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1. Introdução

Esse artigo pretende fazer uma revisão do estado atual da problemática do clima 
no nível internacional e no Brasil, analisando, em ambos os casos, os movimentos 
políticos feitos para tentar mitigar as consequências do fenômeno. 

No caso do sistema internacional, será dado ênfase ao comportamento do que 
chamamos potências climáticas, atores-chave na construção de uma nova arqui-
tetura de governança global sobre clima. O rumo das negociações no âmbito da 
Convenção também é considerado, destacando-se sua progressiva insignificância 
para gerar respostas cooperativas convergentes com as necessidades apresentadas 
pela ciência. Para o caso do Brasil o foco do esforço analítico apóia-se em dois 
elementos. Em primeiro lugar, a mudança histórica do perfil de emissões de Gases 
de Efeito Estufa (GEE) do país ocorrido no ultimo quinquênio e os novos desafios 
que essa transformação coloca para perspectivas de descarbonização da economia. 
Em segundo lugar, a posição e o comportamento de diversos atores relevantes – 
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1 O mais importante instituto produtor de dados sobre emissões de gases de efeito estufa do mundo.

2. A herança dos governos Lula

públicos e privados - na construção da governança doméstica sobre clima, espe-
cialmente a posição – ambígua ao nosso ver -  do governo federal brasileiro.

Para atingir esses objetivos, o trabalho é dividido em três seções adicionais a esta 
Introdução. A segunda seção descreve e analisa o atual panorama internacional da 
questão do aquecimento global, e ressalta as poucas possibilidades de um novo 
regime – latu sensu – ser negociado com sucesso no médio prazo. A estagnação 
da negociação multilateral e o modesto avanço relativo da agenda do clima nas 
potências climáticas explicam essa perspectiva negativa. A terceira trata da situ-
ação climática no Brasil, ressaltando a significativa transformação para um perfil 
de emissões moderno, a evolução do clima como parte da agenda política, o curso 
dos compromissos de mitigação assumidos pelo Brasil no âmbito internacional 
e doméstico, e as potencialidades da agenda de descarbonização. Finalmente, na 
quarta seção, é feita uma avaliação das perspectivas do esforço de mitigação na 
esfera internacional e doméstica. 

2.1. As grandes e médias potências climáticas na transição 
para uma economia de baixo carbono

As emissões de gases estufa cresceram aproximadamente 3% durante a primeira 
década do século 21 e as emissões de energia cresceram 5% apenas no ano 2010.  
Segundo informações da Netherlands Environmental Assessment Agency1, temos a 
seguinte situação em 2010.  Os principais países emissores foram: China, respon-
sável por 26% do total mundial (e crescimento anual de 5%), Estados Unidos, com 
18% das emissões totais (e crescimento anual de 0,8% com estagnação entre 2008 
e 2010), União Europeia com 14% (crescendo 0,3% a.a., estagnado no período 
2008-2010), Índia, com 8% (crescendo 6% a.a.), Rússia, com 6% (e crescimento 

anual de 5%), Brasil com 5% (crescendo 4% a.a. até 2004, com drástica redução 
entre 2005 e 2009 e aumento de aproximadamente 5% em 2010), Indonésia com 
4% (crescendo 5% a.a.), Japão, com 4% (crescendo 0,4% a.a.), México com 2,5% 
(crescendo 2% a.a.), Canadá com 2,5% (crescendo 2% a.a.), África do Sul com 
2% (crescendo 2% a.a.) Coreia do Sul com 1,5% (crescendo 0,7% a.a.),  e Arábia 
Saudita 1,5% (crescendo 6% ao ano).

Esses treze países (considerando a União Europeia como uma unidade) são res-
ponsáveis por mais de 80% das emissões globais e constituem os dois grupos 
cruciais das grandes  (China, EUA e União Européia) e médias (os demais países) 
potências climáticas. As grandes potências compartilham três características muito 
relevantes: primeiro, cada uma tem alta proporção das emissões globais de car-
bono (no mínimo 14%) e do produto bruto global; segundo elas detêm forte capital 
tecnológico e humano para a descarbonização da economia; e terceiro, possuem 
poder de veto sobre qualquer acordo internacional global que pretenda ser efetivo. 
As grandes potências somam 54% do PIB global e 58% das emissões globais de 
carbono. A União Europeia está isolada na defesa de uma arquitetura global efetiva 
para a transição rápida para uma economia de baixo carbono. EUA e China resis-
tem a um acordo global desse tipo.

