas posições. Muitas frases de efeito foram utilizadas de modo a se criar 

estereótipos. Os temas abordados são: Catástrofe; População, Biodiversidade, 

Amazônia, Clima, Homem. 

 

                                                                                                                                                                          
143Silva, D. J. e Pompeu, C. A...pg.109/121. 
144 Munasinghe, 1999. 
145 Benjamin, C. 1993. 
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Pretendia-se dar o mesmo peso aos dois personagens em debate, o "Cientista Social" eo 

"cientista Natural". O autor procurou oferecer respostas, de ambos os lados, à altura das 

questões levantadas. No entanto, veremos que as posições do autor prevalecerão, qual 

seja, a de cientista social e que o debate termina por fortalecer os argumentos do 

personagem "Cientista Social". Separar homem e natureza foi um recurso didático 

interessante, devido ao caráter contraditório do homem, ao refletir sobre sua natureza. 

Ora parece que pertence à natureza; ora parece que é exterior a ela; ora parece que 

apesar de fazer parte da natureza , é da sua característica "natural" que se sinta fora dela. 

 

Uma questão interessante deste debate é que ele exemplifica a existência de um discurso 

sutil por trás dos discursos dos personagens "Cientista Social" e do "Cientista Natural", 

que desqualifica a nossa condição de seres humanos. Ambos os personagens fortalecem 

o aspecto competitivo e destruidor da condição humana. Para o "Cientista Natural" esse 

aspecto é datado historicamente, podendo ser modificado; para o "Cientista Social", esta 

é uma característica inerente ao ser humano, com a qual deve-se conviver, da melhor 

maneira possível. 

 

No que se refere ao tema das Catástrofes ambientais, a análise do personagem "Cientista 

Social" é uma critica à visão catastrófica apresentada pelo personagem "Cientista 

Natural", contextualizando o tema ao longo da história. Existem alguns exemplos nos 

quais essa mesma sensação apocalíptica tomou conta dos homens em outras épocas. 

Mostra-se que o desenvolvimento técnico foi capaz de resolver esses problemas. 

Politiza-se o tema argumentando-se que as regras de mercado orquestram o discurso 

ecológico da escassez de recursos para manipular interesses. Ressalta-se a relação entre 

os homens, muito mais do que a relação homem - natureza, como fator fundamental 

para a compreensão do problema ecológico. 

 

O personagem "Cientista Social" contextualiza o tema, ao dizer que a idéia de que 

homem e natureza são uma só coisa integra as mais antigas tradições filosóficas e o 

ceticismo quanto às possibilidades de crescimento tem inúmeros precedentes: previsões 

de apocalipse, a decadência dos homens, o esgotamento da natureza e o final dos 

tempos são temas muito recorrentes na História. Como exemplo, no Século 15, os 

recursos estavam se esgotando. Com a descoberta da América e do caminho marítimo 

para a Ásia, o mundo se ampliou e os recursos se multiplicaram. O velho continente 
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conheceu o milho, o tabaco e a batata. Houve também uma explosão de técnicas novas. 

Até então supunha-se uma alternância cíclica entre Abundância e Escassez; entre 

Prosperidade e Catástrofe. Foi quando começou a surgir a idéia de progresso. 

 

Ao contrário do "Cientista Natural", o personagem "Cientista Social" considera que o 

desenvolvimento das máquinas trouxe uma segurança contra uma natureza que sempre 

castigou as pessoas. Comenta que muitas vezes a natureza é menos "ecológica" do que 

os homens, como ocorre no caso de terras não férteis e diz que a indústria existe para 

corrigir isto, ou seja: sem atividades econômicas, não há bem-estar. E para haver 

atividade econômica tem que haver alguma transformação da natureza que, por sua vez, 

implica, inevitavelmente, em alguma poluição. Ele cita contra-exemplos à idéia de que a 

tecnologia é contra a vida e ao ambiente como a descoberta do petróleo que substituiu 

os óleos animais( de baleia principalmente) como fonte para iluminação noturna. 

 

Para o cientista social, os problemas que surgiram, apontados pelo cientista natural,  não 

são devidos a limites naturais e sim à subordinação das novas forças produtivas a uma 

determinada lógica econômica. Ele reconhece  a existência de problemas ecológicos, 

mas diz haver muito exagero, e desconfia de teorias biológicas, matemáticas ou fisicas 

que negam as ciências sociais. 

 

Quanto às propostas apresentadas pelo cientista natural, considera  ingênuo supor que se 

pode compatibilizar interesses de diferentes grupos em nome de um 

Ecodesenvolvimento. Para ele, sociedades que se planejam em plena harmonia se 

restringem ao terreno da mitologia. 

 

No que se refere ao famoso Relatório Meadows-"Limites do Crescimento", discutido no 

diálogo, alguns pontos importantes se destacam. O personagem "cientista social" 

argumenta que onde o relatório vê aumento de preços, deve-se ler rendimentos 

decrescentes.( a necessidade de mais trabalho, para sustentar uma produção 

tendencialmente declinante, é que provoca o aumento previsto nos preços). Quanto ao 

crescimento populacional descrito como catastrófico no Relatório Meadows, o autor 

argumenta que Stewart já descreveu esse fenômeno em 1767: o crescimento da 

população inglesa exigia o cultivo de terras mais pobres, aplicando-se quantidades 

sempre maiores de esforço com obtenção de colheitas médias cada vez menores. Diz 
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ainda que Turgot146, pouco depois, mostrou que, num primeiro momento, a aplicação de 

maiores quantidades de capital e ou trabalho aumenta a produtividade da terra. Mas com 

novas aplicações sucessivas, esse incremento se torna cada vez menor. Atinge-se um 

ponto máximo, a partir do qual a produtividade decai. Modernamente falando: a um 

intervalo de rendimentos crescentes segue-se um momento de combinação ótima dos 

fatores e, depois, um intervalo de rendimentos decrescentes. Essa lei foi generalizada, a 

partir da análise da agricultura de Turgot. Os intervalos de rendimentos crescentes e 

decrescentes não são exclusivos de atividades submetidas a limites físicos: Qualquer 

combinação produtiva admite uma proporção ótima de fatores, e a produtividade decai 

sempre que ela é ultrapassada.  

 

Mas o personagem "cientista social" diz que a Lei dos Rendimentos decrescentes não se 

aplica a situações onde ocorre progresso tecnológico. Se a tecnologia varia, modificam-

se os fatores, escapando-se do determinismo dos intervalos de produtividade crescente e 

decrescente. Essa evolução desloca a curva de Turgot para cima de modo que o ponto 

de inflexão não precisa ser mais alcançado. Isso ajudaria a explicar porque nunca se 

cumpriram as muitas previsões alarmistas ao longo da história. Aqui se insere a questão 

climática pois o aquecimento crescente da temperatura do planeta não poderia ser 

indefinido a partir da variável "emissões". Outras variáveis devem ser conjugadas para a 

compreensão deste tema tão complexo. 147 

 

Um outro ponto de destaque é que o relatório Meadows usa um modelo no qual uma só 

variável do sistema se desenvolve e é projetada para o futuro, arbitrariamente. Com isto, 

fica negada a evolução tecnológica, e chega-se a erros absurdos como aumentos 

populacionais estupendos. Quanto ao tema do esgotamento dos recursos, observa-se que 

é evidente que a Terra é finita, mas observa-se, também, que a definição de recursos 

deve ser reformulada como um conceito dinâmico. Até o século 19 o petróleo não era 

recurso. Até o desenvolvimento da energia nuclear, o urânio não era recurso, assim 

como com a energia potencial das cachoeiras, o movimento dos elétrons, as ondas de 

rádio, as ligas metálicas, etc. Um outro exemplo: também até o século 19, a madeira era 

a única fonte de calor e matéria-prima básica para a construção de habitações, 

embarcações e máquinas simples. Na Inglaterra houve, então, a substituição da lenha 

                                                           
146 Economista francês, séc XVIII. 
147 ver mimeo Rosa/Ribeiro/ Muylaert, 2000. 
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pelo carvão mineral e, na França, a substituição da madeira pelo ferro. Para ele, dizer 

que os recursos vão se esgotar é dizer que "Não seremos capazes de reinventá-los" e 

lembra que alternativas já são visíveis: Fusão nuclear, energia solar, a 

supercondutividade, a exploração do fundo dos mares e do espaço. 

 

Quanto às relações entre os homens e a escassez de recursos diz que " escassez" é 

apenas uma forma de tornar as mercadorias mais caras, ou de tornar mais poderoso um 

grupo ou um país. As relações políticas , jurídicas e econômicas comandam a utilização 

das reservas de forma estratégica nas relações comerciais. 

 

Para finalizar, observa-se que a visão de catástrofe está baseada num modelo de 

rendimentos decrescentes que não prevê mudanças tecnológicas, e que o futuro 

catastrófico previsto para os países desenvolvidos (fome e desarticulação dos serviços 

essenciais) é apenas o dia-a-dia de boa parte da humanidade, hoje. 

 

No capítulo "Que é o homem?", Benjamin apresenta a visão do personagem "cientista 

Natural" de modo bastante ingênuo que pode ser resumida a partir das seguintes 

afirmativas: "as ações humanas estão imersas no contexto natural que os envolve. Neste 

sentido, o homem é um ser natural. A idéia de natureza envolve uma totalidade que tudo 

abarca, sem dentro e fora; nossa sociedade é obcecada pela eficácia, o rendimento e o 

lucro, mas o homem não pode usar, impunemente, o planeta, não pode dominá-lo, 

porque é parte dele; a ecologia modifica nossa maneira de considerar as coisas dando 

origem a novos conceitos, objetos e relações. Se conseguirmos respeitar 

verdadeiramente todos os viventes, talvez fique mais fácil respeitarmos nossos 

semelhantes. É a uma nova ética que está se referindo. É a dimensão da tolerância, 

implicitamente presente na ecologia, que se baseia no respeito a todos os seres vivos e 

na solidariedade com as futuras gerações. É preciso um novo pacto, que estenda à 

natureza direitos de cidadania. Exige-se uma renovação de valores. Só podemos 

entender completamente uma célula, entendendo o corpo em que está. O mesmo se 

aplica às relações entre indivíduos, grupos, espécies, ecossistema, biosfera, natureza. Ao 

invés de mecanismo natural , propõe-se, portanto, organismo natural."148 

 

                                                           
148 Ver a proposta de Michel Serres de um Contrato Natural para a convivência harmônica do homem 
com a natureza. Serres, M. 1991.  
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Como podemos perceber, o personagem "cientista natural" é apresentado com um 

discurso romantizado, mais próximo de uma cartilha para militantes ambientais e o 

personagem "cientista social" facilmente apresenta críticas referentes ao tema, 

encontrando um amplo espaço para apresentar seu discurso contundente contra os 

movimentos ecológicos. Esta forma de abordagem onde se polarizam posições é um 

complicador para a compreensão dos atuais problemas ambientais, por oferecer um 

reducionismo à complexidade que o tema envolve. O tema do Efeito Estufa e seus 

desdobramentos políticos a partir da Convenção do Clima, e mais recentemente, a partir 

do Protocolo de Quioto, em 1997, é um exemplo de como as opiniões a respeito do 

assunto estão polarizadas. A própria organização dos países envolvidos divididos em 

países do Anexo I e países Não-Anexo I, mostra como se reproduziu a lógica 

maniqueísta do bom/ruim ou do certo/errado ou do verdadeiro/falso. Os interesses 

específicos acabaram por dividir o mundo em países ricos e países pobres, assunto a ser 

discutido nos capítulos subsequentes. 

 

 

3.3  Desenvolvimento Sustentável 
 

Os temas da Equidade e do Desenvolvimento Sustentável serão abordados de modo 

mais geral para, posteriormente, serem discutidos dentro do contexto dos debates do 

Clima Mundial, mais precisamente no Protocolo de Quioto. O Artigo 12 do Protocolo 

de Quioto trata de um mecanismo flexível entre Países do Anexo I (desenvolvidos e de 

economias em transição) e Países não Anexo I (em desenvolvimento), chamado 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, abordado no cap.2.4 e mais 

detalhadamente no capítulo 4. Em síntese, o MDL tem os seguintes dois objetivos 

principais: assistir as partes Não-Anexo I em conquistar o desenvolvimento sustentável 

e ajudar as Partes do Anexo I a obedecer seus compromissos de redução e de limitação 

de emissões de gases de efeito estufa (GEE) previstos no artigo 3 do Protocolo. Neste 

sentido, o MDL envolve os seguintes principais pontos : análise da criação de 

mecanismos bilaterais entre um país Anexo I e um país Não-anexo I ; a possibilidade de 

um país do Anexo I poder reduzir emissões de Gases de Efeito Estufa em países Não-

anexo I e, com isso, conseguir  os créditos de redução. 
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A idéia é de que os países Anexo I reduzam emissões a custos mais baixos do que se 

reduzissem em seus próprios países deve ser objeto de estudo mais aprofundado. A 

diferença entre estes custos marginais constitui um rendimento – o produto da 

quantidade de carbono evitada multiplicada pelo custo diferencial. A distribuição deste 

rendimento entre os países investidores e os países recebedores deve refletir um balanço 

entre os vários princípios e critérios que envolvem a discussão sobre Desenvolvimento, 

Critérios de Sustentabilidade e Equidade. Além disso, ao longo do tempo pode-se 

observar que o MDL vem apresentando incompatibilidades entre os dois objetivos a que 

se destina. O de facilitar o abatimento de emissões por parte dos países que têm 

compromissos e o de promover o desenvolvimento sustentável em países Não Anexo I. 

 

3.3.1  Desenvolvimento  

 

Segundo Alain Birou e Paul-Marc Henry149, em reflexão sobre o tema 

Desenvolvimento, "Perguntar o que é o desenvolvimento é uma questão irritante, quer 

consintamos em respondê-la ou nos recusemos a isso." Perguntam ainda, "É possível 

mudar, senão inverter, o sentido do vetor do desenvolvimento que tende atualmente para 

a supertecnologia e para a destruição radical da economia tradicional? É possível 

contribuir, pelo contrário, para a utilização eficaz dos potenciais ainda consideráveis nas 

sociedades que não controlam nem a sua energia, nem os seus recursos?",.E 

argumentam:."A teoria econômica utilizada, as práticas econômicas postas em ação e as 

políticas buscadas constituem o discurso do desenvolvimento e exprimem seu sentido 

explícito. Mas, por sua vez, essas obras dos homens, essas tarefas históricas, são a 

expressão de uma representação do mundo e do papel dos homens no mundo. O sentido 

do desenvolvimento é definido pelo sentido que os homens dão à sua existência social 

global por meio do econômico e do político." 

 

Um outro autor que abordou as dificuldades a serem enfrentadas pelo desenvolvimento 

no mundo capitalista foi Dupuy150, para quem "a ecologia do capitalismo é a integração 

das restrições ecológicas na lógica capitalista". A insuficiência de demanda, mais do 

que a capacidade de produção de bens, sempre foi uma séria ameaça ao crescimento da 

                                                           
149 "Um outro Desenvolvimento", pesquisa do O.C.D.E., 1976 
150 Dupuy, J.P. , 1980. 
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economia capitalista. Passou a ser tarefa dos teóricos da economia a ampliação de 

demandas, através de marketing, publicidade e "aparelhos ideológicos". Dois 

mecanismos são encontrados neste processo: a busca por "bens distintivos " (devido à 

tendência, apontada pelo autor, dos homens quererem se diferenciar uns dos outros); a 

"obsolescência programada", que é a diminuição da duração de vida dos bens de 

consumo duráveis, forçando uma demanda por renovação destes produtos. 

 

Nos dois mecanismos de ampliação de demandas, encontra-se uma perda de eficácia da 

economia pois, "para satisfazer um mesmo valor de uso, é preciso um valor de troca 

mais forte". Os custos crescentes de produção de demanda se somam aos custos 

crescentes de reprodução do sistema produtivo. A crise ecológica, agrava ainda mais 

esta contradição do  capitalismo. A lógica do crescimento vincula-se a desperdícios e à 

degradação do ambiente, produzindo "raridades" antes gratuitas e abundantes,( como a 

água e o ar, por ex. que, para serem economizados e reciclados, exigem um custo 

elevado). Um outro aspecto dos efeitos da crise ecológica é  o custo da reprodução da 

força de trabalho, afetado pela degradação das condições de vida dos trabalhadores, com 

gastos crescentes em deslocamentos domicílio-trabalho e com instituições médicas, por 

ex. 

 

O que se mostra é que o crescimento do capitalismo atingiu um limite devendo integrar 

essas novas "restrições" ecológicas, para não perecer. Como a ecologia tornou-se um 

freio ao lucro, o capitalismo ecológico deverá "fazer dela uma fonte de lucros, 

transformá-la em mercadoria, produzí-la e vendê-la". E, já que a crise ecológica resulta 

da produção de bens materiais, passa-se a produzir bens "imateriais", como educação, 

felicidade, cultura, preservação da natureza, etc. Por trás desse mecanismo, já se 

contava com teorias apologéticas de sociedade pós-industrial que pregavam a 

valorização de bens intangíveis, cuja  economia estaria baseada em serviços, sendo a 

informação seu principal alicerce. 

 

O capitalismo ecológico, ou "sociedade comunicacional", pressupunha um capitalismo 

não concorrencial e de não-crescimento. Para os países desenvolvidos, haveria uma 

reorientação para produções menos destruidoras e, para o capitalismo internacional, 

deveria haver uma "relocalização" na escala mundial, cuja estabilidade exigiria uma 

cartelização geral, uma programação planetária de repartição de utilização dos recursos 
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naturais e energéticos e uma planificação de técnicas e preços. Entretanto, como a 

proposta para uma sociedade pós-industrial vem dos países do norte, Dupuy percebe, 

aqui, uma hipocrisia, que é a tentativa de  migração das indústrias poluidoras para os 

países do sul , que não detém o mesmo grau de informação daqueles. E quanto à visão 

de "congelamento" da economia (de crescimento zero), tal qual ela encontrava-se, foi 

atacada como proposta "ecofascista" ou "tecnofascista". O "congelamento" significaria a 

manutenção da miséria de alguns povos e das desigualdades e injustiças sociais. 

Ressalta-se que a realidade das restrições ecológicas seria muito mais uma questão 

política do que ética. 

 

Num histórico do movimento ecológico, Dupuy mostra a importância das idéias de Ivan 

Illich151 neste processo, com seu estudo do efeito "contra-produtivo" onde, a partir de 

um certo ponto, o acréscimo de técnica traria prejuízos152. Illich amplia a primeira 

contradição do capitalismo identificada por Marx, que é a contradição entre trabalho 

privado e trabalho social.  Nesta contradição, os homens não consomem o que 

produzem e não produzem o que consomem, caracterizando-se uma alienação. Illich 

leva esta contradição para além do campo econômico, para as atividades e relações 

humanas. Ele detecta que as relações dos homens entre si e com o mundo não são 

realizados pelo próprio homem de forma autônoma e sim devido a causas externas e 

sem o seu controle.  

 

A grande questão levantada por Illich, na opinião de Dupuy, é a da articulação entre o 

modo heterônomo e o modo autônomo de produção. Illich avançou em relação a Marx 

ao perguntar, por ex., em que medida o trabalho gratuito de produção doméstica 

intervém na reprodução da força de trabalho. A possível "sinergia positiva" entre as 

produções autônomas e heterônomas são, entretanto, limitadas, segundo Illich, por 

certas condições bem precisas, além das quais reorganiza-se o meio físico, institucional 

e simbólico, paralizando as capacidades autônomas. Instala-se um círculo vicioso que 

Illich chama "contra-produtividade estrutural", a qual ocorre na dimensão espacial e na 

dimensão temporal. A dimensão espacial está exemplificada pela análise do setor de 
                                                           
151 Illich, I. 1975. 
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transportes, onde ele mostra que, apesar da verificação de que o excesso de transporte é 

ruim para todos, todos querem mais transporte. E é na dimensão temporal que ele 

identifica a maior alienação, ao comentar que o tempo passou a ser um bem raro, 

quantificável, trocável, comprável, a marca mais visível da paralisia da autonomia das 

comunidades e dos indivíduos.  

 

O empobrecimento dos laços entre os homens demanda substitutos mercantis para a 

sobrevivência num mundo alienante, ao mesmo tempo que esses substitutos reforçam os 

problemas que acarretaram sua necessidade, conforme Dupuy. Ocorre, portanto, um 

paradoxo: quanto mais cresce a produção heterônoma, mais ela se torna um obstáculo 

para alcançar seus objetivos, ou exemplificando, quanto mais "medicina" pior a saúde, 

quanto mais escola , pior a qualidade de ensino. 

 

O modelo neo-clássico de desenvolvimento privilegia as "vantagens comparativas", 

onde haveria uma integração econômica e social das unidades que intervêm no 

comércio internacional, uma concorrência perfeita, a difusão dos frutos do progresso 

técnico e a homogeneidade dos fatores de produção, traduzindo uma concepção 

"evolucionista", formulação também conhecida como "Doutrina da Decolagem". Para 

os neo-clássicos, o desenvolvimento poderia ser atingido pela superação do atraso 

econômico de alguns países em relação a outros, através da adoção do caminho já 

percorrido pelos países mais desenvolvidos, reproduzindo seus padrões de progresso, 

bem estar social e modernização. O comércio internacional seria um instrumento capaz 

de solucionar as desigualdades entre os países e o subdesenvolvimento poderia ser 

reduzido mediante a especialização mundial da produção. A livre ação das forças de 

mercado seria suficiente para permitir a evolução dos países atrasados e, de acordo com 

a Escola de Chicago, "o mercado seria vigoroso e livre". 

 

A corrente estruturalista153 que surgiu na década de 50, também conhecida como 

corrente cepalina, formou-se a partir de economistas latino-americanos, indianos e 

outros pesquisadores ocidentais. Esta corrente contesta o modelo defendido pelos 
                                                                                                                                                                          
152 Dupuy aponta Illich como eventual  herdeiro da Escola de Frankfurt, a qual apresentou, através do 
trabalho de Jurgen Habermas em "Ciência e Técnica enquanto ideologia", uma crítica à técnica em si e 
não ao "uso" da técnica por diferentes posições políticas. Ou seja, a técnica não seria "neutra", conforme 
Marcuse colocara. Esta "crítica das ferramentas" seria relativa aos próprios projetos técnicos que 
caracterizam a sociedade industrial, seja ela capitalista ou não. 



79 

liberais com relaçào às supostas vantagens dos países sub-desenvolvidos em se 

especializar na exportação de matérias primas e não se industrializar. Propõe um 

modelo econômico através de um sistema de divisão internacional do trabalho instalado 

no século 19. Argumentam que no esquema clássico ocorria um grande desequilíbrio 

entre "centro" e "periferia", uma vez que o aumento da produtividade industrial não 

causava impactos nos preços dos produtos devido a pressões e lutas entre os oligopólios, 

que queriam manter seus lucros, e empregados que defendiam seus salários. Como 

resultado, ocorria uma tendência de queda de preços dos produtos primários no 

comércio internacional.Os estruturalistas buscavam explicar as desigualdades entre as 

economias que se agravavam pelo comércio internacional, não havendo uma 

preocupação central com a "teoria do desenvolvimento". Na análise da Cepal, o 

desenvolvimento teria lugar mediante um aumento da produtividade a nível de um 

conjunto econômico complexo, onde a complexidade estrutural estaria traduzida pela 

diversidade de formas sociais e econômicas engendradas pela divisão social do trabalho. 

 

A "teoria da dependência" surge na década de 60, e criticava as formulações cepalinas 

quanto à possibilidade do desenvolvimento nacional através da atuação de um Estado-

reformador e punha ênfase no caráter histórico-estrutural da situação de 

subdesenvolvimento, procurando explicar o contexto existente à luz da dinâmica do 

desenvolvimento do capitalismo em escala mundial. O conceito de "dominação" entre 

nações e entre classes foi, então, introduzido. A teoria cepalina e a teoria da 

dependência não questionavam as idéias de progresso e desenvolvimento, tentando 

simplesmente explicar as desigualdades e as relações de dependência. 

 

Com o rápido crescimento econômico mundial, as desigualdades aumentam e passam a 

ser enfocados problemas como a destruição do meio-ambiente, os desperdícios de 

recursos, o desemprego, a alienação e o sentimento de frustração na sociedade  

(abordados, por ex., por Illich), entre outros aspectos. Nesse contexto perverso, 

chamado de "desenvolvimento maligno", começou, a surgir um novo conceito, 

"Ecodesenvolvimento" (Maurice Strong, 1972), que, após uma ampliação um pouco 

posterior, propunha: uma nova orientação para uma ampla satisfação das necessidades 

de toda a população;  uma autonomia nas decisões; uma conscientização da dimensão 

                                                                                                                                                                          
153 Ver estruturalismo em oposição ao evolucionismo darwinista em Levi-Strauss. 
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ecológica do desenvolvimento, isto é, o estabelecimento de uma harmonia entre o 

homem e a natureza. 

 

Esta redefinição do desenvolvimento condenou a concepção evolucionista que pregava 

o mimetismo entre paises desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em primeiro lugar,  

porque esta generalização seria dificilmente sustentável e, também, porque os padrões 

de civilização tecnológico-industrial dos países centrais não seriam mais almejados 

pelos países periféricos. A partir daí, a redefinição de desenvolvimento realça sua 

dimensão ética, normativa e qualitativa, para além da economia. Além disso, o enfoque 

do ecodesenvolvimento apregoa a utilização de tecnologias apropriadas em lugar de 

tecnologias "hard", um planejamento participativo, contratual e contextual, onde as 

políticas visariam a harmonização de objetivos econômicos, sociais e ecológicos, 

através de:  uma modulação da demanda social ou dos estilos de vida;  uma escolha da 

função de produção de bens e serviços subordinada a um conjunto de políticas;  uma 

gestão ambiental. Dentre as cinco definições de sustentabilidade previstas pelo 

Ecodesenvolvimento, vale notar que a Sustentabilidade Cultural (comentada adiante) 

relaciona-se diretamente com o conceito de "capacity building", muito utilizado nos 

grupos de estudo do tema do Clima Mundial.  

 

O ecodesenvolvimento sofreu muitos questionamentos como, por ex., "qual seria o 

agente operador das mudanças para o novo estilo de desenvolvimento?", críticas à 

crença no planejamento, críticas à proposta de tecnologia apropriada caracterizada, na 

época, como atrasada e "subdesenvolvida", além de críticas quanto à viabilidade de um 

desenvolvimento alternativo autônomo nos países periféricos, uma vez que haveria uma 

dominação das forças internacionais limitando essa endogenia. 

 

O desenvolvimento sustentável, em oposição à proposta de limites do crescimento, 

engendrada na reunião de Estocolmo em 1972, procurou mostrar os "limites aos limites 

do crescimento", por volta de meados da década de 80. Este foi o tema central da 

reunião RIO-92. A partir da constatação de que as catástrofes anunciadas em 72 foram 

superestimadas, formulou-se a proposta de desenvolvimento sustentável: priorizar as 

necessidades básicas (saúde, educação, alimentação, etc.) de toda a população; crescer 

levando-se em conta as possibilidades de realimentação do processo produtivo; atender 

às necessidades do presente sem comprometer as gerações futuras. 



81 

 

O Ecodesenvolvimento154 como paradigma de desenvolvimento envolve alguns 

conceitos de sustentabilidade. A Sustentabilidade social, é entendida como a 

consolidação de um processo de desenvolvimento baseado em "outro tipo de 

crescimento" e orientado pela nova visão de "boa sociedade". O objetivo é ter uma 

maior equidade na distribuição da renda, melhorando e ampliando os direitos e as 

condições da população e ter uma redução da distância entre os padrões de vida 

existentes. A Sustentabilidade econômica, é possibilitada por uma alocação e gestão 

mais eficiente dos recursos e por um fluxo regular do investimento público e privado. 

Para a superação das atuais condições de desequilíbrio é importante considerar: a 

questão da dívida e do fluxo de recursos financeiros do sul para o norte, as relações de 

troca insatisfatórias, as barreiras protecionistas dos países industrializados e as 

limitações ao acesso à ciência e tecnologia. A eficiência não deveria ser somente 

pautada no aspecto do lucro empresarial, mas avaliado em termos macro sociais. A 

Sustentabilidade Ecológica, inclui o aumento da capacidade de carga do planeta pela 

intensificação do uso dos recursos potenciais dos diversos ecossistemas, mas com um 

mínimo dano aos sistemas de sustentação da vida; a redução do volume de resíduos e da 

poluição, através da conservação e reciclagem de energia e recursos; a auto-limitação do 

consumo material por parte dos mais ricos; a intensificação da pesquisa de tecnologias 

limpas e de maior eficiência; a definição de regras (econômicas, jurídicas, etc.) para 

uma adequada proteção ambiental. 

 

Uma outra consideração é a Sustentabilidade espacial, voltada para uma configuração 

rural-urbana mais equilibrada em termos de distribuição territorial de assentamentos 

humanos e atividades econômicas, a partir do seguinte diagnóstico a ser revertido: 

concentração excessiva nas áreas metropolitanas; destruição dos ecossistemas frágeis; 

promoção de projetos modernos de agricultura regenerativa e agroflorestamento; ênfase 

no potencial para industrialização descentralizada (indústria de transformação de 

biomassa, por ex.); estabelecimento de uma rede de reservas naturais e de biosfera para 

proteger a biodiversidade. Por último, tem-se a Sustentabilidade cultural, que busca as 

raízes endógenas dos modelos de modernização e dos sistemas rurais integrados de 

produção, privilegiando processos de mudança que respeitem as especificidades locais 

dos ecossistemas, das culturas e dos locais. 



82 

 

Para operacionalizar a adoção do ecodesenvolvimento, segundo Ignacy Sachs155, é 

preciso prioritariamente promover "a segurança dos meios de vida em base sustentável", 

começando pela segurança alimentar e enfatizando a capacidade das populações para 

agir de maneira ambientalmente viável removendo, ainda, barreiras existentes que as 

impedem de ter uma visão a longo prazo. Dessa forma, deve-se atuar sobre questões 

político-institucionais e que, na prática, estão relacionadas com aspectos ligados à 

desigualdade da posse de terras, à falta de programas de reforma agrária, à privatização 

de bens comuns, à exploração predatória dos recursos naturais, etc. Assim, Sachs coloca 

a necessidade de uma atenção especial para as políticas no setor agrícola e rural e 

também com respeito à questão urbana, não dispensando o financiamento público e o 

papel dos agentes-Estado e Sociedade. Neste sentido, algumas propostas são 

apresentadas: o incentivo a pequenos produtores agrícolas e ao aumento da 

produtividade, a recuperação de áreas desflorestadas, a prevenção da poluição do solo e 

da água, o maior envolvimento da população rural, a descentralização, o 

estabelecimento de direitos e deveres com relação ao uso da terra, os investimentos na 

reabilitação e conservação dos recursos naturais e o emprego de novas tecnologias de 

maior eficiência e ecologicamente corretas. 

 

Na área do desenvolvimento urbano, são recomendadas estratégias baseadas numa 

maior equidade social, prudência ecológica e eficiência urbana, considerando novas 

formas de associações entre empresas, sociedade civil e entidades públicas; políticas de 

capacitação, estimulando as iniciativas e criatividade popular; a eliminação de 

desperdícios e a poupança de recursos; gestão tecnológica, tornando as novas soluções 

tecnológicas acessíveis aos países em desenvolvimento. 

 

Uma estratégia de desenvolvimento a longo prazo, capaz de estabelecer obrigações 

específicas para o Norte, o Sul e o Leste, direcionadas a  um novo conceito de 

modernidade, a padrões de produção compatíveis com  equidade social e  prudência 

ambiental, é proposta por Sachs. Com relação aos países do Norte, ele assinala: adotar 

metas quantitativas e prazos concretos para a redução de consumo de combustíveis 

fósseis e da emissão de gases que produzem o efeito estufa; a estratégia de transição 

                                                                                                                                                                          
154 Sachs, I. 1986. 
155 Sachs, I. 1986. 
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deverá começar pela restrição do consumo de petróleo e não pela supressão de metano; 

adotar regras mais severas de segurança para a produção de energia nuclear e para a 

disposição do lixo atômico; buscar uma ética no sentido de um esforço de autolimitação 

do consumo desenfreado; dar assistência financeira e técnica aos países do Sul e do 

Leste em suas estratégias de transição; criação de impostos sobre a energia, para o 

financiamento de programas assistenciais no Sul e no Leste (como por ex., "pedágios" 

pelo uso de bens internacionais comuns);  a busca do "bem- estar mundial", levando em 

conta a necessidade de se diferenciar o papel dos países ricos e pobres, uma vez que 

estes não contribuem igualmente com a poluição e a riqueza mundiais (surge aqui o 

princípio da adicionalidade real, que poderia ser por ex., a troca de juros da dívida 

externa por investimentos no desenvolvimento sustentável);  acesso, para os países 

pobres, à ciência e tecnologia, através de três medidas: adoção, pelo Norte, de práticas 

comerciais mais flexíveis no que diz respeito à tecnologia; aumento da capacidade para 

pesquisa e treinamento no Sul; promoção de pesquisas sobre tecnologias ambientais 

viáveis e de tecnologias para o controle de poluição, tratamento de resíduos e de 

suprimento de água. 

 

Com relação aos países do Sul, o mais importante seria não persistir na cópia de estilos 

de vida e padrões de consumo do Norte, tarefa difícil devido à globalização da 

economia mundial. O Sul deveria ao menos tentar evitar a "competitividade espúria", 

autodestrutiva, baseada em salários baixos e na subavaliação dos recursos naturais e da 

energia; evitar também a competitividade das empresas , preferindo a "competitividade 

sistêmica"; valorizar o mercado interno como um ativo e não um passivo, no processo 

de exportações;  adotar processos seletivos de liberalização  no que tange a regulação da 

estrutura industrial; ser seletivo nas políticas tecnológicas, não importando "caixas 

pretas". 

 

No que se refere ao meio-ambiente, o Sul deveria resistir à tentação de ganhos 

econômicos e sociais de curto prazo, evitando a destruição das florestas tropicais sem, 

contudo, cair no "não desenvolvimento" (transformação de extensas áreas em reservas 

absolutas), que não é solução para o "mau-desenvolvimento". Deve-se considerar as 

necessidades imediatas das populações locais e o potencial de ecodesenvolvimento 

dessas áreas. 
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Deve-se também criar áreas "reservas de desenvolvimento", reabilitando-se áreas 

degradadas, reduzindo-se, assim, a pressão sobre áreas de florestas. Coloca-se, ainda, 

que deve-se fortalecer as instituições locais de pesquisa e treinamento, além da 

necessidade de colaboração Sul-Sul. Quanto ao Leste europeu, Sachs realça a carga 

muito pesada que existe sobre sua economia em profunda reestruturação o que, ao 

mesmo tempo, criou uma oportunidade única de se promover a modernização nos 

moldes do desenvolvimento sustentável. As semelhanças entre os problemas do Leste e 

do Sul, podem resultar em cooperação entre esses grupos de países. Sachs realça que o 

Leste deve , entretanto, buscar seu próprio caminho, não tentando encontrar modelos 

prontos. 

 

A idéia de que uma estratégia de conservação de energia não é prioritária nos países do 

Terceiro Mundo advém da constatação do baixo consumo energético por habitante 

nesses locais. Considera-se aqui que, conforme Illich, a maior oferta de energia não é 

necessariamente o melhor caminho (o objetivo maior refere-se a um "verdadeiro 

desenvolvimento" e não à abundância de energia), uma vez que a manutenção dos atuais 

modelos de consumo acarretam a continuidade de um desenvolvimento perverso, 

gerador de desigualdades, miséria, degradação ambiental e diminuição da qualidade de 

vida, principalmente nos países do Terceiro mundo; considera-se, ainda, que o aumento 

da oferta de energia implica em demanda por mais recursos financeiros não disponíveis, 

gerando uma competição entre os setores energético e social por acesso a esses recursos. 

 

Nos países do Terceiro Mundo, o consumo energético é bastante desigual156: de um 

lado, as elites locais que consomem a um nível europeu e norte-americano e, por outro 

lado, a grande maioria, que não consome adequadamente à satisfação de suas 

necessidades básicas. Neste sentido, é bastante problemática a utilização de uma média 

de consumo desses países como parâmetro de análise. Este parâmetro induziria  uma 

proposta de aumento do consumo de energia por habitante nesses países, o que não 

contemplaria a alteração das desigualdades existentes. Torna-se importante a colocação 

da conservação de energia no Terceiro Mundo para que se coloque um limite de 

consumo para a contenção do desperdício presente no hiperconsumo das classes altas. 

 

                                                           
156  Rovere, E.L. 1986. 
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3.3.2 Sustentabilidade 

 

Assim como ocorre com o termo “desenvolvimento sustentável”, o conceito de 

“sustentabilidade” vem apresentando diferentes tipos de compreensão. No sentido de 

contemplar a idéia de sustentabilidade, observamos sua introdução no discurso 

econômico. Na escola de Economia Ecológica encontramos esforços no sentido de 

ampliar a noção de meio ambiente e incorporar valores ambientais de difícil 

quantificação , tais como qualidade de vida e bem estar, aos cálculos das atividades 

econômicas. Segundo D. Jamieson157, enquanto a noção de “sustentabilidade” até pouco 

tempo era quase que universalmente considerada como algo positivo, bom, as tensões 

que implicam na compreensão de “desenvolvimento sustentável” trouxeram maiores 

ambiguidades ao termo “sustentabilidade”: o conceito atualmente nos remete à 

manutenção da existência, à preservação, ao passado, ao presente e ao futuro.158  

 

Segundo estudo de Daly e Goodland159, são necessários três passos160 em direção à 

sustentabilidade:-Uso da “Economia correta”; -Diferenciar Crescimento e 

Desenvolvimento; -Uso da Avaliação Ambiental para a sustentabilidade.  

 

Quanto ao primeiro passo, Economia “correta”, a proposta de uma lenta internalização 

das externalidades ambientais em economia teria dois  motivos principais:-a economia 

lida com escassez e o meio ambiente, até pouco tempo atrás, não era considerado 

escasso. E, mesmo quando considerado escasso, muitos bens ambientais não são 

facilmente monetarizáveis. 

 

Como alternativa à economia corrente, considera-se como o mais simples dos três 

passos sugeridos para se atingir uma sustentabilidade, a aplicação da “economia 

correta”, aqui entendida como seguindo os seguintes princípios: 

- para valorar o meio ambiente, fornecer preços que reflitam o custo de 

oportunidade marginal social total é necessário, mas não suficiente. 

                                                           
157 Jamieson, D. e Luce, H.R. 1999. 
158  Redclift, Michael. 1987. Ver também Daly, H. 1995. pg. 50.  
159 Daly, H e Goodland, R. 1992. 
160 Um quarto passo, “Guia operacional para sustentabilidade”, encontra-se  na revista seguinte, na seção 
sobre os resultados da Cúpula da Terra CNUMAD’92. 
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- incentivos fiscais: a meta é reduzir o “throughput”161 material ou aumentar a 

eficiência de recursos . 

- usar a abordagem do custo total (do “berço ao túmulo”) . 

- incentivar a  redução de poluentes ao invés de tratá-los. 

- incluir valores não-monetários nas justificações de projetos adicionando, à 

análise custo/benefício, algum tipo de avaliação qualitativa (exemplo de bens 

como a biodiversidade). 

- é preciso contabilizar a queima de estoques de capital natural para avaliar um 

empreendimento. 

-.princípio da transparência: atividades de empresas públicas e privadas 

degradadoras do meio ambiente devem ser divulgadas. 

 

Quanto aos instrumentos regulatórios (taxas ou normas) que sejam mais ou menos 

eficientes, os autores evitam nomeá-los considerando que o  assunto já foi 

satisfatoriamente abordado por outros estudiosos. 162. Cada instrumento teria seu papel 

adequado para cada momento. 

 

O segundo passo, "Diferenciar Crescimento e Desenvolvimento", pode ser discutido em 

termos da polarização entre Desenvolvimento e Crescimento. Constata-se que o velho 

conceito de crescimento econômico, não pode mais ser sustentado. Estudos anteriores já 

mostraram os limites ambientais ao crescimento, com ênfase nos limites de recursos 

naturais. Entretanto, problemas como o efeito estufa, destruição da camada de ozônio e 

poluição da água e do ar, têm mostrado maior urgência e seus efeitos são de difícil 

correção por ajustes de mercado. 

 

Defende-se o desenvolvimento tecnológico no sentido da diminuição do uso de recursos 

naturais, mudanças fundamentais em nossos objetivos econômicos e em nossos 

comportamentos, sendo necessária, para este fim, a cooperação de toda a espécie 

humana. Duas posições opostas, advindas da definição de desenvolvimento sustentável, 

definido no Relatório Brundtland podem ser identificadas: “Crescer nos mesmos 

moldes, só que a taxas menores” e “desenvolvimento sem crescimento acima da 

                                                           
161 Por “throughput” pode-se entender um input energético ao longo de toda a cadeia produtiva. Nesse 
sentido, uma nova contabilização para o PIB seria proposta 
162 Refere-se a R. Constanza, D. Pearce e Warford. 
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capacidade de suporte do meio ambiente”. Quanto à esta proposta, vimos que Dupuy 

(cap.3.3.1) apresenta contundente posicionamento contra.  

 

A questão que se coloca é o conflito entre problemas políticos e biofísicos. Por um lado, 

a dificuldade de se tratar o problema da pobreza sem crescimento; por outro lado, o 

problema ecológico, caminhando para a insustentabilidade e para um iminente colapso, 

apontando-se para a necessidade de um não-crescimento. Uma vez que o planeta fará de 

qualquer modo a transição para a sustentabilidade, a escolha estaria entre deixar os 

danos ambientais e os limites físicos ditarem este momento  de transição ou, então, 

planejar a sociedade. 

 

Os autores são céticos quanto às possibilidades de uma transição rápida. Uma 

substituição bem sucedida de recursos naturais é lenta e limitada e as tecnologias 

necessárias para isto não podem ser estabelecidas tão facilmente. Numa perspectiva de 

redefinir o conceito de Crescimento, Crescimento seria o aumento em tamanho pela 

adição de material. Desenvolvimento seria a realização de potencialidades. O 

crescimento buscaria o “maior”, e o desenvolvimento buscaria o “melhor”. Sugere-se 

um desenvolvimento sem um crescimento de "throughput"163 e pergunta-se se esse 

desenvolvimento sustentável resolveria o problema da pobreza. A resposta dos autores é 

que não, e propõem: 

 

-um trade-off entre ricos e pobres, no sentido de compensar níveis de 

crescimento diferenciados; 

-um aumento nos preços de produtos exportados de países pobres;  

-uma redução populacional nos paises pobres; 

-um novo mercado sem expansão, sem desperdícios e sem propaganda que 

encoraje  o desperdício; 

-política econômica deverá suprimir certas atividades para deixar outras se 

expandirem; 

 

Tal empreendimento requereria, urgentemente,  liderança e sabedoria política. Segundo 

os autores, este é um grande problema pois vontade política é o recurso mais escasso. 

                                                           
163 Conforme já dito, por “throughput” pode-se entender um input energético ao longo de toda a cadeia 
produtiva. Nesse sentido, uma nova contabilização para o PIB seria proposta. 
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Quanto ao terceiro passo, a "Avaliação ambiental para a sustentabilidade", um modelo 

desenvolvido pelo Banco Mundial é descrito pelos autores, funcionários deste Banco. 

Eles apresentam idéias de como usar a avaliação ambiental para a sustentabilidade em 

projetos de pedidos de financiamento, “ensinando” como as agências financeiras, as 

agências promotoras e os projetistas devem encaminhar suas propostas. Em síntese, são 

esses os aspectos institucionais analisados de modo a que uma proposta de projeto 

ambiental para financiamento pelo Banco Mundial seja considerada "aprovada": 

 

-Verificar se o proponente leva em conta os grupos afetados e as ONGs. 

-Acesso livre a todas as informações do projeto. 

-Capacidade de gestão ambiental do proponente. 

-Classificação do projeto em termos de risco ambiental. 

-Análise ambiental deve se dar pari passu à análise econômica. 

-Supervisão e monitoramento. 

 

 Alguns comentários podem ser feitos sobre o estudo de Goodman e Daly. Apesar de 

considerar a proposta de “economia correta” como um dos três passos a serem dados em 

direção à sustentabilidade, o texto faz uma análise basicamente econômica, revisitando 

conceitos econômicos, como crescimento e produtividade dos fatores, aos quais tenta 

incorporar questões ambientais, para que sejam valoradas. 

 

Surge assim uma proposta de desenvolvimento sem crescimento. Esta apoia-se numa 

análise termodinâmica adaptada à economia, onde, se a proposta de não-crescimento de 

insumos físicos é uma necessidade, então, pela lei de conservação de matéria-energia, 

haveria o mesmo limite para o produto. O desenvolvimento seria advindo de melhorias 

qualitativas em serviços, pela aplicação de novas tecnologias.  

 

Em outras palavras, estamos de novo na formulação de desenvolvimento (aumento de 

valor de produto) sem crescimento (“throughput” físico constante). Pode-se crescer o 

valor do produto sem o crescimento físico do mesmo e, consequentemente, sem o 

crescimento físico do insumo.  
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Uma outra questão abordada no texto referente a instrumentos regulatórios para atingir a 

sustentabilidade é a do “princípio do poluidor pagador”, exemplificado pelo caso do 

efeito estufa. Trata-se de atribuir valores à utilização dos recursos naturais ou à sua 

dissipação, taxando os direitos de poluição, para que os mecanismos de mercado 

possam dar conta da alocação de recursos. Os diferenciais de emissões de gases do 

efeito estufa, de países como USA (4,2ton per capita/ano) e China ou India (0,3ton per 

capita/ano), dão um exemplo de possíveis diferenciais de utilização do patrimônio 

ambiental, que poderiam ser negociáveis em bases de mercado. Isto significa, em 

termos de relações internacionais, que a China poderia levar para uma mesa de 

negociação os seus baixos índices de emissão. Com respeito a este Princípio do Poluidor 

Pagador (PPP), os autores não problematizam as implicações éticas e culturais do uso 

desse princípio. O PPP é o paroxismo do esforço em incorporar o ambiente ao campo da 

economia, valorando monetariamente a natureza física e humana. 

 

A pressuposição de uma outra abordagem econômica aliada à análise custo-benefício, 

de modo a se dirigir à sustentabilidade, não vem acompanhada de procedimentos 

metodológicos práticos. É oferecida uma abordagem de introdução do instrumento da 

Avaliação Ambiental nos projetos de desenvolvimento, sem especificação clara dos 

moldes dessa Avaliação Ambiental. 

 

Procura-se defender a introdução de novos valores para a regulação econômica, 

baseados em uma ampla conscientização dos problemas ecológicos planetários, que 

permitiriam a incorporação da sustentação do ambiente ao desenvolvimento. Entretanto, 

esta proposta tem encontrado dificuldades. Para que o ambiente possa ser valorado, de 

modo a ser incorporado ao cálculo econômico, valores do campo da cultura, da 

qualidade de vida, da solidariedade humana dificilmente seriam incorporáveis, fato 

estudado em diversas pesquisas como a dos autores do grupo III do IPCC, liderados por 

Mohan Munasinghe, sobre o papel do conceito de Equidade na compreensão do 

desenvolvimento e da sustentabilidade. 

 

3.4  Equidade 
 

A origem da palavra equidade remete à Aristóteles (séc V ac) e recebeu ao longo dos 

anos diferentes significados. A seguir, serão analisados alguns autores que utilizaram 



90 

este conceito, de modo a compreendermos o atual apelo à equidade nos acordos 

internacionais relativos às mudanças climáticas, mais precisamente no sentido de uma 

“Equidade entre gerações presentes e futuras”, conforme citado no Protocolo de Quioto. 

Como metodologia, a equidade será entendida em três aspectos: equidade espacial, 

temporal e social. 

 

Diversas considerações sobre equidade podem ser ressaltadas no debate do Clima 

Mundial. Segundo Rose164, os critérios de equidade associados a bases de referência 

sobre as quais as negociações ocorrem são165:  

-equidade horizontal: alocar os direitos de emissão de forma a igualar as mudanças 

líquidas de bem estar, resultando numa razão constante entre o custo líquido de redução 

das emissões e o PIB de cada país. 

-equidade vertical: distribuição progressiva dos direitos de emissão, de maneira 

inversamente correlacionada com o PIB per capita. 

-soberania: alocação de direitos de emissão proporcionalmente às emissões. 

-justiça de mercado: leiloar direitos de emissão de acordo com quem pagar mais. 