As potências médias têm relevância limitada em temos de proporção de emissões 
e participação na economia global e nenhuma delas por sim só tem capacidade de 
veto sobre um acordo internacional global. No entanto, seu comportamento afeta a 
dinâmica da governança global sobre clima, já que podem obstaculizar ou acelerar 
o rumo da descarbonização mundial. Cada uma delas combina de forma muito 
heterogênea os diferentes critérios de poder e têm características diferenciadas que 
as tornam relevantes.

A Índia é relevante por ser um gigante demográfico e porque sua trajetória eco-
nômica pode torná-la uma grande potência ainda nessa década. A Rússia é uma 
potência energética com visão extremamente conservadora do problema. O Brasil 
é um ator relevante por sua grande população, sua economia em expansão e a 
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importância da Amazônia no ciclo global de carbono. A Indonésia se destaca por 
seu peso demográfico e sua densidade florestal. O Japão é a terceira economia 
global e a mais eficiente em termos de intensidade de carbono. O México é outro 
grande país em termos de população e tem se destacado por assumir compromis-
sos relativamente importantes em termos de mitigação. O Canadá é uma das prin-
cipais economias do mundo, mas negligente em termos climáticos se considerado 
seu nível de desenvolvimento. A África do Sul é relevante por suas altas emissões, 
sua participação em fóruns como BASIC e IBAS, sua influência sobre os países 
africanos, e sua posição responsável na arena internacional de clima. A Coréia do 
Sul é o maior exemplo de uma sociedade lançada à criação de uma economia de 
baixo carbono. A Arábia Saudita se destaca por seu papel no mercado de petró-
leo - capaz de alterar unilateralmente os preços do combustível – e a consequente 
capacidade para influir o rumo da descarbonização da economia global.

Existe ainda outra categoria relevante de atores estatais na dinâmica global de 
clima, que chamamos de pequenas potências descarbonizantes. Esses países 
(Israel, Noruega, Suíça, Cingapura e Taiwan) não são significativos em términos 
de emissões ou PIB, sua singularidade radica na expressiva densidade tecnoló-
gica de sua economia e na alta proporção do gasto público orientado à ciência e 
tecnologia. Com trajetórias de redução de intensidade de carbono, essas pequenas 
potências têm o potencial de oferecer ao resto do mundo avanços tecnológicos que 
acelerem a transição para um mundo low carbon. 

Na Tabela 1 se ilustra com maior clareza a complexidade da combinação de ele-
mentos que fazem parte do “poder climático” na esfera internacional.

2 Nessa avaliação das políticas se consideram as posturas domésticas e internacionais de cada país em relação 
ao problema climático e se ressalta a tendência ou fluxo das políticas na situação presente.

Tabela 1
Potências climáticas e o rumo da descarbonização

Transporte Eletricidade Indústria Agricultura Resíduos Florestas Taxa de 
fecundidade

Brasil
Coreia do Sul
China
EUA
Índia

Japão
Rússia
UE

Referências

Estado do processo de descarbonização Tendência do processo de descarbonização

FP: Fortemente Positivo

MP: Moderadamente Positivo

MN: Moderadamente Negativo

FN: Fortemente Negativo

Avançado

Estável

Retrocedendo

Usando como critério a densidade das políticas climáticas,  é possível classificar 
os principais atores estatais da governança global de clima da seguinte forma2.

•	 Fortemente	Reformistas: Coreia do Sul, UE e Japão, Suíça, Noruega, Israel, 
Singapura, Taiwan. Se considerados individualmente, Suécia, Reino Unido, 
Dinamarca, Holanda, França e Alemanha são também atores importantes, no 
entanto se privilegia aqui sua condição de membros da UE. 

•	 Moderadamente	Reformistas: China, Brasil e México.
•	 Moderadamente	Conservadores: EUA, Canadá, África do Sul e Indonésia.
•	 Fortemente	Conservadores: Índia, Rússia e Arábia Saudita.
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A severidade da crise econômica de 2008 abriu uma limitada janela de oportuni-
dade para uma transformação parcial de valores nos países desenvolvidos e emer-
gentes na direção da diminuição da importância atribuída ao imediatismo, o que 
favoreceu a percepção da gravidade da questão climática (Viola, 2010). Passado 
algum tempo desde o ápice da crise – embora a profundidade dos seus efeitos no 
longo prazo ainda seja desconhecida – é possível afirmar que essa mudança em 
favor de valores menos materialistas foi muito limitada. Além disso, a crise teve 
como corolário uma diminuição da prioridade da questão climática vis à vis das 
exigências da recuperação econômica – como se observou com toda clareza na 
eleição legislativa nos Estados Unidos no ano passado. 

A combinação do fracasso político de Copenhagen e as suspeitas criadas em 
torno da ciência do clima após o climagate (Prins et al, 2010) geraram uma 
expansão do cinismo, por um lado, e do ceticismo de outro. De todos os modos, 
cabe destacar que não houve retrocessos nas políticas de mitigação que muitos 
países empreenderam desde 2008 como resposta a crise financeira global. Nesse 
sentido, pode afirmar-se que a expansão da economia entre 2008 e 2010 não tem 
sido intensiva em termos de emissão de GEE, o que representa uma melhoria 
com respeito ao período anterior – 1990/2008 – cuja pauta de crescimento foi 
muito intensiva em carbono.

2.2. A evolução das negociações no âmbito do regime: estag-
nação e insignificância 

Na arena multilateral pouco mudou desde a Cúpula de Copenhagen em relação 
às possibilidades de ser alcançado um acordo global sobre clima. As negocia-
ções no âmbito da UNFCCC continuam no mínimo estagnadas - como ficou 
evidente na COP 16 de dezembro de 2011 e nas cúpulas de Bangkok de abril 
de 2011 e Bonn de junho de 2011. As perspectivas de mudança na paisagem no 
curto e meio prazo são nulas.

Em relação à Cúpula de Cancún (COP 16), desde o começo do ano 2010 ficou 
manifesta a percepção geral de que não haveria grandes avanços, manifestando 
uma clara diferença com relação às desmedidas expectativas levantadas em Cope-
nhagen. Nesse sentido, o resultado final da Cúpula mexicana não decepcionou. 
Assim, foram alcançados em seu âmbito alguns acordos marginais construí-
dos sobre o consenso estabelecido na COP 15: compromissos voluntários (non 
binding) de redução de emissões, a limitação de aumento de temperatura de 2°C 
com respeito aos níveis da era pré-industrial, um acordo sobre REDD+ (Redução 
de emissões por Desmatamento e Degradação), um fundo verde do clima, um 
marco para adaptação, e um mecanismo de tecnologia. Consequentemente, pode-
se afirmar que boa parte do esforço das negociações em 2010 - entre Copenhagen 
e Cancun houve quatro sessões de negociação dos grupos especiais para preparar 
o terreno para a COP 16 - esteve orientada para incluir os pontos principais do 
acordo de Copenhagen no processo formal da UNFCCC.

Os chamados “Acordos de Cancún” foram aceitos por todas as partes, com exce-
ção da Bolívia, que resistiu isoladamente frente a aos demais 193 estados. Os 
principais pontos do acordo foram os seguintes (IISD, 2011): 

• Prorrogou-se a mandato do AWG-LCA (Ad Hoc Working Group on Long-
Term Cooperative Action under the Convention) por um ano para concluir 
o acordo nas bases do Plano de Bali. Acorda-se que os países em desenvol-
vimento realizarão NAMAs (Nationally Appropriate Mitigation Actions) 
até 2020, ao tempo que se cria um registro para esse tipo de iniciativas. 
Acorda-se que os países desenvolvidos oferecerão apoio a essas medidas. 
As ações de mitigação apoiadas a nível internacional ficarão sujeitas á MRV  
(Measurement, Reporting and Verification) internacional.

• O AWG- Protocolo de Kyoto(Ad Hoc Working Group on Further Commit-
ments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol) acordou em continuar 
trabalhando para evitar uma brecha entre o primeiro e segundo período de 
compromisso do Protocolo Kyoto. Pediu-se aos países desenvolvidos que 
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aumentem a sua ambição com as metas e tomou-se nota das promessas de 
redução voluntaria de emissões dos países. 

• Ratificou-se a meta de máxima de 2°C de aumento de temperatura.
• Firmou-se acordo que estabelece um Mecanismo de Tecnologia - que inclui 

um Comitê executivo de Tecnologia (TEC) e um Centro e Rede de Tecnologia 
de Clima (CTCN).

• Estabeleceu-se o Marco de Cancún para a Adaptação e o Comitê de Adaptação.
• Concluíram-se acordos sobre financiamento de curto e longo prazo, incluindo 

o estabelecimento do Fundo Verde do Clima (GCF). O fundo prevê 30 bilhões 
de dólares para 2012 e 100 bilhões anuais para 2020. Para desenhar a estrutura 
do Fundo foi estabelecido um comitê de transição formado por 40 membros 
– 15 desenvolvidos e 25 em desenvolvimento - que teve sua primeira reunião 
no México nos dias 28 e 29 de abril de 2011.