-consenso: distribuir direitos de emissão de forma que nenhum país sofra uma perda 

líquida de bem-estar. 

-maximin de Rawls: distribuir uma proporção maior de direitos de emissão aos países 

mais pobres. 

-igualitária: alocar direitos de emissão proporcionais à população. 

 

Nos critérios de equidade apontados por Rose, percebe-se uma diferenciação de 

equidades sempre baseada em princípios econômicos. É uma análise de um leque de 

opções já existentes anteriormente. Para cada uma destas opções existem cálculos 

associados que quantificam as responsabilidades de cada nação. Estes cálculos são 

muito importantes nos acordos para a redução de emissões de gases de efeito estufa, 

mas têm o problema de não revelar os pressupostos não mensuráveis embutidos em 

cada uma das opções. Além disso, parte-se do princípio que são ou serão conhecidos os 

dados quanto às emissões de GEE dos países e os dados quanto às obrigações de 

reduções de emissões desses gases com base em cenários projetados. Não há uma 

discussão quanto a estes dados.  

                                                           
164 Rose, 1992. 
165 Gutierrez, M.B.S. 1998. 
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Mintzer e Michel166 analisam a equidade intergeneracional, tema de difícil abordagem. 

Mostram os possíveis caminhos para a escolha de uma taxa de desconto apropriada para 

calcular os impactos das mudanças climáticas nas gerações futuras, apontando as 

limitações da economia para lidar com estas questões. Quanto às observações dos 

autores, deve-se acrescentar que a incorporação dos valores ambientais presentes já tem 

se mostrado bastante complexa em termos econômicos tornando-se praticamente inócua 

a incorporação de valores futuros na quantificação econômica dos impactos sociais, 

assunto ressaltado por Aggarwal e Narain167 que abordam a equidade de modo mais 

presente ao apontar dois fatos básicos: em primeiro lugar, a enorme disparidade em 

emissões per capita das diferentes nações criando uma diferenciação entre "pobres e 

ricos" e, em segundo lugar, a tendência de manutenção da economia mundial baseada 

em energias emissoras de carbono e em padrões de consumo que devem ser modificadas 

e não postergadas através de mecanismos compensatórios. 

 

Também enfatizando a equidade no presente, Steve Rayner168 prioriza a relação entre as 

mudanças climáticas e a maior vulnerabilidade da população pobre do planeta a essas 

mudanças. Segundo ele, a pobreza deve ser analisada não somente em termos de 

necessidades básicas ou nível de renda, mas também em termos da capacidade dessas 

populações participarem dos discursos sociais que envolvem suas vidas. Concordamos 

com o autor, quando afirma que as dicotomias nacional/internacional e 

intrageracional/intergeracional são desapropriadas para contemplar os impactos das 

políticas climáticas sobre a parcela de pobreza mundial. 

 

O trabalho coordenado por Munasinghe169 sobre desenvolvimento, equidade e 

sustentabilidade para o próximo relatório do IPCC, a ser publicado em 2001, é um 

exemplo de abordagem ampla de ética como conduta (cap. 3.1). Houve o cuidado de 

contextualizar a discussão trazendo as diferentes visões de ética existentes nos grupos 

atuantes sobre Clima Global, para depois eleger uma delas como a mais adequada ao 

debate. No caso, a visão humanista (em lugar de uma visão holística onde homem e 

                                                           
166 Mintzer e Michell, 1999. 
167 Munasinghe, M. e Swart, R. (eds). 1999 
168 Munasinghe, M. e Swart, R. (eds). 1999 
169 Munasinghe, M. e Swart, R. (eds). 1999 
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natureza têm mesmo valor170,) tem emergido como a escolhida, em sua maioria. Esta 

opção é também compartilhada por esta pesquisa. Ou seja, não se busca a ética, mas se 

escolhe uma ética. A própria separação entre desenvolvimento e sustentabilidade no 

trabalho de Munasinghe é uma forma de reconhecer que o conceito de desenvolvimento 

sustentável é contraditório e propostas que envolvem este conceito são de difícil 

resolução. Cabe ressaltar a importância do autor Amartya Sen neste debate. Para Sen171, 

o desenvolvimento deve ser visto como um processo de expansão das liberdades 

substantivas das pessoas. Como uma meta principal a ser atingida, o autor preconiza a 

capacidade humana para levar uma vida mais livre e mais digna de ser vivida. Como o 

conceito de liberdade é por demais complexo, onde poderia se enquadrar a liberdade 

individualista, cabe assinalar que entre três argumentos éticos bastante usados para 

defender tomadas de decisão, o de "igualdade de renda", o de "utilitarismo clássico 

concentrado na medida do prazer e da felicidade" e o de "qualidade de vida", Amartya 

Sen defende o terceiro. Isto porque privilegiar decisões com base numa análise de 

qualidade de vida leva benefícios de maior liberdade a um maior número de pessoas. O 

autor Amartya Sen, ao discorrer sobre os fundamentos éticos da economia do bem-

estar172 , critica a hipótese de que o comportamento humano pode ser previsto com base 

na maximização do auto-interesse. Segundo ele, "... circunstâncias nas quais agir 

inteiramente segundo o auto - interesse poderiam ser eticamente justificadas na 

totalidade." ..."contanto que as condições apropriadas possam ser pressupostas"173. É 

importante observar que este raciocínio é semelhante ao de Banuri (cap.3) quanto ao 

perigo de se considerar uma Ética neutra. Consideramos, entretanto, importante analisar 

as vantagens e os problemas advindos desta consideração. 

 

Conforme será discutido a seguir, a Equidade não é um conceito concluído, pela própria 

definição do palavra. É um conceito a ser construído em cada contexto. É no “corpo a 

corpo” que a definição vai se dar (do que se entende por equidade). O debate sobre 

equidade no âmbito das Mudanças Climáticas apresenta debates calorosos de modo que 

o conceito tem se apresentado completamente vulnerável. Equidade é assim definida por 

alguns pensadores174 : uma muleta da Justiça, uma adaptação da justiça quando ela se 

                                                           
170 Jameson, D. 1998. 
171 SEN, A . Desenvolvimento como Liberdade..pg73.  
172 SEN, A . Ética e Economia. (ed orig.1987) 
173 SEN , A . Ética e Economia. Pg. 70. 
174 Perelman, C. 1996, pg 41. 
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manifesta “injusta” em certos casos. Apela-se para a equidade quando não se tem 

instrumentos do Direito bem definidos para um respectivo caso. Conforme Kant175, a 

equidade não se presta à reivindicação jurídica e sim ao tribunal da consciência. 

 

A seguir, serão apresentadas diferentes definições de Equidade, conforme a análise de 

alguns autores. Segundo N. Abbagnano, “O apelo à justiça enquanto voltado à correção 

da lei em que se exprime a justiça. Esse é o conceito clássico de equidade tal qual foi 

esclarecido por Aristóteles e reconhecido pelos juristas romanos. Diz Aristóteles: “A 

própria natureza da equidade é a retificação da lei onde esta se revela insuficiente pelo 

seu caráter universal”176. A lei tem necessariamente caráter geral; por isso, revela-se, às 

vezes, de aplicação imperfeita ou difícil em casos particulares. Nesses casos, a equidade 

intervém para julgar, não na base da lei, mas na base daquela justiça que a mesma lei 

deve realizar. Portanto, nota Aristóteles, o justo e o equitativo são a mesma coisa; o 

equitativo é superior, não ao justo em si, mas ao justo formulado em uma lei que, em 

virtude da sua universalidade, está sujeita ao erro. Fundamentando-se em um conceito 

análogo, Kant, conforme dito acima, considerava, todavia, que a equidade não se 

prestasse a uma autêntica reivindicação jurídica e que, portanto, coubesse não aos 

tribunais, mas ao tribunal da consciência. 

 

Segundo Koogan Larousse177, equidade teria três possíveis sentidos. Num primeiro 

sentido, equidade é a "disposição para respeitar os direitos de cada um: o senso da “O 

equidade." Um outro sentido da palavra equidade seria, para Larousse, o " caráter do 

que é conforme a justiça: a equidade de uma partilha." E, uma terceira definição seria, 

para ele, o ato de "Julgar com equidade, resolver uma pendência apoiando-se mais na 

convicção íntima da justiça natural, do que na letra da lei." Para Aurélio178, existem 

quatro possibilidades de uso da palavra equidade. Em primeiro lugar, equidade seria a " 

Disposição de reconhecer igualmente o direito de cada um." Em segundo lugar, 

equidade é o "conjunto de princípios imutáveis de justiça que induzem o juiz a um 

critério de moderação e igualdade, ainda que em detrimento do direito objetivo." Numa 

terceira possibilidade a equidade é o "sentimento de justiça avesso a um critério de 

                                                           
175 Kant, I. 1984. 
176 (Ética a Nic., V, 14.). 
177 ver Pequeno Dicionário Enciclopédico, Ed. Koogan Larousse do Brasil, RJ, 1979. 
178 ver Aurélio Buarque de Holanda. Dicionário da Língua Portuguesa. Editora nova Fronteira, RJ, 1980 
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julgamento ou tratamento rigoroso e estritamente legal." E, por último, equidade é o 

mesmo que "equanimidade: equidade em julgar; imparcialidade, retidão." 

 

Um autor recente que vem desenvolvendo discussões sobre teoria da argumentação em 

Direito é Chaim Perelman179 para quem "a noção de equidade é assemelhada à noção de 

justiça. Definiu-se a justiça formal como o princípio de ação segundo o qual os seres de 

uma mesma categoria essencial devem ser tratados da mesma forma. Isso supõe uma 

classificação ou uma ordenação dos seres de acordo com a característica essencial que 

lhe serve de base. Como exemplo, utiliza o universo do discurso formado por todos os 

chefes de família de uma cidade- os que têm e os que não têm profissão- formando duas 

categorias essenciais. Entretanto, o autor mostra que, infelizmente, a realidade é muito 

mais complicada e o nosso sentimento de justiça leva em conta, simultaneamente, várias 

categorias essenciais, nem sempre concordantes. 

 

 Segundo Perelman, "quando aparecem as antinomias da justiça e quando a aplicação da 

justiça nos força a transgredir a justiça formal, recorremos à equidade.  Esta, que 

poderíamos considerar a muleta da justiça, é o complemento indispensável da justiça 

formal, todas as vezes que a aplicação desta se mostra impossível. Consiste ela numa 

tendência a não tratar de forma por demais desigual os seres que fazem parte de uma 

mesma categoria essencial.”180  

 

Contrariamente à justiça formal, cujas exigências são bem precisas, a equidade 

consistiria apenas numa tendência oposta a todo formalismo, do qual ela deve ser 

complementar. Ela intervém quando dois formalismos entram em choque: para 

desempenhar seu papel de equidade, ela própria só pode ser, pois, não-formal. A vida 

social apresentaria uma contínua oscilação entre a justiça e a equidade. Recorre-se a esta 

todas as vezes que, na elaboração de uma lei ou de uma regulamentação, não se teve a 

menor consideração por certas características essenciais, às quais importantes camadas 

da população – a chamada opinião pública – atribuem importância. Vê-se 

imediatamente que o apelo à equidade, condicionado pela introdução de novas 

categorias essenciais, será mais frequente nas épocas de transição, em que certa escala 

de valores está sendo substituída por outra. Seria mais comum o apelo à equidade nas 

                                                           
179 ver Ética e Direito, 1996. 
180 Perelman, C. 1996, pg. 36/37. 
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épocas de conturbação econômica e monetária, em que as condições que existiram no 

momento da fixação das regras se modificaram a tal ponto que se percebe uma diferença 

grande demais entre as regras anteriormente adotadas e aquelas que se teriam admitido 

atualmente. Nessa eventualidade, o conflito não é entre fórmulas diferentes de justiça, 

mas entre as regras que delas se deduzem hoje e as que se deduziriam anteriormente, em 

vista de um estado de coisas profundamente modificado. 

 

Para concluir, apela-se à equidade todas as vezes que a aplicação simultânea de mais de 

uma fórmula da justiça concreta ou a aplicação da mesma fórmula em circunstâncias 

diferentes conduz à não-conformidade com exigências da justiça formal. Serve-se da 

equidade como "muleta da justiça". Para que esta não fique manca, para poder dispensar 

a equidade, é fundamental desejar aplicar uma única fórmula da justiça concreta, sem 

que se deva levar em conta mudanças que as modificações imprevistas da situação são 

capazes de determinar. Isto só é possível se nossa concepção da justiça for muito 

estreita ou se a fórmula da justiça utilizada for suficientemente complexa para levar em 

conta todas as características consideradas essenciais. 

 

Alguns comentários podem ser feitos sobre a relação entre Ética e Justiça no trabalho de 

Perelman. De que forma a discussão contempla o conceito de igualdade? Conforme 

Estrada-Oyuela181, usa-se o conceito de Equidade como forma de evitar o conceito de 

Igualdade. Segundo o autor, os princípios de Igualdade formulados em 1972 na 

Declaração do Meio Ambiente Humano, em Estocolmo (o princípio 1 referia-se à 

igualdade entre os seres humanos), foram substituídos, 20 anos após, pelo conceito de 

Equidade, na Reunião Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92 (o 

princípio 3 da Rio 92 refere-se à equidade entre gerações presentes e futuras), e também 

na mesma ocasião, na Convenção Mundial do Clima. Segundo Oyuela, a Equidade tem 

diferentes significados em diferentes contextos, enquanto que a Igualdade teria somente 

um significado.  

 

O motivo, ainda segundo Estrada-Oyuela, que levou, por exemplo, o grupo III do IPCC 

a utilizar este princípio de Equidade em lugar do princípio de Igualdade seria a 

dificuldade de lidar com os muitos interesses específicos envolvendo o problema. Tais 

                                                           
181 Estrada-Oyuela, 2000. Pgs1/2. 
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interesses já são fortes o suficiente para serem acomodados sob a ótica da Equidade, e 

não teriam nenhum progresso sob a ótica da Igualdade.  

 

Os estudos de Perelman integram um tema global chamado “Nova Retórica”, 

salientando a importância de uma concepção não absolutista da justiça, que se 

desenvolve a partir de uma argumentação racional, prudente, fundamentada no senso 

comum e no consenso.  Segundo o autor, as considerações morais não são verdades 

imutáveis, não há regras irrefragáveis e mandamentos divinos. Os princípios morais 

seriam lugares comuns  que concorrem uns com os outros.  

 

Competiria a cada homem, individualmente, desenvolver a argumentação apropriada. 

Perelman constata a impossibilidade, para a ciência, de explicar o direito e suas 

decisões. Não existem, para ele, proposições verdadeiras tiradas de um silogismo, mas  

respostas mais aceitáveis e adaptadas, integradas numa argumentação. A ciência do 

direito, só existiria numa controvérsia permanente. 

 

A proposta da Nova Retórica é o direito fundado no razoável e no seu contraste, 

identificável por seus efeitos sociais.  Perelman propõe, então, a atividade do direito 

feita de debates, de trocas de argumentos e de questionamentos das ontologias assentes 

no real. Haveria, portanto,  uma dialética do direito equilibrada entre formalismo e 

pragmatismo, entre legislador e juiz.  O autor coloca que nessa lógica da Teoria da 

Argumentação, ou retórica, o juiz já não é simplesmente a boca da lei, pois as normas 

não são proposições verdadeiras ou falsas, que se imporiam como axiomas 

matemáticos; as normas seriam somente diretrizes. Neste sentido, para o autor, os fatos, 

as leis e os conceitos em direito, se curvam ante a argumentação.  

 

No debate sobre Mudanças Climáticas podemos identificar o uso da Equidade definida 

pelos diversos autores citados acima, como "muleta da Justiça", própria de períodos 

transitórios, onde a Justiça formal não oferece instrumentos fortes e definitivos para 

apontar soluções. A Teoria da Argumentação de Perelman  também pode ser útil para a 

compreensão das formulações dos Acordos Internacionais envolvendo o debate do 

Clima Mundial. É muito presente a força da retórica dos blocos dos países procurando 

definir as regras a serem seguidas, assim como na definição dos conceitos, do que se 

entende por equidade, pelo que é justo. O maior exemplo disto são os dois grandes 
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blocos de Países definidos como as Partes da Convenção do Clima: as Partes Países 

Anexo I, envolvendo os países desenvolvidos e os chamados Países com economia em 

transição, e as Partes Países não Anexo I, envolvendo os Países em desenvolvimento. A 

quantificação das responsabilidades dos diferentes países é o ponto mais importante a 

ser explorado neste estudo. Como gerenciar as emissões de todos os países do mundo de 

modo equitativo? Através de uma análise da renda per capita e das emissões per capita? 

Ou através de uma análise das demandas do desenvolvimento que envolvem 

crescimento populacional e crescimento econômico? 

 

É o poder econômico e cultural dos Países Anexo I, e o maior número de representantes 

destes países nos grupos temáticos, que vêm determinando o rumo das negociações. 

Cabe observar que a Proposta Brasileira para a Convenção do Clima, de 28 de maio de 

1997, foi bastante impactante em dois aspectos: a contabilização das emissões passadas 

dos diversos países, incorpoprando uma componente histórica dos modelos de 

crescimento dos mesmos e, em segundo lugar, uma "penalização", através de um Fundo 

financeiro, aos países que não cumprissem suas metas de redução de emissões de gases. 

Todos os participantes da Convenção do Clima consideraram a proposta brasileira 

inovadora, mas "fora de hora" ou "atrasada" nas negociações182.  

 

Mesmo dentro do Anexo I, existem blocos de Países disputando peso nos acordos do 

Clima, à semelhança do que podemos observar, por exemplo, em outros acordos 

internacionais como os de comércio externo. Dentro dos Países Anexo I, podemos 

perceber dois blocos principais de poder, um da Comunidade Européia e outro liderado 

pelos Estados Unidos. E nos Países não Anexo I, existe um grupo identificado como 

grande emissor de gases de efeito estufa, formado pela China, Brasil e India, que vêm 

sendo alvo de pressões dos EUA para que se comprometam com redução nestas 

emissões. 

 

Uma outra forma de equidade é a que se refere à adaptação à mudança do clima. Para 

alguns países, como os Países Baixos e as ilhas oceânicas, as consequências de 

mudanças climáticas que dizem respeito à elevação dos mares, são de enfrentamento 

mais difícil do que para outros países. Por exemplo, existe um problema de equidade 

                                                           
182 Goldemberg, J. 1998, pg.32. 
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quanto aos países que contribuem muito pouco com emissões de gases de efeito estufa, 

mas os quais são mais vulneráveis à mudança do clima, como as ilhas oceânicas. 

 

3.4.1 Equidade e as Mudanças Climáticas   

 

Nesta parte da pesquisa, será detalhado o estudo do conceito de Equidade relacionado 

ao tema do Clima Mundial. A equidade é um dos princípios da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC). Estes princípios visam assegurar 

o chamado Desenvolvimento Sustentável183. O Artigo 3 da CQNUMC diz que “as 

Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações presentes e futuras 

da humanidade com base na eqüidade e em conformidade com suas responsabilidades 

comuns, mas diferenciadas, e respectivas capacidades. Em decorrência, as Partes Países 

Desenvolvidos devem tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e a seus 

efeitos. As diferenças sócio-econômicas entre países é um assunto que remete 

diretamente à questão da equidade. A forma como se pretende amenizar estas diferenças 

é um dos problemas mais importantes a serem enfrentados pelos articuladores de 

políticas para enfrentar as mudanças climáticas. 

 

A equidade é um conceito que envolve decisões políticas importantes. A compreensão 

da equidade varia entre os diversos autores184 que estão debruçados sobre o tema e não 

há consenso sobre sua definição, principalmente no assunto do clima mundial que 

envolve fronteiras entre nações. Vale lembrar Estrada-Ouyela, presidente do Protocolo 

de Quioto, em 1997, segundo o qual, não devemos esquecer que os seres humanos 

nascem iguais, apesar do caráter utópico desta afirmação. Para o autor, entretanto, a 

utopia é necessária para o avanço de idéias políticas.185 As diferenças entre as nações, 

neste caso, não se dão somente na polarização norte-sul, a qual reflete países ricos e 

pobres, argumento bastante utilizado nas discussões internacionais. O aspecto físico-

geográfico de algumas nações coloca de um mesmo lado países com diferentes grau de 

desenvolvimento, devido à fragilidade de sua localização. Os riscos e vulnerabilidades 

                                                           
183 Ver Rosa, L.P., Buenos Aires, 1998. 
184 Ver Gutierrez, M.B.S. 1998 e Rose, A, 1992.. 
185 Estrada-Oyuela, 2000. 
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resultantes da Mudança do Clima implicam em conseqüências negativas tanto para 

Países Desenvolvidos quanto para Países em Desenvolvimento.186  

 

No que diz respeito às diferenças de níveis de riqueza entre populações de diversos 

grupos de países, o gráfico 1 ilustra as diferenças socio-econômicas entre os Países 

Desenvolvidos e os Países em Desenvolvimento, através do indicador PIB/hab. Os 

países foram assim agrupados: Países Industrializados, Leste Europeu/Ex-União 

Soviética (EL/UES), Países em Desenvolvimento (PeD), Todos os Países do Mundo 

(Mundial) e Países do Anexo I (países comprometidos com a redução de emissões de 

gases de efeito estufa, incluindo os países industrializados e os países do Leste 

Europeu/União dos Estados Soviéticos). Observa-se que os Países Industrializados e o 

grupo de Países do Anexo I apresentam um PIB/hab muito mais elevado do que os 

referentes aos Países em Desenvolvimento, os do Leste Europeu/União dos Estados 

Soviéticos e do que a média Mundial. 

 

                                                           
186 Ver Rosa, L.P. e Ribeiro, S.K. 1997. 
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Gráfico 1 -  
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Desenvolvimento Limpo, está previsto o mecanismo CDM (Clean Development 

Mechanism) ou MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) para encorajar projetos 

de redução de emissões conjuntos entre países desenvolvidos e países em 

desenvolvimento. Conforme as diretrizes do MDL, ainda não ratificadas, os Países 

Desenvolvidos devem reduzir GEE no presente, ou seja devem reduzir seu consumo 

energético/capita, por terem alto PIB/capita e alto consumo energético/capita. E os 

países em desenvolvimento devem reduzir as emissões de GEE somente no futuro, ou 

seja, devem reduzir a intensidade energética/PIB (tCarb/PIB), devem aumentar seu 

PIB/capita e podem aumentar seu consumo energético/capita. 

 

Algumas categorias de Equidade envolvem o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

MDL. A tendência é que a obtenção de acesso a este mecanismo, dentre os Países não 

Anexo I, seja mais fácil para os países maiores e para os países com grau de 

desenvolvimento mais avançado. Segundo alguns autores187, a maior parte dos recursos 

financeiros estimados para que os Países Anexo I reduzam suas emissões de gases de 

efeito estufa através do MDL sejam direcionados à India (60%) e à China (16%).  É 

recomendável que se encontre uma Equidade na busca desses recursos. Nem sempre os 

países que mais sofrem com as mudanças do clima são os que se beneficiariam 

“naturalmente” dos recursos do MDL.  
 

3.4.2 Alguns indicadores para análise de Equidade 

O princípio de equidade formulado no tema das mudanças climáticas não tem nenhum 

indicador eleito como o mais adequado até então. Os indicadores mais utilizados na 

literatura internacional para expressar o conceito de equidade têm sido 

Emissão/Habitante; Emissão/País, Emissão/PIB, Emissão/Energia. A 

“emissão/habitante” é um indicador considerado simples de ser operacionalizado e com 

caráter de maior de justiça do que a emissão/país, por ter apelo mais igualitário entre 

todas as pessoas. O indicador “emissão/PIB”188 (gráfico 2) apresenta, para os países 

desenvolvidos, um valor abaixo da média mundial e os países pobres, como o Brasil, a 

Índia e a China, apresentam coeficientes de emissão por PIB bastante superiores à 

média dos países desenvolvidos. Segundo Gutierrez, isto poderia estar relacionado ao 

                                                           
187 Zhang, 2000. 
188 Apesar de todos os problemas apontados por diversos estudos quanto às metodologias usadas para 
cálculo de PIB, este indicador pode fornecer informações relevantes no tema do clima global. 
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uso de tecnologias “menos poluidoras” nos países ditos ricos, o que poderia levar à uma 

falta de incentivo para o desenvolvimento de novas tecnologias menos poluidoras nestes 

países. A relação emissão/PIB pode gerar análises distorcidas, o que limita sua 

utilização. O gráfico 3 mostra a relação Emissão/Energia consumida, indicador que 

também pode levar a conclusões distorcidas, pois apesar dos países desenvolvidos 

apresentarem menores índices de emissão/energia consumida, a análise isolada de 

alguns países em desenvolvimento pode apresentar índices menores, como o Brasil, 

0,42tC/TEP, sendo o,65tC/TEP relativos ao Mundo e 0,62tC/TEP relativos aos 

EUA.(ver Tabela 5) O indicador “Emissão/Energia consumida per capita” (gráfico 4) é 

o mais adequado para revelar o padrão de consumo de uma população e/ou o nível de 

desperdício energético de um país. Propostas de eficiência energética e/ou políticas de 

mudanças de hábitos de consumo de alguns grupos seriam respostas à análise de 

emissão de GEE através deste indicador. Observa-se que os Países Desenvolvidos 

apresentam altíssimos índices de emissão per capita. 

 

O uso do PIB/Habitante como indicador de qualidade de vida ilustra as diferenças entre 

países (ver gráfico 1), mas não é um bom indicador para demonstrar as diferenças de 

padrões dentro de um país. No caso do Brasil, o uso do PIB como indicador deve ser 

feito com muito cuidado, devido à grande diferença de poder aquisitivo entre classes da 

sociedade brasileira, a qual apresenta grande concentração de renda em uma minoria 

mais privilegiada, com padrões de consumo semelhantes aos de países desenvolvidos. 

Esta mesma concentração pode ser observada na distribuição de renda mundial(Tab. 4). 

 
Tabela 4 - Distribuição da Renda Global 
População Mundial Renda 

20% 82,7% 

20% 11,7% 

20% 2,3% 

20% 1,9% 

20% 1,4% 

Total - 100% 100% 
Fonte: Second Order Draft - IPCC, chapter 1,  maio 2000. 
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Entretanto, as grandes diferenças de PIB’s entre nações mostra a importância do uso do 

PIB como indicador dos países que apresentam maiores condições de financiamento de 

políticas de abatimento de gases de efeito estufa (GEE), tais como investimento em 

Pesquisa e Desenvolvimento Científico e Tecnológico em novas formas de geração de 

energia. Como exemplo destas diferenças entre nações selecionamos alguns países e 

regiões mais representativos para análise comparativa de alguns dados como população, 

PIB, consumo de energia e emissão de carbono, (Tabela 5). O Brasil apresentava um 

valor de PIB/cap de 4,9 US$/hab, em 1997, enquanto os países da Europa Ocidental 

apresentavam 22,1 US$/hab para o mesmo ano, e os EUA, o valor de 30,3 US$/hab. No 

mesmo ano de 1997, os valores de PIB/habitante da China, da India e da Africa eram de 

0,7 US$/hab, 0,4 US$/hab e 0,6 US$/hab., respectivamente. O consumo de 

eletricidade/hab e os valores de PIB/hab acompanham claramente estas diferenças entre 

países desenvolvidos e em desenvolvimento.  

 

Uma outra observação importante, a partir da Tabela 5, é que, apesar da soma da 

população da China e da Índia representarem cerca de 40% da população mundial 

(1997), suas emissões juntas representam, somente, cerca de 17% do total emitido pelo 

mundo. Os EUA, ao contrário, com baixo percentual de população mundial (4,6% da 

população total do mundo), apresentam emissões de carbono com alto percentual em 

termos mundiais (24% do total emitido pelo mundo). A coluna de Emissão de Carbono / 

PIB, para análise entre países, expressa o nível do padrão tecnológico dos países 

(tecnologias mais ou menos “limpas”). A coluna de Emissão de Carbono / Energia Total 

consumida pode refletir a característica dos tipos de fontes de energia desses países (se é 

fonte emissora de carbono ou não, ou se é fonte renovável), além do padrão de consumo 

das referidas sociedades. 
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Tabela 5 - Dados comparativos (ano de 1997) de População, Renda, Emissão de carbono (setor 
energético) e Consumo de Eletricidade em Países selecionados 

 Popul. 
(milhão 
ano97) 

Emiss. 
Carb 
(milhão 
ton) 

Emissões 
Carbon 
/Popul 
(ton/ hab) 

PIB/Pop 
(milhões 
US$/hab) 

Emissão 
Carb/PIB 
(ton C 
/US$ 97) 

Emissão 
Carb/Ener 
Total Cons 
(tC/TEP) 

Consumo 
Eletric./hab. 
(KWh/hab) 

Brasil 164 76 0,46 4,9 0,1 0,42 1.969,5 
EUA 268 1.480 5,52 30,3 0,2 0,62 12.235,1 
China 1.244 822 0,66 0,7 0,9 0,89 768,5 
India 966 236 0,24 0,4 0,6 0,79 411,0 
África 731 214 0,29 0,6 0,5 0,74 478,8 
Eur.Or.+Ex
-Un.Sov 

413 878 2,12 2,3 0,9 0,65 3.593,2 

Europa Oc. 387 918 2,37 22,1 0,1 0,57 5.845,0 
Total 
Mundo 

5.868 6.175 1,05 4,9 0,2 0,65 2.089,3 

Fontes: EIA (Energy Information Administration); International Energy Annual,1997, DOE/EIA - 
0219(97) (Washington, DC, Abril 1999). 

 

Um outro indicador possível de ser contemplado é o de Emissão/Área, citado no 

BEN/2000 (Tabela 6). Este indicador não revela de imediato a atividade econômica 

estabelecida no local. Não se pode estabelecer nenhuma relação direta entre o indicador 

“emissão/área” e qualquer atividade econômica. É um indicador que não se refere 

diretamente nem à sua organização econômica nem ao grau de desenvolvimento da 

mesma. Entretanto, como as áreas das superfícies dos países não variam, este é um 

indicador que pode ser útil para uma análise de emissões de gases a longo prazo. A 

relação entre emissão de carbono e a dimensão de sua ocupação territorial pode 

apresentar algumas diferenças muito acentuadas entre países, indicadoras de 

concentração espacial e/ou atividade econômica muito emissora de GEE. Como 

exemplo, em termos de área global,  o mundo todo emite 113 ton C/km2 , enquanto os 

EUA sozinhos emitem 595 ton C/km2  e o Japão 3107 ton C/km2 de área do Japão, o 

que revela grande concentração espacial da população neste país. O Brasil, por 

apresentar baixa densidade demográfica, possui este indicador bem inferior ao resto do 

mundo, 35 ton C/km2, pois apresenta uma grande extensão territorial e uma população 

relativamente pequena. 
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Tabela 6 - Indicadores de Emissão de CO2 –setor energético, 1997 
 Brasil EUA Japão Am. Lati. Mundo 
Ton CO2/hab 1,8 20,5 9,3 2,2 4,0 
Ton CO2/tep de oferta 
interna de energia 

1,8 2,5 2,3 2,0 2,4 

Ton CO2/103US$(1985) de 
PIB 

0,52 0,83 0,35 0,77 0,9 

Ton CO2/Km2 de superfície 35 595 3107 48 113 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000. 

 

Os gráficos 2, 3 e 4, a seguir, apresentam o comportamento destes indicadores em 

blocos de países assim organizados: Países Industrializados, Países do Leste Europeu e 

Ex-URSS, Países em Desenvolvimento, países do Anexo I (com compromisso de 

redução de emissões de GEE), comparados com a média mundial.  

 



106 

Gráfico 2 
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Gráfico 3 
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Gráfico 4 

Obs: os números 1,2,3,4,5,6 e 7 referem-se respectivamente aos anos 

1990,1996,1997,2005,2010,2015 e 2020.  
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Podemos verificar as diferenças das emissões de GEE entre Países Desenvolvidos e 

Países em Desenvolvimento. Uma análise hipotética regional do Brasil, de modo a 

identificar as regiões do país mais emissoras de GEE, também levaria a conclusões 

semelhantes. Sabe-se que as diferenças entre Regiões no Brasil refletem seu nível de 

riqueza, sua concentração espacial, e as diferenças  tecnológicas em termos ambientais 

de cada Região. As diferenças regionais relativas ao setor elétrico, também seriam 

reveladas por um estudo deste tipo, uma vez que, por exemplo, as Usinas Hidrelétricas e 

Termelétricas (com diferentes índices de emissão de GEE), encontram-se relativamente 

concentradas no território do país, além dessas diferentes populações terem acessos 

diferenciados à energia elétrica em termos quantitativos, assunto tratado mais à frente, 

no Capítulo 6. A partir dos capítulos 2 que tratou da Convenção do Clima Mundial e do 

Capítulo 3 que abordou os conceitos vinculados à Ética nas discussões dos Acordos 

Internacionais sobre Mudanças Climáticas, será analisada, a seguir, no capítulo4, a 

relação entre os dois maiores blocos de países no contexto do clima global. Esta análise 

será a partir do estudo do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL, mecanismo 

flexível previsto no Protocolo de Quioto que diz respeito aos dois blocos de países. 

Cabe lembrar que o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo ainda não foi ratificado, 

assim como as regras do protocolo de Quioto como um todo. 
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4 Relação entre países Anexo I e Não Anexo I e a Dicotomia do MDL 

 

Estima-se189 que os compromissos do Protocolo de Quioto atinjam uma redução de 

emissões de GEE, em 2010, de 5,2% em relação aos níveis de emissão dos países do 

Anexo I nos respectivos anos-base (1990, em sua maioria, exceto para Bulgária e 

Romênia - 1989, Polônia - 1988 e Hungria - média de emissões entre 1985/1987). O 

total mundial de redução correspondente a esse percentual de 5,2% é, segundo este 

estudo, de 620,6 MtC equivalente. Considerando um cenário de referência tradicional 

("business as usual") para projetar as emissões dos países até 2010 tem-se que, até 2010, 

os EUA deverão reduzir 28% de suas emissões, o Japão, 23%, o Canadá, 19%, a 

Austrália, 18%, União Européia, 2,6%, Leste Europeu, 4,6%  e os países da OCDE 

como um todo deverão reduzir 25,6%. A ex-União Soviética poderia aumentar as 

emissões em 7,1 % em relação a 1990. Devido ao colapso econômico após a "queda do 

Muro de Berlim", a ex-URSS passou a ter posição mais favorável em termos de 

permissão para emitir GEE. Na literatura sobre o clima mundial, este saldo positivo em 

termos de emissões para alguns países é chamado "hot air". O "hot air" é alvo de 

interesses para considerá-lo como abatimento de emissão de carbono e vendável aos 

países que precisam abater suas emissões, assunto, do ponto de vista ético, bastante  

polêmico. 

 

A Tabela 7, a seguir, mostra um resumo de diversos estudos baseados em modelos 

econômicos que exemplifica como diferem as avaliações a respeito do assunto. Parte 

das diferenças pode ser explicada porque o estudo de Zhang (2000) e o modelo SGM 

(Edmonds et al,1998) consideram os 6 GEE para abatimento de emissões e os outros 

modelos só consideram o CO2. 

 

                                                           
189 Zhang, Z.X. 2000. 
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Tabela 7 - Percentuais das mudanças de emissões em 2010 relativas às linha de base para atingir as metas 
do Protocolo de Quioto, segundo diversos estudos. 

 EUA Europa 
Ocidental 

Japão União Soviética 
antiga 

Leste 
Europeu 

Bohringer -28 -14 -26 48 S/inf 
EIA(Energy Information 
Administration) 

-30 -16 -20 49 18 

EPPA(Emissions Prediction 
and Policy Analysis) 

-31 -29 -34 14 -30 

G-Cubed -30 -33 -21 S/inf S/inf 
GREEN -36 -22 -32 4 0 
GTEM -28 -25 -22 16 -24 
SGM -29 -14 -33 26 S/inf 
WorldScan -28 -29 -22 1 -10 
Zhang -22 -2 -18 8 -4 

Fontes: Bohringer(1999); Edmonds et al.(1998); Ellerman and Decaux(1998); EIA(1999); Gielen and 
Koopmans(1998); McKibbin et al.(1999); OCDE(1999); Tulpulé et al.(1998); cálculos:ZHANG(2000). 

Para GTEM, a coluna Europa Ocidental inclui também Canadá e Nova Zelândia. O estudo de ZHANG foi 
baseado nas Comunicações Nacionais de 35 países Anexo I 

 

 

O cálculo do chamado "hot air", (saldo positivo de emissões em 2010 para alguns países 

como a ex-URSS e o Leste Europeu) também apresenta algumas diferenças. Somente 

para a Rússia, existe estimativa de 35MtC equivalente de "hot air", numa perspectiva 

mais otimista em relação ao seu crescimento econômico e, numa perspectiva mais 

pessimista para a economia do país, estima-se 65 MtC equivalente. Conforme Tabela 8, 

a seguir, podemos ver, em números mais globais, as estimativas de "hot air" existentes: 

 
Tabela 8 - Estimativas do montante de Hot Air em 2010 (MtC equivalente) 

 Comunic. Nac. 

(Zhang) 

EPPA GREEN IEA SGM IIASA EIA 

Ex-União 

Soviética 

81 111 130 S/inf 247 275 324 

Leste Europeu 11 0 0 S/inf 42 69 50 

Total 92 111 130 156 289 344 374 
Elaboração própria. Fontes: Edmonds et al.(1998); Ellerman and Decaux (1998); EIA(1999); 

OCDE(1999); UNFCCC; Victor et al.(1998); ,Zhang(2000).  
 

 

O "hot air" não representa nenhuma redução de emissão real, assim como o item 

"conservação de florestas" que tem sido encarado por muitos especialistas, como não 

merecedor de certificação. Existem, no entanto, algumas propostas no sentido de torná-
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lo aceito nas negociações certificáveis. Entretanto, mesmo que o "hot air" total desses 

países seja de 374 MtC , não equivale ao total da demanda de redução de GEE que é, 

segundo Zhang, 620,6 MtC. Uma outra observação feita por Zhang é que o total de "hot 

air" é de 105 MtC se incluirmos Portugal, Finlândia, Grécia, Itália e Luxemburgo, cujas 

estimativas são de que suas metas de emissões para 2010 estão acima de suas emissões 

projetadas num cenário BAU (business as usual). Ou seja, de que tenham saldos 

positivos em 2010 quanto aos seus compromissos no Protocolo de Quioto e, mesmo 

assim, este valor de 105 MtC é muito abaixo de 620,6 MtC demandados para a redução 

mundial de GEE.. 

 

Uma outra questão relativa aos compromissos de redução de GEE são os mecanismos 

previstos pelo Protocolo de Quioto. Algumas estimativas de contribuição dos 

mecanismos flexíveis (MDL, JI e Emissões Negociáveis), previstos no Protocolo de 

Quioto, vêm sendo feitas para uma melhor compreensão das consequências advindas 

das Metas definidas pela UNFCC. A proposta da União Européia para a determinação 

de "tetos" para o uso dos três mecanismos flexíveis (JI, Emissões Comerciáveis e MDL) 

do Protocolo de Quioto tem sido considerada a mais representativa no sentido de 

considerar que esses mecanismos não substituem as ações domésticas dos países Anexo 

I em reduzir suas emissões. A proposta diz que o uso dos 3 mecanismos por um país 

"comprador" não pode exceder a mais alta das 2 alternativas a seguir: 

- 5% de ((emissões no ano base x 5 + montante comprometido)/2) 

- 50% da diferença entre a e b: sendo a) emissões anuais atuais em algum ano entre 

1994/2002 multiplicadas por 5 eb)  seu montante comprometido. 

 

Para um país "vendedor", o uso dos 3 mecanismos não pode exceder: 

 

-  5% de ((emissões no ano base x 5 + montante comprometido)/2) 

 

O estudo de Zhang calculou o quanto seria usado pelos países Anexo I dos 3 

mecanismos nas alternativas 1 e 2 da proposta da União Européia. Na primeira 

alternativa o montante seria de 170,4 MtC em 2010 e, só para os países chamados 

JUSSCANNZ (Japão, USA, Suiça, Canadá, Austrália, Noruega e Nova Zelândia), esse 

montante seria de 111,5 MtC, o que demonstra o peso destes países em termos de 

emissões de GEE. Na alternativa 2 o montante dos países seria de 230,6 MtC e para o 
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JUSSCANNZ seria de 189,3 MtC. No caso de cada país usar a alternativa mais alta 

permitida pela proposta da União Européia, o total dos países seria de 261,9 MtC e para 

o JUSSCANNZ seria de 191,6 MtC. Ver Tabela 9. 

 

 
Tabela 9 - Volume em MtC de aquisições de redução de emissão de GEE permitidas pelos "tetos" da 

Proposta da União Européia para o uso dos 3 mecanismos (JI, Emissões Negociáveis e MDL) do 
Protocolo de Quioto 

 Transferências 
permitidas em 2010 
pela proposta da 
U.E. p/ os países 
"vendedores" que 
terão saldo positivo 
em 2010 em relação 
às suas obrigações 
de redução de GEE 
(MtC) 

Aquisições 
permitidas em 2010 
pela Alternativa 1 
da proposta da U.E. 
p/ todos os países 
"compradores" 
(MtC) 

Aquisições 
permitidas em 2010 
pela Alternativa 2 
da proposta da U E 
p/ todos os países 
"compradores" 
(MtC) 

Total de aquisições 
em 2010 na 
Hipótese de cada 
país "comprador"  
adotar as 
Aquisições 
máximas entre as 2 
alternativas  
(MtC) 

Países Anexo I 70,2 170,4 230,6 261,9 

JUSSCANNZ - 111,5 189,3 191,6 

Elaboração própria . Fonte: Zhang(2000). 
 

 

Cabe observar que as 70,2 MtC permitidas a alguns países Anexo I (como Portugal, 

Finlândia,..) pela proposta da União Européia (UE) que sejam transferidas a outros 

países, representam um montante abaixo da menor estimativa para "hot air" de 105MtC 

(Zhang) e muito abaixo da maior estimativa para "hot air" de 374 MtC. "(EIA). 

 

Das 620,6 MtC (Tabela 10) totais previstas pelo estudo de Zhang(2000) para abatimento 

de GEE em 2010, ficam 261,9 MtC para ações não domésticas permitidas pela proposta 

da EU, caso cada país opte por sua aquisição máxima fora das suas ações domésticas, 

estas estimadas em 358,7 MtC (620,6-261,9) (Tabela 9). Desses 261,9 MtC, restam 

191,7 MtC para ações não domésticas para os 3 mecanismos, se retirarmos as 70,2 MtC 

de "hot air" permitidos como transferência, segundo a proposta da EU. 

 

Como um exercício de hipóteses, Zhang fez as seguintes  previsões de distribuição do 

montante total, a ser reduzido em 2010, de 620,6 MtC dentre as diversas ações 

possíveis: 
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Tabela 10 - Estimativa das contribuições dos 3 mecanismos flexíveis do Protocolo de Quioto em 4 
diferentes cenários (MtC) 

Cenários  Ações 
domésticas 

Hot Air Emissões 
Negociáveis 
+ JI 

MDL Total 

Sem 
limitações 

171,7 105,0 51,8 292,1 620,6 

50% de 
redução de 
emissões  

310,3 105,0 36,1 169,2 620,6 

Tetos da 
proposta da 
EU 

387,8 70,2 30,8 131,8 620,6 

Sem uso de 
Hot Air 

203,5 0 59,6 357,5 620,6 

Fonte: Zhang(2000) 
 

Para este exercício, o autor dividiu o mundo em 12 regiões para o cálculo dos custos 

marginais de abatimento, de modo a facilitar sua análise, conforme Tabela 11. 

 
Tabela 11 - Mundo em 12 Regiões 

Regiões Anexo I Regiões não-Anexo I 

1. USA 7. Países exportadores de energia 

2. Japão 8. China 

3. União Européia 9. India 

4. Outros países da OCDE 10. Economias Asiáticas Dinâmicas 

5. Europa Oriental 11.Brasil 

6. Ex-União Soviética 12.Resto do Mundo 
Fonte: Zhang(2000) 

 

Os custos marginais de abatimento por ton de carbono em 1998 podem ser vistos na 

Tabela 12. 
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Tabela 12 - Custos Marginais de Abatimento no caso de não haver comércio de emissões e nos casos de 4 
cenários para comércio de emissões (US$/tC em 1998) 

Cenários USA (preço 
domético) 

Japão (preço 
domético) 

EU (preço 
domético) 

Outros 
OCDE (preço 
domético) 

Preço 
Internacional 

Sem 
Emissões 
Comerciáveis 

160,1 311,8 9,1 33,4 - 

Sem 
limitações 

9,6 9,6 9,6 9,6 9,6 

50% de 
redução de 
emissões 

45,5 124,7 6,0 6,0 4,7 

"tetos" da 
proposta da 
UE 

79,0 144,3 3,5 9,7 3,5 

Sem "hot air" 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6 
Fonte: Zhang(2000) 

 

Quando não há imposição de limites para o uso dos mecanismos flexíveis, o custo 

marginal de abatimento doméstico para cada região se equaliza e não há distinção entre 

preços domésticos e preços internacionais (9,6 dól/tC). 

 

Estima-se (Tabela 13) que o mercado do MDL varie de US$ 456,9 milhões (com "tetos" 

da proposta da EU) a US$ 4512,8 milhões (sem o cenário"hot air"). Subtraindo-se os 

custos de abatimento dos países não-Anexo I restam ganhos para esses países que 

variam de US$ 244,6 (com "tetos" da proposta da EU) a US$ 2559,1 (sem o cenário"hot 

air"). Devido à China e à India serem países muito populosos (cerca de 40% da 

população mundial) e apresentarem baixos custos de abatimento no setor de energia, 

presume-se que os projetos MDL serão dominantes nestes países, estimando-se para a 

China 60% e para a India 16% do total dos recursos MDL, conforme Tabela 13. 
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Tabela 13 - Montante do mercado MDL e as partes relativas à China e à India em 2010 para os 4 cenários  
 Sem limites 50% de 

redução 
"tetos'da UE S/ "hot air" 

Mercado MDL(US$ milhões) US$2795,6 
milhões 

US$797,4 
milhões 

US456,9 
milhões 

US4512,8 
milhões 

% China (60,3%) (59,9%) (59,9%) (60,4%) 
% India (15,1%) (15,7%) (15,9%) (14,9%) 
Mercado MDL líquido 
descontando-se custos de 
abatimento de países não-
Anexo I (US$ milhões) 

US$1565,0 
milhões 

US$432,4 
milhões 

US$ 244,6 
milhões 

US$2559,1 
milhões 

% China (59,9%) (59,4%) (59,2%) (60,1%) 
% India (15,5%) (16,1%) (16,3%) (15,3%) 

Fonte: Zhang(2000) 
 

 

Alguns outros estudos foram feitos para avaliar o potencial do mercado MDL, os quais 

variam muito, conforme Tabela 14. 

 
Tabela 14 - Estimativas da dimensão do mercado MDL em 2010 

 Mercado MDL 
(MtC) 

Total de redução de 
emissões requeridas 
para países Anexo I 
em 2010 (MtC) 

% relativo à 
contribuição do 
MDL 

EPPA 723 1312 55% 
Haites 265 (cenário 50% de 

redução) a 575 
(cenário sem limites) 

1000 27 a 58% 

G-Cubed 495 1102 45% 
GREEN (modelo da 
OCDE ) 

397 1298 31% 

SGM 454 1053 43% 
Vrolijk 67 a 141 669 10 a 21% 
Zhang 132 a 358 621 21 a 58% 
Fontes: Edmonds et al.(1998); Ellerman and Decaux(1998); Haites(1998b); McKibbin et al.(1999); Van 

der Mensbrugghe(1998); Vrolijk(1999); Zhang(2000). 
 

 

O que se coloca é se o MDL terá condições de produzir um montante de créditos 

certificados como estimado por esses estudos. A experiência dos 95 projetos AIJ 

previstos no UNFCCC de junho de 1998, desenvolvidos em 24 países não-Anexo I pode 

ser um indicador. Caso todos os 95 projetos AIJ fossem implantados e funcionassem 

conforme o desejado, gerariam Compensações de Carbono na ordem de 162 MtCO2 , o 
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que equivale a 44 MtC190 equivalente num tempo médio de 16,5 anos. Isto significa a 

compensação de 2,7 MtC/ano, muito pouco diante do que se espera do MDL. (entre 621 

e 1312 MtC em 2010). 

 

Em se tratando de ações a serem realizadas pelos governos de países (principalmente 

aqueles do Anexo I) espera-se que estes passem a adotar políticas que promovam 

eficiência energética e o uso de tecnologias "mais limpas", reduzam as emissões do 

setor agrícola, desenvolvam programas que protejam os cidadãos e a economia contra 

possíveis impactos da mudança do clima, apoiem pesquisas sobre o sistema climático, 

prestem assistência a outros países em necessidade, e promovam uma conscientização 

pública sobre essa questão. 

 

No nível local (vilas, cidades e estados) os governos podem implementar a Convenção, 

melhorando a eficiência energética de seus sistemas de transporte, edifícios públicos e 

infra-estrutura pública em geral, reabilitando florestas e outros tipos de vegetação, 

reduzindo emissões provenientes de vazadouros e da fabricação de cimento e 

controlando seus próprios níveis de emissões. 

 

Assim, motivados pelo movimento de discussão sobre os efeitos negativos das emissões 

de gases de efeito estufa e/ou motivados pela grande discussão em torno da 

implementação do MDL, os governos e empresas de vários países do mundo vêm 

atuando (de forma direta e indireta) na realização de projetos antecipados à ratificação 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL, causando controvérsias entre os 

especialistas no que diz respeito à legitimidade de certos negócios . 

 

4.1  Iniciativas antecipadas à regulamentação do MDL no Mundo 
 

Apesar do MDL não estar regulamentado pela Convenção do Clima pode-se observar 

um intenso movimento de especulação quanto à sua existência no sentido de 

antecipação de negócios que possam vir a ser lucrativos quando o MDL for 

efetivamente aprovado. 

 

                                                           
190 1tC equivale a 3,67tCO2 
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Um exemplo claro dos comentários acima, é o caso do Governo da Costa Rica que 

utilizou uma de suas florestas tropicais num negócio que envolveu cerca de meio milhão 

de dólares. Este investimento realizado na compra de 200 ha de floresta, pretende ser 

encarado como Mecanismo de Compensação de emissões de GEE do país investidor. 

Com este investimento, a Tenaska Inc (empresa de geração elétrica) instalou sua planta 

no Estado de Washington e, segundo a empresa, o mesmo produz uma redução de 

emissões atmosféricas com custos bem mais baixos, uma vez que substitui a instalação 

de caríssimos equipamentos de controle da poluição no país. O Governo Boliviano 

começa, também, a negociar este tipo de projeto com empresas americanas como a 

American Electric Power and PacificCorp. O que se questiona neste tipo de transação é 

a vantagem que os países recebedores do recursos têm. Ou seja, quem se beneficia desta 

transação, além do país investidor, uma vez que não se tem garantia que as referidas 

florestas estavam ameaçadas de destruição, necessitando de proteção.  

 

O Governo da Austrália apresenta algumas ações que giram em torno da criação de um 

Programa de Comercialização de Emissões, incentivado pela realização, em meados de 

1998, de uma conferência realizada em Canberra para discutir aspectos relacionados ao 

comércio de emissões. 

 

No caso dos Estados Unidos, pode-se citar as ações iniciadas pelo Governo Clinton no 

sentido de minimizar as emissões de gases de efeito estufa. Um exemplo, é o Programa 

de Conservação de Energia em habitações que pretende, até 2010, reduzir em cerca de 

50% a energia consumida em habitações. Ações como implantação de sistemas de 

aquecimento e refrigeração mais eficientes, desenvolvimento de janelas que maximizem 

os ganhos obtidos através da iluminação natural e informação da importância da 

racionalidade no consumo de energia, estão entre as ações mais utilizadas no programa. 

Além disso, o governo americano anunciou (ainda em 1998) um pacote de incentivos a 

pesquisas no intuito de melhorar a eficiência energética em vários setores da economia. 

O pacote de 6,3 bilhões de dólares é para um período de cinco anos. Mas, na prática, o 

que mais pode ser observado na política dos EUA em relação ao Clima Mundial é que a 

administração Clinton vem tentando convencer países que assinaram o tratado de que as 

emissões de GEE poderão ser melhor controladas com um "approach" mais baseado nas 

regras de mercado à semelhança do que ocorreu na posição americana de redução de 

chuva ácida. Com relação aos países que não assinaram o acordo, os EUA vêm 
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pressionando para que concordem em assinar o "Voluntary Agreement", já citado 

anteriormente. Além disso, o Senado Americano não tem demonstrado intenção de 

ratificar o Protocolo de Quioto, exercendo pressões sobre alguns países como India, 

Brasil e China, para que assumam compromissos de reduzir suas emissões, no presente. 

 

Pode-se identificar algumas iniciativas de financiamento de projetos pelo setor privado, 

por governos ou por organizações multilaterais, no âmbito internacional, no sentido de 

antecipação às possibilidades de implementação dos mecanismos de flexibilização para 

abatimento de emissões de GEE, previstos pelo Protocolo de Quioto, dentre os quais o 

MDL – Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ainda não ratificado. Deste modo, 

pretende-se compreender como o mercado antecipado de “projetos certificados” está se 

comportando e como o mesmo pode influenciar a própria Conferência das Partes 6 (CoP 

– 6) da UNFCCC a ser realizada em novembro/2000, em Haia. 

 

Alguns estudiosos procuram compreender os possíveis comportamentos dos  

mecanismos flexíveis previstos pelo Protocolo de Quioto, uma vez que as regras de 

aplicação dos mesmos não estão ainda definidas. Para alguns analistas, o uso dos 

mecanismos deverá ser suplementar às ações de abatimento domésticas. A proposta 

mais exemplar desta opinião é da União Européia que define "tetos" para a divisão de 

ações domésticas e ações fora dos países, sendo mais restritiva com relação aos EUA. 

Para os EUA, segundo a proposta da União Européia, só seria permitido adquirir, fora 

das ações domésticas, 1/3 (ao invés de 1/2) da diferença entre suas emissões projetadas 

para 2010 e a meta de redução do país para 2010 definida pelo Protocolo de Quioto. 

 

4.1.1 Corretores de Carbono 

 

A venda de diversos projetos191 que reduzem emissão de carbono é uma realidade, já 

mesmo via internet. O grupo Natsource LLC, instalado em Nova York, oferecia em 

junho/2000192, a compra de certificados de redução de carbono referentes a um projeto 

de “desenvolvimento sustentável” no Panamá de sequestro de carbono, através de 

plantação de floresta em antigas áreas degradadas na costa do pacífico deste país.  Cada 

                                                           
191 http://www.natsource.com/environmental/action_desk.asp 
192 Em 10/set, as informações desta página permanecem iguais. 
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tonelada de carbono abatido é oferecido a 3 dólares. Na mesma mensagem, o grupo 

oferece a venda,  também, de projetos que reduzem a emissão de SO2, que provoca a 

chuva ácida, entre outros projetos de caráter poluidor como os que emitem NOx.  

 

Um outro exemplo de interesse em comércio antecipado de carbono pode ser verificado 

em recente reunião no Rio de Janeiro. Houve uma mesa Redonda sobre Contratos de 

Seqüestro de Carbono como iniciativa do Núcleo de Estudos e Projetos em Economia e 

Meio Ambiente (NEPEMA) do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada 

(CEPEA) da Universidade de São Paulo e da .BM&F (Bolsa de Mercadorias e Futuros), 

durante o XXXVIII Congresso Brasileiro de Economia e Sociologia Rural (SOBER) na 

cidade do Rio de Janeiro, no dia 02 de agosto no Hotel Glória. O objetivo foi discutir a 

viabilidade e o interesse de se criar títulos de seqüestro de carbono a serem negociados 

em bolsas de valores. 

 

Dentre os participantes da mesa estavam presentes consultores e representantes da 

Winrock International, Divisão de Florestas e Recursos Naturais, da ESALQ/USP, da 

Ecosecurities e da BM&F. Segundo dados apresentados pelo representante da BM&F, o 

Brasil possui uma grande vantagem comparativa frente aos países industrializados, 

quanto ao custo de seqüestro de carbono. No Brasil o custo por tonelada seqüestrada foi 

estimado em cerca de US$ 9, enquanto que em países desenvolvidos este custo pode 

chegar a centenas de dólares, segundo estudo realizado pela BM&F com apoio de 

técnicos da ESALQ e da FGV.  

 

Segundo os palestrantes, diante desta vantagem que se estabelece, o desafio passa a ser 

como viabilizar a entrada de capital para os projetos de seqüestro de carbono. A 

Winrock International (ONG de origem americana, com sede em Salvador), se coloca 

como especialista em procedimentos para o monitoramento e quantificação de carbono 

em projetos florestais e tem como objetivo repassar estes procedimentos e 

conhecimento para promover o desenvolvimento rural. A Ecosecurities também se 

coloca como especialista no auxílio para implantação de tais projetos. Com apenas 2 

meses no Brasil, a Ecosecurities informa que pode trazer a experiência de quase 10 

anos, em especial devido aos projetos de reflorestamento desenvolvidos em vários 

países do mundo, em especial na Austrália. 
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Além da viabilidade técnica para a implementação de projetos no Brasil, discutiu-se a 

necessidade de regulamentação do mercado. Uma proposta para esta regulamentação foi 

apresentada através de um anteprojeto de lei para a criação da Cédula de Investimento 

Ambiental (CIA). A regulamentação do mercado, os procedimentos de monitoramento e 

quantificação foram os pontos mais debatidos durante o evento, além das questões 

relacionadas a engenharia financeira dos contratos. Para isto, foi apresentada uma 

proposta de projeto onde será elaborado um modelo de contrato que esteja apto a 

garantir os critérios necessários para o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 

assim como as necessidades específicas de financiamento para o setor agro-florestal 

e/ou energético. 

 

O evento concluiu que o mercado que se apresenta deverá buscar uma estrutura 

funcional que atenda aos objetivos de mitigação das mudanças climáticas, enfatizando 

que os projetos relativos ao MDL necessitam oferecer garantias de que o “produto” 

carbono é quantificável e verificável, permitindo ser inserido num escopo de mercado. 

 

4.1.2 Banco Mundial - "Prototype Carbon Fund". 

 

O Banco Mundial criou um fundo exclusivamente para tratar do assunto das emissões 

de carbono, chamado "Prototype Carbon Fund", PCF. Os Objetivos do PCF são 

demonstrar como projetos de JI e CDM podem promover o desenvolvimento 

sustentável (o que significa, como pode ser medido, etc); oferecer aos participantes da 

UNFCCC uma oportunidade para “aprender fazendo” (quais as regras e procedimentos 

que deverão ser adotados para que surja um mercado eficiente); promover parcerias 

entre o setor público e o privado para a mobilização de recursos para a redução das 

mudanças climáticas e para se ganhar confiança na criação de mercados (para que 

compradores e vendedores sintam que seus interesses estão sendo contemplados). 

 

Os benefícios do PCF esperados para os países clientes do Banco Mundial são 

benefícios para a balança de pagamentos; mobilização de recursos privados; 

transferência de tecnologia; redução local e regional de poluição, com benefícios à 

saúde; além disso, criar capacidade para se beneficiar dos mercados emergentes de 

Compensações de carbono. 
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O montante estimado do Fundo é de  U$ 100 - 120 milhões sendo $10 milhões relativos 

a participantes do setor público e $5 milhões relativos  a participantes do setor privado. 

O período de funcionamento do Fundo é até 2012, com o início das operações em 

fevereiro 2000. 

Os principais critérios para a seleção de projetos são:  

- Concordância com a UNFCCC e com as políticas internas dos países; 

- Equilíbrio entre CDM e JI, com ênfase inicial em CDM; 

- O percentual do fundo a ser destinado a um projeto individual está entre 2% e 10%; 

- O percentual do fundo investido em projetos de um mesmo país não pode exceder 

20%; 

- O percentual do fundo investido em projetos florestais (sequestro de carbono) não 

pode exceder 10%; 

- A maior parte do fundo deve se destinar a projetos de energia renovável, sendo que, 

para uma mesma tecnologia o percentual não pode exceder 20% do fundo; 

 

Alguns projetos já estão sendo analisados:  

- Na Tatabanya, Hungary, projeto de mudança de fonte de energia à base de carvão para 

biomassa 

- Na Costa Rica: projeto de implantação de um Fundo de Carbono Local, projeto de 

uma mini hidroelétrica e de energia solar em substituição ao carvão e ao óleo diesel. 

- No Casaquistão, projeto de expansão de uma mini hidrelétrica 

- Na África do Sul, em Johannesburgo, projeto de aproveitamento de rejeitos derivados 

de óleo combustível. 

- No Brasil, projeto de uso de biomassa em substituição ao coque. 

- Na Liepaja, Latvia, existe um projeto pré aprovado de utilização de gás emitido em 

aterro sanitário como fonte de energia. 

 

O PCF pretende desenvolver o mercado através da criação de confiança nas transações 

de Compensações de carbono por parte de governos e setor privado (o Banco Mundial 

pretende sair do mercado quando o setor privado entrar); da demonstração da 

intermediação na redução de riscos e de custos de transação; do engajamento do grande 

capital privado no aprendizado do PCF; da criação de uma commoditie de alta 

qualidade para o mercado secundário; do desenvolvimento de  contratos genéricos, 
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protocolos, etc; da "ajuda" aos países clientes do Banco Mundial para criarem fundos 

próprios; da criação de capacidade nos governos para administrar o mercado.  

 

4.1.3 Estratégias da BP Amoco, da Shell e do GCC (Global Climate Coalition) 

 

A BP Amoco definiu uma estratégia de redução de 10% em suas emissões (ano base de 

1990) de GEE a ser atingido até 2010. Essa meta determinará uma redução de 

aproximadamente 30 milhões de toneladas de gases até 2010. Uma vez que esta meta 

incorpora todo o grupo, incluindo suas subsidiárias em países do não- Anexo I, a 

metodologia a ser utilizada no abatimento ficará sob responsabilidade de cada empresa 

do grupo. Este comportamento é uma forma clara de induzir, entre as próprias empresas 

do grupo, o comércio de emissões, o que demonstra, sob a ótica da empresa, a 

credibilidade neste sistema como forma eficiente e de menor custo para atingir o 

abatimento de emissões desejado. A empresa acredita que o comércio de emissões é 

uma política alternativa às taxações e possui como principal vantagem o fato de ser um 

instrumento que pode ser eficiente ao ser utilizado juntamente com outras iniciativas 

políticas como acordos voluntários entre empresas e governos. 

 

Outro exemplo a ser citado é o caso da Shell. A empresa começa a pensar em seu plano 

de implantação de um mercado de certificados  baseados na redução da emissão de 

gases de efeito estufa. O mesmo pensamento também é compartilhado pela IPE 

(International Petroleum Exchange) que pretende, tão logo seja possível, dar início ao 

comércio de emissões. 

 

A grande referência do fortalecimento do movimento pró-MDL é o enfraquecimento da 

Global Climate Coalition (GCC), organismo composto de empresas privadas, muitas 

delas com subsidiárias nos países não-Anexo I. Esse organismo tem se destacado pelos 

sucessivos lobbies contrários à imposição de limites para emissões de carbono. 

Entretanto, grandes empresas como a Shell e, mais recentemente, a Texaco, desfiliaram-

se da GCC, iniciando ações favoráveis ao comércio de emissões de GEE. 

 

4.1.4 Aliança da Pricewaterhouse com EcoSecurities 
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A Pricewaterhouse formalizou, em 1999, uma aliança com o EcoSecurities Ltd. , 

companhia especialista em mitigação de GEE, antecipando-se ao explosivo crescimento 

da demanda por produtos e serviços relativos à mudança climática e à necessidade de 

manter seus clientes alertas quanto aos possíveis problemas relacionados à esta questão 

e de que modo as resoluções do Protocolo de Quioto podem afetá-los . Segundo Ross 

Herron sócio do grupo industrial de mineração e energia da Pricewaterhouse da 

Australasia, a Pricewaterhouse acredita no crescimento deste mercado e o projeto da 

empresa é focar seus esforços em serviços de consultoria financeira ligados aos 

impactos das emissões de GEE. 

 

Segundo Marc Stuart, diretor da EcoSecurities, a imposição de tetos de emissões e o 

comércio de emissões irão impactar a Corporação, assim como vai requerer que as 

companhias e os mercados financeiros levem em consideração as consequências das 

restrições às emissões. 

 

4.1.5 Projeto ILUMEX no México 

 

Através de seu programa piloto para o AIJ, o Banco Mundial, utilizando o projeto 

ILUMEX193 como protótipo, vem procurando avaliar a adequação técnica e a eficiência 

de diversas  metodologias destinadas à certificação, verificação, monitoramento e 

auditoria de projetos destinados à mitigação de GEE. 

 

O projeto ILUMEX – (Iluminação de Alta Eficiência), desenvolvido de 1995 a 1998 no 

México consiste na substituição, realizada pela Comissão Federal de Eletricidade, de 

lâmpadas fluorescentes compactas por lâmpadas incandescentes do tipo padrão em 

domicílios de Guadalajara e Monterrey.  

 

Dentre os objetivos iniciais, estava a criação de mecanismos de medida e 

monitoramento do abatimento das emissões de GEE ocorridas e o subsequente fomento 

ao desenvolvimento sustentável. Organismos de certificação e companhias com 

experiência no campo de emissões de GEE foram convidadas a submeter propostas para 

o projeto piloto de verificação e certificação. Um grupo formado pela Det Norske 

                                                           
193 Ver Pereira, A S. 2000.  
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Veritas (DNV), ICF Kaiser e CICERO (uma empresa de pesquisa norueguesa) foi 

escolhido para realizar o trabalho.  

 

Pretendeu-se, através dos processo de verificação e certificação deste projeto piloto, 

examinar a possibilidade de que os processos de auditoria ambiental já existentes e 

praticados por indústrias pudessem ser adaptados e aplicados aos projetos que procuram 

se adequar aos Artigos 6 (Implementação Conjunta) e 12 (MDL) do Protocolo de 

Quioto. 

 

É importante ter-se em mente o debate sobre diferentes instrumentos e abordagens que 

vêm sendo realizados no âmbito dos workshops técnicos que vêm sendo promovidos 

pelo SBSTA e SBI194, de forma que a experiência e resultados trazidos por projetos 

como o Ilumex sejam vistos à luz deste contexto mais amplo, e não isoladamente. 

 

Alguns analistas consideram desejável e possível que estas experiências não apenas 

promovam um aumento da credibilidade dos projetos de verificação e certificação de 

projetos de mitigação de GEE, mas também antecipem quais serão os custos de 

transação envolvidos, de forma que estes possam ser minimizados. 

 

Contudo, deve-se ressaltar que quaisquer recomendações, baseadas ou não na 

experiência do Ilumex ou similares, devem ser inseridas no contexto geral do Protocolo 

de Quioto e, portanto, estão sujeitas aos ajustes pelo qual o mesmo vem passando. 

 

4.1.6 Projeto de gerenciamento de resíduos sólidos na Latvia Liepaja 

 

O projeto é integrante do PCF (Prototype Carbon Fund) do Banco Mundial e tem o 

intuito de implementar um moderno sistema de gerenciamento de resíduos sólidos para 

a cidade e  região de Liepaja. Com a contribuição do PCF, pretende-se instalar a mais 

moderna tecnologia para recuperação de metano num aterro sanitário regional que 

substituíra todos os outros da região. 

 

                                                           
194  Órgãos Subsidiários de Assessoramento Científico e Tecnológico (SBSTA) e de Implementação 
(SBI), Art 9 e 10 da Convenção do Clima. 
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A recuperação do metano permitirá a redução de emissões de GEE através de dois 

caminhos: i) captura do gás que seria emitido na ausência do projeto; ii) combustão 

deste gás em substituição à combustíveis fósseis utilizados na geração de eletricidade e 

calor com fatores de emissão de CO2 superiores ao metano. A mitigação de emissões 

deverá ficar na ordem de 107 milhões de m3 de gás contendo 50% de metano durante 

sua vida útil. Estimando este tempo em 20 anos, essa redução converte-se em 0,77 

milhões de toneladas de CO2, ou 0,208 milhões de toneladas de carbono. 

Adicionalmente, ocorrerá uma redução de 0.047 milhões de toneladas de carbono a 

partir da substituição de gás natural para geração de eletricidade. O custo total do 

projeto é estimado em 15 milhões de dólares, sendo que 3 milhões de dólares 

provenientes do PCF. 

 

4.1.7 Fundo de energias renováveis da Costa Rica 

 

O projeto é integrante do PCF (Prototype Carbon Fund) do Banco Mundial e tem o 

intuito de orientar o desenvolvimento de pequenos projetos de energias renováveis para 

atender a demanda crescente por energia na Costa Rica e países vizinhos. 

 

Particularmente, o financiamento do PCF será utilizado para: (i) criar o Fundo Local de 

Energias Renováveis através do “Costa Rica Office of Joint Implementation”; (ii) 

distribuir recursos advindos de Compensação de Carbono em pequenos projetos de 

energias renováveis; e (iii) desenvolver serviços que incluem: (a) certificação e 

verificação do abatimento de emissões; (b) identificação de novos projetos; e (c) 

serviços de consultoria financeira. O Fundo deverá financiar pequenas hidrelétricas e 

projetos de geração elétrica a partir de energia eólica. O fundo pretende financiar cerca 

de 10 milhões de dólares em projetos, a partir de um levantamento preliminar de 

demanda por estes tipos de projetos na Costa Rica. 

 

4.1.8 GEMCo - Consórcio de Gestão de Emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) 

 

Algumas Companhias de Energia Canadenses pagam a fazendeiros americanos para que 

não lavrem seus solos, conforme noticiado recentemente no Wall Street Journal 

(20/10/1999). Este fato, considerado estranho pelo referido jornal, deve-se aos possíveis 
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futuros "Créditos de Carbono" previstos pelo tratado internacional sobre mudanças 

globais, o qual nem foi ainda ratificado pelos Estados Unidos. Um fazendeiro que 

produz milho e feijão, dono de 160 acres em Madison , Iowa,.já vai começar a adotar 

sementes que podem ser injetadas diretamente no solo sem lavrá-lo, graças a um acordo 

com uma Companhia de Seguros.  

 

De acordo com novos estudos, lavrar um acre de solo libera algo entre 1/4 de tonelada e 

4 toneladas de dióxido de carbono para a atmosfera a cada ano, a principal causa do 

aquecimento global. Um grupo de 10 das maiores empresas de energia canadenses 

pagarão a cerca de 400 fazendeiros do centro oeste para que não mais arem seus solos, 

de modo a que haja uma redução na emissão de 2,8 milhões de ton de CO2. 

 

Segundo o acordo, cada fazendeiro pode ganhar entre $3 to $5 dollars por acre por ano 

para não arar o solo, o que representa um lucro perante o mercado atual de grãos que 

encontra-se em depressão. Parte do dinheiro será pago de imediato possibilitando que os 

fazendeiros invistam em máquinas para mudar sua técnica de plantio e o resto será pago 

após 6 anos, com base na verificação do quanto de carbono foi sequestrado pela não 

aragem do solo. 

 

Este negócio é um dos mais abrangentes no novo mercado de créditos para a redução de 

emissões de gases de efeito estufa, no qual a Companhia IGF Insurance é a vendedora. 

Esta Companhia está assinando contratos com os cerca de 400 fazendeiros do centro 

oeste e espera reproduzir a transação com outros bens, como compradora. A Companhia 

disse que seus clientes têm a capacidade de reduzir as emissões de 100 milhões de 

toneladas por ano, se pararem de arar seus solos. A IGF já completou transação similar 

com uma empresa americana do sudoeste.  

 

O mercado, apesar de ainda num estágio experimental, está acelerado em direção às 

negociações internacionais, enquanto aguarda o debate interno nos Estados Unidos 

sobre as mudanças globais. O Presidente Clinton assinou o "Protocolo de Quioto" 

segundo o qual os EUA devem reduzir 600 milhões de toneladas de GEE até 2012, mas 

o Senado Americano não ratifica o acordo, devido aos altos custos que essa redução 

requer, uma vez que a maioria dos GEE advindos de atividades humanas, devem-se à 

queima de combustíveis fósseis para a geração de energia elétrica, o aquecimento das 
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residências e o uso de automóveis naquele país. Entretanto, as Companhias de Seguro, 

citadas acima, consideram que há muitos caminhos mais baratos para a redução de 

GHG, no âmbito do mercado e não no âmbito governamental. 

 

Os fazendeiros que assinaram o negócio do crédito de carbono por causa do fator 

"erosão do solo", esperam ainda poder vender créditos por queimarem menos óleo 

diesel em seus tratores. Além disso, esperam poder vender créditos, também, pelas 

reduções de uso de fertilizantes à base de óxido de nitrogênio (a lavragem do solo 

aumenta a necessidade do uso deste fertilizante), um dos outros mais importantes GEE.  

 

Por outro lado, segundo alguns fazendeiros, a não aragem requer o uso de mais 

herbicida, o que diminui o rendimento da colheita. 

 

As Companhias canadenses de Energia operando como Consórcio de Gestão de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa, ou GEMCo, incluem a Ontario Power Generation 

Inc., TransAlta Corp., TransCanada Pipelines Ltd., BC Gas Inc. and BC Hydro.  

 

A GEMCo vem buscando atuar neste tipo de projeto há dois anos. Segundo a Presidente 

da GEMCo Aldyen Donnelly, este adiantado comércio de créditos de carbono poderia 

ajudar na formulação de políticas caso o tratado de aquecimento global seja ratificado 

pelo Senado Americano. Ela considera que os negociadores internacionais do tratado 

deveriam escutar melhor o que o mercado aponta ao invés de perderem tempo nas 

discussões das conferências. Considera que o foco das políticas da Casa Branca está no 

reflorestamento mas que a prática de agricultura é que deve ser focada. Da forma que é 

praticada, a agricultura demanda muita terra, o que seria uma das causas de derrubadas 

de florestas, segundo ela. 

 

Os créditos da GEMCo estão sendo analisados pela Fundação de Recursos Ambientais 

(Environmental Resources Trust) de Washington, na expectativa de que essas reduções 

de GEE antecipadas serão reconhecidas num suposto Programa Internacional subsidiado 

de Comércio de redução de GEE, assim que o Protocolo de Quioto for efetivado. Para 

um dos diretores do Environmental Resources Trust, Daniel Dudek (que trabalhou no 

Environmental Defense Fund por 15 anos no desenvolvimento de programas de redução 

de poluição com base em regras de mercado), este projeto da GEMCo é um marco 
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porque, em geral, vincula-se aquecimento global à queima de combustível e nunca à 

plantação de milho, mas algumas das maiores oportunidades estão em projetos como 

esse e a participação do setor de agricultura pode vir a ser bem grande. Para ele, pode-se 

estimar que os créditos antecipados estejam na base de 1 dollar / ton. 

 

Mas a Presidente da GEMCo disse que este tipo de negócio não depende totalmente do 

Protocolo de Quioto, o qual não será ratificado nunca, segundo ela, devido ao 

consequente aumento no preço da eletricidade que isso causaria. O mercado de carbono 

já está existindo, independentemente do Protocolo, uma vez que já existe forte pressão 

de mercado e governamental para que se administre melhor as emissões de GEE. 

 

4.1.9 IETA 

 

Segundo documento da International Emissions Trading Association , a IETA é uma 

organização sem fins lucrativos, cujo objetivo é criar um sistema efetivo para o 

comércio de emissões de gases de efeito estufa, GEE, com base nas regras de mercado. 

Segundo os princípios da associação, este comércio deve ser feito pelas empresas e não 

pela IETA, que não tem como meta participar das atividades comerciais. 

 

A IETA é dirigida por um brasileiro, dr. Paulo Protásio, da Orofimo Participações e 

Planejamentos. A IETA foi proposta no Earth Council Policy Forum da UNCTAD em 

Toronto, novembro de 1997 e o primeiro encontro das companhias que fazem parte da 

IETA foi um ano depois, em novembro de1998, durante a Conferência das Partes 4 

(COP4) , em Buenos Aires, na Argentina. Outros 3 encontros da IETA ocorreram em 

março de 1999 em Genebra, em junho de 1999, em Londres e em outubro de 1999, em 

Colônia. Os principais resultados desses encontros dizem respeito à busca de propostas 

efetivas de abatimento de GEE no mundo de forma a orientar as companhias que fazem 

parte da IETA no sentido de investimentos seguros. 

 

Das companhias que fazem parte da IETA, tem-se uma maioria do setor de petróleo, 

como BP Amoco, Shell International, IPE-International Petroleum Exchange, seguido 

do setor de consultoria ambiental e auditoria. Do setor elétrico, fazem parte da IETA: a 

Ontario Power Generation e a Tokyo Electric Power Company. A única empresa 
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brasileira participante da IETA é a Companhia Vale do Rio Doce, conforme  listado a 

seguir: Arnold & Porter, Arthur Anderson, Australian Stock Exchange Ltd., Benue 

Cement Company, BP Amoco, Companhia Vale do Rio Doce, DNV (Det Norske 

Veritas), EcoSecurities Ltd., ENDESA, Enterprises pour lÉnvironment, Industrial 

technology Research Inst., IPE (International Petroleum Lloyd’s Exchange), ITOCHU, 

Jardine Lloyd Thompson Group, KPMG, Lloyd’s Register, Natsource, Ontario Power 

Generation, Orofimo Participações e Planejamentos, PanCanadian Petroleum Limited, 

Shell International, Societe Generale, SGS, Sparber & Associates, Statoil, Suncor 

Energy, Sydney Futures Exchange, Tokyo Electric Power Company, TransAlta Corp., 

TUV Suddeutschland, União da Agrindustria Canaviera (ÚNICA), Woodside Energy 

Ltd. 

 

Na sua fase inicial, a IETA está utilizando provisoriamente o secretariado da UNCTAD 

em Genebra como suporte em termos de seu gerenciamento operacional. A UNCTAD 

vem desenvolvendo estudos em gases de efeito estufa desde 1991. Os membros da 

IETA seguem regras estabelecidas por sua diretoria além de terem custos anuais. 

Membros de países da OCDE devem pagar US$ 10.000,00 por ano e membros de países 

não pertencentes à OCDE, como no caso do Brasil, devem pagar US$ 5.000,00 por ano. 

 

Do ponto de vista da ética, a corretagem de carbono via internet é um exemplo 

contundente de pressão existente para que o MDL assuma, de imediato, um perfil de 

mercado. Tais corretores vendem também projetos que reduzem gases que afetam a 

camada de ozônio como o SO2, além de outros negócios ambientais. O Fundo do Banco 

Mundial, Prototype Carbon Fund(PCF) é o viés governamental desta corretagem de 

carbono com grande influência sobre as decisões de critérios para projetos candidatos a 

certificáveis.  

 

Quanto ao projeto dos grupos de geradores de energia elétrica canadenses, pagando para 

que  fazendeiros americanos não arem suas terras, observa-se um investimento de 

empresas de um setor em outro ramo de atividade econômica. É mais fácil e barato 

especular em projetos relacionados ao Uso do Solo (florestas, agricultura, etc) do que 

investir em mudanças de fontes energéticas, apesar das incertezas quanto à aceitação 

deste tipo de projeto quando da regulamentação do MDL.  
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4.2  Iniciativas antecipadas à regulamentação do MDL no Brasil195 
 

Neste capítulo, será analisado o Protocolo de Quioto na situação atual e o caso do Brasil 

neste contexto mundial. Com relação aos próximos passos que os interessados em 

projetos do tipo MDL deveriam tomar, é importante lembrar que as propostas brasileiras 

nos acordos sobre mudanças climáticas têm sido no sentido de se buscar algum 

benefício para o país em termos de desenvolvimento social, através da geração de 

emprego e renda, aliado a um real desenvolvimento tecnológico, o que significa a não 

importação de "caixas pretas". Existe a preocupação, de vários estudiosos sobre o 

assunto, com a possibilidade que o MDL seja reduzido a um mero mecanismo barato 

para os países desenvolvidos obterem créditos por abatimentos de emissões de gases do 

efeito estufa no Brasil, caso não se estabeleça critérios claros para eligibilidade de 

projetos de MDL e para a repartição dos créditos por abatimento de emissões. Podemos 

fazer um exercício sobre os possíveis desdobramentos da situação atual: 

 

i) A ótica de quem quer viabilizar um projeto que abate emissões de GEE (Países Não 

Anexo I) 

 

Considera-se, aqui, que o comportamento do agente empreendedor de um projeto será 

completamente diferente dependendo de como será a regulamentação do MDL. Isto 

porque, caso o MDL tenha como premissa a centralização de sua operação em algum 

órgão governamental, supõe-se que, por um lado, haverá um incremento de maior 

articulação entre projetos; a busca de novas tecnologias para o país; o interesse por 

atender à uma demanda por empregos e renda. Por outro lado, é possível supor que pode 

haver uma maior burocratização do processo como um todo, desmotivando o uso do 

mecanismo. 

 

Caso a regulamentação do MDL se aproxime mais do que se conhece do Joint 

Implementation, (não aceito pelo Brasil) ou seja, um mecanismo que envolve iniciativas 

privadas independentes entre países do Anexo I e não Anexo I, pode se supor que o 

ponto de vista de quem deseja viabilizar um projeto que abate emissões de GEE, seja 

meramente o de buscar  empresas dos países desenvolvidos, que apresentem condições 

mais favoráveis em termos financeiros e o MDL perderia sua força como um 

                                                           
195 Muylaert, 2000. 
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instrumento que promova um desenvolvimento sustentável para os países em 

desenvolvimento. 

 

ii)  A ótica de quem precisa abater emissões de GEE - gases de efeito estufa 

 

Do ponto de vista de quem precisa (Países do Anexo I) abater emissões de GEE pode-se 

prever que os investimentos em projetos se direcionarão para aqueles que criarem 

menores restrições do ponto de vista legal, técnico, político e econômico. Como dentre 

os 6 gases GEE contemplados no Protocolo de Quioto, o CO2 é o de mais fácil 

mensuração estimada, observa-se inúmeros projetos aflorando nos últimos anos, em 

diversos setores de atividades, com cálculos de abatimento de emissões desse gás, num 

claro movimento de projetos-candidatos a receberem créditos após a validação do futuro 

instrumento MDL. Em termos econômicos, existem outros mecanismos definidos no 

Protocolo de Quioto que podem vir a apresentar maior competitividade em relação ao 

MDL, quando de sua regulamentação. Além disso, segundo um raciocínio bastante 

simplista e pobre em termos de desenvolvimento para um país em desenvolvimento, o 

projeto mais vantajoso seria o que oferecesse maior quantidade de toneladas de GEE 

abatidas por um custo menor. Neste sentido, o investidor buscaria alternativas de 

investimento subdivididas a seguir:  

 

iia)entre diversos países: 

 

iia1)-o leste europeu, cuja queda no crescimento econômico resultou num “saldo 

positivo” em termos de possibilidades de emissões de GEE ao longo dos próximos 10 

anos (utiliza-se o termo “hot air” para definir este suposto saldo de emissões), assunto 

em discussão polêmica no momento, com opiniões que defendem esta proposta 

totalmente, parcialmente ou que criticam a legitimidade da mesma, uma vez que mantê-

la seria admitir que o colapso econômico ocorrido no país deverá permanecer 

indefinidamente196. Como exemplo, estima-se que a Russia, em 2010, apresente 

emissões de GEE cerca de 20% abaixo do nível de suas emissões em 1990, o que 

significaria cerca de 200 milhões de ton de carbono para venda aos países que precisam 

abater suas emissões197.  Segundo o U. S. Department of Energy, as emissões advindas 

                                                           
196  Michaelowa, A e Koch, T. 1999.  
197 Climate News  19/09/1999 
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da ex-União Soviética e das nações do leste europeu estarão 28% abaixo do nível de 

1990, em 2010. Calcula-se que este percentual totaliza 375 milhões de toneladas 

(chamadas de hot air) que poderiam ser vendidas aos outros países numa projeção anual 

de um montante de 4 a 8 bilhões de dólares198. 

 

iia2)- os próprios países desenvolvidos, que, apesar de constantemente declararem 

dificuldades para abatimento de GEE em suas próprias nações, recentemente 

apresentaram, através de estudo desenvolvido pelo Worldwacht Institute uma 

diminuição das emissões totais nos EUA em 1998 relativamente ao seu crescimento 

(emissões cresceram 0,4% enquanto a economia cresceu 3,9%). A diminuição é 

atribuída a melhorias em seus próprios processos de desenvolvimento industrial, na 

tentativa de mostrar que é possível crescer e ao mesmo tempo emitir menos gases de 

efeito estufa. 

 

iia3)- os países em desenvolvimento, nos quais alguns projetos piloto já vêm sendo 

desenvolvidos em Atividades Implementadas Conjuntamente (mecanismo conhecido 

como AIJ-Activities Implemented Jointly, em fase piloto). Alguns desses projetos 

pretendem ser certificados futuramente após a validação do MDL. 

 

iib)entre diferentes tipos de projetos previstos pela metodologia do IPCC, que podem 

ser resumidos em: 

- Sequestro de carbono, através, por exemplo, de criação de florestas plantadas. 

- Uso de fonte de emissão renovável, como energia eólica, solar, biomassa. 

- Redução de emissão, através de conservação de energia, ou por eficiência energética 

em processos tradicionais,  

- ou mesmo, mudança em padrões de consumo, muito difícil de ocorrer em curto 

prazo.. 

 

Uma das influências que a venda dos créditos de carbono pode ter sobre os projetos 

previstos pela modelagem do IPCC é a viabilização financeira dos mesmos. Projetos de 

geração elétrica através de fontes renováveis como a biomassa, por exemplo, são 

considerados onerosos. Os mesmos poderiam se tornar viáveis através da contabilização 

                                                           
198 Christopher Flavin, Worldwatch News Brief 99-5.  27/julho/1999, Worldwacht Institute. 
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de lucros advindos de créditos de carbono abatido, no caso se estarem substituindo 

alguma fonte emissora de GEE. 

 

O mesmo poderia ocorrer com outros projetos como o caso do álcool usado como 

combustível renovável para o transporte, o bagaço de cana, os óleos vegetais, a lenha, o 

carvão vegetal e os resíduos urbanos. 

 

Quanto à venda de certificados a partir do MDL, especula-se até que ponto isso 

realmente poderá trazer benefícios para um país como o Brasil. A expectativa com 

relação à regulamentação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) é bastante 

grande em diversos setores acadêmicos, empresariais, e financeiros. Por exemplo, o 

BIRD, Banco Mundial, conforme já mencionado anteriormente, criou recentemente um 

fundo de carbono para se preparar para um futuro mercado de transação de créditos de 

emissão de GEE em termos mundiais (Prototype Carbon Fund) que já conta com cerca 

de US$ 150 milhões para investimentos em projetos certificáveis segundo um futuro 

MDL regulamentado. Especula-se em torno de um preço para a tonelada de carbono 

abatido em torno de 10 dólares e já existem corretores desses certificados que ainda não 

são válidos. 

 

No Brasil, segundo o documento “Efeito Estufa e Convenção sobre a Mudança do 

Clima” de set/1999, produzido pelo MCT/ BNDES, “há uma expectativa de que novos 

mercados e instrumentos financeiros venham a ser criados para viabilizar as transações 

de crédito de emissão de gases causadores de efeito estufa.”  

 

Foram identificadas, no Brasil, algumas iniciativas no sentido de antecipação às 

possibilidades de implementação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo e foram 

encontradas diversas iniciativas no setor privado nacional para sua inserção num futuro 

mercado de “Emissões Negociáveis”. Existem grupos de empresas se preparando para 

atender às possíveis regras do MDL e, também, para influenciar os representantes do 

governo brasileiro nas próprias negociações em curso para a criação dessas regras. As 

iniciativas dos setores governamentais mais representativas são as do Ministério da 

Ciência e Tecnologia, que desde o início da Convenção do Clima tem sido um alicerce 

técnico para o Ministério das Relações Exteriores. Projetos envolvendo grupos 

estrangeiros e brasileiros também são citados na presente pesquisa.  



135 

 

Serão apresentadas algumas iniciativas de organização da gestão do futuro MDL em 

termos burocráticos e operacionais, além de projetos que envolvem abatimento de gases 

de efeito estufa e sequestro de carbono no Brasil, antecipados à regulamentação do 

MDL. Tanto o setor público quanto o setor privado apresentam exemplos  que 

evidenciam uma  tentativa de organização para desenvolver projetos e para o 

gerenciamento de operações que envolvem o MDL. Não necessariamente estas 

iniciativas se adequarão aos critérios de abatimento de emissão de GEE nem aos 

princípios de sustentabilidade que estão sendo considerados pelos representantes do 

governo brasileiro na Convenção do Clima, para análise de projetos elegíveis ao 

instrumento MDL.  

 

Alguns seminários sobre MDL têm juntado representantes dos setores  público e 

privado nacional e estrangeiro, além de centros de pesquisa. A FIESP e o FBDS 

promoveram um seminário em julho de 1999 onde estiveram presentes representantes 

do MCT, da USP,  do CONPET (Programa Nacional de Racionalização do Uso do 

Petróleo, criado em julho/99), PROCEL, Banco Mundial, PNUD, GEF, USAID, entre 

outros. Um outro evento semelhante ocorreu em abril/2000 na FGV-SP, Fundação 

Getúlio Vargas de São Paulo, especificamente sobre CO2. Os resultados desses eventos 

têm sido a reflexão sobre temas ainda não amadurecidos nas discussões dos acordos 

sobre Mudanças do Clima, tais como a permissão de se considerar os itens “conservação 

de florestas” e  “florestas plantadas” como itens legítimos na regulamentação do MDL.  

 

4.2.1 Aneel 

 

A ANEEL tem apresentado ações na questão das mudanças climáticas199. Uma 

importante iniciativa da Agência foi uma cooperação que resultou num Protocolo de 

Intenções com o Ministério de Ciência e Tecnologia e o Programa das Nações Unidas – 

PNUD para a cooperação técnico-institucional em ações relativas às mudanças do clima 

e inventário dos gases causadores do efeito estufa. Uma outra cooperação da ANEEL 

com outras instituições que merece ser mencionada é o Grupo de Trabalho com a 

Agência Nacional do Petróleo – ANP para tratar da eficiência energética. Alguns 

                                                           
199 Ver Sumário Executivo das Principais Realizações da ANEEL entre 2/12/97 e 2/12/98 
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projetos de referência para o estímulo ao emprego de fontes renováveis de energia na 

geração de eletricidade vêm sendo desenvolvidos neste sentido, tais como: 

 

-Instalação e Instrumentação de Turbina Eólica de 300 kW para a Geração de 

Eletricidade Destinada a Alimentação do Sistema de Dessanilização de Água no 

Arquipélago de Fernando de Noronha, desenvolvido pelo Centro de Referência 

em Energia Eólica da Universidade Federal de Pernambuco (CBEE/UFPE). 

 

-Geração de Energia Elétrica em local isolado da Região Norte do Brasil (sítio 

habitacional de Araras – RD) com sistema Híbrido Solar Diesel / Fotovoltáico, 

desenvolvido pelo LABSOLAR da Universidade Federal de Santa Catarina. 

 

-Geração Híbrida de Energia Elétrica com uso sustentado da Biomassa e 

Valorização da Biodiversidade Nativa, em duas áreas de preservação da Floresta 

Amazônica (comunidades de Roque – 115 kW com óleos vegetais e Sepetiba – 

1,2 kW solar e exploração de oleaginosas, nas reservas extrativistas do Médio 

Juruá e do Rio Preto, municípios de Carauari – AM e Guajará – Mirim – RO, 

respectivamente), desenvolvido pelo Centro Nacional de Referência em 

Biomassa da Universidade de São Paulo (CENBIO/USP) e da Fundação de 

Apoio Institucional Rio Solimões. 

 

-Energização Solar Fotovoltáica de Quatro Comunidades Isoladas na Região de 

Alto Solimões – AM, nas comunidades de Cidade Nova, Nova Aliança, 

Guanabara II e Novo Paraíso em Benjamin Constant, desenvolvido pelo 

Biomass Users Network (BUN) e pelo CENBIO / USP. 

 

-Monitoramento e Criação de Modelos para Implementação da Geração de 

Eletricidade em Comunidades Amazônicas a partir de óleos vegetais na 

comunidade Vila Boa Esperança, desenvolvido pelo Biomass Users Network 

(BUN) e pelo CENBIO / USP. 

 

A ANEEL vem atuando também na redução do desperdício de energia através da 

aplicação de 1% da receita anual das concessionárias em programas de combate ao 

desperdício de energia elétrica  e pesquisa e desenvolvimento. Os recursos envolvidos 
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são da ordem de R$200 milhões anuais. Existe, inclusive, um convênio com o Programa 

de Combate ao Desperdício de Energia – PROCEL/ELETROBRÁS para suporte 

técnico às concessionárias com recursos de R$2,2 milhões. Um programa de 

conservação de energia pode ser financiado pelo MDL como projeto de abatimento de 

emissões. 

 

As Resoluções da ANEEL que se referem a Pequenas Centrais Hidrelétricas – PCHs, 

podem ser citadas como outro incentivo ao uso de fonte renovável para geração elétrica 

em sistemas isolados. Trata-se de uma alternativa, não emissora de CO2, ao uso de 

térmicas a carvão, comuns nas áreas rurais do país. 

 

4.2.2  MMA 

 

A Secretaria de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável (SPDS) do Ministério do 

Meio Ambiente tem um grupo de trabalho sobre as questões climáticas em curso no 

âmbito internacional, de modo a colaborar com a formulação de propostas brasileiras no 

que diz respeito ao MDL, para a Conferência das Partes 6, a ser realizada em 

outubro/2000 na Holanda.  

 

Em junho e agosto de 2000, a SPDS promoveu, juntamente com a USAID, cursos sobre 

MDL com especialistas nacionais e internacionais. Estes cursos contaram com o apoio 

da CNI e da Petrobrás. O objetivo foi ampliar o conhecimento sobre diversos aspectos 

relativos ao tema Mudança Climática e fortalecer a capacitação institucional do país 

para lidar com a questão.  

 

Membros da “Rede Brasileira em Mudança Climática” que está sendo formada por 

representantes das secretarias Estaduais de Meio Ambiente além de representantes de 

órgãos públicos, privados e universidades estiveram discutindo temas como a Ciência 

da Mudança Climática, os Acordos Internacionais, a Situação Nacional e a 

Vulnerabilidade e a Adaptação às Mudanças do Clima, Mitigação do Problema, 

Mecanismos de Financiamento Internacional, Modelos de Projetos MDL, Estratégias e 

Planos Nacionais. Foram elaborados problemas práticos, tais como criação de cenários 

de impactos e exercícios sobre custos de mitigação. 
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4.2.3 IVIG/COPPE/UFRJ – FAPERJ 

 
O Instituto Virtual Internacional de Mudanças Globais (IVIG), é um centro de estudos 

da COPPE/UFRJ, com apoio da FAPERJ, e desenvolve pesquisas em três grandes áreas 

interligadas e relacionadas às transformações globais: Mudanças Climáticas, Mudanças 

de Paradigmas e Inovações Tecnológicas e Mudanças Institucionais no Setor de 

Energia. É uma instituição virtual, multidisciplinar, que opera em rede com grupos, 

articulando pesquisadores, Governo, empresas e instituições internacionais. É neste 

sentido que diversos projetos relativos às Mudanças Climáticas vêm sendo propostos e 

alguns destes projetos já vêm sendo desenvolvidos. Entre os projetos estudados e 

desenvolvidos no IVIG relativos ao MDL, destacam-se: 
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Tabela 15 - Projetos do IVIG 

Projetos  Descrição Benefícios 
Locais 

Emissões 
Evitadas (10^3 

tC/20anos) 

Receita do 
Carbono (US$ 

milhões) 

% 
Receita/Custos 

Trem 

Aumento em 
1.230.000 
passag/dia c/ 
subst de ônibus 
intermunicipais 

Menos poluição 1.200 24 6 

Expansão do 
metrô 

Aumento em 
250.000 
passag/dia c/ 
subst dos 
ônibus 
intermunicipais 

Menos poluição 186 3,72 3 

Tele-trabalho 

500.000 
passag/dia de 
ônibus 
reduzidos 

Menos poluicão 500 10 400 

Biodiesel(2.000
L/dia) 

Reciclagem do 
óleo vegetal 
usando-o como 
combustível 

Menos 
poluição. 
Criação de 
empregos 

200 4 400 

Riobus 

Programa 
municipal: 
otimização do 
sistema - 2.000 
ônibus retirados 
e subst p/ 1.000 
mais eficientes 

Menos poluição 2000 40 57 

Reciclagem do 
Lixo Doméstico 

Uso do lixo 
como insumo 
ind. E geração 
de eletricidade 
a partir do CH4 

Menos 
poluição. 
Criação de 
empregos 

1100 22 145 

Produção de 
carvão a partir 
de casca de 
coco 

Subst da 
biomassa 
florestal 

Menos 
desmatamento 
& mais 
empregos 

850 0,17 54 

Célula 
combustível 1 
(etanol) 

Substituição de 
100 ônibus 
diesel 

Menos poluição 50 1 1,5 

Célula 
combustível 2 
(etanol) 

Subst de 300 
táxis a gás Menos poluição 30 0,6 2,5 

Pequenas 
hidrelétricas 
(1300 MW) 

Geração 
potencial 
quando 
comparado às 
emissões 
termoelétricas 
(US$50/MWh) 

 16.700 334 83 

Incêndios na 
Floresta 
Tropical úmida 
&desmatament
o evitado (200 
hec, 1997) 

Identificação 
das causas, 
quantificação 
das emissões 
evitadas e 
benefícios da 
conservação 
(aprox. 

Menos 
poluição. 
Criação de 
empregos 

600 12 * 
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150tC/hec) 

Ecopolo 

Uso do rejeito 
CO2 como 
insumo: estudo 
de caso de ind 
de refrigerante 

Menos poluição 120 2,4 16 

Conservação do 
combustível 
industrial 

155 de conserv 
do óleo 
combust 
(Balanço do 
Estado da 
Energia) 

Menos poluição 1.000 20 * 

Geração eólica 
(10MW) 

Geração 
potencial 
quando 
comparado às 
emissões 
termoelétricas 
permitidas  

Menos poluição 200 4 25 

Fonte: IVIG/COPPE/UFRJ (*) - valores indisponíveis 
 

 

4.2.4  Projeto Ação Contra o Aquecimento Global  – SPVS/TNC/CSW200 

 

O Projeto Ação Contra o Aquecimento Global é um projeto piloto de seqüestro de 

carbono financiado pela Central and South West Corporation (CSW),  firma de energia 

elétrica do Texas – EUA, em parceria com a The Nature Conservancy (TNC), ONG 

norte-americana de conservação fundada em 1951, e Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), a ONG brasileira de conservaçào fundada em 

1982. 

 

A CSW irá financiar US$ 5,4 milhões para a proteção, recuperação, reflorestamento e 

gerenciamento de 7.000 ha durante 40 anos, capturando cerca de 1 milhão de toneladas 

de Carbono. Esta é a primeira experiência de mensuração de carbono realizada na 

Floresta Atlântica, precisamente no município de Guaraqueçaba, litoral leste do estado 

do Paraná – Brasil.  

 

As terras adquiridas em nome da SPVS, como Reserva Natural Serra do Itaqui, serão 

registradas como Reserva Particular do Patrimônio Natural (RPPN), categoria prevista 

pelo Decreto Federal nº 98.914/90, e os créditos de Carbono poderão pertencer a CSW 

se o projeto for aceito. 

                                                           
200 Campos e Muylaert, 2000 a. 



141 

 

A Winrock International Institute for Agriculture Development (WI) foi contratada pela 

TNC para a quantificação de biomassa da área e o monitoramento do seqüestro de 

carbono do projeto por 5 anos. Neste período, passará a metodologia para a SPVS, a 

qual se encarregará de fazê-lo até o fim do projeto. 

 

A preservação de florestas é um dos assuntos mais controvertidos dentro da 

regulamentação do MDL e ainda não se sabe se será validado pelo mecanismo. Ainda 

assim, o projeto em questão se refere ao MDL, mais precisamente ao item 

“adicionalidade” previsto no artigo 12 do Protocolo de Quioto.  

 

Para atender ao critério da adicionalidade, só seriam contabilizadas as toneladas de 

Carbono fruto do enriquecimento florestal e do reflorestamento com mata nativa das 

antigas pastagens de búfalo. Segundo o sumário do Projeto “Climate Action: the 

Atlantic Forest Brazil” de outubro 1999, o principal objetivo é o desenvolvimento 

sócio-ambiental da região, sendo viabilizado pela compra dos créditos do Carbono. As 

metas são: 

• proteger a biodiversidade e ecossistemas de uma área reconhecida como 

Reserva da Biosfera pela UNESCO, a Floresta Atlântica;  

• melhorar a qualidade ambiental, protegendo a erosão da planície costeira, 

mitigando o assoreamento dos portos locais, principalmente o Porto de Paranaguá, um 

dos maiores do Brasil;  

• promover o desenvolvimento sustentável criando oportunidades econômicas para 

a população local, como ecoturismo, manejo florestal, agricultura orgânica, produção 

de plantas ornamentais e medicinais e produção de artesanato para o turismo local.  

Outras oportunidades de empregos diretos para a comunidade local serão guardas-

parque, nos esforços de reflorestamento, monitoramento do Carbono e desenvolvimento 

de infraestrutura. 

 

Uma análise de 1992 da APA de Guaraqueçaba, indicou a criação de búfalo asiático 

como uma atividade crítica para a APA, responsável por grandes desmatamentos e 

degradação ambiental. (SPVS, 1992)  

 



142 

A SPVS, ainda financiada pelo projeto, terá em suas terras uma criação piloto de 

búfalos, com técnicas mais intensivas que as utilizadas na região, possibilitando uma 

mudança de paradigma local na criação de búfalos transmitindo, aos criadores locais, 

técnicas mais intensivas e  menos agressivas ao meio ambiente. 

 

Dos 7.000 ha, cerca de 700 ha são pastagens que serão reflorestadas201. De acordo com 

Clevelario Jr202,  1 hectare de floresta atlântica com 100 anos de idade seqüestra cerca 

de 200 Ton C. Supondo que em 40 anos 1 hectare capture cerca de 100 Ton C, serão,  

portanto, capturados 70.000 Ton C nos referidos reflorestamentos. Os 6.300 ha 

remanescentes, que são florestas primárias e secundárias, deverão capturar 930.000 Ton 

C, ou seja adquirir um implemento de 147 Ton C por hectare. Segundo estes dados, foi 

considerado que as florestas primárias e secundárias tem apenas 53 ton C por hectare. 

 

A CSW investirá US$ 5,4 milhões em 40 anos, podendo ter direito a 1.000.000 de 

toneladas de carbono seqüestradas. De acordo com o BNDES (1999), estimamos que o 

preço da tonelada do Carbono seja de US$ 10 por tonelada, logo a CSW poderá vir a 

receber US$ 10.000.000 em créditos de carbono. 

 

Observamos, aqui, mais um exemplo de empresas de um setor investindo em projetos 

de créditos de carbono em outros setores. No exemplo acima trata-se do setor de energia 

elétrica investindo em áreas não energéticas, tais como o reflorestamento, 

aflorestamento e preservação. Ainda que a preservação florestal seja a modalidade 

menos aceita da posição brasileira no MDL, este projeto encontrou interessados apesar 

do risco. Uma das prováveis  explicações é que, geralmente, são propostas de baixo 

investimento e alto retorno. 

 

4.2.5 GRUPO PLANTAR – Produção de Ferro Gusa 

 

Em geral, a produção do ferro gusa (matéria prima para a produção de peças fundidas e 

aço) é produzido utilizando-se o carvão mineral. A queima de combustíveis fósseis, tal 

                                                           
201 Contato pessoal do Eng. Christiano Campos do IVIG/COPPE/UFRJ com o Eng. Florestal André 
Ferreti, M.Sc. – SPVS. 
202 Clevelario Jr, J. 1998. 
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como o carvão vegetal, geram compostos de enxofre, responsáveis pela chuva ácida, e 

contribui para as emissões de GEE, principalmente o CO2 resultante da sua combustão. 

A queima de combustíveis de biomassa renovável, tal como o carvão vegetal, em lugar 

de combustível fóssil, traz benefícios tais como a fixação de CO2 (devido ao replantio 

compensando a biomassa queimada) e uma produção muito pequena de enxofre, 

evitando então a chuva ácida. A plantação de florestas para a produção de carvão 

também promove ganhos ambientais como a prevenção de erosões e o conseqüente 

assoreamento dos rios e lagos. Infelizmente o reflorestamento com espécies exóticas de 

rápido crescimento também tem impactos negativos, tais como acidificação do solo e 

uso excessivo das águas subterrâneas.  

 

Há no Brasil uma tecnologia secular de produção de ferro gusa usando-se o carvão 

vegetal, principalmente devido à abundância de florestas nativas (agora proibida por 

lei). Atualmente em Minas Gerais seria necessário plantar 75.000 Ha/ano203 de florestas 

de eucalipto, de acordo com o conceito de florestamento sustentado, a fim de produzir o 

carvão vegetal necessário para manutenção desta fonte renovável de energia, e que é 

"ecologicamente mais correto" quando comparado com a outra alternativa existente, o 

carvão mineral.204. 

 

O Grupo Plantar elaborou uma proposta de projeto brasileiro segundo as orientações do 

MDL do Protocolo de Quioto. A proposta do Grupo é plantar florestas de eucalipto para 

a produção do carvão vegetal a ser usado na indústria de ferro gusa, ao invés do carvão 

mineral. Este é um caso do uso de floresta energética para a produção de carvão vegetal 

em substituição ao carvão mineral, cuja pertinência para aceitação pelo MDL, está em 

discussão205  dentro do grupo de Uso do Solo da Convenção do Clima.  

 

4.3 Projetos e Iniciativas Brasileiras indiretamente ligadas ao MDL 
 

Algumas iniciativas e projetos não diretamente relacionados ao MDL podem oferecer 

potencial de adaptação a este mecanismo caso venha a ser regulamentado. São 

propostas do setor público e do setor privado, a serem comentados a seguir. 

                                                           
203 Grupo Plantar www.plantar.com.br maio, 2000. 
204 Segundo notícia recente, as siderúrgicas vêm reduzindo suas áreas florestadas, colocando suas 
florestas à venda. Gazeta Mercantil, 5 de setembro de 2000, pg A-5. 
205 Muylaert, 2000. 
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4.3.1 BNDES/CSN 

 

A Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) é a empresa privada brasileira que mais 

gastava com despesas em energia elétrica, cerca de R$ 19 milhões mensais. Devido aos 

altos gastos com a compra de energia elétrica a CSN investiu em dois empreendimentos 

na produção de energia, visando alcançar a auto-suficiência em energia até outubro de 

2001. (CSN, 2000) 

 

O primeiro empreendimento é a participação de um consórcio responsável pela 

construção da Hidrelétrica de Itá – Santa Catarina, resultado de um investimento de US$ 

90 milhões realizado com o apoio do BNDES e da Eletrobrás. A CSN consumirá 170 

MW médios da UHE de Itá, que terá uma capacidade instalada de 1.450 MW e 

capacidade firme de 668 MW. O início das operações da primeira turbina está prevista 

para julho de 2000. (CSN, 2000) 

 

O segundo é a Central Termelétrica (CTE) da CSN, inaugurada em dezembro de 1999, 

resultado de um investimento de US$ 300 milhões financiado pelo BNDES, com 

capacidade firme de 230 MW, economizando US$ 33 milhões por ano. A CTE é uma 

Usina Termelétrica de ciclo convencional, abastecida com o gás de coque, gás de alto-

forno e gás de aciaria, que são rejeitos altamente energéticos da produção siderúrgica. 

Anteriormente à CTE, os gases eram queimados por três queimadores industriais – 

flares, já contribuindo para a emissão de GEE. Com a instalação da CTE os gases 

resultantes da usina serão queimados em suas caldeiras e transformados em vapor para 

produzir energia e ainda servindo às linhas de laminação, alto-forno, coqueria e 

aquecimento.206 

 

A combustão dos gases nas caldeiras da CTE é mais eficiente que o antigo sistema da 

flares, pois este último depende da vazão de saída do gás, que é irregular. A combustão 

mais eficiente será menos prejudicial a saúde, sendo um indicador de sustentabilidade. 

Apresentamos a composição química dos gases na Tabela 16. 

                                                           
206 Sobre eficiência energética em processos de carvoejamento ver Muylaert, Sala e Freitas, 1999. 
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Tabela 16 - Composição química dos gases nas caldeiras da CTE 
 Gás de Alto-forno Gás de Coqueria Gás de Aciaria 

Poder calorífero * 3.000 KJ / m3 17.400 KJ / m3 9.000 KJ / m3 

CO 22 % 6,8 % 70% 

H2 2 % 61 % 1,5 % 

CO2 22,5 % 1,7 % 13,5 % 

N2 53,5 % 5,5 % 15,5 % 

O2 - 0,1 % - 

CH4 - 22 % - 

HC - 2,9 % - 

    

Fator de Emissões 

tC / Tep ** 
2,98 0,59 S/dados 

Fontes: * International Iron and Steel Institute “Energy Use in the Steel Industry”, Brussels, 1998.  
** IPCC, Guidelines for National Greenhouse Gas Inventorie WorkBook, 1996. 

 

Um outro indicador de sustentabilidade do projeto é a diminuição do consumo de água 

de 42 m3/segundo para 35 m3/segundo, item de grande importância para o Sistema 

Nacional de Recursos Hídricos, legalizado pela lei nº 9.433, de 08.01.1997. Além disso, 

existe a questão econômica. Segundo esta lei, o uso da água acarretará em custos e esta 

economia de 7 m3/Seg economizará 17% deste insumo. 

 

O Ministério de Minas e Energia, com o objetivo de induzir e viabilizar o aumento da 

oferta de energia elétrica, em especial termelétricas, no curto prazo, elaborou o 

Programa Prioritário de Termelétricas (PPT). Previsto pelo decreto nº 3.371, o PPT 

prevê a oferta de energia no país em mais de 15 mil MW a partir da implementação, até 

2003, de 49 UTE em 18 estados brasileiros. (MME, 2000)  

 

A auto-suficiência da CSN diminuirá a demanda nacional de energia em 400 MW, 2,6% 

do PPT, fortalecendo o sistema elétrico brasileiro e diminuindo a demanda futura do 

sistema por UTE, mantendo a matriz energética brasileira por mais tempo como 

tipicamente hídrica e consequentemente evitando emissões futuras.  

 

Projetos como este, de auto-geração, poderão ser aplicados ao MDL em outras 

siderúrgicas, pois, além do abatimento de carbono, apresentam ganhos tecnológicos, de 
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eficiência energética, redução de rejeitos e diminuição do uso de água, indicadores de 

sustentabilidade destes projetos, atendendo aos quesitos básicos do MDL.  

 

4.3.2 CEBDS, FIRJAN, FIESP 

 

O CEBDS é um grupo das 50 maiores indústrias no Brasil, que tem esforços 

empreendidos para o "desenvolvimento industrial sustentável" no Brasil. Para viabilizar 

a implantação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) o CEBDS constituiu a 

Câmara Técnica de Mudança Climática, que ficará encarregada de debater e formular as 

propostas. A Câmara Técnica foi dividida em dois grupos. O primeiro, coordenado por 

Marcos J. Lourenço Ferreira (Petróleo Ipiranga) e Everton Carvalho (Indústrias 

Nucleares Brasileiras), é responsável pelo setor energético e industrial. O segundo 

grupo, liderado por Mauricio Reis (Vale do Rio Doce), estudará a questão florestal e de 

uso do solo. (CEBDS, 2000) 

 

Segundo o CEBEDS, este grupo, reconhecendo a importância do tema mudanças 

climáticas e suas implicações políticas e econômicas, entrou nas discussões sobre o 

tema, com o objetivo de garantir que as medidas tomadas e as estratégias definidas 

sejam as melhores possíveis para o empresariado. Assim, tem buscado apoiar o Governo 

Brasileiro em suas ações na busca de soluções de consenso e vem participando das 

discussões sobre a regulamentação do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). 

O Conselho participou com a delegação brasileira da COP - 4, na Argentina.  

As iniciativas do empresariado nessa direção incluem: 

• Criar projetos-piloto para medir os resultados efetivos de ações que 

envolvem mitigação climática;  

• identificar as empresas que potencialmente representarão maior 

impacto em relação às mudanças climáticas dentro de um ambiente de 

competitividade e desenvolvimento global;  

• estimular a comunicação e o nível de conhecimento sobre mudanças 

climáticas entre a comunidade empresarial brasileira.  

Um projeto piloto envolvendo três empresas do CEBDS objetivando o aproveitamento 

de emissões de gases como insumo, é o projeto LIGHT/White Martins/Coca-cola, onde 
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os gases frutos da geração termelétrica da LIGHT seriam purificados pela White 

Martins, que passaria o gás purificado como insumo dos refrigerantes da Coca-cola.  

 

Este projeto foi interrompido, mas é um exemplo de iniciativa do conceito de Ecopolo 

industrial, onde resíduos de uma empresa servem de matéria prima para outras, 

fechando um ciclo. Este conceito de aproveitamento pode mitigar a emissão direta dos 

gases de usinas térmicas.  

 

Também existe uma iniciativa da FIRJAN e da FEEMA no sentido de criar uma bolsa 

de resíduos industriais, baseada no conceito de Ecopolo. Atualmente existe uma página 

na internet com as ofertas destes resíduos, ficando mais barato comprar estes rejeitos do 

que as respectivas matérias primas virgens.  

 

4.3.3 Projetos de Co-geração e eficiência energética207 

 

Alguns empresários têm investido em projetos de co-geração, há muito tempo 

concebidos mas só agora levados à prática de modo mais expressivo. Algumas plantas 

de geração elétrica que utilizam o bagaço de cana ou outro tipo de biomassa são 

exemplos desse tipo de investimento. Segundo a ANEEL, mais de 90% da geração com 

biomassa no Brasil são realizadas por centrais associadas às indústrias sucro-alcooleiras 

e de papel e celulose.  

 

Duas empresas do setor madeireiro, a Terranova Brasil, de Santa Catarina e a Floraplac 

Industrial, do Pará, instalaram centrais de co-geração abastecidas por resíduos de 

madeira. A Floraplac, com sua unidade de 1.250kW (1,25 MW), implantada pela 

Koblitz, economizou R$ 950 mil anuais com compra de energia e solucionou um 

problema sério que envolve o setor madeireiro: grande quantidade de resíduos que eram 

queimados a céu aberto. 

 

 Outro projeto envolvendo biomassa é o da CGDe, que desenvolveu 13 centrais para 

queimar casca de arroz, totalizando 110MW no Rio Grande do Sul e acaba de assinar 

termo de compromisso com o governo de São Paulo para instalar cerca de 300MW 

                                                           
207Ver  Revista Brasil Energia, n.234, maio 2000. 
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gerando 2,5 bilhões de MWh/ano, através da queima anual de 5 milhões de toneladas de 

bagaço de cana. 

 

Os prêmios Fiesp de Conservação de energia são exemplos de estímulo ao 

desenvolvimento de P & D para racionalização do processo produtivo. São três 

categorias: a) energia elétrica; b) derivados de petróleo e gás natural; c) energia 

alternativa no setor industrial. As primeiras vencedoras deste ano foram a Ajinomoto 

Biolatina, na categoria energia elétrica, a COSIPA (Companhia Siderúrgica Paulista), na 

categoria “b” e a Companhia Açucareira Vale do Rosário, na categoria “c”. 

 

A Ajinomoto foi premiada por mostrar que consegue economizar 34,2 % na demanda de 

ponta e 35,5 % no consumo total. A Companhia Açucareira Vale do Rosário melhorou 

seu sistema de geração de vapor e energia elétrica instalando duas caldeiras de alta 

pressão e aumentando em 65% a produção por tonelada de cana moída e em 334% a 

parcela de energia elétrica vendida para a rede da CPFL. 

 

Um outro projeto que vale ser mencionado é o da Cervejaria Kaiser que ganhou o 

segundo lugar do prêmio Fiesp de conservação de energia, na categoria de petróleo e 

gás natural. A unidade de Jacareí, São Paulo, tem processo de eficiência energética 

iniciado com a troca de óleo pesado A1, por gás natural, usado nas caldeiras da 

empresa. A troca do óleo A1 por GN reduz emissão de GEE. Além disso, o óleo A1 

apresenta alto teor de enxofre.  

 

Esta unidade da Kaiser em Jacareí tem demanda suprida totalmente pela central de co-

geração da empresa, a qual consome mensalmente 3 milhões de kWh de energia e 12 

mil toneladas de vapor. Com a referida planta instalada, a fábrica elimina os prejuízos 

gerados pelas paradas frequentes do abastecimento de energia, que chegou a 11 horas 

em um só mês. 

 

4.3.4 Economia de Energia 

 

A economia de energia elétrica pode ser um fator de redução direta de gases de efeito 

estufa se considerarmos que poupa o uso de alguma fonte emissora desses gases, mesmo 
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no caso das hidrelétricas, que emitem CH4 apesar de pequenas quantidades. Neste 

sentido, o MDL seria um instrumento utilizável em projetos de economia de energia, 

conforme já vimos discutindo anteriormente.208 

 

A reciclagem de resíduos do setor de alumínio209 é um  exemplo da existência de 

propostas antigas para a economia de energia que só recentemente têm mostrado 

resultados práticos em maior escala.  A Alcan Alumínio do Brasil mantém um Centro 

de Reciclagem . Em 1980 instalou na unidade industrial de Pindamonhangaba (SP)  cuja 

capacidade será ampliada para reciclar até 80 mil toneladas anuais de alumínio, a partir 

deste ano. Cerca de 80% do total de sua produção de chapas é proveniente da 

reciclagem.  

 

O fator determinante do crescimento da reciclagem de alumínio no Brasil é a questão 

energética. A reciclagem gera uma economia de 95% em relação aos gastos da produção 

a partir do alumínio primário210. Esta diferença representa uma quantidade de energia 

suficiente para iluminar 48 residências com 4 pessoas durante um mês. Uma outra 

vantagem refere-se à capacidade de geração de emprego que esta atividade envolve. 

Existem cerca de 100 mil pessoas vivendo de coletas de latas de alumínio no Brasil, e a 

cadeia de reciclagem ainda envolve dez mil ferro-velhos e 2.400 sucateiros, o que 

aumenta o número de empregos gerados para 120 mil.  

 

O Brasil é o quarto maior produtor mundial de alumina atingindo 3,3 milhões de 

ton/ano. A Comissão de Reciclagem da Abal pretende apresentar ao governo federal um 

projeto visando a redução de taxas fiscais no setor. Nos EUA e na Europa existem 

benefícios como redução em custos de energia elétrica, entre outros. A diferença é 

significativa pois, em 1997, os produtores de alumínio primário desses países tiveram 

um custo médio de US$ 24 por MWh com energia elétrica, enquanto no Brasil a média 

foi de US$ 36,6/MWh. A Abal espera manter contatos com o BNDES para obter 

financiamentos para os sucateiros.  

 

                                                           
208 Oliveira, et al., 2000. 
209  Revista Saneamento Ambiental n. 62, jan/fev 2000. 
210 O alumínio primário de uma lata requer um alto consumo energético equivalente ao que é gasto por 
uma televisão de 20 polegadas ligada durante três horas. 
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O Programa de Combate ao Desperdício de Energia nas Instalações Públicas (Procode) 

tem um projeto piloto para redução de gastos de energia elétrica num dos andares do 

prédio da sede administrativa do governo do Estado do RJ, desenvolvido pela Secretaria 

de Estado de Energia, Indústria Naval e Petróleo do Rio de Janeiro. Logo no início, o 

programa mostrou economia superior a R$ 1 mil mensais na conta de energia elétrica. O 

consultor de eficiência energética e subsecretário adjunto da Secretaria Estadual, Luiz 

Limaverde, pretende levar o Procode aos 3.467 prédios públicos ocupados pelo governo 

do RJ.   Em linhas gerais, foram trocadas 640 lâmpadas fluorescentes de 40W por 320 

lâmpadas econômicas de 32 W e foram substituidos 320 reatores comuns por 160 

reatores eficientes. Apesar da redução de lâmpadas, aumentaram os níveis de 

iluminação devido ao uso de películas de alumínio polido nas calhas das luminárias; 

estas películas espelhadas refletem a luminosidade da parte superior das lâmpadas e 

clareiam mais o ambiente em relação ao modelo anterior.  

 

O projeto prevê também uma revisão dos contratos de fornecimento de energia elétrica 

pela Light e pela CERJ. Segundo Limaverde, compra-se mais energia do que o 

necessário ao uso ou seja, paga-se a quantidade contratada mas consome-se menos, 

havendo multa por isso por parte dos fornecedores. Com a revisão e adequação da 

modalidade tarifária, pretende-se economizar R$ 1,8 milhões anuais, desperdiçados pelo 

tesouro Estadual.  

 

Cabe lembrar que os projetos que abatem emissões de GEE devem se enquadrar em 

alguma das categorias previstas pelo Protocolo de Quioto: projetos de eficiência 

energética e economia de energia, projetos de sequestro de carbono, projetos que trocam 

uma fonte de emissão por outra menos emissora de GEE.  

 

Os projetos citados neste capítulo, antecipando-se à regulamentação do Protocolo de 

Quioto, mostram um claro movimento especulativo de diversos grupos para a aquisição 

de futuras vantagens econômicas. Por outro lado, algumas das iniciativas e projetos 

comentados caminham numa direção que possibilita a redução de emissão de GEE, 

além de propiciarem outros benefícios ambientais e econômicos. Apesar de serem 

iniciativas não diretamente voltadas às questões climáticas, alguns projetos favorecem 

este propósito, como o caso do projeto da CSN e dos projetos de eficiência energética. 
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As regras do Protocolo não estão definidas mas podemos observar, através dos 

inúmeros exemplos acima, que existe uma clara pressão para que o MDL atenda às 

regras de mercado. A imagem comparativa a problemas de trânsito feita por Pinguelli 

Rosa , de que o MDL está entre duas possíveis escolhas, é bastante ilustrativa do atual 

debate. Ou coloca-se um guarda apitando quando houver alguma infração, ou participa-

se das decisões sobre as regras definidas a partir  do que se entende por infrações no 

assunto do clima. 
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5  Análise de Alguns itens do MDL sob o ponto de vista da Ética211 

 

Funções técnicas e regulatórias, questões relacionadas à administração e ao 

financiamento dos projetos vêm sendo bastante discutidas ultimamente. Antes que 

qualquer projeto MDL seja estabelecido, deve haver, obviamente, uma demanda por 

estes projetos e pelos certificados oriundos destes. É necessário que as questões acima 

levantadas estejam bem definidas para garantir a viabilidade e segurança dos negócios. 

Abaixo comenta-se, brevemente, algumas das questões mais discutidas nos últimos 

encontros212. 

 

-Critérios para seleção de projetos: Os projetos MDL devem preencher determinados 

critérios no intuito de serem certificados. Esses critérios ainda não estão claramente 

definidos, mas verifica-se que alguns possíveis critérios poderão ser: extensão de 

transferência de tecnologia e vantagens obtidas por governos locais e/ou nacionais ao 

receber o projeto. A natureza dos acordos para divisão dos benefícios dos projetos 

(CERs e retorno financeiro), os limites dos governos locais e os impactos sociais dos 

projetos são temas bastante discutidos também. Um aspecto de suma importância é a 

determinação do que se compreende por desenvolvimento sustentável e seus benefícios 

para o país anfitrião. Outro aspecto relevante é a definição da inclusão, ou não, de 

projetos de “seqüestro” de carbono (do tipo florestas plantadas) como projetos MDL. 

 

-Cálculo dos CERs (antes da implementação dos projetos): Anteriormente ao início do 

projeto, a linha de base (“baseline”) ou a quantidade prévia de emissões de carbono a 

serem evitadas deve ser estabelecida. A linha de base é utilizada na tentativa de garantir 

que as supostas reduções estejam realmente ocorrendo. Ou seja, que as reduções sejam 

adicionais à situação anterior, sem o respectivo projeto. Uma questão prática que 

emerge da discussão sobre adicionalidade é o fato da implantação de um projeto reduzir 

as emissões em determinada região e fazê-las aumentar em outra. Isto pode acontecer, 

por exemplo, no caso da implantação de um projeto de reflorestamento em determinada 

localidade que poderá vir acompanhada de um possível desmatamento em outra 

localidade. A questão da adicionalidade inclui a compreensão do cenário de emissões na 

                                                           
211 Este capítulo contou com a colaboração do pesquisador Edson Montez do PPE/COPPE/UFRJ 
212 Muylaert, 2000. 
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presença ou ausência dos projetos e a possibilidade de utilizar a redução de emissões 

estimadas a partir de características de projetos pré-existentes (por exemplo, conversão 

de uma planta de geração de energia elétrica a partir do carvão para uma planta 

operando com gás natural). 

 

-Monitoramento dos projetos e das emissões reduzidas (após implementação do 

projeto): Relacionadas à questão da adicionalidade, existem questões técnicas, que ainda 

necessitam definições, ligadas à medição, monitoramento e verificação dos resultados 

dos projetos. Projetos de redução de emissões e sequestro de carbono apresentaram seus 

próprios desafios no sentido da definição de seus padrões de emissões evitadas. Em 

ambos os casos, alguma entidade independente deverá monitorar as emissões evitadas 

ou gases sequestrados por cada projeto, para que se assegure a ocorrência dos benefícios 

da implantação dos projetos. Este fato remete à questão da escolha dos organismos 

certificadores para assegurar a confiabilidade no MDL. 

 

-Regras para validação dos CERs e credibilidade dos projetos: Para que os certificados 

sejam válidos, deverão existir regras claras que definam em qual momento os 

certificados poderão ser utilizados e qual posição a ser tomada quando um projeto MDL 

não gerar a quantidade de redução de emissões inicialmente proposta. O ideal seria que 

os créditos só fossem válidos após a verificação da quantidade de emissões reduzidas 

por um auditor independente e confiável. Existem diversos defensores de que os 

certificados pelo MDL venham a se tornar negociáveis, (e não somente 

Compensatórios) como é o caso dos Tradeable Emissions, terceiro mecanismo previsto 

pelo Protocolo de Quioto. De qualquer forma, nesta hipótese, o Protocolo de Quioto 

deixa claro que os países do Anexo I terão a responsabilidade no caso de 

comercializarem créditos que eventualmente venham a ser invalidados por não terem 

sido verificadas as respectivas reduções previstas inicialmente. 

 

-Acompanhamento do comércio de certificados e alteração do abatimento necessário de 

cada país: O comércio de certificados e as mudanças nas contas de emissões dos países 

do Anexo I deverão ser de responsabilidade de instituições igualmente confiáveis. 

 

-Financiamentos: Caso o mercado de certificados venha a funcionar, muitos 

investidores terão, provavelmente, acesso a financiamentos para projetos MDL. 
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Instituições como o Banco Mundial vêm se oferecendo para dar assistência na 

identificação de projetos e concessão de financiamentos. As instituições de mercado 

vêm procurando se modernizar para facilitar as transações dos CERs, como uma 

alternativa de compra e venda de certificados. 

 

-Auxílio à negociação para países do não-Anexo I: Algumas nações em 

desenvolvimento poderão manter-se de fora da participação em projetos MDL pelo 

simples fato de não apresentarem "capacitação" para negociação de contratos. A 

burocracia que envolve o mercado internacional vem criando uma demanda por 

instituições internacionais para auxiliar o desenvolvimento de projetos MDL. Um novo 

ator surgirá no cenário, que é o "intermediário" do MDL. Negociadores experientes já 

surgiram para o treinamento e a "capacitação" destes países. Torna-se muito difícil criar 

instrumentos que minimizem a possibilidade de investidores tirarem vantagens da falta 

de experiência de alguns países em desenvolvimento na concepção de projetos para o 

MDL. 

 

Existem várias opiniões quanto às possíveis maneiras do MDL estruturar-se, que 

envolvem a seleção, financiamento e implementação de projetos. Observa-se uma forte 

tendência de mercado no sentido de transformar o MDL num mecanismo semelhante 

aos “Tradeable Permits”. Uma das maneiras de estruturação proposta para o MDL é que 

o mesmo poderá centralizar-se e atuar mais intensamente na operação do mercado de 

certificados realizando um papel semelhante ao GEF (Global Environment Facility) que 

seleciona, financia e implementa projetos.  

 

Uma outra opinião é que o MDL poderia também atuar na geração de mercado 

buscando países “anfitriões”que desejem adquirir e revender créditos. Entretanto, 

discutem-se as vantagens comparativas adquiridas pelo MDL ao incorporar tantas 

funções, especialmente se algum acordo internacional elegê-lo como o responsável por 

tais funções. Para alguns, parece que algumas destas funções poderiam ser realizadas 

mais eficientemente pelo setor privado. Segundo estes, o controle exclusivo do 

funcionamento do mercado poderá não resultar em eficiência de atuação. 

 

Outra alternativa proposta por estudiosos torna o MDL bastante similar ao Joint 

Implementation (JI) no que diz respeito à descentralização das iniciativas de transações 
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de projetos. Ou seja, poderia haver um acordo prévio entre um país industrializado e 

uma nação em desenvolvimento quanto à implantação de um projeto, seja por grupos 

governamentais, seja por grupos privados. Segundo este raciocínio, tal acordo 

implicaria numa participação menor do MDL, tornando o mecanismo mais "dinâmico e 

flexível" , mais centrado na definição de critérios básicos para projetos, na auditoria e 

na questão das trocas de certificados. Nesta linha, observamos a tendência de colocar o 

MDL totalmente submetido às regras de mercado. 

 

Dos itens mais importantes em discussão sobre o MDL, apresentados acima, serão 

aprofundados, a seguir, os de "Linha de Base/Adicionalidade" e o "Órgão Internacional 

Responsável pelo Gerenciamento do MDL".  Estes itens envolvem conflitos muito 

diretamente vinculados à questão da Ética dentro do contexto do Clima Mundial. 

 

5.1 Os Conceitos de Adicionalidade e de Linha de Base no Artigo 12 do Protocolo de 
Quioto 

 

Algumas análises213  sobre o artigo 12 do Protocolo de Quioto consideram que os novos 

Projetos de redução de emissões de carbono precisam mencionar em seus objetivos que 

o projeto foi concebido para o seqüestro de carbono e que uma linha de base214  clara 

precisa ser estabelecida. Deste modo, pretende-se proteger o  MDL de possíveis 

distorções, onde o uso de outros tipos de projeto poderiam se beneficiar do mecanismo 

indevidamente. 

 

No entanto, consideramos não ser necessário que um projeto tenha sido concebido para 

compensar emissão de carbono, para realmente fazê-lo, assim como não é suficiente 

mencionar este objetivo em suas metas para que se atinja este objetivo. Além disso, 

alguns projetos já desenvolvidos no passado, em eficiência energética, por exemplo 

(com o intuito de barateá-lo, independentemente de interesses em seqüestro de 

carbono), pode ser usado como um projeto de abatimento de carbono num novo 

contexto espacial e em termos de escala. O perigo de “manipulação de outros 

interesses” pode ser diminuído através da análise de cada caso. Não deve-se eliminar, 

                                                           
213 Paul van Esch e Dirk Verhoeven promoveram consulta/debate via internet para a elaboração de 
"guidelines" sobre Adicionalidade, entre julho e agosto de 1999, contando com participação de Rosa e 
Muylaert. 
214 ver Rosa, L.P. e Muylaert, M.S. 1999.  
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em princípio, todas as possibilidades de antigos projetos serem redirecionados para 

abatimento de carbono, como é o caso do projeto da CSN citado no capítulo anterior. 

 

Com relação à clara linha de base, não é suficiente que a mesma seja clara para garantir 

a transparência do abatimento de carbono. As emissões de gases de efeito estufa de 

diferentes fontes de energia renovável, tais como bagaço de cana, álcool, vento, etc... 

são variáveis, dependendo do lugar, da escala de produção, equipamentos, etc. Talvez, 

possa ser usada uma linha de base média com uma margem de 5% para mais e menos 

ou outro percentual. Isto poderia incentivar os financiadores do projeto a obterem a 

maior eficiência possível do projeto. Em outras palavras, os créditos de carbono do 

projeto variariam, dependendo dos resultados da implementação do projeto. Não haveria 

um estabelecimento prévio desta quantificação, como na hipótese de definição 

antecipada  de créditos baseada em linhas de base pré-determinadas. 

 

Existe, também, a compreensão, entre alguns estudiosos, de que somente as  emissões 

evitadas de GEE que são adicionais à linha de base podem ser certificadas. Do mesmo 

modo, entendemos que esta adicionalidade também variaria, conforme foi discutido 

acima, ou seja, com uma margem de variação em torno de uma linha de base média.. 

 

Um outro termo que vem sendo discutido é o de Adicionalidade Financeira. Recorre-se 

à Adicionalidade Financeira como uma forma de se evitar que recursos governamentais 

advindos de Official Development Assistance (ODA-flows) venham a se deslocar para 

Projetos que reduzam emissão de Carbono.  Presume-se o uso de recursos para 

abatimento de GEE somente nos casos de projetos que não iriam ser implementados 

antes, ou projetos em substituição a outros cujos níveis de emissão são mais elevados. 

Neste sentido, o termo Adicionalidade Financeira diria respeito, somente, a projetos que 

são financiados ou implementados por governos. 

 

Consideramos que, para se evitar um “pseudo abatimento”, precisamos entender a 

simbiótica relação entre setores público e privado em cada país e em cada caso. Uma 

fábrica de automóveis, por exemplo, que tenha um projeto comercial de melhorar a 

eficiência de sua maquinária com o único objetivo de competir no mercado, poderia 

usar o mesmo projeto para captar recursos para abatimento de carbono, o que não estava 

previsto em seus interesses anteriores.  
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Mas, basta que algum órgão de financiamento do respectivo governo concorde e o 

projeto será levado adiante como abatedor de carbono, com financiamento 

governamental, embora não fosse plausível do ponto de vista do interesse original. E a 

linha de base teria sido definida num Plano de Governo "fabricado". 

 

Compreendemos que nem todo projeto sustentável de seqüestro de carbono, que seja 

adicional à linha de base e que não esteja  sendo financiado por recursos ODA-flows,  

pode ser certificado.  Não existe uma relação óbvia de causa e efeito entre transparência 

e governo assim como não existe relação óbvia entre setor público e setor privado. Em 

princípio, pode existir um projeto legítimo sendo executado com dificuldades de 

financiamento, com riscos de ser abandonado, e que poderia merecer  incremento, o que 

poderia acontecer se ele fosse incluído como projeto de seqüestro de carbono. 

 

Os projetos candidatos ao uso dos mecanismos flexíveis do Protocolo de Quioto devem 

ter o consenso dos governos dos países em questão: investidores e recebedores do 

investimento. Entretanto, é necessário que se criem instrumentos defensivos às 

mudanças políticas nos países, principalmente às mudanças mais freqüentes nos países 

em desenvolvimento.  Uma forma de resolver este problema seria criar uma estrutura 

institucional, em nível nacional, responsável pela manutenção de uma linha de projetos 

a longo prazo, que seja independente de mudanças bruscas de governo. 

 

O objetivo da compensação de carbono é reduzir GEE na atmosfera através da execução 

real, mensurável e sustentável de Abatimento de Carbono.  Neste sentido, poderia se 

presumir que todo projeto com recursos privados que produza redução de carbono de 

modo sustentável, mensurável e real, que tenha sido aprovado pelos governos 

envolvidos, que tenha sido proposto para fixar carbono e que tenha uma clara linha de 

base,  poderia vir a ser certificado. Alguns cuidados devem ser levados em conta, uma 

vez que, mesmo o cumprimento de todos esses itens, não oferecem garantia de sucesso 

do projeto. É necessário um efetivo monitoramento do mesmo. 

 

No que diz respeito à linha de base, considera-se que a mesma deve estabelecer o 

montante de carbono confinado em um sistema de acordo com um cenário de referência 

do tipo BAU (Business as Usual). Um ponto importante, aqui, é que um cenário BAU 
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em países em desenvolvimento apresenta uma taxa de emissão crescente apesar de 

haver, mesmo em escala inexpressiva, algumas mudanças em padrões de consumo e 

estilos de desenvolvimento menos emissores. Precisa-se considerar estas mudanças, 

apesar da dificuldade desta tarefa , de modo que um cenário BAU, a longo prazo, pode 

via a ser um cenário que hoje consideramos alternativo.   

 

Discute-se que a transferência de tecnologia em projetos MDL devem ser adicionais aos 

compromissos das partes do Anexo I em transferência tecnológica para os Países em 

desenvolvimento, no âmbito do UNFCCC. É importante que, além disso, haja algum 

instrumento indicador que garanta que os projetos MDL  tenham como medida de 

eficiência, a criação de empregos e geração de renda para os países em 

desenvolvimento. 

 

A análise dos critérios de certificação de projetos e de estabelecimento de linhas de base 

que deverão ser exigidos pelos órgãos certificadores, devem ser bastante rigorosas, afim 

de minimizar as incertezas quanto à capacidade de redução de emissões dos projetos e 

de zelar pela credibilidade dos certificados. Uma vez que por linha de base entende-se o 

"status quo" de um país em termos de emissão de gases de efeito estufa (GEE), o 

planejamento em curso neste país seria o parâmetro mais imediato para se definir linha 

de base. Ou seja,  o que já iria ser feito independentemente da preocupação com 

emissões de gases de efeito estufa, seria a linha de base, não podendo ser contabilizado 

o abatimento de GEE já existente em decorrência deste cenário. Esse é o caso do antigo 

projeto Proálccol, que utilizava combustível renovável e, portanto, não emissor de GEE, 

mas que já estava estabelecido por motivos diferentes dos relacionados ao efeito estufa.  

 

Se a linha de base de um país já incorporava projetos não emissores, não se pode utilizar 

os mesmos para justificar redução de emissões de GEE. O conceito de linha de base 

envolve difícil estabelecimento de critérios de confiança quanto aos planejamentos 

setoriais. No Brasil, por exemplo, o atual Planejamento do setor elétrico, após a política 

de privatização do setor, é "indicativo", segundo documentos da Eletrobrás. Por 

"Planejamento Indicativo" entende-se intenções de realização dos planos e não mais a 

efetivação dos mesmos, como anteriormente num sistema mais centralizado. As dúvidas 

que este tipo de Planejamento oferece em termos de adoção de "linhas de base" para 

projetos de abatimento de GEE são muitas. É grande a possibilidade de utilização de 
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Planos de Governo que sirvam como linha de base mas cujas metas não são factíveis, 

como o exemplo das usinas térmicas a gás natural recentemente anunciadas para 

construção emergencial. Problemas de ordem econômico-financeira, devido ao preço do 

gás natural importado, entre outros problemas de ordem política têm impedido a 

execução destas usinas. Ou seja, a troca de uma fonte renovável por uma fonte emissora 

de GEE , baseada em um Plano de Governo pode estar equivocada.  

 

As análises de projetos candidatos ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo não 

devem se resumir à contabilização de toneladas de carbono potencialmente abatidas, ou 

Adicionais à Linha de Base estabelecida. A sustentabilidade do projeto deve ser 

contemplada de forma responsável, principalmente em se tratando de projetos cujo 

monitoramento será efetuado ao longo de muitos anos. Como exemplo, apresenta-se 

alguns itens importantes que devem ser levados em consideração de modo a avaliar a 

sustentabilidade de um projeto. Muitos projetos oferecem um alto potencial de redução 

de emissão de gases de efeito estufa, mas apresentam problemas indiretos tais como 

impactos ambientais ou dificuldades operacionais que podem torná-los inadequados ou 

indesejáveis. Pode ocorrer também o contrário. Projetos com alto potencial de 

abatimento de carbono podem apresentar impactos indiretos positivos que o tornam 

viáveis e atrativos sob diferentes aspectos.  

 

Alguns Itens Técnicos do projeto são de fundamental importância, tais como o 

estabelecimento de comparação com outras tecnologias existentes, as vantagens e 

desvantagens relativas à tecnologia adotada, a existência de materiais e máquinas 

alternativos aos utilizados, as origens dos mesmos e seu local de fabricação, a forma de 

estruturação de peças. A transferência de tecnologia é um dos aspectos mais polêmicos 

na discussão de projetos para o MDL. O que se entende por tecnologia e, ainda,  por 

transferência da mesma, varia enormemente do ponto de vista conceitual. Um exemplo 

de como isto pode apresentar consequências práticas são os projetos que envolvem 

algumas fontes alternativas de energia. Os usos de energia solar e energia eólica, por 

exemplo, vêm sendo objeto de pesquisa e desenvolvimento em países como Alemanha e 

Dinamarca ao longo de muitos anos, tornando-se referência imediata para adoção desses 

tipos de projetos no Brasil. As usinas eólicas de Paracuru e Camocim, no Ceará, por 

exemplo, previstas no último Plano Decenal da Eletrobrás têm sido objeto de 
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consultoria técnica de uma empresa dinamarquesa contratada pela COELCE, 

Companhia Elétrica do Ceará, recém privatizada. Segundo a empresa Wobben, esta é 

uma empresa totalmente "nacionalizada", a partir de tecnologia originalmente criada 

pela Enercon, empresa alemã. Entretanto, segundo informações da FINAME, 

subsidiária do BNDES, que financia empresas que utilizem máquinas e equipamentos 

com, no mínimo, 60%  de tecnologia nacional, a fábrica da Wobben, em São Paulo, não 

foi considerada dentro destes limites.  

 

Do ponto de vista operacional, é importante analisar o acesso dos materiais ao local do 

projeto, o risco de falhas de operação, a previsão de manutenção, ou seja, a rotina 

necessária de visita para checagem do funcionamento, o acesso da equipe de reparos e a 

dimensão desta equipe, que produtos e peças são necessários para a manutenção. Além 

disso, quando for o caso, é importante avaliar o tempo de mobilização e de 

desmobilização de canteiros para a previsão de absorção de mão de obra após o término 

do projeto.  

 

Em termos legais é necessário avaliar os procedimentos nas diversas instâncias de poder 

que envolvem o projeto, de modo a detectar possíveis impedimentos ao funcionamento 

do mesmo. 

 

O aspecto ambiental do projeto envolve diversos itens a serem estudados além da 

poluição do ar, da água e do solo, tais como  impactos visuais, sonoros, ocorrência de 

trepidações, ocorrência de odores, riscos de acidentes, movimentos de terra, entre 

outros.  

 

Alguns aspectos financeiros importantes para a análise do projeto são a avaliação dos 

financiadores do projeto, a avaliação da economia de escala que o projeto pode oferecer 

e o tempo previsto para seu retorno financeiro. 

 

Os itens sociais são os indicadores mais importantes de sustentabilidade de projetos 

MDL, em caso de países como o Brasil. Deve-se estudar o projeto em termos de 

demanda de empregos, geração de renda, atração de novos investimentos. Deve-se 

avaliar a abrangência de benefícios sociais diretos e indiretos do projeto e a possível 
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existência de algum grau de rejeição ao projeto, por parte de grupos de representantes 

da sociedade.  

 

Todos estes aspectos juntos possibilitam uma análise mais abrangente dos projetos para 

o MDL, o que demanda um estudo aprofundado de detalhes como os apontados acima, 

que podem se tornar importantes e ganhar uma dimensão muito maior no momento que 

o projeto for colocado em prática. 

 

5.2  Órgão normatizador 
 

Nesta parte do trabalho, será discutido o importante papel do órgão que ficará 

responsável pela gestão do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, MDL. Tal 

instituição será detentora de grande poder, ao assumir as responsabilidades de ditar 

normas e procedimentos a serem seguidos para que um projeto seja aceito como 

certificável pelo mecanismo. 

 

Segundo recente notícia215 da  International Organization for Standardizatio, ISO, existe 

grande expectativa de que a ISO cumpra um importante papel no assunto relativo a 

Mudanças Climáticas. Cerca de 20 dos 187 Comitês Técnicos da ISO desenvolvem 

normas que dizem respeito ao tema, desde as normas de Gestão Ambiental (ISO 14000) 

até normas específicas para níveis de qualidade do ar , da água, e de emissões de 

veículos. Já está decidido que será formado  um grupo Ad Hoc para coordenar as 

atividades sobre Mudanças Climáticas. Os participantes serão escolhidos pelo Conselho 

de Administração Técnica. 

 

O grupo Ad Hoc vai se articular com o secretariado da UNFCCC, com o CTI (Climate 

Technology Initiative) da IEA (International Energy Agency) e com a OCDE 

(Organization for Economic Cooperation and Development). Segundo a direção da 

ISO, a instituição pode responder rapidamente às necessidades de definições de 

padrões para novas tecnologias que reduzam emissão de GEE, uma vez que já 

desenvolve negócios em indústrias no mundo todo. 

 

                                                           
215 Roger Frost, Press Officer, ISO Central Secretariat, 21 February 2000. 
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Uma outra Instituição potencialmente candidata a cuidar de alguns passos para a 

certificação de projetos MDL é o GEF. Segundo seu relatório de setembro / 1999 para a 

CoP 5 da UNFCCC, o GEF tem algumas atividades já desenvolvidas para a realização 

de projetos de redução de emissões de GEE. Algumas atividades de preparação de 

projetos tiveram um custo total de 9,9 milhões de dólares , sendo a parte de GEF =  5,65 

milhões de dólares entre julho/98 e jun/99. No setor elétrico alguns projetos principais, 

somando cerca de US$ 3,65 milh de investimento total,  são: 

- Programa de Energia Eólica do Báltico / US$ 0,26 milh (GEF) e US$ 0,32milh (total) 

 

- Programa Nacional da Costa Rica de Eletrificação com Sistemas Isolados baseados em 

Fontes de Energia renovável. / US$ 0,17 milh (GEF) e US$ 0,23 milh (total) 

 

- Remoção de Barreiras para Mini e Micro hidrelétricas para a Eletrificação Rural 

Descentralizada no Butão / US$ 0,23 milh (GEF) e US$ 0,39 milh (total) 

 

- Remoção de Barreiras para Eletrificação Rural no Chile com Energia Renovável / US$ 

0,08 milh (GEF) e US$ 0,12 milh (total) 

- Projeto de Sistema Solar com Ciclo combinado Integrado no México / 

US$ 0.35 milh (GEF) e US$ 0.75 milh (total) 

 

- Planta térmica com base em Energia Solar no Marrocos  / US$ 0.70 milh (GEF) e US$ 

1.83 milh (total) 

 

Outras atividades do GEF, além de preparação de projetos são a Habilitação e o 

acompanhamento de Projetos em cerca de 21 países não-Anexo I, além de assistência 

aos países não-Anexo I em formular propostas no âmbito das reuniões da UNFCCC. 

 

Apesar do GEF ser candidato potencial a órgão gerenciador de certificados de projetos 

MDL,  vamos discutir o papel da ISO neste contexto, uma vez que a mesma tem sido 

citada no Brasil como possível responsável por gerenciar as normas relativas ao MDL. 

Conforme relatório216 do MCT (Ministério da Ciência e Tecnologia)  sobre as 

diretrizes para o MDL, a International Organization for Standardization - ISO - é uma 

das possíveis instituições internacionais que teria o encargo de certificar projetos 



163 

MDL. "As funções do Conselho Executivo do MDL devem ser: acreditar organizações 

– governamentais ou não – para oferecerem sistematicamente à melhor proposta, os 

certificados de reduções de emissões disponíveis no Secretariado; acreditar, por meio 

do ISO, por exemplo, organizações – governamentais ou não – para pré-certificarem 

as reduções de emissões como solicitadas pelas Partes não-Anexo I; verificar 

periodicamente, por meio de organizações acreditadas, a correspondência entre as 

reduções de emissões pré-certificadas e as emissões realizadas e emitir os certificados 

de reduções de emissões correspondentes; preparar, revisar periodicamente e submeter 

à aprovação da CoP, a lista de atividades de projetos passíveis de receberem 

certificados de reduções de emissões. Essa lista global deve levar em conta 

exclusivamente os aspectos relacionados ao estabelecimento de uma linha de base 

confiável, deixando para os governos a autoridade de estabelecer suas próprias listas 

de projetos elegíveis, com base na primeira lista. A lista nacional deve levar em conta, 

adicionalmente, as prioridades de desenvolvimento nacional." 

 

No que diz respeito à sugestão de se utilizar a ISO para acreditar instituições, alguns 

comentários podem ser feitos. O novo viés qualitativo das normas ISO, a partir da 

série de normas ISO 9000 na década de 80, e da série ISO 14000 na década de 90, não 

parece adequado para análise de projetos MDL devido ao caráter excessivamente 

subjetivo desse viés, conforme será discutido a seguir. No entanto, algumas normas 

ISO relativas à Análise de Ciclo de Vida poderiam ser, (apesar de não estarem ainda 

validadas), a princípio, adequadas para o caso de certificação de projetos MDL, com 

muitas ressalvas. Os projetos de redução de emissões de GEE devem levar em 

consideração os impactos indiretos do ciclo de implantação dos mesmos. Como 

exemplo, uma Linha de Transmissão não emite GEE em sua atividade principal. No 

entanto, os desmatamentos decorrentes da sua implantação contribuem para o aumento 

das emissões desses gases. Numa análise de ciclo de vida deste tipo de 

empreendimento, este fator estaria contemplado.  

 

As séries de normas ISO  9000 (referentes à qualidade de empresas e produtos) e 

14000 ( referentes à qualidade ambiental) podem ser dirigidas ao desempenho de uma 

empresa ou ao produto por ela fabricado217. Entretanto, as normas ISO que estão sendo 

                                                                                                                                                                          
216 http://www.mct.gov.br 
217 Abarca; Cohen; Pacheco; Maia; Muylaert; Vieira. 1998. 
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fartamente utilizadas na última década, referem-se apenas à gestão ambiental das 

empresas e apresentam sérios problemas de autoreferência e incompatibilidades de 

legislações entre países. As normas de gestão Ambiental são auto-referenciadas no que 

diz respeito à intenção da empresa que deseja ser contemplada. Ou seja, de modo 

simplista, se a prática da empresa estiver em concordância com a sua intenção, esta 

empresa pode ser certificada pela ISO. Além disso, essas normas se dirigem à 

compatibilidade da empresa com a legislação ambiental do país onde a empresa se 

localiza, o que traz graves distorções, devido `a grande diferença entre leis ambientais 

nos diferentes países. As normas que se referem aos produtos, e não aos processos das 

empresas, não têm sido muito utilizadas, mas estas seriam as mais importantes quanto 

à real qualificação dos mesmos. Neste sentido, as normas de análise de ciclo de vida 

são mais adequadas por serem relativas ao processo produtivo deste produto e não à 

gestão da empresa. 

 

A ISO declara que tem como principal missão a padronização de bens e serviços para 

facilitar o comércio internacional. O atual crescimento das economias de livre-

mercado, a interpenetração de setores, os sistemas de comunicação mundial e a busca 

de novos mercados nos países em desenvolvimento são alguns dos motivos para a 

ênfase dada ao assunto da normatização. 

 

Uma discussão frequente quanto à padronização internacional é a questão das barreiras 

ao comércio. Teoricamente, é comum encontrar referências de que o objetivo principal  

de se criar uma padronização internacional, é a diminuição de barreiras técnicas ao 

comércio. Entretanto, pode-se observar a ocorrência do contrário, ou seja, o aumento 

dessas barreiras, advindas de certas normas.  

 

A ISO é um desdobramento do IEC International Electrical Comission, cujo objetivo 

no início do século XX foi o de criar padrões de materiais e dimensões para fios e 

cabos que viabilizassem a extensão de redes elétricas entre diferentes países, por 

exemplo. Atualmente, mais de 100 países são membros da ISO.  O atual conselho da 

ISO tem 18 países membros, entre os quais, o Brasil. O trabalho técnico da ISO é 

descentralizado e desenvolvido por comitês técnicos, subcomitês e grupos de trabalho 

nos quais participam representantes de indústrias, institutos de pesquisa, autoridades 
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governamentais, grupos de consumidores. Atualmente, existem mais de 211 comitês, 

sendo o de número 207 referente à elaboração da ISO 14000 - Gestão Ambiental. 

 

A ISO 14000 está diretamente vinculada à  ISO 9000 (Padrões de Gestão e Garantia 

de Qualidade). Fundamentada  nos anos 80, é também de caráter facultativo. Essa 

última foi um divisor de águas com relação às normas anteriores, pois nessa etapa o 

aspecto qualitativo passou a ser contemplado.  Não mais se padronizariam somente 

medidas, ou seja, quantidades concretas para a compatibilização das atividades de 

produtores e fornecedores de produtos. A partir da ISO 9000, se certificaria a 

“qualidade” de uma empresa ou de um produto, utilizando-se o conceito de "Melhoria 

Contínua" como numa espiral. Basta haver alguma melhoria, em algum intervalo de 

tempo, a ser definido pela empresa, e não pelo auditor, para que se aprove a gestão de 

qualidade da empresa . Esta prática tem levado aos noticiários públicos a existência de 

alguns equívocos: os consumidores associam uma empresa que tem certificado ISO 

9000 ou ISO 14000 , com as que oferecem os melhores produtos do ponto de vista 

qualitativo. Mas o que essas empresas na verdade apresentam é uma concordância 

entre suas metas e suas práticas. Algumas empresas com certificação ISO apresentam 

problemas em seus produtos e os consumidores não entendem a causa desta distorção 

por não saberem que o produto não foi certificado. O efetivamente certificado foi a 

gestão de alguma unidade da empresa e não do produto ou da empresa como um todo. 

Por exemplo, o recente desastre da empresa Petrobrás no Paraná, em julho/2000, 

ocorreu numa unidade que havia sido certificada, em junho do mesmo ano, pela ISO 

14000. 

 

Do ponto de vista de Porter218, a qualidade tornou-se um fator de competitividade. 

Como exemplo, podemos citar um incentivo maior por parte do governo brasileiro, 

dado pela FINAME/BNDES, o qual reduz os juros ao aquisidor de um empréstimo na 

compra de um equipamento, caso a empresa fornecedora possua certificação ISO 

9000. 

 

Na verdade o que se garante é a reprodutibilidade do fornecimento do produto à luz de 

alguma qualidade pré-estabelecida. Nota-se que a subjetividade do que se entende por 

qualidade torna esse instrumento normativo bastante frágil. O mesmo pode ocorrer em 
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caso da ISO vir a ser escolhida como órgão determinador de quais projetos terão a 

"qualidade" para serem certificados segundo o MDL. 

 

Duas questões principais serão comentadas quanto ao surgimento das normas ISO com 

caráter mais qualitativo do que quantitativo, a partir da ISO 9000  no cenário mundial: 

a globalização e o excesso de custos envolvendo a elaboração de normas e 

certificações. Deste modo, pretende-se avaliar a pertinência da ISO como instituição 

internacional certificadora de projetos de redução de emissões de GEE. 

 

O tema da globalização tem sido freqüentemente discutido como uma tendência 

mundial inexorável e o livre mercado ganha cada vez mais adeptos.  Neste sentido, a 

criação de normas em nível internacional vêm de encontro à idéia de que, para uma 

empresa ser competitiva nos moldes atuais do mundo do livre-comércio, é necessária a 

sua padronização conforme organizações já fortemente instaladas no mercado. Este é o 

caso da ISO.  

 

A globalização pode ser vista por uma outra ótica: a fragilidade das estratégias de 

ajuste microeconômico, tais como técnicas de reengenharia, de downsizing  e de 

Qualidade total.  Na lógica da globalização, muitas empresas antes consideradas 

“ilhas de eficiência”, num médio prazo, já passam por várias debilidades e baixa 

eficácia 219. Subestimar a internacionalização da economia é tão errado quanto 

considerá-la uma fase natural, à qual temos de nos adequar como um navegante ao 

sabor da correnteza” 220.  A globalização é contestada por alguns autores com 

diferentes motivos que envolvem, inclusive, dúvidas sobre a capacidade de 

financiamento das despesas correntes de uma eventual hegemonia, além da farsa de 

“integração harmoniosa do mundo do livre mercado”, onde o resultado prático deverá 

ser a submissão às normas e instituições que produzam o comportamento desejado 

pela potência principal 221. 

 

Numa outra perspectiva de crítica ao processo de regulamentação generalizado, temos 

o problema dos custos que são provocados pela padronização. Há um debate  político  

                                                                                                                                                                          
218 Porter, 1989. 
219 Pochman e Costa, 1996.  
220 Schutte, G.R. 1996. 
221 Wallerstein, Kennedy e Thurow, 1996. 
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nos Estados Unidos, onde é  questionado o excesso de “pilhas incontáveis de 

burocracia dos órgãos encarregados de controlar a poluição e outros males produzindo 

normas que se sobrepõem, se repetem e, às vezes , até se contradizem.” Neste sentido, 

os custos ocultos das normas tenderiam a se localizar no consumidor, além de tornar 

algumas empresas anticompetitivas.  

 

Para ilustrar esse debate , existe uma discussão sobre a pertinência de se criar uma 

nova série ISO (18000) para a certificação de qualidade da “saúde e da segurança 

ocupacional”, defendida pelo atual governo americano. No Brasil, já existem 

depoimentos contrários, como no caso do presidente da ABNT, que considera que 

temas trabalhistas têm seu foro de discussão próprio, ou seja, a Organização 

Internacional do Trabalho, não tendo porque a vinculação às regras de comércio. O 

governo e os empresários  brasileiros temem que essa nova “ISO Social” acabe se 

transformando em mais uma restrição não tarifária (protecionista), prejudicial ao país, 

que tem regras trabalhistas menos rígidas que outros países industrializados 222. 

 

A ISO  insere-se neste amplo debate mundial onde, por um lado, há a necessidade das 

empresas se adequarem às regras do comércio internacional para um maior acesso ao 

mercado e, por outro lado, o apelo ambiental oferecendo possibilidades de se atingir 

novos consumidores.  

 

5.2.1 Normas e competitividade 

 

Outro ponto importante com relação às normas, é a nova concepção que se tem da 

competitividade e do peso do meio-ambiente nessas relações de competitividade. 

Segundo essa nova concepção, as idéias colocadas na seção anterior (globalização) são 

questionadas. Autores como Porter223  e Van den Linde sustentam uma recente teoria 

bastante interessante do ponto de vista da relação competitividade industrial versus 

objetivos ambientais. Segundo esses autores, esta dicotomia viria do jogo entre 

benefícios privados e benefícios sociais. Assim, um lado puxaria por padrões mais 

rigorosos, o outro, por fazer regredir esses padrões. No entanto, os autores sustentam 

                                                           
222 Gazeta Mercantil, 03 e 04.08.96, artigo extraído do “The Economist”. 
223 Michael Porter e Claas van der Linde, 1995. 
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que a visão de uma batalha inevitável entre ecologia e economia proviria de uma 

noção estática da regulação ambiental onde a tecnologia, os produtos, os processos e 

as necessidades seriam todos fixos. O novo paradigma da competitividade 

internacional é dinâmico, e baseia-se na inovação. 

 

Esta nova concepção surge a partir do livro de Porter, cuja idéia principal é que, a 

partir de estudos de casos de centenas de empresas em diversos países, as empresas 

realmente competitivas não são as que apresentam os insumos mais baratos em larga 

escala, mas as com a capacidade contínua de inovar e melhorar. A partir dessa 

assertiva, Porter sustenta que os padrões ambientais podem estimular inovações que 

compensariam parte ou totalmente os custos que acarretariam. Essas compensações 

inovativas não somente reduzem os custos líquidos de conformidade à legislação 

como também levam a vantagens absolutas sobre firmas submetidas a normas 

semelhantes. A idéia central é que as compensações inovativas serão adotadas porque 

a redução dos níveis de poluição coincide geralmente com uma melhoria na 

produtividade dos recursos. Portanto, o estímulo à inovação através de regras 

ambientais severas leva a um aumento da competitividade. 

 

Esta noção do controle gerando inovação, vem da idéia de que as firmas não 

contemplam as crenças de que sempre adotam escolhas ótimas. Isso só ocorre em 

situações de otimização estáticas, onde a informação é perfeita e as oportunidades para 

desfrutar das inovações já foram todas exploradas. Mas isso não corresponde à 

realidade: o processo atual de competição dinâmica é caracterizado por modificações 

tecnológicas, informação muito incompleta, inércia organizacional e problemas de 

controle refletindo a dificuldade de alinhar o indivíduo com o grupo e os incentivos 

corporativos. 

 

No que diz respeito às normas, podemos sintetizar que, segundo Porter, se as normas 

forem bem aplicadas podem ser benéficas, conforme os seguintes itens: 

 

- Assinalam ineficiências no uso de recursos, apontando melhorias tecnológicas 

potenciais;  
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- quando relativas à coleta de dados, levam a um maior conhecimento do meio 

empresarial e do setor em que a empresa se insere, reduzindo a poluição a custos 

menores;  

- reduzem incertezas quanto à validade dos investimentos em redução de emissões 

de GEE, por exemplo,  gerando mais oportunidades para o investidor;  

- geram uma pressão que leva ao progresso e à inovação no combate à inércia 

organizacional, promovendo pensamentos criativos e a mitigação de problemas; 

-  equalizam as empresas num nível intermediário, impedindo ganhos oportunos de 

empresas que evitam investir no meio-ambiente enquanto a tecnologia ainda está 

sendo desenvolvida. 

 

5.2.2 Normas de Análise de Ciclo de Vida -  

 
Pergunta-se de que modo o MDL favoreceria uma maior eficiência nos processos 

produtivos. Dependendo da forma como as normas relativas ao MDL forem 

efetivadas, é possível que não haja incentivo às empresas em tornarem suas plantas 

mais eficientes do início ao fim do processo de produção. 

 

As empresas podem reduzir a poluição modificando ou não o processo de produção. E 

aí se situa a diferença fundamental entre as indústrias que investem apenas no final do 

processo, gerando custos adicionais, e as que investem em toda a cadeia de produção, 

melhorando a qualidade dos produtos e sua produtividade. Isto lhes proporciona, no 

final do processo, ganhos substanciais de produtividade com a eliminação de materiais 

caros e a redução dos custos de disposição de resíduos e de abatimento de emissões. A 

poluição seria portanto um uso ineficiente dos recursos em todo o ciclo de vida do 

produto. A maximização do lucro e a redução da poluição usam os mesmos 

mecanismos: uso eficiente de insumos e substituição de materiais caros por mais 

baratos. O aumento da produtividade dos recursos naturais reduz os custos privados, o 

desperdício, e aumenta o valor dos produtos para o consumidor. Assim, analogamente 

aos estudos de qualidade total, é melhor aumentar a produtividade dos recursos 

naturais no processo todo do que tentar resolver o problema das emissões finais, pois 

aquela acaba sendo a solução de menor custo. 
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No que se refere à melhoria de eficiência nos processos de geração de energia, pode-se 

fazer uma comparação com o que se tem estudado sobre Análise de Ciclo de Vida de 

um produto ou de um processo produtivo. Alguns autores têm feito algumas críticas à 

metodologia das Análises de Ciclo de Vida. Em  artigo224 publicado no Environmental 

Science & Technology, uma equipe de pesquisadores da Carnegie Mellon University - 

USA estudou Análises de Ciclo de Vida comparadas a Análises Insumo-Produto.  

 

Uma das constatações foi que, pelo fato de precisarem traçar fronteiras que limitam a 

análise a poucos produtores na cadeia das matérias-primas aos produtos finais, a 

análise de ciclo de vida só considera parte das emissões associadas a um produto ou 

processo. A análise de ciclo de vida é essencial para os tomadores de decisão, mas há 

uma ausência de dados detalhados sobre todos os processos de disposição e eliminação 

de produtos indiretamente associados ao objeto de estudo. 

 

Os limites de cada processo analisado também são complicados, pois se considerarmos 

que toda indústria é dependente direta ou indiretamente de todas as outras, como 

estipulá-los? Um exemplo para isto é o caso da indústria de copos de papel, que usa 

maquinária para sua execução, que por sua vez utiliza aço, fabricado a partir de 

carvão, energia, e assim por diante. Como é impossível determinar diretamente todas 

as interações diretas e indiretas de um processo, a  análise de ciclo de vida, por vezes, 

negligencia alguns impactos, concentrando a análise nos processos mais importantes. 

Mas, pelo menos, trata-se de uma análise mais abrangente do que as análises pontuais 

de projetos para redução de emissões de GEE.  

 

O problema é que uma visão estreita pode ignorar efeitos importantes e levar a 

conclusões incorretas. Os efeitos indiretos da produção crescente de um commodity, 

por exemplo, são tipicamente mais intensos que os diretos. A área de informática é 

outro exemplo típico, pois os efeitos diretos são muito pequenos, enquanto os indiretos 

são 26 vezes maiores225. O mesmo ocorre em projetos de redução de emissões de 

GEE, cujos impactos indiretos quase nunca são considerados. 

 

                                                           
224 Lave, C-F., Hendrickson e McMichael. 1995. 
225 Idem. 
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A Análise de Ciclo de Vida é uma ferramenta importante para as decisões de 

prevenção. No entanto, pode levar a erros qualitativos e quantitativos. Bens e 

processos requerem produtos de quase todos os setores da economia, diretamente. 

Ignorar a vasta maioria destes insumos, significa ignorar a vasta maioria de emissões 

de poluentes. A Análise de Ciclo de Vida indica, na verdade, dentre os produtos da 

mesma classe, qual o melhor, mas não aponta entre uma classe e outra, qual o mais 

adequado. Assim, a Análise de Ciclo de Vida pode ser incompleta em certas situações. 

Uma  idéia inovadora é a dos pesquisadores da Carnegie Mellon University, que 

propuseram uma metodologia que alia a análise insumo-produto à de ciclo de vida. 

 

Alguns outros pontos polêmicos quanto ao emprego das análises de ciclo de vida são: 

o fato da técnica ainda estar em estágio inicial de desenvolvimento; os problemas 

metodológicos decorrentes; a aplicação inadequada no “marketing”e a possibilidade 

de criação de barreiras ao comércio internacional; os custos para elaboração; o 

impacto potencial sobre as partes interessadas não envolvidas na contratação ou na 

execução do estudo; omissão quanto a aspectos importantes no processo de tomada de 

decisão; a transparência da análise. 

 

Uma outra fraqueza do método de análise de ciclo de vida é o fato de que quem faz a 

análise não o faz considerando aquele ciclo de vida que analisou no dia do “retrato”. A 

análise é empreendida em função de uma média, nem sempre se reportando ao 

mínimo, ao máximo, ou ao desvio-padrão dos fatores ambientais associados. 

 

No caso das certificações de projetos MDL virem a ser administradas pela ISO, 

sugerimos que as normas referentes à Inventário de Emissões da série de normas ISO 

14040 sirvam como exemplo, por se tratar de normas quantitativas e não qualitativas. 

As normas ISO que lidam com "Qualidade" e "Melhoria Contínua" seriam totalmente 

inadequadas, conforme exposto anteriormente. 

 

Um exemplo de contribuição da Análise de Ciclo de Vida para quantificar impactos 

indiretos no uso de fontes alternativas de energia é o estudo "Life Cycle  Inventory of 

Biodiesel and Petroleum Diesel"226 .Neste estudo sobre a biomassa Soja , foi 

contabilizado o uso de combustíveis fósseis para a agricultura da soja, o transporte da 
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soja, trituração, transporte do óleo de soja, conversão em óleo de soja, transporte do 

biodiesel e combustão do biodiesel. Apresentamos o total do uso de combustíveis 

fósseis no processo de biodiesel e de diesel de petróleo, assim como a emissão de CO2 

decorrente do biodiesel, comparativamente à emissão de CO2 decorrente do diesel de 

petróleo nas Tabelas 17 e 18. 

 
Tabela 17 - Comparação dos Inventários de Consumo de Recursos primários pela Análise de Ciclo de 

Vida do Biodiesel de soja  e do Diesel de Petróleo (kg/bhp-h)227 
Matéria Bruta Total de consumo pela 

Análise de Ciclo de Vida 
do Biodiesel de Soja 

Total de consumo p/ Anál.  
Ciclo de Vida - Diesel  
petróleo 

Carvão 0,00703 0,00589 

Calcário 0,00114 0,00112 

Gás natural 0,03075 0,01620 

Óleo 0,01011 0,18894 

Perlite 1,87E-06 0,00004E-06 

fosfato 0,00940 0 

Potássio 0,00442 0 

Cloreto de sódio 0,00350 0 

Urânio 1,87E-07 1,41E-07 

água 86.364 0,02629 
Elaboração própria. Fonte: Paper NREL/SR-580-24089  

 
Tabela 18 - Comparação de Emissão de CO2 a partir da Análise de Ciclo de Vida do Biodiesel de Soja e 

do Diesel de Petróleo 
Emissão de CO2 Biodiesel de soja  

(g CO2/bhp-h) 
Diesel Petr óleo 
(g CO2/bhp-h) 

CO2 de biomassa 0(a) 0 

CO2 de comb. fóssil 136,44735 633,275 

Total 136,44735 633,275 
Elaboração própria. Fonte: Paper NREL/SR-580-24089. Obs: A combustão da soja emite 543,34 g 
CO2/bhp-h que foram consideradas compensadas por novas plantações de soja, que absorvem, por 

fotossíntese, o CO2 emitido. 
 

Estes dados ilustram como uma análise de ciclo de vida pode apresentar resultados 

muito diferentes do que se costuma entender a respeito da biomassa. Em termos de 

emissão de CO2, o ciclo do Biodiesel de soja emite 136,45 gCO2/bhp-h,(Tabela 13) 
                                                                                                                                                                          
226 Paper NREL/SR-580-24089. 1995. 
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mas é comum a referência à biomassa renovável como fonte não  emissora do CO2. 

Estes dados são importantes, não só para uma análise mais abrangente em termos de 

emissão de CO2, como também na avaliação de outros impactos ambientais indiretos. 

Observa-se, por exemplo, o uso de um grande volume de água, além do uso de outros 

produtos como o potássio, fosfato e cloreto de sódio,(Tabela 12) no caso do biodiesel 

de soja, o que o coloca em desvantagem relativamente ao diesel de petróleo. 

 

Para finalizar este capítulo, podemos observar que, dependendo das normas a serem 

definidas pelo MDL, as linhas de base assumirão valores totalmente diferentes. Se 

considerarmos o exemplo acima, de normas de ciclo de vida, a linha de base de um 

tipo de fonte estaria totalmente diferente de uma linha de base estabelecida por normas 

não tão abrangentes. A biomassa é considerada não emissora de GEE, segundo o 

IPCC, mas através da análise de ciclo de vida do estudo acima, vimos que ela emite 

cerca de 20% da emissão de CO2 relativa ao diesel de petróleo. (133,45 gCO2/bhp-h e 

633,27 gCO2/bhp-h, respectivamente). Uma outra observação importante refere-se à 

capacidade de gerenciamento do MDL por alguma instituição internacional. Devido 

aos diversos elementos estudados, instituições como a ISO não são adequadas para 

este papel. A principal fraqueza encontrada neste organismo normativo é o caráter 

autoreferenciado e por demais subjetivo das suas normas ambientais e de qualidade, 

principalmente às que se referem aos processos produtivos e não aos produtos. Estas 

características tenderão a se repetir no caso de normas ISO para o MDL, devido aos 

inúmeros aspectos de indefinições que envolvem a certificação de projetos redutores 

de emissão de GEE. 

 

                                                                                                                                                                          
227 1bhp = 745,7W  
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6  Estudo de Caso do Setor Elétrico Brasileiro 

 

Neste capítulo, será discutido um trabalho desenvolvido pelo 

IVIG/ANEEL/PNUD/MCT228, em 1999/2000, que avalia o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, MDL, como instrumento efetivo de redução de gases de efeito 

estufa (GEE) no setor elétrico brasileiro, bem como instrumento propulsor de algum 

desenvolvimento ao país.  

 

Foram, também, objetos de estudo, as novas resoluções da ANEEL que favorecem o uso 

do MDL tais como as que tratam dos benefícios do rateio da Conta de Consumo de 

Combustíveis (CCC) , do repasse dos Valores Normativos, do desenvolvimento da 

cogeração e do uso eficiente da energia.  

 

O quadro brasileiro de geração elétrica para os próximos dez anos, a presença de fontes 

alternativas nesta geração, assim como projetos propostos, ou já em desenvolvimento, 

que apresentam potencial de redução de emissão de gases de efeito estufa (GEE) estão 

presentes. Foi analisado o estágio atual do instrumento MDL, de modo a se estudar as 

hipóteses mais prováveis de implantação do mesmo, para um exercício de 

contabilização de abatimento de GEE.  

 

Foram, também, analisadas as faixas de custos de implantação de alguns 

empreendimentos, procurando-se estimar o preço final da energia gerada, o custo de 

abatimento de carbono e as TIRs , taxas internas de retorno, para 4 situações: TIR do 

projeto sem benefício algum, TIR do projeto com benefício do MDL, TIR do projeto 

com benefício do uso de recursos CCC (resol. Aneel 245 de ago/99) e TIR do projeto 

com ambos os benefícios, MDL e CCC. Desta forma, apresentamos, ainda que 

preliminarmente, alguns projetos e tipos de fontes de geração de energia mais passíveis 

de serem adotados por um futuro MDL.  

 

Algumas planilhas de cálculo foram executadas no intuito de facilitar a análise de 

alguns dos projetos citados ao longo do trabalho. As seguintes informações podem ser 

                                                           
228Pesquisadores: André Pereira, Edson Montez, Christiano Campos, Luciano Oliveira,  Marcelo Reis, M. 
S. Muylaert, Raquel Ambram. Superv: L. P. Rosa, M. A Freitas e J. Miguez. Ver Muylaert(coord), 2000.  
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extraídas das tabelas para cada projeto: potência instalada; horas/ano; fator de 

capacidade; energia gerada; vida útil; investimento; prazo de construção; custo 

manutenção; preço estimado de venda de energia; renda líquida anual. Estas 

informações, em sua maioria, foram obtidas através de pesquisa bibliográfica, ou 

através de realização de estimativas. Convém ressaltar que o ítem “Preço estimado de 

venda de energia” teve seu valor retirado da Resolução número 233 da Aneel, sendo 

devidamente convertido para o valor em dólares, sendo aqui considerado US$1=R$ 2, 

convencionalmente. 

 

Um segundo grupo de informações existentes nas tabelas refere-se ao Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo, MDL: valor do certificado; carbono evitado; benefício anual e 

emissões evitadas. Neste grupo de informações estimou-se US$ 10/tonelada de carbono 

para os valores dos Certificados MDL229. No ítem referente a carbono evitado, 

utilizaram-se os seguintes índices: emissões do óleo diesel- 0,25 ton/MWh; emissões do 

gás natural- 0,12 ton/MWh. 

 

Um outro grupo de informações diz respeito à Sub-rogação da Conta Consumo de 

Combustíveis: produção mensal; consumo específico de combustível; preço diesel CIF; 

equivalente hídrico; benefício anual. Estas informações encontram-se presentes apenas 

nas planilhas referentes à substituição do óleo diesel, e não nas substituições de Gás 

natural, uma vez que esta Resolução número 245 da Aneel só prevê a substituição de 

derivados de petróleo. Os ítens relativos ao consumo específico de combustível, preço 

do óleo diesel e equivalente hídrico são valores usualmente praticados pela Aneel. A 

fórmula do benefício anual foi extraída da Resolução número 233 da Aneel. A Tabela 

19 apresenta um resumo dos principais resultados e informações obtidos a partir da 

análise dessas planilhas: 

 

                                                           
229 Ver  documento “Efeito Estufa e Convenção sobre Mudança do Clima” elaborado pelo BNDES/MCT, 
com estimativa de US$5,00 a US$15,00 por tonelada de carbono reduzido. 
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Tabela 19 - RESUMO DOS PRINCIPAIS RESULTADOS (FONTE: ELABORAÇÃO PRÓPRIA) 
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A 30 0,4 105.120 20 50.000 1 3.803 515.718  3,99 4,75 12,00 12,75 

B 0,05 0,6 262,8 50 100 1 5,8 3.223 5,37 5,88 10,28 11,34 

C 0,05 0,6 262,8 50 100 1 5,8 1.577 5,38 5,63 - - 

D 3 0,6 15.768 20 2.500 2 589 77.358 23,14 24,75 39,68 41,63 

E 3 0,6 1.768 20 2.500 2 589 37.843 23,14 23,93 - - 

F 8,87 0,3 23.310 20 28.730 2 1.512 114.360 0 0,36 2,92 3,28 

G 32 0,8 224.256 20 100.000 2 7.490 1.100.199 3,81 4,62 12,38 13,18 

H 32 0,8 224.256 20 100.000 2 7.490 548.530 3,81 4,22 - - 

I 45,6 0,7 279.743 30 6.000 2 2.370 534.221 36,54 37,74 - - 

J 4,5 0,9 35.119 30 5.790 2 768 3.004.363 13,26 30,63 26,90 49,63 

 (*) A – Proj de Energia Eólica substituindo geração elétrica com base em Óleo Diesel. 
B – Proj de Usina de Biomassa de Óleo de Palma substituindo ger. Elétr. com base em Óleo Diesel. 

C – Proj de Usina de Biomassa de Óleo de Palma substituindo geração elétrica com base em Gás Natural. 
D – Proj de Usina de Biomassa de Casca de Arroz substituindo geração elétrica com base em Óleo Diesel. 
E – Proj de Usina de Biomassa de Casca de Arroz substituindo geração elétrica com base em Gás Natural. 
F – Proj de Usina de Biomassa de Carvão Vegetal substituindo geração elétrica com base em Óleo Diesel. 

G – Proj de Usina de Biomassa de madeira através de sistema integrado de gaseificação (projeto WBP) 
substituindo geração elétrica com base em Óleo Diesel. 

H – Proj. de Usina de Biomassa de madeira através de sistema integrado de gaseificação (projeto WBP)  
substituindo geração elétrica com base em Gás Natural. 

I – Proj de Conservação de Energia através da Coleta Seletiva e Reciclagem de 30% do Lixo Urbano. 
J – Proj de Usina de Biomassa de Gás Natural do Lixo substituindo ger. Elétr. com base em Gás Natural 

 

 

De modo preliminar podemos concluir que, dependendo da fonte que está sendo 

substituída, as emissões evitadas de um mesmo projeto se alteram. Como exemplo, o 

projeto de Usina de  biomassa de casca de arroz que substitui óleo diesel apresenta 

maiores valores na coluna de emissões evitadas, 77.358 tC-CO2/20 anos, do que o 

mesmo  projeto substituindo gás natural, 37.843/20 anos. Isto porque a emissão de 

carbono proveniente da queima de gás natural é menor do que a emissão de carbono 

proveniente  da combustão de óleo diesel230.  

 

Dentre os projetos citados no quadro resumo, os que mais geram energia são os de fonte 

eólica no Ceará, 105.120 MWh/ano e o Projeto WBP, 224.256 MWh/ano, previstos no 

                                                           
230 Segundo IPCC, 1996, o Gás Natural emite 0,69 tC/TEP e Óleo Diesel emite 0,9 tC/TEP. 
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Plano Decenal da Eletrobrás, seguidos do projeto de Usina Termelétrica a partir de 

Lixo, 35.119 MWh/ano. 

 

Comparativamente, o projeto que evita maior emissão é o da Usina de Biomassa de Gás 

do Lixo em substituição ao gás natural, cerca de 3 milhões tC/30 anos, uma vez que, na 

queima de metano, CH4, calculamos dois tipos de emissões evitadas: as relativas à 

queima do combustível fóssil gás natural, além de contabilizar a emissão evitada de 

metano do lixo que seria deixado a céu aberto caso não fosse usado como fonte de 

energia. Em termos de aquecimento global, é melhor queimar o gás do lixo, CH4, 

produzindo CO2, do que deixar que o CH4 seja emitido. Isto deve-se a que, segundo o 

IPCC, o potencial de aquecimento global do CH4 é 21 vezes maior do que o potencial 

de aquecimento do CO2, num período de 100 anos. 

 

De um modo geral, as taxas internas de retorno (TIRs) dos projetos que utilizam 

recursos da Conta Consumo Combustível (CCC) são bem mais vantajosas do que as que 

utilizam o MDL (com a hipótese utilizada de 10 dólares/tC). A diferença de TIRs entre 

os projetos sem benefício algum e os projetos com benefício do MDL são ainda 

pequenas. Só no caso do projeto de geração termelétrica a partir do gás do lixo é que 

esta observação se inverte, devido à contabilização dupla de emissões evitadas, de CH4 

e CO2, que os projetos deste tipo envolvem. 

 

Uma outra preocupação na análise dos projetos foi apontar seus impactos indiretos, de 

modo que os mesmos não sejam reduzidos a simples “projetos abatedores de emissão de 

carbono”.  Neste sentido, foram criados quadros que mostrassem algumas vantagens e 

desvantagens de projetos de geração de energia elétrica a partir de fonte eólica e de 

biomassa, em termos de geração de emprego e renda, desenvolvimento tecnológico para 

o país, além de questões técnicas, operacionais, econômico-financeiras e ambientais. 

 

Através da criação de uma metodologia de análise dos projetos Fontes Renováveis no 

Setor Elétrico Brasileiro para o MDL, envolvendo não só a análise quantitativa de 

redução de emissão de gases de efeito estufa, mas também uma análise qualitativa de 

diversos aspectos que venham a indicar as vantagens e desvantagens dos projetos para o 

país, foram feitos quatro quadros síntese das seguintes tipologias de projetos: Geração 

Eólica, Biomassa de Madeira, Biomassa de Resíduos Sólidos, Conservação de Energia 
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através da Reciclagem de Resíduos Sólidos. Deste modo, encontram-se resumidas, a 

seguir, as principais questões levantadas sobre os referidos tipos de projeto utilizando-se 

uma mesma metodologia, aplicável a outras tipologias de projetos. Esta análise poderá 

vir a ser quantificada através do uso de pesos numéricos para sua valoração 

hierarquizada.  

 

I)ASPECTOS PARA ANÁLISE DA GERAÇÃO EÓLICA231 

 

I.1)Itens Técnicos  

 

-Capacidade de geração. 

Pode-se observar desde sistemas eólicos simples até os que apresentam maior grau de 

sofisticação. As máquinas também apresentam enorme grau de variedade, podendo 

gerar desde algumas dezenas de KW (pequenos aerogeradores, com diâmetro de rotor 

menor que 16 m) até a classe dos MW(grandes aerogeradores, com diâmetro de rotor 

acima de 48,1 m). Atualmente, potências acima de 2 MW já estão em fase de 

desenvolvimento. Entretanto, existem ainda algumas dúvidas quanto aos limites 

comerciais para o seu desenvolvimento. Potências de 2 a 3 MW, com diâmetro de rotor 

variando entre 70 e 80 m, parecem ser razoáveis para aplicação terrestre. Quanto à 

aplicação “offshore”, há uma tendência de se utilizar unidades ainda maiores, em 

decorrência da infra-estrutura e problemas de acesso às máquinas, que ficam instaladas 

no mar. 

 

-Tecnologias existentes para a geração de energia eólica 

Há equipamentos instalados em terra (tecnologia “onshore”) e, em alguns lugares do 

mundo, também há máquinas aerogeradoras instaladas no mar (tecnologia “offshore”). 

Quanto aos tipos de aerogeradores, estes podem possuir rotores com eixo vertical 

(Darrieus) ou rotores com eixo horizontal (tipo hélice). No caso destes últimos, é grande 

a complexidade tecnológica envolvida: além do número de pás do rotor poder variar de 

um lugar para outro (há rotores com 1, 2,  3 ou 4 pás, o penúltimo modelo é 

caracterizado por apresentar um maior equilíbrio estático e dinâmico, o que diminui 

problemas com vibração e melhora o seu desempenho em relação a rotores com 1, 2 ou 

                                                           
231 Ambram e Muylaert, 2000. 
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4 pás), há sistemas eletrônicos de ajuste e controle da potência, da velocidade do rotor e 

do sistema de conversão de energia.  

 

Também a distância e distribuição das máquinas pelo sítio é um fator fundamental para 

uma melhor eficiência de geração energética. Apesar de todos os itens acima citados 

influírem na eficiência dos sistemas eólicos, devem ser levados em consideração ainda 

na etapa de projeto dos mesmos, uma vez que, com o sistema já em operação, a 

mudança do tipo de tecnologia ou especificações dos equipamentos é praticamente 

inviável. 

 

-Vantagens e desvantagens relativas à tecnologia adotada. 

A Tecnologia “offshore” apresenta problemas de acesso para manutenção e operação 

(O&M), uma vez que as máquinas estão localizadas no mar. O desgaste nos Rotores de 

eixo vertical (Darrieus) é muito grande. Além disso a área necessária para sua instalação 

é muito maior, uma vez que as pás do rotor giram horizontalmente, exigindo assim uma 

maior distância entre as máquinas. São grandes as variações existentes entre fabricantes 

de Rotores de eixo horizontal ocasionando também uma grande variação tanto no seu 

desempenho quanto no seu custo. Entre os principais fatores para a melhoria de 

desempenho das máquinas, podem ser destacados: a fabricação de torres mais altas, com 

materiais mais leves; possibilidades de operação com velocidades variáveis; sistema de 

controle de passo; e o uso de geradores diretamente acoplados à rede, eliminando assim 

a caixa de transmissão e reduzindo gastos com O&M. Estes fatores podem ainda ser 

combinados entre si, de maneira a se obter uma maior eficiência energética.  

 

-Materiais utilizados . 

Atualmente as pás são fabricadas em fibra de vidro e, de acordo com o fabricante do 

equipamento, podem ser revestidas com uma resina, de modo a minimizar a poluição 

sonora. Quanto às torres, apresentam estrutura tubular, geralmente de aço. Em alguns 

lugares ainda encontra-se torres com estrutura de metal entrelaçado, apresentando uma 

menor capacidade nominal. 

 

-Origem dos materiais. 

Os principais fabricantes de aerogeradores são empresas alemãs e dinamarquesas. 

Porém, no caso do Brasil, nas Usinas da Prainha, Taíba e Palmas, grande parte dos 
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equipamentos foi fabricada no próprio país. As pás (cada uma medindo 20 m de 

comprimento e pesando cerca de 1 ton) foram fabricadas pela Wobben Winpower, 

subsidiária brasileira da Enercon (empresa alemã) e as torres, pela CONFAB, situada 

Pindamonhangaba, interior de São Paulo.  

 

-Diferenças técnicas relativas a outros projetos no mundo. 

No Brasil, não há necessidade da utilização de tecnologia “offshore”, visto que estudos 

de potencial eólico já realizados no país indicam que a ocorrência de regiões com alto 

potencial de geração eólica. Quanto ao tipo de equipamento, são máquinas importadas, 

de fabricantes com tradição no mercado. Entretanto, os equipamentos instalados no país 

são de pequeno e médio porte (até hoje, as máquinas eólicas com maior capacidade 

nominal instaladas no Brasil são de 500 kW, enquanto, na Alemanha, por exemplo, já 

existem máquinas com capacidade nominal de 1,5 a 1,6 MW). Um grande diferencial 

em relação a outros projetos eólicos está nas Usinas da Taíba e Prainha, as primeiras no 

mundo instaladas sobre dunas móveis. 

 

-Estruturação das peças no solo. 

A estruturação das peças no solo varia de acordo com o tipo de terreno da região. No 

Brasil, existem turbinas instaladas sobre dunas móveis, colinas e sobre regiões de 

campos e pastagens. Geralmente, o que muda de um tipo de terreno para outro são 

especificações de construção civil, pois as condições do terreno onde a máquina será 

estruturada mudam drasticamente de um caso para outro. No caso das usinas instaladas 

sobre dunas móveis, a situação é bastante especial e requer dispositivos que ofereçam 

maior segurança. 

 

-Sítio escolhido: características do solo, do vento, da propriedade e do entorno. 

O principal fator para a escolha de uma região é o conhecimento de seu potencial eólico, 

visto que a potência extraída varia com o cubo da velocidade do vento. Assim, a 

metodologia de avaliação de possíveis localizações de parques eólicos deve levar em 

conta todos os parâmetros da região que possam vir a influenciar nas condições do 

vento. Entre estes, podem ser destacados: a presença de “obstáculos” nas redondezas, a 

descrição da rugosidade do terreno (a topografia ambiental, que geralmente pode ser 

caracterizada pela vegetação, utilização da terra, construções, etc.) e a orografia da 
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região, como, por exemplo, a proximidade de colinas, que podem interferir na 

aceleração do fluxo de ar. 

 

I.2)Itens Operacionais 

-O meio como as peças chegam ao local varia de acordo com a localidade escolhida 

para a instalação da usina. Geralmente as peças chegam de navio. No Brasil, por 

exemplo, há usinas longe do litoral (Morro do Camelinho), o que dificulta e onera o 

transporte das máquinas. Outro exemplo é o caso de Fernando de Noronha, onde há uma 

turbina instalada no alto de uma colina. 

 

-A montagem e instalação das máquinas pode variar de acordo com o fabricante, de 

acordo com alguns parâmetros locais e, também, de acordo com o tamanho e 

capacidade da máquina. No caso das Usinas da Prainha, Taíba e Palmas, ambas 

montadas pela Wobben, a instalação das máquinas foi realizada em 4 grandes blocos de 

montagem: 2 módulos de torre + nacele + conjunto das pás e rotor, que são montados no 

chão e erguidos com o auxílio de um guindaste de 400 ton. Cada aerogerador levou 

cerca de 1 a 2 dias para ser montado. Entretanto, este tempo pode variar em função das 

condições do vento, uma vez que o rotor com as 3 pás pesam algumas toneladas e são 

suspensos com a ajuda do guindaste. Esta operação requer determinados cuidados pois, 

em dias de vento forte, há risco de acidentes.  

 

-Manutenção das Usinas Eólicas 

A manutenção varia em função das especificações das máquinas. No caso das Usinas da 

Prainha, Taíba e Palmas, é realizada uma manutenção preventiva, de 6 em 6 meses. Esta 

manutenção leva cerca de 1 dia e é realizada em uma máquina de cada vez, isto é, 

enquanto uma máquina fica parada, em processo de manutenção, as outras continuam 

operando normalmente.Os custos de O&M representam cerca de 3 a 5% da receita. 

 

-Dimensão da equipe para a manutenção 

Geralmente, a equipe de manutenção é pequena. A equipe de O&M das máquinas das 3 

Usinas montadas pela Wobben possui cerca de 8 a 10 técnicos. 

 

-Acesso para consertos 
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Os equipamentos instalados nas Usinas da Prainha, Taíba e Palmas são dotados de 

sistemas informatizados de supervisão e controle que possibilitam que as usinas sejam 

operadas, monitoradas e controladas à distância, por computador. Além disso, há 

também, no interior das torres, uma escada que vai até o seu final, onde está o rotor. As 

máquinas também estão distribuídas de maneira que seja possível a movimentação de 

um guindaste, caso haja necessidade de se sustentar alguma peça pesada. 

 

-Produtos e peças necessários para a manutenção 

A necessidade de reposição de produtos e peças varia em função das especificações das 

máquinas e da sua interligação à rede. 

 

-Interligação às redes existentes  

O sistema eólico de geração de energia elétrica pode ser interligado à rede de duas 

maneiras, com ou sem transmissão por engrenagens. A primeira consiste na maneira 

mais tradicional de se projetar uma turbina eólica, colocando um trem de engrenagens 

entre o rotor e o gerador. Segundo alguns projetistas de aerogeradores, isto garante alta 

qualidade a preços mais baixos, incorporação de um “know how”de tradição e a 

oportunidade de se mudar de fornecedor de componentes visando aumentar a qualidade 

do sistema ou reduzir custos. Quando a interligação é realizada sem engrenagens, o 

gerador é acoplado diretamente à rede, sem haver a necessidade de se utilizar caixa de 

transmissão. Desta maneira, o número de peças mecânicas é reduzido 

consideravelmente, o que torna a M&O mais simples. Quando este tipo de interligação à 

rede encontra-se combinado com estol ou controle de passo motorizado e um sistema 

elétrico de orientação da nacele, não há necessidade de se utilizar óleo de lubrificação, o 

que também ajuda a simplificar o processo de M&O. 

 

-Riscos de “parada” do aerogerador 

99% dos casos dos casos de “parada” do aerogerador se devem a problemas da rede 

elétrica e 1% corresponde a manutenção e falhas mecânicas. Pode ocorrer sub ou 

sobretensão. Nas Usinas da Taíba e Prainha, houve alguns problemas relacionados à 

rede. Estas regiões estão situadas no final da linha de transmissão (ponta de linha), onde 

é mais freqüente a ocorrência de variação de tensão, ocasionando sub ou sobretensão. 

Este problema foi resolvido com a instalação de um banco de capacitores, que melhorou 

a eficiência de controle da tensão na rede. Não se pode deixar de mencionar que existe 
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uma velocidade de vento mínima, abaixo da qual a máquina não opera, deixando de 

gerar energia. Mesmo em regiões, onde o potencial eólico é alto, há sempre o risco de, 

durante algum tempo (às vezes somente algumas horas), a velocidade do vento ficar 

abaixo da velocidade mínima de operação da turbina e, conseqüentemente, a máquina 

ficar “parada”. 

 

-Casos de excesso ou falta de energia eólica 

A energia eólica é somada à gerada em hidro e termelétricas , em um sistema híbrido. 

Isso é necessário porque, na ausência de ventos, não será possível contar com a energia 

eólica. Pesquisadores já estudam a viabilidade de armazenar parte da energia eólica 

produzida em baterias, de modo que o sistema possa ser independente. 

 

I.3)Itens Ambientais 

-Impactos sonoros 

Variam de acordo com as especificações dos equipamentos. As turbinas do tipo 

múltiplas pás (multivane fans) são mais barulhentas devido a ineficiência de seu rotor, 

mas os aerogeradores de hélices de alta velocidade são bastante silenciosos. A fim de 

evitar que algum ruído gerado venha a incomodar moradores próximos, é importante 

que seja mantido um nível de emissão de ruído dentro dos padrões estabelecidos por 

normas locais. 

 

-Impactos visuais  

Em termos de impactos ambientais, este é o problema mais crítico a ser considerado. 

Pode-se dizer que não há tipo de conversão energética que interfira na paisagem mais 

que a energia eólica. Nos países onde há grandes parques eólicos, é grande a alteração 

causada na paisagem por centenas de  torres metálicas enfileiradas. Sendo assim, nos 

projetos de sistemas eólicos devem sempre ser consideradas as questões estéticas. 

 

-Impactos nas rotas de animais 

Quanto aos impactos causados na rota de aves, é necessário que, durante a fase de 

elaboração do EIA/RIMA, seja realizado um estudo da rota de animais na região onde 

se pretende realizar o projeto eólico. 

 

-Riscos de acidentes 
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É muito pequeno o risco de acidentes. Tem-se notícia de um acidente, ocorrido na 

Dinamarca. Durante a operação, as três pás se soltaram de uma máquina eólica de 1,8 

MW, caindo no chão. Não houve vítimas. 

 

-Perturbação do lazer 

Embora no litoral, as Usinas da Taíba e da Prainha estão situadas a cerca de 1500 m do 

mar, o que não impede o uso das praias por moradores e turistas. No caso particular 

destas Usinas, os aerogeradores viraram uma espécie de “cartão postal” da região, 

atraindo sempre muitos visitantes ao local. 

 

I.4)Itens Financeiros e Econômicos 

-Economias de escala projetadas em termos de custo de geração de energia total 

Há uma tendência de que o custo de uma máquina por kW gerado decaia, conforme os 

sistemas eólicos vão aumentando de tamanho. 

 

-Retorno financeiro do investimento  

Pode variar de acordo com o projeto e o investimento. As especificações dos 

equipamentos utilizados também influenciam muito montante a ser investido. De acordo 

com a Wobben (out/1999), geralmente o tempo de retorno do investimento é de cerca de 

8 a 10 anos, mas, no Brasil, com a instabilidade da relação Real/Dolar, este tempo pode 

ser aumentado para cerca de 12 anos. 

 

-Custo do Kwh gerado  

Pode variar de acordo com o projeto e o investimento. As especificações dos 

equipamentos utilizados também influenciam muito no preço das máquinas. Para a 

Wobben, no Brasil, o custo de potência instalada gira em torno de US$ 100/kw.  

 

-Riscos de investimento no setor de geração eólica no Brasil 

Uma vez que o país apresenta regiões com elevado potencial eólico e o processo de 

transformação energética encontra-se em fase já bastante amadurecida, com um número 

elevado de fabricantes fornecendo modelos variados de máquinas eólicas, o maior risco 

de investimento neste setor no Brasil passa a ser instabilidade da relação Real/Dólar. 

 

I.5)Itens Sociais 
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-Demanda por empregos 

Embora haja geração de empregos, esta é bastante pequena. A montagem e instalação 

das máquinas é realizada em um curto espaço de tempo e a sua manutenção e operação, 

embora varie de acordo com o tipo e número de máquinas instaladas, não envolve uma 

grande demanda de pessoal. 

 

 

II)GERAÇÃO POR BIOMASSA232 - Aspectos relativos ao Projeto WBP 

 

II.1)Itens Técnicos 

 

-Informações gerais 

Participam deste projeto, na forma de um Consórcio, a ELETROBRÁS (Centrais 

Elétricas Brasileiras S/A), a Companhia Hidroelétrica do São Francisco (CHESF), a 

Fundação de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (CIETEC), a Companhia Vale 

do Rio Doce (CVRD) e a SHELL (Shell Brasil & Shell International (SHELL). O 

Global Environmental Facility (GEF), órgão ligado a FAO, que atua como principal 

financiador de ações relacionadas ao meio ambiente, vem apoiando este projeto com 

recursos a fundo perdido, já que o mesmo está voltado para a geração de novas 

tecnologias consideradas ambientalmente corretas. Outras entidades que participaram 

financiando as duas primeiras fases do projeto foram: Rockfeller Foundation, e a 

Winrock International. 

 

-Capacidade de geração 

O intuito do Projeto WBP/SIGAME, que visa o aproveitamento de biomassa florestal 

como combustível primário na geração de energia elétrica, é a implantação de uma 

usina de demonstração, com capacidade instalada de 32 MW. O projeto tem como 

objetivo demostrar, em escala mundial, a viabilidade comercial da geração de 

eletricidade a partir da madeira, empregando a tecnologia de gaseificação integrada a 

uma turbina a gás, em ciclo combinado. Com fator de capacidade previsto de 80%, 

estima-se que a produção anual de energia atinja cerca de 224.256 MWh/ano.  

 

                                                           
232 Montez e Muylaert, 2000. 
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-Consumo de combustível: O consumo de madeira é estimado em torno de 0,75 

ton/MWh. -Eficiência de conversão: A eficiência de conversão é estimada em 43%. 

 

-Desenvolvimento do projeto 

O Projeto foi concebido para ser desenvolvido em cinco fases: Estudos iniciais 

(julho/1991-julho/1992); Desenvolvimento de equipamentos, engenharia básica e 

infraestrutura institucional (julho/1992-dezembro/1996); implantação (deveria começar 

em 1997, mas foi postergada por dificuldades na negociação do financiamento); 

Operação em regime de demonstração (não realizada ainda); Operação comercial (pelo 

cronograma original, a operação comercial estava prevista para o ano 2001). 

 

II.2)Operação da planta 

 

-Localização da planta 

A planta deverá ser instalada no interior do estado da Bahia. A conversão da energia da 

biomassa em eletricidade inicia-se na área de recebimento da madeira, cujo objetivo é 

armazenar a madeira em forma de toras recebida das florestas e produzir cavacos com 

granulometria adequada à gaseificação. Parte da madeira recebida será encaminhada 

diretamnte para alimentação da linha de picagem e parte deverá ser armazenada para 

quando não houver abastecimento de combustível, sendo sempre movimentada com 

gruas móveis. Após a mesa alimentadora, as toras esguem por transportadores de 

correias e rolos para transformação em cavacos no picador de tambor, passando antes 

por uma estação de lavagem e detecção de metais. Uma área a céu aberto receberá os 

cavacos vindos do picador, transportados por correias transportadoras, para estocagem 

em pilhas. De acordo com a necessidade, os cavacos são retomados da pilha e seguem 

para o secador de cavacos, onde se utilizam os gases de combustão para reduzir a 

umidade da biomassa de 35% para a faixa de 10 a 20%, aumentando a eficiência da 

planta e posssibilitando que o gás, no sistema de gaseificação, possa ser queimado na 

turbina a gás. O secador operará em fluxo cruzado com os gases quentes provenientes 

da caldeira de recuperação, que entrarão no fundo do secador e atravessarão o leito de 

biomassa, promovendo a secagem dos cavacos.  

 

-Gaseificação-geração elétrica 
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Os cavacos secos alimentarão o gaseificador juntamente com o ar e, em uma reação de 

combustão incompleta, ocorrerá a geraçào do gás combustível. Na sequência, o gás será 

resfriado, purificado e enviado à turbina a gás. Os gases de exaustão da turbina passarão 

através da caldeira de recuperação de calor, onde gerarão vapor que alimentará o 

turbogerador a vapor. As descargas do turbogerador ocorrerão em um condensador 

arrefecido com água proveniente da torre de resfriamento. O condensado produzido 

volta ao sistema de água de alimentação da caldeira, onde também ocorrem as 

reposições de perdas com água desmineralizada. 

 

II.3)Tecnologia 

 

-Turbina a ser utilizada 

A turbina a gás a ser utilizada é do tipo aeroderivada, fabricada pela General Eletric, 

modelo LM 2500, modificada para a queima de gás com baixo poder calorífico (cerca 

de 5.800 KJ/Nm3. 

 

-Motivação para escolha da tecnologia de turbinas a gás 

As turbinas a gás permitem a obtenção de altas eficiências térmicas devido ao fato de 

que a temperatura máxima do ciclo em tais turbinas ser muito superior `a temperatura 

máxima nos ciclos com turbinas a vapor. Além disso, quando comparados com ciclos a 

vapor, os custos de investimento unitário de ciclos a gás são relativamente baixos. 

Ciclos a vapor tem seus custos girando em torno de US$ 2.500/KW, enquanto ciclos 

combinados de turbina a gás apresentam custos de US$ 2.000/KW (Cenbio / 1999). 

 

-Modificações necessárias na turbina escolhida 

As principais alterações deverão ser efetuadas na câmara de combustão, no sistema de 

controle e no sistema de extração de ar para alimentação da planta de gaseificação. 

Pesquisa e desenvolvimento da tecnologia de gaseificação: na fase II, encerrada em 

1996, em função das incertezas existentes quanto à tecnologia, duas equipes 

independentes trabalharam no desenvolvimento de sistemas de gaseificação e do 

sistema de limpeza do gás, gerando dados que foram repassados ao futuro fornecedor da 

turbina a gás (uma LM 2500, da General Electric). Cada um dos times era liderado para 

uma empresa com experiência em opções alternativas de gaseificação da biomassa - a 

TPS, Termiska Processer AB, da Suécia, que propunha um sistema de gaseificação em 
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leito fluidizado circulante, à pressão atmosférica, e a Bioflow, que propunha um sistema 

de gaseificação em leito fluidizado, mas pressurizado. A fase II terminou quando uma 

das tecnologias de gaseificação - a proposta pela TPS - foi escolhida para a construção 

da unidade piloto. A TPS fez seus testes de gaseificação em uma instalação piloto em 

Studsvik, na Suécia, onde um gaseificador com 2 MW térmicos de capacidade foi 

acoplado a um sistema de limpeza dos gases constituído de craqueador de alcatrão, 

resfriador de gás, filtros e scrubber. Foram realizados nove testes, cada um durando uma 

semana, com produção de gás em condições adequadas (em termos de densidade 

energética e pureza) para alimentar uma turbina a gás. A Bioflow, por sua vez, 

trabalhou em sua planta de demonstração localizada em Värnamo, também na Suécia. 

Em um dado instante do processo de desenvolvimento, a empresa julgou necessária a 

realização de testes mais demorados de limpeza do gás com uso de filtros cerâmicos, o 

que atrasou seu cronograma. A escolha entre os dois processos foi feita com a aplicação 

de um sistema de organização e julgamento das informações consideradas relevantes. 

Foi dado um peso bastante grande (90%) à avaliação do sucesso da primeira planta de 

demonstração, em função do risco do projeto e das incertezas quanto ao comportamento 

dos vários parâmetros de desempenho a longo prazo. Para a planta comercial foram 

considerados aspectos relativos (por ordem de importância na avaliação) aos dados 

econômicos, à disponibilidade de curto prazo, ao desenvolvimento de engenharia, ao 

risco, às emissões e à praticabilidade. Para o desenvolvimento de longo prazo (10% do 

peso na decisão final), foram considerados os dados econômicos, os subsídios 

necessários à comercialização e a flexiblidade para uso de diferentes biomassas. Em 

função das várias incertezas relativas à complexidade técnica da limpeza dos gases a 

quente e da alimentação da biomassa à alta pressão, a decisão final foi pelo sistema de 

gaseificação atmosférica. 

 

-Vantagens e desvantagens do processo de gaseificação da madeira 

O processo de gaseificação da madeira requer níveis de temperatura inferiores aos 

impostos pelos combustíveis fósseis e tem como contrapartida à eventual formação de 

cinzas alcalinas volantes, a virtual ausência de gases sulforosos, o que é uma vantagem 

ponderável. 

 

-Necessidade de limpeza do gás 
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Nos sistemas que envolvem a gaseificação da biomassa e o uso de turbinas a gás, a 

limpeza do gás combustível é uma das partes críticas do sistema. essa é aparte  mais 

crítica em todos os projetos de demonstração ora em curso, com possíveis implicações 

tanto em termos de eficiência quanto de confiabilidade. A limpeza dos gases a baixa 

temperatura é uma tecnologia relativamente dominada, o mesmo não ocorrendo quanto 

à limpeza a quente. Os sistemas, principalmente aqueles com gaseificação pressurizada, 

terão uma baixa eficiência de conversão se os gases tiverem de ser resfriados a baixas 

temperaturas para que se promova sua limpeza. O nível de contaminação dos gases 

produzidos no processo de gaseificação depende do processo utilizado e de qual 

biomassa é empregada na alimentação do sistema. A limpeza do gás é necessária para 

que se evite - ou se minimize - efeitos de erosão e corrosão nos equipamentos à jusante, 

especialmente a turbina a gás, bem como impactos ambientais. Do ponto de vista da 

limpeza do gás, é importante o controle dos teores de material particulado, de álcalis e 

de alcatrão. Os particulados dos gases de gaseificação incluem cinzas, resíduos do 

material de constituição do leito de gaseificação, coque e aerosóis de álcalis. Os álcalis, 

por sua vez, são basicamente óxidos de sódio e potássio. 

 

II.4)Custos 

-Custo do projeto 

A avaliação econômica de processos utilizando sistemas de gaseificador e ciclos 

combinados de turbina a gás demonstra custos de US$ 2.000/KW. Entretanto, o custo 

estimado por especialistas ligados ao projeto gira em torno de US$ 3000/KW. Para uma 

planta de 32 MW, os custos seriam, portanto, de cerca de US$ 100.000.000. No caso da 

implantação de uma planta comercial estimam-se custos da ordem de US$ 1.300 a 

1.500/KW. 

 

-Custo do MWh gerado 

Uma vez que a planta gerará 224.256 MWh anuais e estimando-se uma vida útil de 20 

anos, o custo do MWh gerado será de US$ 22,29 sem contar os custos de manutenção e 

custos na aquisição da lenha. Estima-se entretanto, que o custo total do MWH gerado 

possa variar de US$ 39 a 47. 

 

-Custo de manutenção 
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Os custos de manutenção para sistemas com turbinas a gás são de US$ 7/MWh. 

Adotando-se uma vida útil para o projeto de 20 anos, os custos totais de manutenção 

seriam de aproximadamente US$ 32.000.000. 

 

-Custo da tonelada de carbono abatido: estima-se um abatimento de 1,10 megatoneladas 

de carbono ao longo da vida útil do projeto no caso de substituição do óleo diesel, com 

custo de abatimento de US$ 90,90/ton de carbono. No caso da substituição do gás 

natural, estima-se um abatimento de 0,55 megatoneladas de carbono ao longo da vida 

útil do projeto, com custo de abatimento de US$  181,80/ton de carbono. 

 

II.5)Retorno do Investimento: Ao substituir o óleo diesel: 3,81% sem utilização de 

benefícios; 4,62% ao utilizar os benefícios do MDL; 12,38 ao utilizar os benefícios do 

CCC; 13,18% ao utilizar os 2 benefícios,  do MDL e do CCC. Ao substituir o gás 

natural: 3,81% sem utilização de benefícios; 4,22% ao utilizar os benefícios do MDL. 

 

III)GERAÇÃO POR BIOMASSA - Aspectos para análise da termogeração através do 

Gás do Lixo - GDL233 

III.1)Itens Técnicos 

-Capacidade de geração: A capacidade de geração é função da quantidade de gás 

produzido e captado, assim como de restrições técnicas. Quanto às Tecnologias 

existentes para a geração de energia por este método, há diversas especificações quanto 

à capacidade de geração, sendo possível encontrar desde plantas com menos de 1 MW 

até algumas com mais de 100 MW . 

 

-Vantagens e desvantagens relativas ao método adotado. 

Expressiva redução na emissão de gases estufa. 

O aproveitamento de fonte renovável, com médio custo de investimento é 

economicamente viável. 

É necessário construir os aterros com o sistema de tubulação. 

É preciso fomentar o encaminhamento dos resíduos não coletados para estes aterros. 

 

                                                           
233 Ver Oliveira, L. B. 1999 e 2000. 
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-Materiais utilizados : Quanto à tubulação, existem alternativas para os materiais 

usados, pois há diversos concorrentes no mercado. Para as turbinas, não, visto que são 

produtos específicos.  

 

-Origem dos materiais: As turbinas são importadas, como nas demais térmicas, mas 

existem vários fabricantes, o que permite uma pesquisa anterior. 

 

-Diferenças técnicas relativas a outros projetos no mundo. 

Como citado acima, por existirem diversas plantas com as mais variadas capacidades 

instaladas, o modelo a ser aplicado pelo Pro-Lixo, programa do governo do Estado do 

Rio de Janeiro,  será similar a algum deles.  

 

-Sítio escolhido: características de localização e do entorno. 

Os sítios para localização de aterros energéticos devem cumprir os requisitos da 

FEEMA para a instalação de aterros (como instalação de manta de impermeabilização, 

critérios de disposição, etc) e, se consorciado entre vários municípios, atender ao 

princípio de localização ótima.   

 

III.2)Itens Operacionais 

-O meio como as peças chegam ao local varia de acordo com a localidade escolhida 

para a instalação da usina. Geralmente as peças chegam de caminhão. A manutenção 

varia em função das especificações das máquinas. É sugerida a realização de uma 

manutenção preventiva, de 6 em 6 meses. Esta manutenção leva cerca de 1 dia e é 

realizada em uma máquina de cada vez, isto é, enquanto uma máquina fica parada, em 

processo de manutenção, as outras continuam operando normalmente. A parte de 

captação é de mais fácil manuseio, sendo indicado manter também revisões periódicas. 

 

-Dimensão da equipe para a manutenção: Geralmente, a equipe de manutenção é 

pequena: cerca de 2 pessoas. O acesso para conserto é semelhante às demais usinas 

termelétricas.  

 

-Riscos de “parada” da Usina de Geração: Obstrução da tubulação de captação, ou 

mudança no padrão de consumo que reduza a produção de resíduos orgânicos. Quando 

da manutenção, há uma perda na capacidade de geração no reinício. 
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-Casos de excesso ou falta de GDL: Não existe esta possibilidade, visto que o 

dimensionamento é feito para que a termogeradora opere como usina de base, em 

regime constante. 

 

III.3)Itens Ambientais 

-Impactos sonoros 

São poucos os ruídos provenientes deste tipo de turbina, não chegando a configurar 

problemas ambientais (só caracterizando questão de segurança do trabalho). 

 

-Impactos Ambientais: A redução de emissão de metano, 21 vezes pior que o gás 

carbônico para o efeito estufa é o principal benefício, sendo que em alguns países sua 

captação é obrigatória e a termogeração foi adotada como conseqüência disto. 

 

-Riscos de acidentes: É muito pequeno o risco de acidentes. O mesmo de uma térmica 

convencional. 

 

III.4)Itens Financeiros e Econômicos 

-Economias de escala projetadas em termos de custo de geração de energia total 

Há uma tendência de que o investimento da usina térmica por kW decaia, conforme os 

sistemas obtenham avanços tecnológicos. Do ponto de vista da operação, no sistema de 

coleta o ganho possível virá em função dos custos de materiais para substituição, 

enquanto na usina é possível que os equipamentos tenham seus preços reduzidos em 

função de avanços tecnológicos. 

 

-O Retorno financeiro do investimento pode variar de acordo com o projeto e o 

investimento, uma vez que as especificações dos equipamentos utilizados sofrem 

influência do dimensionamento previsto e repercute no montante a ser investido. Como 

está sendo fomentada a geração através da biomassa, estima-se que o retorno seja em 

torno de 15 anos, conforme vem acontecendo na Inglaterra. 

 

-Custo do Kwh gerado 

Considerando-se o investimento amortizado, o custo do kWh será igual ao custo 

operacional, o que dá US $ 0,015 / kWh.  
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-Riscos de investimento no setor de geração através de GDL no Brasil 

Uma vez que o país apresenta demanda reprimida de consumo energético, risco de 

déficit acima do previsto no plano de expansão da Eletrobrás, o processo de 

termogeração através do GDL encontra-se em fase já bastante amadurecida, contando 

com inúmeras plantas pelo mundo e os aspectos técnicos forem observados. A 

existência de incentivos financeiros é fundamental. O MDL seria um grande incentivo, 

pois aumentaria muito a TIR do investimento neste setor no Brasil. 

 

-Economia de divisas: Existe economia de divisas em função da redução da importação 

de Gás Natural para servir de combustível em termelétricas. 

 

-Demanda de empregos. Há pouca geração de empregos. A instalação de usinas 

demanda emprego para a  construção civil, mas em seguida são poucos e qualificados os 

operadores necessários.  

 

-Atração de novos investimentos. Por ser voltado a uma fonte renovável bastante 

comum, este tipo de empreendimento é interessante para qualquer local do país, o que 

pode facilitar a política de fomento e a estratégia das empresas, o que levará a um 

incremento nos investimentos. 

 

-Exercício da Cidadania: O desenvolvimento de um sistema com base no combate ao 

desperdício e em fontes renováveis é crucial para servir como demonstração de ações 

voltadas à ênfase da cidadania. 

 

IV)Aspectos para análise da Conservação de Energia via Reciclagem de Resíduos234 

IV.1)Itens Técnicos 

-Capacidade de geração 

Segundo informações das indústrias que utilizam os resíduos sólidos como insumo a 

qualidade da oferta é fundamental para o consumo. Declaram-se  dispostos a absorver  

toda a produção de recicláveis nacional, o que poderia gerar significativa redução de 

consumo energético. Todavia, a análise da demanda por recicláveis e da sua estrutura de 

                                                           
234 Ver Oliveira, L. B. 1999 e 2000. 
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mercado é fundamental. Os fatores de consumo energético para insumo primário, 

secundário (sucedâneo reciclável) e líquido são os seguintes:  

• Alumínio: 17,6; 0,7 MWh/t e 16,9 MWh/t  Redução de 95%;  

• Plástico: 6,74 MWh/t, 1,44 MWh/t e 5,3 MWh/t  Redução de 79%; 

• Papel: 4,98 MWh/t, 1,47 MWh/t e 3,51 MWh/t  Redução de 71%; 

• Aço: 6,84 MWh/t, 1,78 MWh/t e 5,06 MWh/t  Redução de 74%; 

• Vidro: 4,83 MWh/t, 4,19 MWh/t e 0,64 MWh/t  Redução de 13%. 

O potencial conservação é de 27,2 TWh/ano, o que significa cerca de 10% da geração 

atual. 

 

-Tecnologias existentes para a conservação de energia  

Em geral, as plantas não mudam e os equipamentos para a reciclagem são os mesmos. A 

questão volta-se para a motivação capaz de executar a segregação na fonte, para coleta 

seletiva, tratamento e destinação. Volta-se também para a capacidade da indústria de 

processar todo o aumento de recicláveis. Cabe um estudo macroeconômico sobre os 

impactos setoriais de um aumento significativo do volume de material efetivamente 

reciclado, que pode afetar principalmente negativamente o setor extrativo mineral, e 

inclusive o PIB. Note-se que, neste caso, de acordo com novas metodologias propostas 

para o cálculo deste agregado (conhecidas vulgarmente como  “PIB verde”, este tipo de 

mudança estrutural poderia causar impactos positivos no PIB. De qualquer forma, há 

impactos sociais e macroecômicos e a realização prévia de um estudo é importante. 

 

-Vantagens e desvantagens em relação à situação atual (pouco volume reciclado). 

Redução dos riscos de déficit no sistema elétrico brasileiro decorrente da conservação 

de energia, com baixo investimento relativo (0,037/KWh). 

A cultura do desperdício, comprovada pela manutenção da reciclagem historicamente 

em níveis abaixo dos 30%, precisa ser combatida de forma pragmática. 

A pulverização da produção é um fator limitante, que precisa dispor de uma campanha 

na mídia utilizando instrumentos capazes de obter respostas substanciais e rápidas, 

principalmente os econômicos. 

O monitoramento do aproveitamento das indústrias precisa ser analisado, para viabilizar 

a mensuração dos benefícios. 
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-Materiais utilizados  

Para a operação das Centrais de Triagem são necessários equipamentos como prensa 

hidráulica, moinho de plástico, elevador para os fardos, todos instalados em um galpão, 

com área coberta referente àquela usada pelos equipamentos, escritório, banheiro e 

armazenamento por 20 dias, além de caminhões para a coleta. 

 

-Diferenças técnicas relativas a outros projetos no mundo. 

A tecnologia das plantas de triagem é simples. Os mecanismos de incentivo à disposição 

seletiva (instrumentos econômicos, mecanismos de comando e controle e campanhas) 

represetam estratégia crucial, sendo muito pouco explorado no Brasil.  

 

-Sítio escolhido: características de localização e do entorno. 

O principal fator para a escolha de uma localização para a Central de Triagem é o 

estudo sobre as fontes geradoras, suas produções e distribuição espacial, de forma a 

elaborar um sistema ótimo de coleta, além de considerar restrições sócio-ambientais 

quanto à vizinhança. Estudos de logística específicos para cada região são necessários. 

 

IV.2)Itens Operacionais 

-O meio como as peças chegam ao local varia de acordo com a localidade escolhida 

para a instalação da central de triagem. Geralmente as peças chegam de caminhão.  

 

-A manutenção varia em função das especificações das máquinas. É sugerida a 

realização de uma manutenção preventiva, de 6 em 6 meses. Esta manutenção leva 

cerca de 1 dia e é realizada em uma máquina de cada vez, isto é, enquanto uma máquina 

fica parada, em processo de manutenção, as outras continuam operando normalmente. 

 

-Dimensão da equipe para a manutenção: Geralmente, a equipe de manutenção é 

pequena, cerca de 2 pessoas. 

 

-Acesso para consertos: Os equipamentos instalados nas Centrais de Triagem são de 

fácil manuseio. As máquinas também estão distribuídas de maneira a facilitar a 

manutenção. 
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-Produtos e peças  necessários para a manutenção: A necessidade de reposição de 

produtos e peças varia em função das especificações das máquinas, mas é bem pequena. 

 

-Riscos de “parada” da Central de Triagem acarretando redução da oferta de recicláveis. 

Estes riscos estão relacionados à quebra de algum equipamento ou veículo, a problemas 

de trânsito, interrupção dos agentes geradores do lixo a realizar a disposição seletiva e à 

descontinuidade da administração municipal, responsável pela coleta seletiva. Para 

prevenir tais acontecimentos, é necessário o cumprimento dos prazos de manutenção de 

equipamentos e o estabelecimento de mecanismos eficazes para garantir a disposição 

seletiva e compromisso, por parte das prefeituras, com a continuidade do processo, 

independentemente de fatores políticos. O que ocorre ante a uma insuficiência de oferta 

de recicláveis? E ante uma redução da demanda por recicláveis? Ocorre uma redução do 

volume reciclado e, portanto, de seus benefícios energéticos, ambientais e econômicos, 

com destaque para a redução da energia conservada.  

. 

IV.3)Itens Ambientais 

-Impactos sonoros 

São os mesmos da coleta de lixo tradicional, se forem utilizados os caminhões 

compactadores, ou um pouco menor se o transporte for feito com os tradicionais 

caminhões caçamba ou carroceria de madeira. Na central de triagem, os impactos 

sonoros devem-se, principalmente à prensagem de metais e quebra de vidros para 

produção de cacos, assim como ao fluxo de veículos para abastecimento e retirada dos 

materiais. 

 

-Impactos Olfativos e Vetores 

Ë preciso manter atenção sobre este aspecto, sob pena de prejudicar a qualidade de vida 

da vizinhança atrair insetos e roedores. 

 

-Riscos de acidentes 

O principal risco de acidentes diz respeito a incêndios relacionados ao estoque de 

papéis. Entretanto, um sistema preventivo aprovado pelo corpo de bombeiros é capaz de 

evitar danos sérios. 

 

-Perturbação pelo lazer 
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Os sistemas de coleta seletiva e centrais de triagem podem sofrer com as temporadas de 

veraneio, visto que seu dimensionamento deve ser feito para a população residente. 

Entretanto, a formação de uma equipe de reserva pode solucionar esta questão. 

 

IV.4)Itens Financeiros e Econômicos 

-Economias de escala projetadas em termos de custo de conservação de energia total 

Há uma tendência de que o custo de operação da coleta seletiva por KW conservado 

decaia, conforme os sistemas ampliem sua abrangência face à densidade demográfica. 

 

-Retorno financeiro do investimento 

Pode variar de acordo com o projeto e o investimento,. uma vez que as especificações 

dos equipamentos utilizados sofrem influência do dimensionamento previsto e repercute 

no montante a ser investido. Como estará sendo proposta uma política nacional de 

fomento à conservação através da coleta seletiva, estima-se que o retorno seja mais 

rápido que em iniciativas isoladas, para as quais o horizonte situa-se em torno de 10 

anos. 

 

-Custo do Kwh conservado 

Pode variar de acordo com o projeto e o investimento. As especificações dos 

equipamentos utilizados também influenciam muito no preço das máquinas. Pelas 

experiências em curso, no Brasil, o custo da coleta seletiva (e, portanto, da energia 

conservada) gira em torno de US$ 150/ton, o que nas 70.385 toneladas anuais e 279.743 

MWh conservados, representa US$ 0,037/KWh. 

 

-Riscos de investimento no setor de conservação no Brasil 

Uma vez que o país apresenta regiões com elevada densidade demográfica e parque 

industrial diversificado, o processo de reciclagem encontra-se em fase já bastante 

amadurecida, com um número elevado de interessados na aquisição dos materiais, o 

maior risco de investimento neste setor no Brasil passa a ser adequação dos mecanismos 

de incentivo a disposição seletiva por parte da população.  

 

-Economia de divisas: Há economia de divisas em função da redução da importação de 

gás natural devido à conservação de energia . 
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IV.5)Itens Sociais 

-Demanda de empregos 

Há significativa geração de empregos. A instalação e operação de Centrais de Triagem e 

da coleta seletiva são trabalho-intensivas e não requerem qualificação profissional. 

Segundo o Programa Brasileiro de Reciclagem, com estas atividades é possível gerar 1 

milhão de empregos em todo o país. Todavia há de se observar os impactos nos outros 

setores, especialmente no extrativista mineral, antes de serem feitas considerações sobre 

o efeito líquido de um amplo programa de reciclagem sobre o nível de emprego da 

economia. 

 

-Atração de novos investimentos: É pequeno o volume de investimentos em postos de 

trabalho, sendo o potencial brasileiro de 1 milhão de postos de trabalho (MD, 1999). O 

Pró-Lixo criaria 1000 postos diretos nas centrais de triagem. Ademais, é possível que 

seja viabilizada a flexibilização da produção, o que pode levar pequenas industrias de 

reciclagem a recantos desprovidos deste tipo de atividade. -Exercício da Cidadania: O 

desenvolvimento de um sistema com base na participação popular tem como 

conseqüência o incremento da cidadania. 

 

IV)Conclusões sobre Vantagens e Desvantagens no uso de fontes eólica, biomassa de 

madeira e biomassa a partir de resíduos sólidos, segundo os aspectos escolhidos. 

 

Após a apresentação de vantagens e desvantagens do uso de fontes renováveis no setor 

elétrico brasileiro, podemos destacar as seguintes observações importantes. Do ponto de 

vista operacional, os projetos de fonte eólica podem apresentar algumas dificuldades 

relativas à instalação das peças componentes do sistema. O transporte das peças aos 

locais escolhidos como adequados para os empreendimentos também pode ser um fator 

economicamente limitante aos projetos. Um exemplo de impactos ambientais negativos 

indiretos dos projetos de geração por fonte eólica, são as possíveis alterações estéticas 

decorrentes do enfileiramento de diversas torres e da alteração de rotas de aves na 

região onde se pretende realizar o empreendimento. Observa-se, entretanto, pesquisas 

recentes que levam estes impactos em consideração, de modo a amenizá-los. 

 

Na geração eólica, a montagem e instalação das máquinas pode variar de acordo com o 

fabricante, de acordo com alguns parâmetros locais e, também, de acordo com o 
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tamanho e capacidade da máquina. Existem os exemplos das Usinas da Prainha, Taíba e 

Palmas, montadas pela empresa Wobben. A instalação das máquinas dessas usinas foi 

realizada em 4 grandes blocos de montagem: 2 módulos de torre + nacele + conjunto 

das pás e rotor, que são montados no chão e erguidos com o auxílio de um guindaste de 

400 ton. Cada aerogerador levou cerca de 1 a 2 dias para ser montado. Entretanto, este 

tempo pode variar em função das condições do vento, uma vez que o rotor com as 3 pás 

pesam algumas toneladas e são suspensos com a ajuda do guindaste. Esta operação 

requer determinados cuidados pois, em dias de vento forte, há risco de acidentes. 

 

Quanto à geração de empregos como indicador de sustentabilidade social dos projetos, a 

fonte eólica é responsável por pequena demanda de empregos diretos no país, enquanto 

que os projetos de biomassa, ao contrário, podem gerar maior número de empregos, 

principalmente no caso do uso do Lixo como fonte, cujos projetos muito se destacam  

do ponto   de vista de ganhos sociais. Do mesmo modo, a geração de energia a partir da 

biomassa tem maiores possibilidades de desenvolver tecnologias nacionais e/ou 

aperfeiçoamento de tecnologias estrangeiras. Por outro lado, ainda hoje, um fator que 

precisa ser muito aperfeiçoado é o relativo à escala de produção/aquisição dos recursos 

da biomassa, principalmente no que se refere aos óleos vegetais. Com exceção do lixo, 

cujo recurso existe e é de fácil cubagem, as outras biomassas têm se mostrado aplicáveis 

de modo mais regionalizado. Um outro aspecto crítico refere-se à limpeza dos gases a 

quente que é uma questão ainda não resolvida nos sistemas que envolvem a gaseificação 

da biomassa e o uso de turbinas a gás. Essa limpeza é importante para que se evite a 

corrosão dos equipamentos e para que se minimizem os impactos ambientais. 

 

6.1 As possibilidades de utilização do MDL no setor elétrico brasileiro235 
 

O setor elétrico brasileiro representa muito pouco em termos de emissões de GEE no 

país (aproximadamente 5% - ver Tabela 20), uma vez que apresenta cerca de 90% de 

sua geração oriunda de hidroelétricas, teoricamente não emissoras de GEE (conforme já 

mencionado, estudos recentes vêm buscando contabilizar as emissões de CH4 em 

barragens e também de CO2, mesmo consideradas insignificantes). Observa-se que a 

geração de energia elétrica no mundo apresenta a seguinte divisão percentual por fontes: 

                                                           
235 Este capítulo contou com a colaboração especial dos pesquisadoresChristiano Campos e Edson 
Montez, do PPE/COPPE/UFRJ. 
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hidrelétricas 19% e termelétricas, 81% dos quais o carvão representa 40%; a energia 

nuclear: 17%; o gás natural: 13% e os derivados de petróleo: 11%.  

 

A Tabela 20 mostra a oferta de energia final no Brasil em 1998 e respectivas emissões 

de Carb., onde podemos observar a pequena participação do setor elétrico neste total 

(4,73 MtC/ano num total de 110,91 MtC/ano). 

 
Tabela 20 - Oferta de energia final – Brasil – 1998 

Fontes Mtep/ano TC/Tep Emissões MtC/ano 
Petróleo e Derivados 84,0 0,85 71,40 
Gás Natural 6,6 0,69 4,55 
Carvão mineral 12,3 1,72 21,16 
Lenha e Carvão vegetal 11,7* 1,18 13,8 
Álcool e Bagaço de cana 25,0 0 0 
Total geral   110,91 
Geração Termelétrica    
Óleo Diesel 1,17 0,85 0,99 
Óleo Combust 1,15 0,89 1,02 
Gás Natural 0,20 0,69 0,14 
Carvão Mineral 1,5 1,72 2,58 
Total geração termelétrica   4,73 

* Dos 21,2 Mtep/ano apresentados no Balanço Energético Nacional 1999, considerou-se que toda a lenha 
e todo o carvão vegetal residencial é renovável e 50% destas fontes relativamente ao setor industrial são 

renováveis e o restante , proveniente de desmatamento. 
Elaboração: Muylaert e Rosa, Dados do BEN/1999. 

 

 

Em 1990, o Brasil apresentava a seguinte distribuição percentual de emissão de CO2 

por setores do setor energético, incluindo processamento e usos finais: Indústria (38%), 

transportes (33%), residencial (10%), agricultura e agropecuária (7%), transformação de 

energia (6%) e outros (6%) 236. A distribuição percentual de emissão de CO2 por fontes 

(exclusive o desmatamento237) é: petróleo, 58%; queima de madeira, 16%; coque, 12%; 

carvão, 10%; e gás natural, 4%. Observa-se que estes percentuais não apresentaram 

alterações significativas para o ano de 1997, conforme tabela acima. No entanto, os 

Planos de Expansão do Setor Elétrico elaborados pela Eletrobrás a partir da privatização 

do setor elétrico brasileiro apresentam um aumento de geração de energia elétrica 

advinda de usinas a gás natural, o que significa um aumento nas emissões de GEE. No 

caso, isto significa um aumento de emissões não só de CO2, pela queima deste gás 
                                                           
236 Rosa, L. P. et al(1998). 
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(mesmo que em quantidades menores quando comparadas a outros combustíveis 

fósseis) como também emissão de CH4, pela contabilização das perdas constatadas no 

transporte deste combustível.  

 

A seguir, será feita uma análise do setor elétrico como uma fatia das possibilidades do 

uso do MDL. Em termos de utilização do MDL no setor elétrico, apesar deste 

mecanismo não estar, ainda, regulamentado, presume-se que novos projetos que 

substituam uma fonte de maior emissão de gases devem ser objeto de certificação, 

segundo as futuras regras do MDL. Ou seja, um projeto de usina hidroelétrica que venha 

a substituir um projeto de usina a gás natural seria teoricamente certificável. Entretanto, 

em primeiro lugar, deve-se analisar com muita cautela as incertezas provenientes dos 

Planos de Expansão como é o caso dos Planos Decenais. 

 

A credibilidade dos Planos é fundamental para que se legitime uma redução de emissão 

de gases a partir de uma substituição de fontes de geração de energia, de modo a atender 

ao item de adicionalidade previsto no MDL. Cabe lembrar que, segundo o mecanismo 

MDL, fica estabelecido que as respectivas reduções sejam adicionais àquelas que 

ocorreriam na ausência do projeto. 

 
Em termos de projetos que envolvam conservação de energia elétrica, que também 

resultam em redução de emissões de GEE, pode-se sugerir que os investimentos 

deveriam ser direcionados potencialmente para setores que apresentam maior consumo. 

Os três principais setores de consumo de eletricidade no Brasil são: industrial, 

residencial e comercial. O setor industrial é responsável por 45,9%, o residencial por 

25,1% e o comercial por 12,9% do consumo total. O restante do consumo subdivide-se 

em: setor público (8,7%), agropecuário (3,6%), setor energético (3,4%) e transportes 

(0,4%), segundo dados de 1997 do Balanço Energético Nacional (1998).  

 

Possibilidades de Projetos para o Setor Elétrico Brasileiro potencialmente certificáveis 

pelo futuro MDL 

 

                                                                                                                                                                          
237 O nível de emissões mundiais de 1995, é de cerca de 6 bilh ton/ano de CO2 de fontes industriais e de 1 
a 2 bilh ton/ano adicionais de queimadas e derrubadas de florestas (BNDES, 1999). 
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Conforme analisado na seção anterior (capít. 6), dois projetos constantes do Plano 

Decenal de Expansão do Setor Elétrico referem-se a energias geradas a partir de fontes 

renováveis. Só poderiam ser, no entanto, certificáveis caso estivessem substituindo 

fontes emissoras de GEE, conforme previsto pelo item de Adicionalidade das regras do 

MDL. São eles: 

 

-Usinas Eólicas de Paracuru e Camocim, Ceará. Geração total de 60 MW. Custo Total: 

cerca de US$100 milhões.  Energia gerada estimada pela COELCE: 207000 MWh/ano.  

 

-Projeto WBP – (Consórcio Eletrobrás, CHESF e Shell). Projeto voltado para o 

desenvolvimento de tecnologia de geração elétrica a partir da gaseificação da madeira 

com um primeiro módulo de 32 MW. (analisado no cap. 6) 

 

Não há referência alguma à uma provável substituição de fontes geradoras nestes 

projetos. Observa-se, aqui, que a linha de base envolve uma grande indefinição, pois 

não há parâmetros seguros para comparação entre projetos e respectiva previsão de 

redução de emissão de carbono. Se fossemos comparar com a geração prevista por 

Planos Decenais anteriores, não haveria redução alguma de emissão de carbono, uma 

vez que a maior parte da energia gerada vem de fonte hídrica, considerada renovável, 

não emissora de GEE. Além disso, cabe observar que, num cenário de incertezas e de 

risco de déficit de eletricidade, como encontra-se atualmente o setor elétrico brasileiro, 

o tema do clima global ocupa um plano não prioritário. 

 

A seguir, será discutido o MDL e o setor elétrico frente a algumas resoluções recentes 

da Aneel. O crescimento do consumo final de energia elétrica observado no Brasil no 

ano de 1997 foi de 6,5% (vide Tabela 21). Este aumento  se deve, em grande parte, ao 

aumento do consumo de energia nos Setores Residencial (eletricidade e GLP) e 

Transporte (gasolina automotiva).  
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Tabela 21: Crescimento do Consumo de Energia Elétrica no Brasil 
 Crescimento do consumo 

Verificado 

Crescimento do Consumo 

Estimado 

1997/1996 6,5% 5,6% 

1996/1995 6% 3,8% 

1995/1994 7,6% 4% 
Fonte: Eletrobrás 

 

O setor de energia elétrica dispõe de uma capacidade instalada de 60 756 MW 

(incluindo Itaipu), dos quais 53 051 de origem hidráulica. Em 1996, o consumo total 

registrado foi de 277 TWh, observando-se um crescimento de 6%, em relação ao ano 

anterior, impulsionado pelos desempenhos dos Setores Residencial (8,6%) e Comercial 

(7,7%), amplamente superiores ao desempenho da Indústria (1,6%). O consumo 

residencial foi impulsionado pelas novas ligações e pela incorporação de bens de 

consumo durável, principalmente pelas classes menos favorecidas, que tiveram seu 

poder de compra aumentado com o controle da inflação. No Comércio, o consumo de 

energia elétrica continuou refletindo a expansão e modernização dos serviços e o uso 

mais intenso de aparelhos de ar condicionado, além da abertura de grandes centros 

comerciais. Ainda, em relação ao Setor Residencial, cabe acrescentar que, apesar de ter 

havido um acréscimo de cerca de 1,2 milhão de novas contas em 1996, o consumo 

médio por conta apresentou crescimento de 4,7% (cerca de 171 kWh/mês), ainda 

expressivo, mas bastante inferior ao verificado em 1995 (8,6%).  

 

Este quadro reflete a necessidade de expansão do setor elétrico brasileiro. A Aneel vem 

criando resoluções que convergem para este interesse aliadas à necessidade de incentivo 

à diversificação das fontes de geração. Neste contexto destacam-se as Resoluções 242 

de 24/07/98, 233 de 29/07/99, 245 de 11/08/99, que serão tratadas a seguir. 

 

Resolução 242 de 24/07/98 

 

Esta resolução refere-se basicamente à obrigatoriedade dos concessionários de 

distribuição de energia elétrica, cujos contratos prevejam ações de incremento à 

eficiência no uso e na oferta de energia elétrica, em aplicar anualmente, recursos de no 

mínimo 1 % da receita operacional anual (RA) apurada no ano anterior. 
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Deste montante, 0,25%, no mínimo, se destinarão ao uso final de energia elétrica e a 

diferença entre o valor utilizado e 1% se destinarão ao aumento da oferta de energia 

elétrica (melhoria do fator de carga e/ou novas modalidades tarifárias). No caso destes 

recursos (1% do RA) ultrapassarem o montante de R$ 1.000.000,00, a Resolução 

estabelece, também, percentuais diferenciados por regiões do país e por classe de 

consumidores. 

 

Observamos que, muito antes desta Resolução, alguns projetos já vinham sendo 

desenvolvidos neste caminho. Apesar do Brasil  apresentar uma matriz energética em 

que mais de 60% da oferta de energia é proveniente de fontes renováveis, graças dentre 

outros fatores, à estrutura predominantemente hidráulica do setor elétrico, existe uma 

preocupação governamental em se criar uma política de conservação de energia que 

alcance toda a sociedade, com o objetivo de promover a redução de custos e o aumento 

da eficiência, da produtividade e da qualidade dos produtos e serviços, de forma a 

viabilizar a integração competitiva da economia brasileira no cenário internacional.  

 

Assim, no que se refere à eliminação de desperdícios, duas ações institucionais de 

âmbito nacional, promovidas pelo Ministério de Minas e Energia podem ser citadas. A 

primeira destas medidas foi o estabelecimento do Prêmio Nacional de Conservação de 

Energia distribuído, anualmente, nas categorias de órgão e empresas da administração 

pública, empresas do setor energético, indústria, empresas comerciais e de serviço, 

micro e pequenas empresas, edificações, transporte e reportagens. A outra medida foi a 

criação do Selo de Eficiência Energética destinado a distinguir, também anualmente, os 

equipamentos de fabricação nacional que apresentem os melhores índices de eficiência 

energética em suas categorias.  

 

Um outro exemplo são os Programas Nacionais de Produção e Uso Eficiente de Energia 

em que destacam-se o PROCEL que, através da ELETROBRÁS, operacionaliza as 

ações voltadas para a conservação de energia elétrica., e o CONPET que, através da 

PETROBRÁS, atua na conservação e uso racional dos derivados do petróleo e do gás 

natural.  
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O PROCEL foi criado em dezembro de 1985 e reestruturado por Decreto de 18/07/91, 

com a missão de combater o desperdício na produção e no uso da energia elétrica, que 

representa cerca de 1/3 de toda a energia consumida no País. Este atua definindo 

estratégias e mobilizando os segmentos representativos da sociedade, como empresas de 

energia elétrica, órgãos de governo em nível federal, estadual e municipal, 

universidades, centros de pesquisa, associações e segmentos que representam 

consumidores, setores comercial, industrial e de serviços, organizações não 

governamentais, agentes de financiamento nacionais e estrangeiros e entidades 

internacionais.  

 

Prevê-se que a ação integrada, tanto do lado do consumo como do lado do suprimento 

de energia, resultará em ganhos ou redução de consumo de 130 bilhões de kWh até o 

ano 2015, resultando em ganhos líquidos para o País que podem atingir a cifra de US$ 

34 bilhões até aquele ano.  

 

A seguir, será mencionado um caso específico onde existe a possibilidade de aplicação 

de recursos obtidos através do estabelecimento da Resolução 242. Será analisado o 

exemplo do carvão mineral no Brasil e as possibilidades de maior eficiência energética 

neste setor. 

 

Os recursos de carvão mineral identificados no Brasil atingem 32,6 bilhões de 

toneladas, sendo que dois estados concentram mais de 99% das reservas de carvão 

mineral: Rio Grande do Sul - 89 % e Santa Catarina - 10,5 %. Estes recursos constituem 

a maior reserva de combustíveis fósseis do País, sendo cerca de quatro vezes e meia 

maior do que as reservas atualmente comprovadas de petróleo. Cada bilhão de toneladas 

de carvão com 3.300kcal/kg, em unidades geradoras térmicas com rendimento de 36%, 

permitiria manter em operação uma potência instalada de 5.000 MW médios, durante 30 

anos.  

 

O carvão nacional tem elevado teor de cinzas. Por isso, seu consumo deve se dar 

próximo às minas. Neste caso, o carvão nacional compete com carvões importados na 

produção de energia elétrica. No uso industrial, compete com derivados de petróleo 

quando as distâncias de transporte são pequenas. 
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O principal uso do carvão mineral nacional é na geração de energia elétrica - cerca de 

70%. Outros usos significativos ocorrem nas indústrias de cimento, petroquímica, 

celulose, cerâmica e de alimentos. 

 

Entre os carvões nacionais, o mais competitivo, para produção de energia elétrica é o de 

Candiota, no Rio Grande do Sul. A jazida de Candiota é a maior do País. Estima-se que, 

numa escala adequada de produção, o custo da tonelada poderá ficar entre de US$ 5,00 

e US$ 7,00. O potencial das jazidas de Candiota, sua localização junto às fronteiras do 

Mercosul e seu baixo custo de produção tornam promissor o desenvolvimento de sua 

exploração. 

 

Atualmente a participação do carvão nacional na matriz energética é de 0,8%. Para que 

esta participação aumente, é preciso que ele se torne competitivo em relação às demais 

fontes primárias. Os seguintes fatores afetam esta competitividade:  

- a disponibilidade de gás natural da Argentina e Bolívia, junto as áreas produtoras de 

carvão;  

-  a oferta de gás da plataforma atlântica; 

-  os elevados custos atuais da produção e beneficiamento do carvão; 

-  os encargos de preservação ambiental, exigidos tanto na produção como no 

consumo.  

 

Em termos de estimativas do custo do KW instalado, pode-se dizer que o gás natural 

apresenta custo de US$ 450,00, enquanto o carvão mineral, de US$ 900,00. A evolução 

das técnicas de gaseificação do carvão poderão permitir seu uso em condições 

semelhantes ao do gás natural - com alto rendimento termodinâmico e sem criar 

problemas ambientais. 

 

A reestruturação do Setor Elétrico Brasileiro, em que o preço pago pelos consumidores 

passou a ser determinado pelo mercado, leva a uma expectativa da viabilidade do uso do 

carvão na produção de eletricidade. O aumento do seu consumo ficará na dependência 

do preço que a energia elétrica produzida puder chegar ao mercado.  

 

Ações para Projetos de eficiência energética na produção do carvão mineral 
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Para que a geração de energia elétrica a partir do carvão se torne competitiva, será 

necessário projetar as novas centrais com as melhores técnicas disponíveis, visando não 

só aumentar o rendimento termodinâmico, mas também reduzir os custos para manter os 

níveis de emissão de poluentes dentro dos padrões exigidos para preservação ambiental. 

Entre as medidas que deverão ser adotadas podem ser destacadas: 

 

•baixar o custo de produção e beneficiamento do carvão através do aumento de 

eficiência com a adoção de tecnologias e equipamentos mais modernos, com uma escala 

de produção compatível; 

•reduzir os custos de preservação ambiental, pela adoção de tecnologias de "queima 

limpa" e aproveitamento de subprodutos; 

•aumento do rendimento, mediante associação com técnicas de ciclo combinado;  

•desenvolvimento de tecnologias de gaseificação do carvão; 

•obtenção de benefícios tributários favorecendo a adoção ou desenvolvimento de 

processos para o aumento de eficiência, bem como para a aquisição ou substituição de 

equipamentos; 

•desenvolvimento de centros de excelência para pesquisa, em associação com as 

universidades e buscando a experiência já alcançada em centros  no exterior. Ao lado 

destas medidas, deve ser considerada a possibilidade, tornada viável com a criação do 

Mercado Atacadista de Energia Elétrica - MAE, da contratação de compra de energia 

secundária para reduzir custos com combustíveis. 

 

Visando apoiar o setor carbonífero nacional no seu esforço de capacitação e atualização 

tecnológica para a implantação competitiva das tecnologias de geração termelétrica 

utilizando a queima limpa do carvão (clean coal technologies), o Ministério de Minas e 

Energia assinou em junho de 1996, em Washington, um Protocolo de Intenções com o 

United States Department of Energy - USDOE, para assistência técnica e tecnológica 

neste campo. Com base neste Protocolo, realizou-se um amplo e detalhado estudo sobre 

a situação da mineração do carvão mineral brasileiro e a introdução da queima limpa de 

carvão no Brasil, o qual concluiu, numa primeira etapa, pela viabilidade da utilização 

dessas técnicas. Em conseqüência destas conclusões, foi assinado, em outubro de 1997, 

um novo documento de cooperação com o governo americano, no âmbito do Acordo 

Quadro de Cooperação Técnica e Tecnológica vigente entre os dois países. 

Recentemente, houve o Workshop Brasil-EUA sobre Carvão Limpo e Sistemas 
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Avançados de Potência, realizado entre 7 e 13 de março de 1999, em Florianópolis, 

Santa Catarina, o qual tratou, entre outras coisas, de temas relativos à eficiência 

energética na geração elétrica. 

 

A Tabela 22 mostra as principais termelétricas brasileiras a carvão mineral, candidatas 

potenciais a projetos que utilizem recursos obtidos através da Resolução 242 da Aneel. 

 

 
Tabela 22 - Principais termelétricas a carvão mineral no Brasil 

UTE Local Empresa Potência 
Nominal 
(MW) 

Cons. 
Estim. 
(FC=0,5)  
10^3t 

Origem do Carvão 

Pres. Med. Fase A RS GTEEE 126 
Pres. Med. Fase B RS GTEEE 320 
São Jerônimo RS GTEEE 20 

 
 
1.953 

 
CRM (Candiota) 

Charqueada RS Gerasul 72 360 Copelmi (Baixo Jacuí) 
J. Lacerda A SC Gerasul 232 
J. Lacerda B SC Gerasul 263 
J. Lacerda C SC Gerasul 363 

 
2.253 

 
SIECESC 

Figueira PR Copel 30 100 Cambuí 
Total   1426 4.666  

Fonte: MME (1999) 
 

Existem duas usinas térmicas a carvão de 350 MW, no Rio Grande do Sul - UTE 

Candiota e UTE Jacuí I, cuja construção está paralisada. A UTE Jacuí I integra os ativos 

da GERASUL, recentemente privatizada. A UTE Candiota foi iniciada em 1981 pela 

CEEE. Hoje a responsabilidade pelo empreendimento está com a União. A ANEEL está 

promovendo a sua licitação para que seja concluída por um investidor privado. Para 

estas duas usinas, a Lei 9.648/98 estendeu a possibilidade de uso da CCC, por prazos e 

condições equivalentes aos das térmicas em operação, contados a partir de sua entrada 

em operação. Findo o prazo estas usinas deverão ter custos de geração competitivos 

para ter mercado. 

 

Uma vez que o carvão mineral é a fonte de energia que apresenta maior índice de 

emissão de carbono da Tabela 26, qualquer alternativa à sua utilização é considerada 

redutora de emissão de GEE. Neste sentido, quaisquer projetos de substituição de 

carvão mineral são candidatos potenciais ao MDL. Além disso, a Resolução 242 sobre 
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eficiência energética pode ser utilizada para projetos de maior eficiência no 

processamento do carvão, procedimento redutor de carbono. 

 

Resolução 233 de 29/07/1999 (Modifica a Resol. Aneel 266 de 13/08/1998)  

 

Esta Resolução estabelece os Valores Normativos (VN) que limitam o repasse , para as 

tarifas de fornecimento, dos preços livremente negociados na aquisição de energia 

elétrica, por parte dos concessionários e permissionários. Em outras palavras, estabelece 

limites para o repasse do custo da compra de energia elétrica para as tarifas de 

fornecimento aos consumidores cativos e tem por meta aumentar a diversidade da 

matriz energética e incentivar o desenvolvimento de fontes energéticas renováveis e o 

uso do carvão mineral nacional. Os reajustes previstos para os VN tomam por base as 

variações observadas no Índice Geral dos Preços (IGP-M), no Índice de Combustíveis e 

no Índice da variação Cambial, sendo que o fator de ponderação do IGP-M é de no 

mínimo 30% na ponderação total destes 3 índices. (ver Tabela 23). O estabelecimento 

dos índices permite que não ocorra abusos no repasse ao consumidor, uma vez que estes 

fatores de ponderação devem ser justificados junto a Aneel. 

 
Tabela 23 - Valores normativos e fatores de ponderação 

FONTE VN 
(R$/MWh) 

K1 
Mínimo 

Competitiva (1) 57,20 0,30 
Termelétrica Carvão Nacional  61,80 0,30 
Pequena Central Hidrelétrica - PCH 71,30 0,30 
Termelétrica Biomassa (1) 80,80 0,30 
Usina Eólica 100,90 0,30 
Usina Solar Foto-voltáica 237,50 0,30 
Obs.: (1) Este Valor Normativo será também utilizado para contratos oriundos de processo de co-geração 

qualificada a gás natural e biomassa. 
Fonte: Aneel (1999) 

 

Resolução 245 de 11/08/1999 

 

A Resolução 245 da Aneel tem por objetivo criar estímulos financeiros à implantação 

de projetos que substituam a geração termelétrica a partir de derivados de petróleo em 

sistemas isolados. A medida permite que os recursos da CCC - Conta de Consumo de 

Combustíveis - sejam utilizados para a construção de Pequenas Centrais Hidrelétricas 

(PCH) de até 30 MW, assim como outros empreendimentos de geração elétrica a partir 
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de fontes alternativas e renováveis. Segundo a Aneel, a medida permite que a CCC 

torne-se um fundo de investimento com potencial de R$ 330 milhões por ano. Os 

benefícios provenientes do Fundo serão repassados mensalmente e terão duração 

variada, de acordo com o tipo de investimento: 6 anos para a construção de PCHs e oito 

anos para projetos relacionados à geração elétrica a partir de fontes alternativas e 

renováveis. 

 

A CCC é um fundo constituído pelas contribuições feitas por todos os consumidores de 

energia elétrica no Brasil. O objetivo da Conta é custear parte dos preços dos 

combustíveis usados na geração termelétrica. O fundo foi instituído por lei em 1974 e 

sua utilização pelas geradoras de sistemas isolados foi permitida por decreto de 1993. 

Indiretamente, esta resolução propicia a redução de emissão de carbono. 

 

Um Resumo comparativo das resoluções Aneel e do MDL será abordado a seguir. 

Instrumentos como o MDL (Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) e as Resoluções 

Aneel, trabalhadas neste estudo, apresentam um grande potencial de fomento ao 

desenvolvimento da geração elétrica a partir de fontes alternativas e renováveis, mesmo 

que por vias indiretas. Apesar de apenas o CCC ter sido criado com o objetivo explícito 

de gerar o desenvolvimento econômico e social de regiões mais isoladas de nosso país, 

os outros instrumentos citados também são capazes de auxiliar na promoção de tal 

desenvolvimento. Além disso, estes instrumentos são muito importantes na questão do 

abatimento de gases de efeito estufa, especialmente o CO2, seja pelo favorecimento da 

geração via fontes alternativas e renováveis, seja pela diminuição das necessidades de 

expansão do setor através de ganhos obtidos pela melhoria da eficiência energética. A 

Tabela  abaixo apresenta mais esquematicamente as principais conclusões obtidas após 

a análise do MDL e das Resoluções Aneel, as vantagens e desvantagens de cada 

resolução e do MDL. Cabe lembrar que as resoluções da ANEEL, independentemente 

da existência do MDL, podem viabilizar financeiramente os projetos que abatem 

emissões de carbono, conforme já discutido neste trabalho.  

 

Além disso, a Aneel assinou, em1999/2000, contratos de cerca de 1 milhão de dólares, 

com centros de referência para a implantação de projetos em energia renovável. Como 

exemplo pode-se citar: (a) Sistema solar fotovoltaico em Tocantins, Rondônia (Guajará 

Mirim) e Amazonas (Humaitá); (b) Biomassa (óleos vegetais) no Amazonas (Carauari) 
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e (c) Energia eólica em Fernando de Noronha. Em breve assinará também outros 

projetos (PCH’s em Rondônia) todos com o objetivo de atender aos sistemas isolados. 

 

A seguir, será apresentado um quadro comparativo das três resoluções da Aneel e do 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. 
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Tabela 24 - O MDL e algumas Resoluções da Aneel 

 MDL- Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo 

Resol. 242 de 
24/07/98 

Resol. 233 de 
29/07/99 

Resol. 245 de 
11/08/99 

Características 
Principais. 

(Ainda não ratificado) 
Promover projetos que 

abatam a emissão de gases de 
efeito estufa (GEE), 

principalmente o CO2; e 
promover o desenvolvimento 

sustentável. Tem como 
característica importante o 

princípio de "adicionalidade", 
segundo o qual um projeto 

deve apresentar uma melhoria 
em relação à situação 

anterior, não valendo projetos 
que já iriam ser implantados 

independentemente da 
existência do MDL. 

Investimento de, 
no mínimo, 1% da 
receita operacional 
do ano anterior no 

incremento à 
Eficiência no uso e 

na oferta de 
energia elétrica. 

Estabelecimento de 
Valores 

Normativos que 
limitam o repasse 

ao consumidor 
final de energia 

elétrica. 

Estabelecimento 
dos benefícios do 

rateio da  CCC aos 
projetos em 

sistemas isolados 
que substituam 
derivados de 
petróleo na 

geração 
termelétrica. (até 

2013) 

Possibilidade de 
uso do instrumento 

Países do Não-Anexo I 
(países em desenvolvimento) 
que disponham de condições 
de abater GEE e Paises do 

Anexo I (países 
desenvolvidos) que não 
consigam cumprir seus 

compromissos de abatimento 
de GEE. 

Para Uso de 
Energ. Elét.: 

Autores de 
projetos 

abrangendo a 
classe de 

consumidores ind., 
resid. e de prédios 

públicos. Para 
Oferta de En. 

Elét.: Autores de 
projetos de efic. 
Energ. voltados 

para o aumento da 
oferta de E.E. 

 

Geradores de 
energia elétrica 
que substituam 
derivados de 

petróleo como 
fonte e geradores 

para atendimento a 
novas cargas 

devido à expansão 
do mercado (no 

caso de PCHs, até 
30MW). 

Obrigatoriedade do 
uso do instrumento nenhuma 

Concessionários 
com recursos 
superiores a 1 

milhão de reais 

Geradores de 
energia _ 

Vantagens do 
instrumento p/ o 

Brasil 

Acesso à investimentos para 
desenvolvimento de projetos 
e a custos mais favoráveis. 
Acesso à tecnologias mais 

limpas. 

Economia de 
energia resultando 

em redução na 
expansão do setor. 

Promover um 
equilíbrio no 

mercado de livre 
negociação para 

proteger o 
consumidor. 

Assegurar oferta 
de E. E. a áreas de 
renda e densidade 
de cargas baixas; 

redução das 
desigualdades 

regionais. 

Desvantagens do 
instrumento p/ o 

Brasil 

Diminuição de futuras 
possibilidades de abatimento 
no Brasil quando este vier a 
ser obrigado a diminuir suas 

emissões. 

   

Vantagens para a 
geração  

Investimento da 
diferença entre 1% 

e o quanto foi 
investido p/ uso 

final 

Incorporação dos 
custos de novos 

empreendimentos 
de geração e dos 

contratos bilaterais 
de compra de 

energia elétrica. 

Garantia de 
benefícios por 6 

anos para a 
construção de 

PCHs e por 8 anos 
para projetos 

relacionados a 
fontes alternativas 

e renováveis. 
Vantagens para o  Investimento Transparência dos Em curto prazo, 
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consumo Mínimo de 0,25% 
para o uso final 

valores pagos por 
fontes. 

expansão da 
geração em locais 

isolados. Em longo 
prazo, menores 

tarifas para todos. 

Desvantagens  para 
a geração  

Possibilidade de 
não haver 
montante 

disponível em 
projetos vinculados 
a ações voltadas ao 
aumento de oferta 
de E.E. uma vez 
que o mínimo de 

0,25% não impede 
que o total de 1% 

se dirija para o uso 
final. 

Necessidade de 
maior 

aprimoramento da 
planilha de custos 

de gerador. 
Dificuldade de 

mudança de fonte 
no meio de um 
processo (com 

exceção de 
mudanças de 
derivados de 
petróleo para 

fontes alternativas 
ou renováveis, 
cobertas pelo 

CCC). 

Incertezas quanto 
às possibilidades 

de uso da CCC em 
projetos cujo 
período de 

pagamento do 
benefício 

ultrapassem o ano 
de 2013. 

Desvantagens  para 
o consumo  

Não fica clara a 
distribuição 

máxima para os 
consumidores 

industriais, 
residenciais e 

prédios públicos. 

Possíveis 
alterações bruscas 

dos valores 
normativos  

baseados em 
mudanças 

conjunturais. 
Contratos com 

fonte de geração 
não especificada 
utilizam valor de 

linha "competitiva" 
da tabela 

(R$57,20), mesmo 
valor da térmica a 
gás, o que pode 

gerar distorções de 
valores. 

Em curto prazo, os 
consumidores não 

atendidos por 
sistemas isolados, 
contribuem para o 
fundo sem receber 

vantagens 
imediatas. 

Convergências de 
interesse entre os 

instrumentos 
(MDL e as 

Resoluções) 

Resolução 242 no que se 
refere à redução de emissões 
de poluentes atmosféricos e 

Resoluções 233 e 245 no que 
se refere ao estímulo ao uso 

de fontes renováveis 

MDL  no que se 
refere à redução de 

emissões de 
poluentes 

atmosféricos. 

MDL  e Resolução 
245 no que se 

refere ao estímulo 
ao uso de fontes 

renováveis. 

MDL e Resolução 
233 no que se 

refere ao estímulo 
ao uso de fontes 

renováveis. 

Exemplos de 
Projetos Possíveis 

Projetos que substituam uma 
fonte mais emissora por outra 
de menor emissão e projetos 

de eficiência energética . 

Estudo do MME p/ 
melhoria de 
eficiência 

energética na 
produção de 

Carvão Mineral. 

Estudo de 
viabilidade de 
implantação de 
parques eólicos. 

 

Problemas 
possíveis 

Especulação em torno do 
mecanismo. 

Dificuldade de 
contabilização da 
RA a tempo de 
utilização dos 
recursos no 

exercício seguinte 

Mudanças 
Conjunturais na 

economia 
brasileira e 
mundial. 

Possibilidades da 
Aneel vir a 
estender os 

recursos da CCC a 
projetos de geração 

a partir de fonte 
não renovável 

(como no caso das 



214 

UTEs de Candiota 
e de Jacuí I a 

carvão mineral). 
Volume de 
Recursos    R$330 milhões 

anuais 

Setores 
contemplados 

Setores de Transporte, 
Energia e Agricultura, 

principalmente. 

Industrial, 
residencial, 
público e 

geradores de 
energia. 

Todos da cadeia de 
geradores a 

consumidores 
finais. 

Todos da cadeia de 
geradores a 

consumidores 
finais. 

Principais Efeitos 
Ambientais 

Redução de emissões de 
GEE. 

Economia de 
energia 

minimizando 
emissões de 
poluentes 

atmosféricos e  
minimizando a 
necessidade de 

expansão do setor 
de geração. 

Estímulo ao uso de 
fontes renováveis e 

alternativas. 

Estímulo ao uso de 
fontes renováveis e 

alternativas. 

Lembra-se que estimou-se um potencial de abatimento de emissões de CO2 da ordem de 275 Mton no 
período 2000/2009, ao substituir-se a expansão da geração de energia elétrica baseada em 

termoeletricidade  a gás natural por hidroeletricidade e/ou fontes alternativas e renováveis . 
Fonte: Elaboração própria 

 

6.2 Alguns Aspectos relativos ao tema do Clima Mundial, o MDL e o Setor Elétrico 
Brasileiro  

 

No consumo energético final brasileiro, a eletricidade emite cerca de 5% do total de 

CO2 emitido pelo país em 1997 (Tabela 20). Este baixo percentual relativo ao setor 

elétrico deve-se à matriz energética brasileira apresentar o setor elétrico baseado em 

cerca de 90% em fonte hídrica. Apesar do IPCC adotar a hidroeletricidade como fonte 

não emissora de gases de efeito estufa, estudos recentes mostram que as hidrelétricas 

emitem gás metano (CH4).238 , com potencial de aquecimento global 21 vezes maior do 

que o CO2. 

 

Estima-se239 um potencial de abatimento de emissões de CO2 no setor elétrico do 

Brasil, da ordem de 275 Mton no período 2000/2009. Isto, caso houvesse uma meta, 

contrária à atual meta da Aneel, de substituir-se a expansão da geração de energia 

elétrica baseada em termoeletricidade a gás natural, e a carvão mineral (conforme 

observa-se na recente notícia sobre as Usinas de Figueira e de Candiota no sul do país), 

por hidroeletricidade e/ou fontes alternativas e renováveis. Esse número, 275 Mt de 

CO2 equivale a cerca de 75 Mt C que é bastante representativo, comparado às 

                                                           
238 Santos, M. Aurélio. 2000. 
239 Muylaert, 2000. 
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estimativas (já citadas) de que, do total mundial que precisa ser abatido até 2010 

estimado entre 620,6  MtC (Zhang) e 1312 MtC (EPPA) (ver Tabela 14), o MDL 

contribuirá com um abatimento entre 132 MtC (Zhang) e 723 MtC (EPPA) (ver 

Tab.14).  

 

Cabe observar, no entanto, que algumas medidas governamentais no Setor Elétrico, 

acarretarão maior emissão de GEE - Usinas térmicas a gás natural, carvão mineral e 

xisto. 

 

Na medida que existe um movimento dos governos de vários países do mundo, 

incluindo o governo brasileiro, no sentido de abater suas emissões de GEE, uma questão 

particular do uso de uma fonte energética não-renovável tem se destacado. 

Recentemente, o governo brasileiro anunciou240 a construção de duas termelétricas a 

carvão mineral no Sul do país, juntamente com outras 47 usinas a gás natural e xisto. 

Em 24/02/2000, mais de 40 empresas privadas nacionais e estrangeiras , entre elas a 

Vale do Rio Doce, Duke Energy, El Paso e Iberdrola, acertaram com o governo federal 

a construção até 2003, em parceria com o poder público, dessas 49 usinas termelétricas 

em 18 estados brasileiros, dentro do Programa Prioritário de Termelétricas. Estima-se 

que o investimento será de US$ 8 bilhões, sendo 30% financiado pelo BNDES, e que 

gerará 77 mil empregos diretos e indiretos. Além dos recursos do BNDES, o governo 

participará da construção de 18 dessas usinas através da Petrobrás, que entrará nos 

projetos como acionista minoritário.  As 49 usinas deverão somar potência de cerca de 

16905 MW , sendo somente para as 4 usinas no Rio de Janeiro, 2100 MW, cujo 

investimento deverá ser de US$ 2 bilhões, segundo o secretário de Energia do Estado, 

sr. Wagner Victer. Observa-se que, do total do investimento de US$ 8 bi, 25% estão 

direcionados para as usinas do RJ que representam, no entanto, potência instalada de 

somente 1/8 do total do programa.  

 

A Eletrobrás participará de dois projetos, um em Rondônia chamado Termonorte II e 

outro no Rio Grande do Sul chamado Candiota III (a carvão mineral). As 49 usinas 

deverão mudar a matriz energética brasileira, aumentando de 7% para 20% a geração de 

origem térmica nos próximos 10 anos. Desta forma, o governo espera aumentar em 40% 

a capacidade do parque gerador de energia até 2004. Dessas 49 térmicas recém 
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anunciadas, somente 6 usinas estavam previstas no Plano Decenal 2000/2009 da 

Eletrobrás (Tabela 25).  

 
Tabela 25 -  Usinas termelétricas lançadas pelo governo federal em 24/02/2000 previstas no Plano 

Decenal 2000/2009 da Eletrobrás 
Usinas do Plano 
Decenal 2000/2009 

MW Usinas lançadas em 
24/02/2000 

MW 

Campo Grande II-1 35 Campo Grande 300 
Campo Grande II-2 40   
Campo Grande II-3 40   
Figueira (carvão 
mineral), no Paraná 

100 Figueira 100 

Araucária 480 Araucária 480 
São Mateus(xisto), 
no Paraná. 

50 São Mateus(xisto) 70 

Candiota III-1(carvão 
mineral), no RS 

500 Candiota III 350 

Termobaia I-1 85 Termobaia 460 
Termobaia I-2 270   

Elaboração própria (fonte: Eletrobrás) 
 

 

A justificativa utilizada para a construção urgente de diversas usinas termelétricas é a 

existência de uma demanda crescente de energia elétrica sem a oferta correspondente, o 

que possibilitaria a ocorrência de um colapso do sistema. Este assunto tem sido objeto 

de controvérsias entre especialistas. 

 

O fato é que existe uma política de incentivo do uso de qualquer fonte de energia 

elétrica que possibilite sua geração no mais curto prazo. O incentivo ao uso do carvão 

mineral por parte do governo brasileiro é um exemplo disto. Foi assinado, em outubro 

de 1997 um documento de cooperação com o governo americano (United States 

Department of Energy - USDOE), no âmbito do Acordo Quadro de Cooperação Técnica 

e tecnológica entre os dois países para desenvolver tecnologias "limpas" no uso carvão 

mineral. Considerando que o carvão nacional compete com carvões importados e/ou 

outros combustíveis, apenas em condições muito especiais, além da perspectiva do 

início do funcionamento do gasoduto Bolívia-Brasil, esta fonte se torna uma opção 

discutível. 

 

                                                                                                                                                                          
240 Jornal do Brasil, Caderno Economia, 25/02/2000 
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No que se refere ao tema das Mudanças Climáticas, entre as fontes energéticas mais 

utilizadas, o carvão mineral é aquela que apresenta a maior relação "tonelada de 

carbono-tonelada equivalente de petróleo", o que indica que sua utilização para 

produção de eletricidade contribui de forma mais intensa para as emissões de CO2 

.(Tabela 26). 

 
Tabela 26 - Toneladas de carbono por tonelada equivalente de petróleo por fonte 

Fontes tC/TEP 

Carvão vegetal 1,243 

Gás Natural 0,69 

Lenha (desmatamento)  1.178 

Lenha (manejo) 0 

Lenha (reflorestamento) 0 

Cana de açucar 0 

Outras renováveis 0 

Diesel  0,846 

Óleo Combustível 0,888 

Gasolina 0,791 

GLP  0,72 

Querosene  0,816 

Carvão Mineral  1,72 
Fonte: PPE/COPPE (1996) 

 

A contribuição para as emissões de CO2 não é o único aspecto restritivo, sob o ponto de 

vista ambiental, para o uso do carvão mineral brasileiro. Este possui também um 

elevado teor de cinzas e uma quantidade de enxofre que varia de 0,5 a 8%, o que é um 

indicador de ambiente favorável a doenças respiratórias e alérgicas graves. Seu uso para 

geração de energia elétrica esbarra na necessidade de utilização de tecnologias limpas, 

obviamente mais caras, e no seu beneficiamento, no intuito de aumentar sua eficiência. 

 

6.3 Exercício sobre Equidade no Setor Elétrico Brasileiro -  
 
Nesta seção, será apresentado um exercício de aplicação, no setor elétrico brasileiro, dos 

aspectos discutidos no capítulo 3.4, sobre o conceito de Equidade e MDL. Deste modo, 

espera-se contribuir com o entendimento da aplicação dos indicadores de equidade, 
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discutidos naquele capítulo, dentro de um mesmo país e não entre países diferentes, 

como tem sido utilizado para as discussões sobre responsabilidades quanto aos 

problemas do clima mundial. A discussão de uma equidade interna aos países é 

importante para uma futura análise de projetos que venham a ser desenvolvidos dentro 

das regras da Convenção do Clima. O setor elétrico diz respeito, diretamente, à 

sociedade como um todo, o que favorece este estudo. 

 
A oferta interna de energia no Brasil (Tabela 27) variou de 74,0 x 106tep, em 1970, para 

253,4 x 106tep, em 1999 (242%), e o consumo final de energia variou de 69,2 x 106tep, 

em 1970, para 231,1 x 106tep, em 1999 (234%). O consumo final de energia per capita 

passou de 0,74 tep, em 1970, para 1,42tep, em 1999 (92%). Já o consumo final por PIB 

não apresentou variação: 0,42tep/103 US$, em 1970 e 0,41tep/103 US$, em 1999. No 

período 1970/1999, o crescimento da população foi de 75%, o do PIB, de 236% e o do 

PIB/hab foi de 92%. No mesmo período, a oferta de eletricidade apresentou um 

crescimento bem maior, (708%) do que a oferta interna de energia (242%), passando de 

46TWh, em 1970, a 372TWh, em 1999. O percentual de crescimento de oferta de 

eletricidade per capita foi de 365%, passando de 491KWh/hab, em 1970, para 

2282KWH/hab, em 1999, enquanto o percentual de crescimento de oferta de 

eletricidade por PIB foi de 142% (275Wh/US$, em 1970 para 668Wh/US$, em 1999).  
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Tabela 27 - Energia-PIB-População 
 1970 1980 1990 1998 1999 

População 106 93 119 145 161 163 

PIB - 109 US$ (1999) 166 380 445 552 557 

PIB/hab - 103 US$ 1,78 3,20 3,07 3,43 3,42 

Oferta Interna de Energia - 106tep 74,0 139,2 187,3 250,0 253,4 

Energia/hab - tep 0,79 1,17 1,29 1,55 1,55 

Energia/PIB - tep/103 US$ 0,45 0,37 0,42 0,45 0,45 

Consumo Final de Energia- 106tep 69,2 127,7 169,4 228,2 231,1 

Consumo Final/hab - tep 0,74 1,07 1,17 1,42 1,42 

Consumo Final/PIB - tep/103US$ 0,42 0,34 0,38 0,41 0,41 

OFERTA DE ELETRIC.- TWh 46 139 249 361 372 

Eletricidade/hab - KWh 491 1169 1723 2242 2282 

Eletricidade/PIB - Wh/US$ 275 366 561 654 668 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000 

 

 

Com o objetivo de elaborar propostas que considerem uma maior equidade nas políticas 

internas do setor elétrico brasileiro, não é muito aconselhável considerar o PIB nos 

cálculos de indicadores. As variações do PIB total e do PIB/pop não refletem as 

variações de renda de certos grupos da população.241 Ao contrário, no caso do Brasil, 

onde as diferenças sociais são bastante profundas, com uma forte concentração de renda 

numa minoria da população, o aumento de PIB/hab pode, mais freqüentemente do que 

em outros casos, expressar uma diminuição de renda de algumas classes sociais e uma 

alta elevação de renda para uma outra pequena classe social.  

 

Observa-se, também, na Tabela 27 que a elevação do PIB foi maior do que a da 

população no período 1970/1999, 236% e 75% respectivamente, acarretando que o 

crescimento da oferta de eletricidade per capita (361%) é maior do que o crescimento da 

oferta de eletricidade por PIB (140%) no período, por exemplo.  

 

Em termos percentuais, a eletricidade representava cerca de 17% do consumo final de 

energia do país (Tabela 28), passando a representar quase 40% deste total, em 1999, 

                                                           
241 ver Rovere, E.L. 1986. 
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enquanto a lenha/carvão vegetal passou de 42,7 %, em 1970 para 7,5% , em 1999. Sabe-

se que o aumento do consumo de eletricidade reflete uma menor emissão de gases de 

efeito estufa, devido à fonte hidráulica (não emissora de CO2) ser a fonte majoritária da 

produção elétrica nacional . Entretanto, o aumento do percentual do gás natural (emissor 

de CH4) como fonte geradora de energia elétrica no período foi de 0,1%, em 1970, para 

2,4%, em 1999 (Tabela 28). Este número deve aumentar muito , devido ao Plano 

Emergencial do Governo Brasileiro de construção de 49 Usinas Termelétricas a Gás 

Natural.  

 
 Tabela 28 - Consumo Final de Energia por Fonte -% 

Consumo % por FONTE 1970 1980 1990 1998 1999 

TOTAL - 103tep 69.166 127.702 169.418 228.208 231.086 

Óleo Diesel 7,6 12,1 12,0 12,3 12,3 

Óleo Combustível 9,4 12,5 5,6 5,2 4,5 

Gasolina 10,5 6,8 4,3 6,4 6,0 

Gás Natural 0,1 0,7 1,8 2,2 2,4 

Eletricidade 16,6 27,9 37,3 39,0 39,5 

Carvão Mineral 2,4 3,7 4,5 4,4 4,1 

Lenha e Carvão vegetal 42,7 20,2 12,6 7,5 7,5 

Álcool 0,4 1,3 3,6 3,2 3,1 

Outras 10,2 15,1 18,2 19,8 20,6 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000. 

 

Sabe-se que o aumento do consumo de eletricidade é acompanhado por um desperdício 

de energia elétrica em todos os setores da economia nacional. Programas como o 

PROCEL devem ser incentivados. Segundo o Balanço Energético Nacional/2000, a 

economia de energia apresentada pelo programa PROCEL vem aumentando 

anualmente. Em 1998 a economia de energia elétrica foi de 1900 GWh/ano (1,9 

TWh/ano) e, em 1999, a economia de eletricidade foi de 2100 GWh/ano (2,1 TWh/ano). 

Dos 307 TWh de consumo de eletricidade, referentes a 1998 e 315 TWh, referentes a 

1999 (Tabela ), temos economias equivalentes a 0,6% em 1998 e 0,7% em 1999 devido 

ao desempenho do PROCEL. 
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6.3.1 Consumo Final de Eletricidade por Setor 

O aumento no consumo de eletricidade no período deve ser estudado, também, através 

de uma análise setorial, de modo a se compreender como vem se distribuindo o 

crescimento de eletricidade do setor elétrico na sociedade como um todo. Os setores da 

economia nacional apresentam diferentes pesos no que diz respeito ao consumo final de 

eletricidade. Com o objetivo de elaborar propostas direcionadas aos diferentes setores, 

será analisada a participação percentual dos mesmos no consumo de energia elétrica 

(Tabela 29).  

 
Tabela 29 - Consumo Final de Eletricidade (%) por Setor 

% do Consumo por SETOR 1970 1980 1990 1998 1999 

Eletricidade (103tep) 11503 35584 63121 89039 91262 

Indústria  49 56 52 44 44 

     Da qual: Energo-Intensiva (2) 28 32 31 26 25 

Residencial 21 19 22 26 26 

Comercial 13 11 11 14 14 

Setor Energético 5 3 3 3 3 

Outros (1) 11 11 12 13 13 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000. (1) Setores 
Público e Agropecuário; (2) Inclui: cimento, metalurgia, química e papel e celulose. Fonte: BEN, 2000. 

 

 

Dos 69166 x 103tep de consumo final de energia, em 1970 (Tabela 28), a eletricidade 

correspondia a 11503 x 103tep (16,6%), enquanto que em 1999, dos 231086 x 103tep de 

consumo final de energia, a eletricidade correspondia a 91262 x 103tep (39,5%). 

 

Podemos observar (Tabela 29) que o setor industrial apresenta o maior percentual de 

consumo de energia elétrica no Brasil, com uma média de cerca de 45% ao longo do 

período 1970/1999, chegando a 56% em 1980 (Tabela 29). Pode-se observar, também, 

que o aumento de consumo de eletricidade ao longo deste período caminha ao lado de 

uma diminuição do percentual do consumo do setor industrial (49% para 44%) e, dentro 

do setor industrial, as indústrias energo-intensivas apresentaram diminuição percentual, 

de 28%, em 1970 para 25%, em 1999. Observa-se, também, um aumento do percentual 
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de consumo do setor residencial (21% para 26%). Os setores Público e Agropecuário, 

(na linha "Outros" da tabela) também apresentam aumento de 11%, em 1970 para 13%, 

em 1999. 

 

Um indicador de qualidade de vida populacional bastante utilizado é o consumo de 

eletricidade por habitante. Ele expressa o nível de desenvolvimento de uma região. As 

diferenças entre níveis de riqueza dos países no mundo pode ser verificada no gráfico 5, 

abaixo, onde percebemos que os Países em Desenvolvimento consomem cerca de um 

décimo da energia elétrica consumida pelos Países Desenvolvidos. 
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Gráfico 5 

 

C o n s u m o  d e  E n e rg ia  E lé t ric a / P o p u la ç ã o  
( K W h /h a b it a n t e )
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In d u s tr ia liz a d o s E L /U E S  P e D M u n d ia l A n e x o  I

Fonte:Campos e Muylaert, 2000b. 
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O consumo residencial brasileiro de energia elétrica/hab também mostra diferenças 

entre as Regiões do país. (Tabela 30). O consumo energético não é indicador de 

qualidade de vida, em absoluto, pois o desperdício e a emissão de poluentes relativas às 

sociedades que consomem muita energia são apontados como indicadores de baixa 

qualidade de vida. É exatamente o aspecto de pouca eficiência energética e de padrões 

de consumo insustentáveis que está em questão no debate ambiental, principalmente no 

que tange o clima global. No entanto, para uma análise dentro de um mesmo cenário de 

referência, esta diferença de consumo de energia revela níveis de "riqueza". As 

diferenças apresentadas na Tabela 30 revelam uma maior concentração de "riqueza" nas 

regiões Sudeste e Sul, assim como ocorre quando analisamos os Países em 

desenvolvimento em relação aos Países Desenvolvidos. Os que mais consomem energia 

são os mais "ricos". Neste sentido, surge uma questão de Equidade a ser discutida. 

Pode-se considerar que uma população que consome mais energia não goza, 

necessariamente, de melhor qualidade de vida. Entretanto, os aspectos sócio culturais 

criaram uma demanda por maior consumo deenergia por partye das populações mais 

desfavorecidas deste bem. Uma alteração em padrões de consumo repousa numa 

mudança radical das sociedades em termos educacionais e culturais, não abordadas no 

escopo desta pesquisa.242 

 

O Sudeste apresentava, em 1984, um nível de consumo de energia elétrica por habitante 

bastante superior aos das outras Regiões, refletindo uma concentração de maior riqueza 

naquela Região, e o Nordeste com 104 KWh/hab apresentava o menor nível de consumo 

de eletricidade. 

 
Tabela 30– Análise Regional do Consumo Residencial/hab -1984 

Região KWh/hab 

Norte 134 

Nordeste 104 

Sudeste 343 

Sul 232 

Centro-Oeste 196 
Fonte: Balanço Energético Nacional/2000. 

 

                                                           
242 Ver pesquisa em andamento de Tese de Doutorado de Claude Cohen, PPE/COPPE/UFRJ, 2000. 
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Os Estados que mais consumiram energia elétrica residencial/capita no ano de 1984 

foram Rio de Janeiro, 433 KWh/hab; São Paulo, 392KWh/hab; Rio Grande do Sul, 

279KWh/hab. Neste ano, os Estados que apresentam menores consumos 

residenciais/hab são Maranhão, 60 KWh/hab; Piauí, 71 KWh/hab, e Paraíba, 91 

KWh/hab. Em 1995, a situação não se altera muito. O Rio de Janeiro em 1995 apresenta 

o valor de 633 KWh/hab, São Paulo: 647 KWh/hab, Rio Grande do Sul: 445 KWh/hab, 

Maranhão: 135 KWh/hab, Piauí: 164 KWh/hab, e Paraíba: 188 KWh/hab.(BEN/2000) 

Observa-se que os maiores e menores consumos per cápita em 1995 se mantiveram 

representados pelos mesmos Estados apontados em 1984, com uma diferença: São 

Paulo passou para o primeiro lugar e o Rio de Janeiro para o segundo em termos de 

maiores consumidores de eletricidade/hab. 

 

Políticas direcionadas ao setor industrial resultam em maior resultado no curto prazo do 

que as direcionadas aos outros setores, devido ao setor industrial representar maior 

percentual de consumo. Ao mesmo tempo, deve-se considerar que o consumo 

residencial é o que mais vem crescendo no período 1970/1999.  

 

Cabe ressaltar, entretanto, que entre 1998 e 1999, o setor que mais apresentou aumento 

de consumo foi o setor comercial e, em segundo lugar, o setor residencial (Tabela 31). 

Do consumo total de eletricidade no Brasil, que aumentou 2,5% entre 1998 e 1999 (de 

307 TWh, em 1998, para 315 TWh, em 1999), o setor industrial aumentou 1,5%, o setor 

residencial aumentou 2,4% e o setor comercial apresentou aumento bem mais 

significativo, de 4,8%. Verificamos semelhanças (BEN/2000) no que diz respeito a um 

maior aumento do consumo de eletricidade do setor comercial, seguido do setor 

residencial, também no período entre 1997 e 1998. Neste período, o setor industrial 

aumentou 0,7%, o setor residencial aumentou 7,2 % e o setor comercial aumentou 8,9 

%. Se esta tendência continuar, as políticas setoriais devem, também, contemplar 

propostas específicas para os Setores Comercial e Residencial. 

 

No que se refere ao cruzamento de dados setoriais com dados regionais, algumas 

observações podem ser feitas. O consumo residencial de eletricidade por Região poderia 

ser alvo de políticas de distribuição de energia elétrica mais equilibrada. A Região 

Nordeste apresenta o menor valor de consumo de energia elétrica/hab, 104KWh/hab 
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(Tabela 30), sendo três vezes mais baixo do que o referente à Região Sudeste, 343 

KWh/hab. Esta diferença pode ser minorada através de programas como o de 

Eletrificação Rural, por exemplo, implantado principalmente na Região Norte do país, o 

que vem proporcionando maior equidade regional. 

 

Cabe observar que, apesar de não estar entre os três primeiros maiores consumidores de 

eletricidade do país, o Setor Público também representa um percentual de consumo de 

energia elétrica bastante significativo: 8,7% em 1997. Principalmente por ser um setor 

capaz de cumprir metas de modo menos pulverizado, deve ser objeto de políticas 

direcionadas à racionalização do uso de eletricidade. 

 
Tabela 31- Variação do Consumo de Eletricidade por Setor entre os anos de 1997, 1998 e 1999 - 

 Var.97/98 (%) Var98/99 (%) 

Eletricidade Total 4,2 2,5 

Eletricidade Industrial 0,7 1,5 

Eletricid. Residencial 7,2 2,4 

Eletricidade Comercial 8,9 4,8 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000 

 

 

A seguir, será analisada a oferta de Eletricidade por Fonte e os setores Público e Privado 

na Geração elétrica. Uma outra abordagem quanto ao uso de energia elétrica é sua fonte 

geradora, principalmente no que tange a análise de emissão de gases de efeito estufa e 

instrumentos de redução dessas emissões. Uma vez que cada fonte apresenta um índice 

de emissão de GEE diferente, a troca de uma fonte altera o nível dessas emissões. 
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Tabela 32 - Oferta de Eletricidade por Fonte - TWh 
  1970 1980 1990 1998 1999 

TOTAL 45,7 139,2 249,4 361,1 372,2 

% de Geração Pública deste total 92% 94% 85% 83,5% 82,9% 

Oferta por Fonte - TWh      

Carvão Mineral 1,4 2,6 2,8 5,3 8,2 

Derivados de Petróleo 3,7 5,2 5,3 11,4 13,7 

Gás Natural 0 0 0,7 1,2 2,0 

Urânio 0 0 2,2 3,3 4,0 

Hidro 39,8 128,9 206,7 291,5 292,9 

Outras 0,8 2,6 5,1 9,1 11,5 

      

Importação Líquida 0 -0,2 26,5 39,4 39,9 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000 

 

Observa-se que a geração pública teve sua participação reduzida de 92%, em 1970, para 

82,9%, em 1999 (Tabela 32). Ao mesmo tempo, a importação de energia começou a 

surgir no cenário, em cerca de 11% desde 1990. Ou seja, o aumento da oferta de 

eletricidade na última década vem acompanhado de uma política de importação de 

energia e de uma diminuição da presença do setor público nesta geração. 

 
Tabela 33 - Capacidade Instalada de geração- MW 

  1970 1980 1990 1998 1999 

TOTAL 11048 33472 53050 65209 68181 

Hidroeletricidade 8835 27649 45558 56759 58998 

a)Centrais Públicas 8480 27081 44934 55857 58086 

b)Autoprodutores 355 568 624 902 912 

Termoeletricidade 2213 5823 7492 8450 9183 

a)Centrais Públicas 1619 3484 4827 5455 5874 

b)Autoprodutores 594 2339 2665 2995 3309 
Fonte: Ministério das Minas e Energia - Balanço Energético Nacional - BEN - Sinopse 2000. 

 

A Tabela 33 mostra que o percentual de participação dos autoprodutores (355+594 

MW) na capacidade instalada total (11048 MW) em 1970, era de 8,6% . Este percentual 

foi de 6,2%, em 1999 (912+ 3309 MW relativos a autoprodutores num total de 68181 
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MW). Entretanto, se observarmos a capacidade instalada por fontes , observamos que a 

presença de autoprodutores aumentou. A presença de autoprodutores de usinas 

Térmicas em 1970 era de 26,8% (594 MW num total de 2213 MW) passando para 36% 

(3309 MW num total de 9183 MW), em 1999. Os autoprodutores de Usinas hídricas 

representavam 4% (355 MW num total de 8835 MW), em 1970, passando para um 

percentual bem menor, 1,5% ( 912 MW num total de 58998 MW), em 1999. 

 

Neste assunto, cabe observar que o processo de privatização do setor elétrico brasileiro 

está em fase de transição, apresentando uma série de problemas a serem equacionados 

no curto prazo. O principal deles é a dificuldade de atender à demanda de energia 

elétrica projetada para o crescimento do país nos próximos anos. O caráter emergencial 

deste tema torna o aspecto do MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tratado 

neste relatório, não tão prioritário do ponto de vista político, neste momento. Apesar 

disto, constatamos que, ao contrário das hidrelétricas, maior fonte de eletricidade do 

Brasil ao longo dos anos, as cerca de 49 Usinas previstas pelo Plano Emergencial são 

emissoras de GEE: Usinas Termelétricas, principalmente, a gás natural, e algumas a 

carvão mineral.  

 

Uma outra questão importante de ser estudada é a que se refere aos Preços de 

Eletricidade. A análise do consumo de eletricidade ao longo do período de 1970/1999 

deve ser complementada por uma análise dos preços diferenciados por setores. Segundo 

dados do BEN/2000, a Geração Total de Eletricidade aumentou 3,3% entre 1998 e 

1999, sendo 322 TWh e 332 TWh, respectivamente. No mesmo período, o percentual de 

residências com eletricidade aumentou 2% (93,0% em 1998 e 94,9% em 1999), 

incluindo a área rural da Região Norte. Se considerarmos os preços médios da 

Eletricidade em 1999 (Tabela 34), veremos que as tarifas de eletricidade residencial são 

bem mais altas do que as tarifas de eletricidade industrial, sendo 270,0 US$ de 1998/bep 
243 e 116,1 US$/ de 1998/bep, respectivamente. Ou seja, as tarifas residenciais são mais 

de duas vezes mais elevadas do que as tarifas de eletricidade industrial. E se 

considerarmos a variação destes preços nos últimos dois anos, veremos que as tarifas do 

setor residencial também foram as que mais aumentaram entre 1998 e 1999: 4,5%, 

comparadas ao aumento de tarifas de eletricidade observado no setor industrial: 3,7%. 

                                                           
243 Bep - barril equivalente de petróleo 
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Entre 1997 e 1998, as variações foram de 5,3% para a eletricidade residencial e 3,0% 

para a eletricidade industrial (Tabela 34). 

 
Tabela 34  – Variações Anuais de Preços Médios de Eletricidade no Brasil 

 %1997/1998 %1998/1999 

EletricidadeResidencial 5,3 4,5 

Eletricidade Industrial 3,0 3,7 
Fonte: BEN/2000. 

 

O aumento do consumo de energia elétrica residencial deve-se a fatores como a 

expansão dos sistemas de distribuição, legalização do consumo clandestino, explosão 

das vendas de eletrodomésticos e à ampliação da economia informal, classificada como 

consumo residencial. O pequeno crescimento do consumo no setor industrial deve-se ao 

baixo dinamismo do setor, a ganhos de eficiência energética e processos de 

racionalização do uso da eletricidade.  

 

No Brasil, na década de 1970, houve o regime da equalização tarifária: a mesma tarifa 

em todo o território nacional associada a um sistema de subsídio inter-regional. Ou seja, 

os consumidores de um mesmo grupo tarifário pagavam a mesma tarifa, 

independentemente da região em que era feito o atendimento (dos custos diferenciados 

de cada região). Em 1993, através da lei 8.631/93, as tarifas voltaram a ser fixadas por 

empresa, de modo a assegurar rentabilidade às concessionárias, adequando suas tarifas 

aos mercados por elas atendidos. Em termos de consumidores, existem algumas 

distinções no que se refere à tarifa de eletricidade, separando grupos tarifários. Em 

primeiro lugar, existe a distinção entre energia em baixa tensão (abaixo de 2,3kV) e em 

alta tensão. Os consumidores de energia de alta tensão, em geral, empresas do setor 

industrial, pagam tarifa mais barata, pois o custo relativo deste tipo de energia é muito 

menor, considerando o volume de energia consumida. Esses consumidores sofrem 

tarifação “binomial”, baseada em dois itens: pagam pela potência demandada em 

quilowatts (kW) e pelo consumo de energia em quilowatts.hora (kWh). O valor dessas 

tarifas também pode se diferenciar pelo horário do consumo (tarifas mais altas no 

horário de “pico”) e pela época do ano (tarifas mais baixas em épocas propícias à 

geração).  
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Os consumidores relativos à energia em baixa tensão, são os das classes residencial, 

rural, iluminação pública e outros. As tarifas desses consumidores são mais caras, uma 

vez que os custos associados à distribuição são muito mais elevados em relação à 

energia consumida. As tarifas cobradas dos consumidores de energia fornecida em baixa 

tensão são do tipo “monomial”: cobrança refere-se apenas à quantidade de energia 

consumida em kWh, não dependendo do momento em que ocorre o consumo. Poderia 

haver um incentivo regulador do governo à cobrança diferenciada por parte das 

concessionárias, por horários de consumo, de modo semelhante às tarifas de telefonia, 

que apresentam preços diferentes dependendo do horário. Esta seria uma forma de 

incentivar uma economia no consumo. 

 

Os reajustes diferenciados por empresas para os diferentes grupos tarifários apresentam 

grande variação entre concessionárias. Os reajustes de tarifas (dos grupos de alta tensão 

e do grupo de baixa tensão relativa à classe rural), em novembro de 1995244 foram de 

11,8% para a Cemig, 9,8% para a Cerj, 20,5% para a Cesp, 19,5% para a Coelba, 12,0% 

para a Copel, 12,3% para a Eletropaulo, 6,0% para a Escelsa, e 8% para a Light.  

 

Nesta ocasião, os consumidores residenciais foram afetados por mudanças na 

metodologia de descontos que recebiam ao longo do tempo e, apesar de não ter havido 

reajuste de tarifas para esses consumidores (à exceção da Cesp, Cpfl e Eletropaulo, que 

reajustaram a classe residencial em 3,0%), houve, na prática, um grande aumento de 

suas contas de eletricidade. Tais descontos visavam favorecer famílias de mais baixa 

renda, pois incidiam sobre faixas de consumo mais baixas (até 200 kWh/mês), mas 

beneficiavam toda a classe residencial, pois os descontos até 200 kWh eram mantidos, 

mesmo que este teto fosse ultrapassado pelo consumidor. Só o consumo que excedesse 

esse teto, não recebia descontos.  

 

Em 1995, a metodologia mudou. Cada empresa passou a definir tetos diferentes e: quem 

ultrapassasse os tetos, não receberia desconto algum. Alguns dos novos limites245 de 

consumo para concessão de descontos são 200 kWh/mês para a Eletronorte, 140 

kWh/mês para as Regiões do Nordeste e algumas do Estado do RJ, 220 kWh/mês para o 

Estado de SP, 200 kWh/mês para a Light. Além disso, os descontos “em cascata” foram 

                                                           
244 Fonte: portarias do DNAEE e cálculos do DIEESE. 
245 Fonte: Eletrobrás e DNAEE 
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reduzidos. Até 30 kWh/mês, o desconto passou de 82 % para 65 %; entre 31 e 100 

kWh/mês, o desconto passou de 55% para 40 %; entre 101 e 200 kWh/mês, o desconto 

passou de 24 % para 10 %. Conclui-se que a classe residencial 246foi afetada, em muito, 

por tais alterações, principalmente os consumidores que utilizam entre 50 e 250 

kWh/mês, que se depararam com aumentos em suas contas acima de 30 %, e que as 

tarifas para as classes consumidoras industrial, comercial, rural ,e outras, não 

acompanharam os índices de preços utilizados para cálculos de inflação. 

 

De modo a comparar a política tarifária de eletricidade no Brasil com as políticas de 

outros países, formulou-se a Tabela 35. 

 
Tabela 35 - Relação % entre Preços do kWh para Classes Industrial e Residencial em Países escolhidos  

(Preço kWh Industrial / Preço kWh Residencial) 
Países 1986 1990 1995 1999 

França 38% 37% 37%  

EUA 66% 61% 55,8% 54% (*) 

Japão 74,8% 69,1% 68,8%  

Itália 65% 62,2% 54,7%  

United Kingdom 66,2% 59,7% 53,8  

Canadá 70,8% 66,3% S/d  

Dinamarca 41,1% 37,9% 33,2%  

Alemanha 57,4% 55,7% 49,2%  

Grécia 67,8% 54,8% 54,4%  

Hungria 184,3% 191,4% 77%  

Portugal 73,6% 80% 66,7%  

Brasil 78,6% (1988) 75,6% 55,6% 43% (**) 

Venezuela 38,5 105,6% 198%  

México 83,2% 100,3% 68,5%  
Fontes: International Energy Agency, IEA Statistics, Energy Prices and Taxes, França, 1997. 

(*)www.eia.doe.gov;  (**)Balanços Energéticos Nacionais, 1998, 1999 e 2000. 
 

Podemos observar uma grande variação de percentuais entre preços de kWh relativos às 

classes industrial e residencial nos diferentes países. Com exceção da Dinamarca e da 

França, que apresentam preços de eletricidade residencial mais de duas vezes os preços 

                                                           
246 Dieese.1998. 
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de eletricidade industrial desde 1985, os demais países apresentam uma relação bem 

mais próxima entre esses preços. No Brasil, percebe-se uma defasagem gradual ao 

longo dos anos 1985 e 1999 entre os preços da eletricidade industrial e residencial. O 

percentual entre preços de eletricidade industrial e residencial era de cerca de 75% na 

década de 1980, passando para cerca de 55% na década de 1990, chegando a 

aproximadamente menos da metade, 43%, no ano de 1999. Sugere-se à ANEEL um 

estudo sobre uma política de tarifas mais equilibrada entre os setores da sociedade 

(industrial, residencial, comercial e outros). Este estudo serviria para nortear parâmetros 

de “equidade” em projetos que, futuramente, viessem a se enquadrar no mecanismo 

MDL. A busca de uma maior “equidade” interna nos países é referência de 

sustentabilidade das propostas para redução de gases de efeito estufa.  

 

6.3.2 Consumo de Eletricidade por Regiões do País 

 
As diferenças regionais no Brasil são bastante acentuadas no que se refere a todos os 

indicadores econômicos e sociais. O consumo de energia elétrica por Região entre 1985 

e 1998, analisado junto aos números de habitantes que residem nestas Regiões, ilustra 

muito bem estas diferenças (Tabela 36). 

 
Tabela 36 - Consumo de Eletricidade por Regiões (%) 

Regiões 1985 1990 1995 1998 

Total 100 100 100 100 

Norte (~7% da pop. Total) 2,2 4,0 5,0 5,1 

Nordeste (~30% da pop. Total) 14,9 15,4 15,6 15,8 

Sudeste (~43% da pop. Total) 65,8 62,6 60,0 59,1 

Sul (~15% da pop. Total) 13,6 13,8 14,7 15,1 

Centro-Oeste (~6 % da pop. Total) 3,6 4,2 4,7 4,8 
Fonte: BEN/2000 e Almanaque Abril Cultural, 1999. 

 

A Região Sudeste, com 43% da população do Brasil, é a maior consumidora de 

eletricidade, representando mais da metade do total consumido: aproximadamente 60%. 

As Regiões  Sul e Sudeste juntas representam cerca de 58 % da população total do país 

mas apresentam cerca de 75 % do total consumido pelo país. Ao contrário, a Região 
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Nordeste, com cerca de 30% da população total, consome somente 15% da energia 

consumida pelo país como um todo. 

 

A Região Norte teve o maior aumento de consumo de eletricidade entre 1985 e 1998: 

passou de 2,2% para 5,1% do total do consumo do país (Tabela 36). Os estados que 

mais aumentaram seu consumo na Região Norte entre 1985 e 1998, foram os de 

Rondônia (273%), Roraima (326%) e Pará (383%). As Regiões Sul, Sudeste e Centro-

Oeste também apresentaram aumento percentual de consumo ao longo destes anos, mas 

não tão significativos quanto à Região Norte, e a Região Sudeste foi a única que 

apresentou diminuição percentual de seu consumo em relação ao total de eletricidade 

consumida no país. 

 

É importante fazer o cruzamento entre as informações regionais e as setoriais, de modo 

a identificar a relação entre o aumento do consumo numa região e o aumento do 

consumo dos diferentes setores (residencial, comercial, industrial, por exemplo). 

Podemos estabelecer a parcela do setor residencial que equivale aos aumentos nos 

consumos de eletricidade por Regiões do país (Tabela 37), de modo a identificar um 

indicador de melhoria da qualidade de vida da população local. O aumento do consumo 

de eletricidade da Região Norte de cerca de 130% entre 1985 e 1998 (Tabela 36) 

corresponde a um aumento no consumo do setor residencial de, somente, 42% no 

mesmo período. A Região Sul , que teve seu consumo total de eletricidade aumentado 

entre 1985 e 1998 em cerca de 11%, apresenta diminuição de consumo no setor 

residencial. 

 
Tabela 37 - Consumo Residencial de Eletricidade por Regiões (%) 

Regiões 1985 1990 1995 1998 

Total 100 100 100 100 

Norte (~7% da pop. Total) 3,1 4,1 4,1 4,4 

Nordeste (~30% da pop. Total) 13,0 13,9 14,1 14,7 

Sudeste (~43% da pop. Total) 62,7 60,2 59,1 58,5 

Sul (~15% da pop. Total) 15,5 15,4 15,7 15,3 

Centro-Oeste (~6 % da pop. Total) 5,6 6,4 7,0 7,1 
Fonte: BEN/2000 e Almanaque Abril Cultural, 1999. 
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As diferenças entre regiões brasileiras no que diz respeito ao consumo e à oferta de 

Eletricidade é um problema de desigualdade social. Em termos de consumo residencial, 

a Região Sudeste é a mais privilegiada: 43% da população brasileira consomem cerca 

de 60% da energia elétrica do país. As Regiões Sul e Centro-Oeste apresentam uma 

relação entre população e consumo de energia elétrica próxima de 1. Os 15% referentes 

às pessoas que residem na Região Sul consomem cerca de 15% de eletricidade e os 6% 

de pessoas referentes à Região Centro-Oeste consomem cerca de 6,5 % da eletricidade 

total enquanto os 7% referentes às pessoas que residem na Região Norte do Brasil 

consomem 4% desta energia. Entretanto, a Região Nordeste, é a que apresenta 

condições mais desfavoráveis. A Região Nordeste engloba 30% da população brasileira, 

mas apresenta um consumo de eletricidade de cerca de, somente, 15 %, o que expressa 

um desnível muito acentuado no que diz respeito ao consumo de eletricidade.  
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7 Conclusão 

 

As conclusões da pesquisa serão descritas em duas partes, sendo a primeira de caráter 

mais geral e a segunda de caráter mais específico, de modo a responder às questões 

iniciais do trabalho: Que condutas estão configurando os acordos internacionais sobre 

Mudanças Climáticas? De que forma o Brasil se insere neste assunto? Como estabelecer 

critérios que beneficiem a população dos países em desenvolvimento, como o Brasil, no 

contexto deste tema? 

 

Algumas pressuposições foram inicialmente feitas para o desenvolvimento da pesquisa 

de tese. Ao longo do trabalho, algumas delas se confirmaram e outras não. Em primeiro 

lugar, pressupunha-se que a palavra Ética247 era utilizada de modo contraditório no 

discurso ambiental248, estando quase sempre associada ao "que é certo", confundida 

com o conceito de Moral. Considerava-se, também, que o uso confuso da palavra Ética 

abriria espaço para que este conceito servisse como um pano de fundo ilustratrivo de 

quaisquer propostas. Diversos atores participam diferentemente da construção de um 

programa, com práticas desvinculadas de seus discursos. A maior importância estaria, 

portanto, nos atos de cada ator e não necessariamente nos objetivos declarados de cada 

um. Numa análise mais superficial, qualquer programa faz referências às suas "boas 

intenções" e às suas "metas abrangentes". Um discurso bem articulado torna-se 

poderoso junto a certos grupos sociais e a credibilidade do discurso nestes grupos é 

necessária para que o mesmo se legitime. Torna-se fundamental, portanto, compreender 

as práticas de implementação destes programas. O discurso das políticas 

governamentais, por exemplo, é sempre inflado e distorcido mas, apesar de todo mundo 

saber disso, ainda é bastante poderoso. É importante identificar o quão inflado e 

distorcido ele é, para que possa ser avaliado. 

 

Usar Ética como Moral traria dois problemas principais sendo, portanto, importante 

separar estes conceitos. O primeiro problema refere-se ao aspecto teórico. Usar os 

conceitos de Ética e de Moral como um conceito único representaria o abandono das 

                                                           
247 Entende-se, aqui, Ética como "conduta".  
248 Considera-se "discurso ambiental", a referência ao meio ambiente como uma relação entre ambiente 
social e ambiente físico, relação mais precisamente enfatizada a partir da década de 1970. 
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próprias origens dos mesmos249. O segundo problema refere-se ao aspecto prático. 

Pressupunha-se que o uso “indevido” do conceito de Ética, associado à Moral, nos 

temas do Meio Ambiente poderia gerar na sociedade uma falta de responsabilidade 

efetiva com respeito aos problemas ambientais. Durante a pesquisa verificou-se que, 

apesar dos documentos oficiais da Convenção do Clima não apresentarem uma análise 

confusa a este respeito, esta pressuposição estava correta e, ao invés de 

responsabilidade efetiva surgiu uma falta de compromisso dos indivíduos, das 

instituições e dos governos, o que tende à perpetuação do status quo. A noção de 

responsabilidade de todos produz acomodação individual, pois todos dependem de 

todos produzindo a idéia que nada pode ser feito e que a melhor solução é a mais rápida. 

Deste modo, ao invés de surgir uma responsabilidade efetiva por parte das pessoas, 

surgem soluções paliativas, tais como o apelo ao consumo de produtos "ecologicamente 

corretos". Geram-se benefícios econômicos a alguns grupos, não havendo um 

compromisso de mudanças estruturais na sociedade, favorecendo-se as soluções de 

mercado, de mais curto prazo. 

 

Como pressuposição decorrente da anterior, considerava-se muito provável que os 

mesmos problemas apontados nos discursos ambientais, também ocorreriam no tema 

das Mudanças Climáticas, principalmente devido ao caráter global que este tema 

envolve. A idéia de que "tudo se relaciona a tudo" no discurso ambiental apresenta-se 

muito contundente na questão do clima, favorecendo um apelo à uma "postura mais 

ética". Pressupunha-se que o uso do conceito de Ética no debate do clima global seria 

inadequado, tanto nos documentos oficiais dos acordos internacionais, quanto nas 

práticas relativas ao assunto. Esta consideração foi confirmada na análise das práticas de 

grupos privados e de grupos do setor público, em diversos exemplos apontados ao longo 

da pesquisa, mas não no caso dos documentos oficiais. Isto fica muito claro (cap.3.4) 

nos trabalhos coordenados por Munasinghe (2000) e mesmo os anteriores, coordenados 

por Banuri para o IPCC (1995) que separa Ética em duas grandes linhas de análise: 

Ética como sinônimo de Moral, e Ética como procedimentos.  

 

 

 

                                                           
249Ética surgiu como categoria de conhecimento a partir de Aristóteles e a noção de Moral é bem anterior. 
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 O efeito mais imediato desta separação, é a tentativa de retirada do caráter ideológico 

que a palavra Moral carrega. É uma forma de fuga do aspecto "militante" que está 

bastante associado ao discurso ambiental como um todo, o que o torna muitas vezes 

desacreditado na esfera social, e "não científico" nos meios acadêmicos e em centros de 

pesquisa. Quando o Grupo III do IPCC organiza deste modo o conceito de Ética, fica 

confortável sua opção pela Ética dos "bens equitativos" a qual prevê, principalmente, 

uma igualdade de emissões de Gases de efeito estufa por habitante do planeta. É uma 

postura que pretende igualar as nações de modo a compensar as enormes diferenças de 

desenvolvimento passado e presente dos Países Desenvolvidos e dos Países em 

Desenvolvimento. Por um lado, esta é uma opção que resulta numa tomada de posição 

política necessária para conter a pressão dos Países Desenvolvidos sobre os Países em 

Desenvolvimento para que assumam maiores compromissos quanto à redução de 

emissões de gases de efeito estufa. Mas, por outro lado, esta opção pode levar à uma 

perpetuação do atual nível de emissões de gases e, consequentemente, à continuação dos 

atuais modos de vida social. 

 

Concordamos com a visão dos autores do IPCC que abordam a equidade com maior 

ênfase no presente e não no futuro. A análise da equidade intergeneracional é tema de 

difícil abordagem e tem sido estudada mais no campo da economia com a escolha de 

alguma taxa de desconto apropriada para calcular os impactos das mudanças climáticas 

nas gerações futuras. A incorporação dos valores ambientais presentes já tem se 

mostrado bastante complexa em termos econômicos, tornando-se praticamente inócua a 

incorporação de valores futuros na quantificação econômica dos impactos sociais. Este 

assunto é ressaltado por Aggarwal e Narain250 que abordam a equidade de modo mais 

presente, ao apontar que os mecanismos compensatórios, tais como o MDL, reforçam a 

tendência de manutenção da economia mundial baseada em energias emissoras de 

carbono e em padrões de consumo que deveriam ser modificados e não postergados 

através desses mecanismos propostos. Também enfatizando a equidade no presente, 

Steve Rayner251 prioriza a relação entre as mudanças climáticas e a maior 

vulnerabilidade da população pobre do planeta a essas mudanças. É importante chamar 

a atenção para o fato de que a pobreza deve ser analisada não somente em termos de 

                                                           
250 Munasinghe, M. e Swart, R. (eds). 1999 
251 Munasinghe, M. e Swart, R. (eds). 1999 
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necessidades básicas ou nível de renda, mas também em termos da capacidade dessas 

populações participarem dos discursos sociais que envolvem suas vidas.  

 

No caso das práticas dos grupos dos setores privado e público do ponto de vista da ética, 

muitas iniciativas antecipadas à ratificação do protocolo de Quioto foram identificadas 

na pesquisa. Algumas delas são exemplares do caráter especulativo do tema do clima 

global e mostram um claro movimento de diversos grupos para a aquisição de futuras 

vantagens econômicas com negócios envolvendo gases de efeito estufa. A corretagem 

de carbono via internet (cap. 4.1.1) é um exemplo contundente de pressão existente para 

que o MDL assuma, de imediato, um perfil de mercado, com base numa propaganda de 

desenvolvimento sustentável. Tais corretores vendem também projetos que reduzem 

gases que afetam a camada de ozônio, como o SO2, além de outros negócios 

ambientais. O Fundo do Banco Mundial (cap. 4.1.2), Prototype Carbon Fund(PCF) é o 

viés governamental desta corretagem de carbono com grande influência sobre as 

decisões de critérios para projetos candidatos a certificáveis. As atividades da recente 

International Emissions Trading Association, IETA (cap.4.1.9), envolvendo as maiores 

empresas do mundo, principalmente do setor petrolífero e de geração elétrica, são 

exclusivas para a intermediação do comércio de emissões de gases de efeito estufa com 

base nas regras de mercado. 

 

Um outro exemplo deste mercado adiantado é o projeto dos grupos de geradores de 

energia elétrica canadenses (cap. 4.1.8), pagando para que fazendeiros americanos não 

arem suas terras, de modo a adquirir futuros créditos certificados de emissões reduzidas, 

correspondentes à interrupção desta atividade. Observa-se que é mais fácil e barato 

especular em projetos relacionados ao Uso do Solo (florestas, agricultura, etc) do que 

investir em mudanças de fontes energéticas, apesar das incertezas quanto à aceitação 

deste tipo de projeto quando da regulamentação do MDL. O projeto da 

SPVS/TNC/CSW (cap. 4.2.4) de conservação florestal no Paraná é um exemplo desta 

questão que tem se apresentado polêmica na Convenção do Clima. É como se a linha de 

base fosse a destruição da respectiva floresta e a adicionalidade fosse a contagem de 

carbono não emitido por não se deixar que isto aconteça.  

 

Por outro lado, algumas das iniciativas e projetos comentados na pesquisa caminham 

numa direção que possibilita a redução de emissão de GEE, além de propiciarem outros 
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benefícios ambientais e econômicos. Apesar de serem iniciativas não diretamente 

voltadas às questões climáticas (cap. 4.3), alguns projetos favorecem este propósito, 

como o caso do projeto da CSN de utilização de gases para a construção de 

termelétricas e dos projetos de eficiência energética e de economia de energia. A 

reciclagem de resíduos do setor de alumínio é um  exemplo da existência de propostas 

antigas para a economia de energia que só recentemente têm mostrado resultados 

práticos em maior escala. O fator determinante do crescimento da reciclagem de 

alumínio no Brasil (quarto produtor mundial de alumina) é a questão energética. A 

reciclagem gera uma economia de 95% em relação aos gastos da produção a partir do 

alumínio primário.  Uma outra vantagem refere-se à capacidade de geração de emprego 

que esta atividade envolve. Existem cerca de 100 mil pessoas vivendo de coletas de 

latas de alumínio no Brasil, e a cadeia de reciclagem ainda envolve dez mil ferro-velhos 

e 2.400 sucateiros, o que aumenta o número de empregos gerados para 120 mil. Outros 

projetos interessantes são o de uso de biomassa de casca de arroz para centrais elétricas 

de 110MW no Rio Grande do Sul e o da Kaiser, que vem substituindo óleo pesado por 

gás natural nas caldeiras da empresa. Todos estes projetos são redutores de emissões de 

GEE, apesar de terem sido concebidos por motivos não relacionados a isto. 

 

No capítulo 6 foram discutidas as Vantagens e Desvantagens no uso de fontes eólica, de 

biomassa de madeira e de biomassa a partir de resíduos sólidos no setor elétrico 

brasileiro, como estudo de caso do tema das Mudanças Climáticas. Este estudo buscou 

analisar não só o potencial de abatimento de GEE destas fontes, mas também seus 

efeitos indiretos, positivos e negativos, para verificar a sustentabilidade de projetos que 

usem estas fontes. Podemos destacar as seguintes observações importantes. Do ponto de 

vista operacional, os projetos de fonte eólica podem apresentar algumas dificuldades 

relativas à instalação das peças componentes do sistema. Erguer pás eólicas que pesam 

algumas toneladas, suspensos com a ajuda de guindastes, envolvem uma operação que 

requer muitos cuidados pois, em dias de vento forte, há risco de acidentes. O transporte 

das peças aos locais escolhidos como adequados para os empreendimentos também 

pode ser um fator economicamente limitante aos projetos. Um exemplo de impactos 

ambientais negativos indiretos dos projetos de geração por fonte eólica, são as possíveis 

alterações estéticas decorrentes do enfileiramento de diversas torres e da alteração de 

rotas de aves na região onde se pretende realizar o empreendimento. Observa-se, 
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entretanto, pesquisas recentes que levam estes impactos em consideração, de modo a 

amenizá-los.  

 

Quanto à geração de empregos como indicador de sustentabilidade social dos projetos, a 

fonte eólica é responsável por pequena demanda de empregos diretos no país, enquanto 

os projetos de biomassa, ao contrário, podem gerar maior número de empregos, 

principalmente no caso do uso do Lixo como fonte, cujos projetos muito se destacam  

do ponto de vista de ganhos sociais. Do mesmo modo, a geração de energia a partir da 

biomassa tem maiores possibilidades de desenvolver tecnologias nacionais e/ou 

aperfeiçoamento de tecnologias estrangeiras. Por outro lado, ainda hoje, um fator que 

precisa ser muito aperfeiçoado é o relativo à escala de produção/aquisição dos recursos 

da biomassa, principalmente no que se refere aos óleos vegetais. Com exceção do lixo, 

cujo recurso existe e é de fácil cubagem, as outras biomassas têm se mostrado aplicáveis 

de modo mais regionalizado. Um outro aspecto crítico refere-se à limpeza dos gases a 

quente que é uma questão ainda não resolvida nos sistemas que envolvem a gaseificação 

da biomassa e o uso de turbinas a gás. Essa limpeza é importante para que se evite a 

corrosão dos equipamentos e para que se minimizem os impactos ambientais. 

 

Quanto ao estudo dos aspectos teóricos do uso de conceitos associados ao de ética, 

observou-se ao longo da pesquisa que, nos documentos oficiais dos acordos referentes 

às Mudanças Climáticas, a palavra Ética não se coloca vaga, não se verifica o uso de 

Ética como  Moral252, e nem o uso de Ética como pano de fundo a quaisquer propostas. 

Entretanto, outros conceitos fazem este papel, o de Equidade, o de Natureza e o de 

Desenvolvimento Sustentável. Pressupunha-se que estes conceitos também seriam 

utilizados de modo confuso no tema do Clima Mundial, mas isto não se verificou no 

caso da Equidade. Considerava-se, inicialmente, contraditório o uso da palavra 

Equidade na expressão "equidade entre gerações presentes e futuras" e nas propostas 

formuladas com base neste conceito. No decorrer da pesquisa, ficou claro que o aspecto 

confuso do uso da palavra Equidade253 é inerente à sua própria definição. Este conceito 

está, portanto, muito adequado ao tema dos Acordos Internacionais sobre Mudanças 

Climáticas, uma vez que Equidade é uma correção de regras existentes a partir de 

                                                           
252 J. Ronald Engel (1990) apresenta uma diferenciação entre Ética e Moral como forma de apontar os 
problemas existentes na junção destas duas palavras.  
253 Isto fica claro no conceito de Equidade resgatado pela Teoria da Argumentação de Perelman, 1996. 
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consensos formais ou, numa outra possibilidade, é a construção de novas regras, onde a 

força da argumentação é o fator que apresenta maior peso. Nos acordos internacionais 

sobre mudanças climáticas, a Justiça formal não tem ainda acesso, não há regras 

definidas. Devido "à inexistência de uma instituição supranacional, capaz de obrigar a 

implementação de acordos, ... a avaliação dos aspectos da Equidade de qualquer 

programa visando a redução das emissões de gases de efeito estufa...passa a ser um 

importante fator para a implementação de qualquer acordo."254 Caso contrário, nenhuma 

parte concordaria em cumprir os acordos. O uso do conceito de Equidade é citado por 

Estrada-Oyuela(2000) como uma forma de fugir do conceito de Igualdade, segundo ele, 

mais justo no caso das mudanças climáticas, apesar de reconhecer a utopia desta 

afirmação. Entretanto, "para tratar as pessoas com justiça, é muitas vezes necessário 

tratá-las de forma desigual; por outro lado, tratá-las como se fossem todas iguais não 

significa necessariamente tratá-las com justiça"., (Wolfgang Sachs,2000). Na verdade, a 

pesquisa concluiu que estas afirmações envolvem falsos problemas. Desde o início das 

negociações para os acordos internacionais sobre Mudanças Climáticas, colocava-se em 

relevância as desigualdades entre nações e indivíduos. Pretender que a equidade 

intertemporal e intrageneracional sejam conceitos claros é tarefa inócua. São conceitos 

vagos na própria origem dos mesmos. 

 

Considerava-se, também, que os conceitos de Equidade, Natureza, Desenvolvimento e 

Sustentabilidade, bastante presentes no debate do clima, deveriam ser estudados 

separadamente para depois serem articulados. Ao longo da pesquisa, verificou-se que 

estes conceitos estão fortemente vinculados desde o início devendo, portanto, ser 

analisados juntos. Posteriormente, a pesquisa mostrou que estes conceitos estão, 

realmente, vinculados desde o início e, mais ainda, com base no risco, no temor e numa 

postura de precaução. O discurso do risco, do temor e da precaução favorece um 

mercado global, que já se encontra adiantado, visando lucros advindos do comércio de 

redução de emissões de gases de efeito estufa, não resultando em alterações profundas 

nas posturas sociais.  

 

 

 

                                                           
254 Gutierrez, 1998. 
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Os resultados desta pesquisa mostram que as normas e propostas surgem a partir da 

potência dos discursos melhor articulados. Neste sentido, deve-se articular muito bem 

os discursos que possam colocar Países em Desenvolvimento, como o Brasil, numa 

situação mais privilegiada do ponto de vista político estratégico das negociações. E, no 

momento, é o caráter humanista do conceito de Equidade e Desenvolvimento que se 

apresenta como o mais importante, frente à situação de pobreza observada nestes países.  

 

Ao longo do trabalho, concluiu-se que algumas questões relativas à Equidade seriam 

importantes de serem aprofundadas dentre as diversas questões observadas sobre este 

conceito no debate do clima mundial: Equidade entre blocos de países no que se refere 

às responsabilidades quanto às causas das Mudanças Climáticas e as obrigações de 

mitigá-las; Equidade entre países de um mesmo bloco (os países pobres devem receber 

recursos equitativamente para projetos de redução de emissões de gases de efeito 

estufa); Equidade relativa à vulnerabilidade geográfica quanto aos efeitos das mudanças 

do clima, como no caso das ilhas oceânicas que seriam mais afetadas por uma elevação 

dos mares; Equidade na forma de resolver o problema (não se deve privilegiar uma só 

forma de redução de emissão de GEE, deve-se diversificar entre projetos de eficiência 

energética, sequestro de carbono, troca de fontes de energia a partir de combustíveis 

fósseis por fontes renováveis. Dentre as fontes renováveis deve haver também 

diversificação entre eólica, solar, biomassa e outras); Equidade na distribuição de 

recursos nas diversas regiões (não se deve usar recursos para mitigar o problema num 

único país, assim como não se deve usar os mecanismos flexíveis previstos no 

Protocolo de Quioto para abater 100% das emissões comprometidas. Deve haver, 

também, redução doméstica. Conforme propõe a União Européia, todos os países 

comprometidos com redução de GEE devem abater 30% destes seus compromissos 

domesticamente sendo que, para os EUA, maior responsável pelas emissões globais, 

este percentual deve ser maior, 50%; Equidade dentro de um mesmo país, onde 

diferenças entre classes sociais são muito discrepantes. No Brasil, o exemplo das 

diferenças regionais é esclarecedora desta discussão. As Regiões Norte e Nordeste, 

consomem energia elétrica/hab em percentual muito menor do que a energia elétrica 

consumida pelas Regiões Sudeste e Sul. Embora a abundância de energia não seja um 

indicador que reflita um "verdadeiro" desenvolvimento, conforme bem aponta Sachs, 

(ver cap 3.3.1) ao discutir os aspectos de desperdício e padrões de consumo perdulários 

das sociedades mais consumidoras de energia, no caso brasileiro, este é um forte 
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indicador de desigualdades sociais. Os que consomem menos energia elétrica são 

também os que apresentam maior nível de pobreza em termos de alimentação, saúde e 

educação. Dentre todos estes aspectos, os mais importantes a serem definidos em termos 

de Equidade nos acordos internacionais sobre Mudanças Climáticas são os que dizem 

respeito à permissão de emissões de gases de efeito estufa e às responsabilidades de 

mitigar o problema. Estes são os assuntos mais polêmicos do debate. 

 

Além das conclusões gerais da pesquisa, algumas conclusões de caráter mais específico 

serão apresentadas. Em uma síntese das principais questões estudadas, observa-se que o 

tema das Mudanças Climáticas baseia-se em incertezas de diversas ordens. A visão 

dominante entre os cientistas do clima é que ocorre um aquecimento global 

intensificado nos séculos XIX e XX,  por emissões antrópicas de gases, como o dióxido 

de carbono, que retém parte do calor emitido pela Terra e provocam o efeito estufa. 

Apesar de algumas dúvidas de caráter científico ainda envolverem o assunto, elas são 

minoritárias: existem divergências, entre outras coisas, quanto à própria importância do 

incremento de aquecimento global. Maiores são as divergências quanto às suas reais 

consequências sobre gerações futuras e quanto às suas causas. Apesar das incertezas, os 

acordos internacionais baseiam-se em um princípio de precaução devido às projeções 

catastróficas e aos prognósticos de riscos advindos das Mudanças Climáticas, caso as 

previsões sejam confirmadas. As crises globais clamam por alguma instância 

supranacional que as administre e oferecem espaço para muitas vantagens econômicas.  

 

O Protocolo de Quioto se relaciona particularmente ao Brasil dentro da Convenção do 

Clima, devido à previsão, em seu artigo 12, do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, 

MDL. Este mecanismo ganha importância devido ao envolvimento dos países em 

desenvolvimento no mesmo, como receptores de projetos que possibilitem a redução de 

GEE, que é uma obrigação assumida pelos países desenvolvidos. Este assunto foi 

estudado ao longo da pesquisa e é abordado nos capítulos 2 e 7. A despeito de sua 

proposta original, feita pelo Brasil, de um Fundo de Desenvolvimento Limpo (FDL), o 

MDL tende a ser um mecanismo regulado pelo mercado. O FDL partiu do Princípio do 

Poluidor Pagador, onde se prevê a cobrança de uma taxa a quem polui e a utilização dos 

recursos provenientes desta taxa para alguma iniciativa de correção daquela poluição. 

Está dentro do princípio do "direito de poluir", contanto que se pague por isso.  
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Para alguns, o MDL deveria ser centralizado num organismo político e gerido por 

alguma instituição intergovernamental devendo fugir do .perfil que está assumindo 

dentro das regras econômicas do livre mercado. Mas as evidências são de que o MDL se 

transformará oficialmente em produtor de papéis negociáveis, com regulação 

governamental e internacional. Extra oficialmente, já vêm ocorrendo simulações e 

antecipações do mercado futuro. Existem os corretores de carbono independentes 

(cap.4.1.1) e os corretores de carbono oficiais, como o Banco Mundial, (cap.4.1.2) 

organizando-se através do sistema financeiro internacional, onde os setores público e 

privado estão agindo juntamente. Cabe, aqui, lembrar Arrighi255 que mostra a oscilação 

histórica entre liberalismo e centralismo256, como uma tendência pendular. Ora clama-se 

por regulação econômica (algum tipo de governo mundial), ora por maior liberdade 

econômica (mercado auto regulador). Nesta concepção não há exclusão nem de um nem 

do outro aspecto e sim, ambos são dois lados de um mesmo processo.257  

 

Conforme visto no capítulo 4, estima-se258 que os compromissos do Protocolo de 

Quioto atinjam uma redução de emissões de GEE, em 2010, de cerca de 5,0% em 

relação aos níveis de emissão dos países do Anexo I do ano de 1990. O total mundial de 

redução correspondente a esse percentual é estimado entre 621 e 1312 MtCequ.. Em 

termos percentuais, até 2010, os EUA deverão reduzir 28% de suas emissões, o Japão, 

23%, o Canadá, 19%, a Austrália, 18%, União Européia, 2,6%, Leste Europeu, 4,6%  e 

os países da OCDE como um todo deverão reduzir 25,6%. A ex-União Soviética 

poderia aumentar as emissões em 7,1 % em relação a 1990. Devido ao colapso 

econômico após a "queda do Muro de Berlim", a ex-URSS passou a ter posição mais 

favorável em termos de permissão para emitir GEE. Na literatura sobre o clima 

mundial, este saldo positivo em termos de emissões para alguns países é chamado "hot 

air", alvo de interesses para considerá-lo como abatimento de emissão de carbono  

vendável aos países que precisam abater suas emissões, assunto, do ponto de vista ético, 

bastante  polêmico. Entretanto, mesmo que o "hot air" total desses países seja de 374 

                                                           
255 Giovanni Arrighi, O Longo Século XX, 1994. 
256 Segundo Arrighi, haveriam 4 momentos de comando da economia mundial, sendo o atual momento 
comandado pelos EUA desde 1870. O "longo séc XVI", é uma idéia de Fernand Braudel da década de 60 
e o "longo século XIX" foi analisado por Hobsbaum em 1987.  
257 "Para Schumpeter, em outras palavras, as práticas 'competitivas' e 'restritivas' não eram aspectos 
mutuamente excludentes de estruturas de mercado opostas, mas os dois lados de um mesmo processo da 
destruição criadora, que em seu esquema, era o elenco essencial no que diz respeito ao capitalismo." Pg. 
338 do livro citado de Arrighi. 
258 Zhang, Z.X. 2000. 
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MtC , uma das maiores estimativas existentes (EIA), não equivale ao total da demanda 

de redução de GEE, de 620,6 a 1312 MtC. 

 

O mercado envolvendo o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo para os países não-

Anexo I, de acordo com os estudos apresentados no cap. 4, varia de US$ 457 milhões a 

US& 4.513 milhões (sem subtração dos custos de abatimento). Com a estimativa de que 

China receba 60 % e India, 16% destes recursos, o Brasil está entre muitos outros países 

em desenvolvimento a "competir" pelos 34% dos recursos restantes. A experiência dos 

95 projetos piloto Activities Implemented Jointly, AIJ, previstos no UNFCCC de junho 

de 1998, desenvolvidos em 24 países não-Anexo I pode ser um indicador do potencial 

do MDL. O que se conclui é que o MDL não terá condições de produzir os montantes 

de créditos certificados como os estimados. Caso todos os 95 projetos AIJ fossem 

implantados e funcionassem conforme o desejado, gerariam Compensações de Carbono 

na ordem de 162 MtCO2, o que equivale a 44 MtC num tempo médio de 16,5 anos. Isto 

significa a compensação de 2,7 MtC/ano, muito pouco diante do que se espera do MDL 

(entre 621 e 1312 MtC até 2010). Podemos concluir que o caráter especulativo de 

grupos que pretendem tirar vantagens deste mercado fica muito claro diante desses 

números não tão expressivos. 

 

Os aspectos do MDL escolhidos pela pesquisa de tese para serem analisados sob o 

ponto de vista da ética são os itens "adicionalidade / linha de base" (cap.5.1), equidade 

(cap. 3.4) e desenvolvimento sustentável (cap. 3.3), previstos no mecanismo, e o perfil 

do organismo internacional (cap. 5.2) a ser o regulador deste instrumento (mais 

precisamente foi analisado a International Organization for Standardization, ISO).  

 

A análise dos critérios de certificação de projetos e de estabelecimento de linhas de base 

que deverão ser exigidos pelos órgãos certificadores, devem ser bastante rigorosas, afim 

de minimizar as incertezas quanto à capacidade de redução de emissões dos projetos e 

de zelar pela credibilidade dos certificados. Uma vez que por linha de base entende-se o 

"status quo" de um país em termos de emissão de gases de efeito estufa (GEE), o 

planejamento em curso neste país seria o parâmetro mais imediato para se definir linha 

de base. Ou seja, o que já iria ser feito independentemente da preocupação com 

emissões de gases de efeito estufa, seria a linha de base, não podendo ser contabilizado 

o abatimento de GEE já existente em decorrência deste cenário, mas somente o 
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abatimento "adicional" à respectiva "linha de base". Esse é o caso do antigo projeto 

brasileiro Proálccol que utilizava combustível renovável e, portanto, não emissor de 

GEE, mas que já estava estabelecido por motivos diferentes dos relacionados ao efeito 

estufa.  

 

Se a linha de base de um país já incorporava projetos não emissores, não se pode utilizar 

os mesmos para justificar redução de emissões de GEE. O conceito de linha de base 

envolve difícil estabelecimento de critérios de confiança quanto aos planejamentos 

setoriais. No Brasil, por exemplo, o atual Planejamento do setor elétrico, após a política 

de privatização do setor, é "indicativo", segundo documentos da Eletrobrás. Por 

"Planejamento Indicativo" entende-se intenções de realização dos planos e não mais a 

efetivação dos mesmos, como anteriormente num sistema mais centralizado. As dúvidas 

que este tipo de Planejamento oferece em termos de adoção de "linhas de base" para 

projetos de abatimento de GEE são muitas. É grande a possibilidade de utilização de 

Planos de Governo que sirvam como linha de base mas cujas metas não são factíveis, 

como o exemplo das usinas térmicas a gás natural recentemente anunciadas para 

construção emergencial. Problemas de ordem econômico-financeira, devido ao preço do 

gás natural importado, entre outros problemas de ordem política têm impedido a 

execução destas usinas. Ou seja, a troca de uma fonte emissora de GEE por uma fonte 

renovável, baseada em um Plano de Governo pode estar equivocada.  

 

As análises de projetos candidatos ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo não 

devem se resumir à contabilização de toneladas de carbono potencialmente abatidas, ou 

Adicionais à Linha de Base estabelecida. A sustentabilidade do projeto deve ser 

contemplada de forma responsável, principalmente em se tratando de projetos cujo 

monitoramento será efetuado ao longo de muitos anos. Como exemplo, apresenta-se 

alguns itens importantes que devem ser levados em consideração de modo a avaliar a 

sustentabilidade de um projeto. Muitos projetos oferecem um alto potencial de redução 

de emissão de gases de efeito estufa, mas apresentam problemas indiretos tais como 

impactos ambientais ou dificuldades operacionais que podem torná-los inadequados ou 

indesejáveis. Pode ocorrer também o contrário. Projetos com alto potencial de 

abatimento de carbono podem apresentar impactos indiretos positivos que o tornam 

viáveis e atrativos sob diferentes aspectos. Os itens sociais são os indicadores mais 

importantes de sustentabilidade de projetos MDL, em caso de países como o Brasil. 
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Deve-se estudar o projeto em termos de demanda de empregos, geração de renda, 

transferência de tecnologia e atração de novos investimentos. Deve-se avaliar a 

abrangência de benefícios sociais diretos e indiretos do projeto e a possível existência 

de algum grau de rejeição ao projeto, por parte de grupos de representantes da 

sociedade.  

 

No que diz respeito ao organismo internacional a ser o regulador do MDL, algumas 

conclusões podem ser tiradas em relação ao estudo da International Organization for 

Standardization (ISO), candidata a cumprir este papel. Essas normas se dirigem à 

compatibilidade da empresa com a legislação ambiental do país onde a empresa se 

localiza, o que traz graves distorções, devido `a grande diferença entre leis ambientais 

nos diferentes países.  Além disto, as recentes normas ISO 14000, da década de 90, 

estão diretamente vinculadas às normas ISO 9000 (Padrões de Gestão e Garantia de 

Qualidade) fundamentadas nos anos 80. A ISO 9000 foi um divisor de águas com 

relação às normas anteriores  pois, nesta etapa, o aspecto qualitativo passou a ser 

contemplado. Não mais se padronizariam somente medidas, ou seja, quantidades 

concretas para a compatibilização das atividades de produtores e fornecedores de 

produtos. A partir da ISO 9000, se certificaria a “qualidade” de uma empresa ou de um 

produto, utilizando-se o conceito de "Melhoria Contínua" como numa espiral. Basta 

haver alguma melhoria, em algum intervalo de tempo, a ser definido pela empresa, e 

não pelo auditor, para que se aprove a gestão de qualidade da empresa. Esta prática 

tem levado aos noticiários públicos a existência de alguns equívocos: os consumidores 

associam uma empresa que tem certificado ISO 9000 ou ISO 14000 , com as que 

oferecem os melhores produtos do ponto de vista qualitativo. Mas o que essas 

empresas na verdade apresentam é uma concordância entre suas metas e suas práticas. 

Algumas empresas com certificação ISO apresentam problemas em seus produtos e os 

consumidores não entendem a causa desta distorção por não saberem que o produto 

não foi certificado. O efetivamente certificado foi a gestão de alguma unidade da 

empresa e não o produto ou a empresa como um todo. Por exemplo, o recente desastre 

da empresa Petrobrás no Paraná, em julho/2000, ocorreu numa unidade que havia sido 

certificada, em junho do mesmo ano, pela ISO 14000. 
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O novo viés qualitativo das normas ISO não parece adequado à análise de projetos 

MDL devido ao caráter excessivamente subjetivo desse viés. No entanto, algumas 

normas ISO relativas à Análise de Ciclo de Vida poderiam ser, (apesar de não estarem 

ainda validadas), a princípio, adequadas para o caso de certificação de projetos MDL, 

com muitas ressalvas. Os projetos de redução de emissões de GEE devem levar em 

consideração os impactos indiretos do ciclo de implantação dos mesmos. Como 

exemplo, uma Linha de Transmissão Elétrica não emite GEE em sua atividade 

principal. No entanto, casos de desmatamentos decorrentes da sua implantação 

contribuem para o aumento das emissões desses gases. Numa análise de ciclo de vida 

deste tipo de empreendimento, este fator estaria contemplado. Um outro exemplo 

ilustrativo de como uma análise de ciclo de vida pode apresentar resultados muito 

diferentes em termos de emissão de gases de efeito estufa é o do biodiesel de soja 

estudado no cap.5.2.2. Os resultados apresentados em termos de emissão de CO2, 

foram que o ciclo do Biodiesel de soja emite CO2, mas é comum a referência à 

biomassa renovável como fonte não emissora do CO2. Estes dados são importantes, 

não só para uma análise mais abrangente em termos de emissão de CO2, como 

também na avaliação de outros impactos ambientais indiretos. Observa-se, por 

exemplo, o uso de um grande volume de água, além do uso de outros produtos como o 

potássio, fosfato e cloreto de sódio no caso do biodiesel de soja, o que o coloca em 

desvantagem comparativamente ao diesel de petróleo. 

 

Dependendo das normas a serem definidas pelo MDL, as linhas de base assumirão 

valores totalmente diferentes. Se considerarmos o exemplo acima, de normas de ciclo 

de vida, a linha de base de um tipo de fonte estaria totalmente diferente de uma linha 

de base estabelecida por normas não tão abrangentes. A biomassa é considerada não 

emissora de GEE, segundo o IPCC, mas através da análise de ciclo de vida do estudo 

(cap.5.2.2), vimos que ela emite cerca de 20% da emissão de CO2 relativa ao diesel de 

petróleo. (133,45 gCO2/bhp-h e 633,27 gCO2/bhp-h, respectivamente).  

 

Quanto à posição do Brasil na Conferência das Partes da Convenção do Clima, os países 

em desenvolvimento não têm obrigações de redução de gases de efeito estufa, mas o 

Brasil, em primeiro lugar no mundo no item desmatamento, coloca o país em posição 

delicada, havendo cobrança por parte dos países desenvolvidos quanto aos dados sobre 
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desmatamento na Amazônia. Alguns estudos259 mostram que este ecossistema é um 

absorvedor líquido de CO2 e que o tempo de destruição de CO2 é cerca de 2 vezes mais 

rápido do que de produção deste gás, incorporando o desmatamento. Este fluxo natural 

de CO2 da floresta pode significar que o balanço de CO2, pode variar bastante, segundo 

a metodologia adotada. Observa-se que o assunto envolve um grau de incertezas muito 

acentuado, mostrando que a metodologia para medição de GEE devido ao 

desmatamento deve ser, portanto, bastante rigorosa. No que se refere às emissões 

advindas de queima de combustíveis fósseis, o Brasil ocupa lugar privilegiado devido à 

sua matriz energética historicamente baseada em hidroeletricidade, o que vai se alterar 

com o Plano Emergencial do governo de construção de Usinas térmicas a gás natural.  

 

Em termos de novas possibilidades de estudos que emergiram ao longo desta pesquisa, 

destacam-se dois. O estudo dos outros gases de efeito estufa, diferentes do CO2, a 

serem abatidos com relação aos  níveis de emissão do ano de 1995. A partir de que 

processos sócio econômicos estes gases são produzidos, como mitigá-los e que impactos 

ocorrerão decorrentes dessa mitigação, são estudos que já vêm sendo desenvolvidos por 

alguns pesquisadores, mas de forma minoritária. Por enquanto, o CO2 tem sido o 

expoente mais importante do debate, devido à sua importância percentual na 

contribuição ao aumento da temperatura mundial. 

 

Um outro futuro estudo importante seria uma análise dos conceitos de precaução a 

riscos e opções "no regret", associados à noção de responsabilidade social. O que se 

transmite no discurso do clima global é que dados os fatos científicos, mesmo que 

incertos, tem-se a opção de escolher uma tomada de medidas, por precaução. Se não 

forem tomadas medidas, conclui-se pela total irresponsabilidade de quem as conhecia. 

Ou seja, mesmo que as hipóteses venham a não ser confirmadas e os fatos não ocorram, 

diz-se que é melhor agir como se os mesmos fossem verdadeiros. Isto porque, não se 

sabendo dos reais riscos, além da possibilidade de serem catastróficos, induz-se a uma 

"culpa" por não se ter providenciado soluções. Este é um discurso muito poderoso do 

ponto de vista técnico-científico, mas que está embasado num princípio de que a 

                                                           
259 Segundo pesquisa de mestrado de Ednaldo Santos, "mesmo com as taxas atuais de desmatamento em 
Rondônia, estado da Amazônia florestal (e não Amazônia Legal)com maior taxa de desmatamento, aprox. 
20%, ainda verifica-se que a floresta é um sumidouro de carbono.Em síntese, poderemos dizer que 
mesmo com o desmatamento, há ainda absorção de carbono. Isto porque, a floresta como bioma, tenta se 
equilibrar e para isso continua a absorver CO2 compensando as outras áreas que foram desmatadas." 
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sociedade vai reagir a essas informações do modo esperado. Até que ponto isto ocorre e 

que outros possíveis interesses estão em jogo nas informações científicas, seriam 

análises interessantes de serem aprofundadas. 
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