• Estabelecimento de acordo sobe REDD+: O objetivo do instrumento é com-
pensar aos países que reduzam emissões de desmatamento e degradação dos 
solos, e tem sido um foco de atenção significativo para os negociadores de 
países em desenvolvimento nos últimos anos. Mas por enquanto é apenas uma 
grande promessa e tem o potêncial de se tornar uma grande frustração.

• Não houve avanços nas matérias mais polêmicas, que estão na raiz dos proble-
mas desde o começo das negociações: o estabelecimento de metas de redução 
de emissões para os países desenvolvidos após o fim do primeiro período de 
compromisso do Protocolo de  Kyoto e a forma em que os países emergentes 
e pobres são incluídos no esforço de mitigação. 

Assim, um dos temas principais de divergência tem a ver com a natureza do even-
tual acordo juridicamente vinculante que sucederia ao Protocolo de Kyoto.– que 
quase todas as partes afirmam querer. Para alguns países, se deveria adotar um 
único instrumento em substituição ao  Protocolo de Kyoto, nele incorporando 
todas as partes. Para outros, se deveria acordar novo período de compromisso do 
Protocolo e criar outro instrumento para incluir os compromissos das novas partes. 
A distância entre os países desenvolvidos e os países emergentes e pobres aparece 
aqui de forma evidente, os primeiros privilegiando a adoção de um instrumento 

único (embora com diferenças entre eles) e os demais enfatizando a negociação de 
duas vias consolidada na COP de Bali.

A etapa seguinte das negociações no marco da UNFCCC realizou-se em Ban-
gkok, em abril de 2011. O objetivo principal do encontro foi a adoção da agenda e 
organização do trabalho em 2011 para permitir aos grupos especiais cumprir seus 
mandados para a COP 17, a ser realizada em Durban, África do Sul, em dezembro 
de 2011. No seio da Cúpula, as questões de procedimento consumiram a maior 
parte dos esforços de negociação, que não resultou em qualquer avanço signifi-
cativo em termos de conteúdo. Na cúpula de Bonn (junho de 2011) também não 
houve progresso nos temas centrais (financiamento, metas de emissão e o futuro 
do Protocolo de Kyoto) e a polêmica se centrou nos fundos para adaptação pro-
metidos em Cancún e Copenhagen. Os países emergentes e pobres reclamaram da 
insuficiência desses recursos e levantaram dúvidas sobre se estes fundos seriam 
formados com recursos novos ou “reciclados”. Houve, no entanto, alguns avanços 
marginais, seguindo o acordo de Cancún: mecanismo de tecnologia, comitê de 
adaptação e o fundo climático (IISD, 2011b). 

Em ambos os encontros voltaram a aparecer as divergências com respeito ao 
segundo período de compromisso do  Protocolo de Kyoto: a UE prefere um único 
acordo, mas consideraria a extensão se houver compromissos das maiores econo-
mias. O grupo guarda-chuva3 afirmou que as duas vias estão fortemente relaciona-
das. O G-77/China insiste na necessidade de evitar um gap entre os dois períodos 
de compromisso, e na ideia de que os dois tracks têm mandados separados e a 
China insistiu que a continuação do Protocolo de Kyoto faz parte dos acordos de 
Cancun. O Japão pediu um único acordo que incluía os maiores emissores. Os 
principais obstáculos à negociação continuam sendo: o acordo sobre um segundo 
período de compromisso, o nível de ambição da redução de emissões dos países 

3 Este artigo é uma versão resumida de um trabalho mais abrangente, publicado, sob o mesmo título, 
como Textos Cindes 24, disponível em www.cindesbrasil.org.
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do anexo 1, e a conversão dos pledges em QUELROs (Quantified Emission Limits 
And Reduction Objectives)4.

Cabe destacar que a tendência geral das negociações no âmbito da ONU sugere 
que o principal objetivo do AWG-KP - a adoção de um acordo sobre um segundo 
período de compromisso do Protocolo de Kyoto antes do fim do primeiro - não 
será atingido. Até o momento, apenas Noruega e Suécia têm afirmado categori-
camente sua disposição a continuar o mecanismo, acompanhados - embora com 
menos ênfase - por  Austrália e Nova Zelândia. A UE condiciona sua assinatura ao 
comportamento dos outros grandes emissores, enquanto os EUA continuam numa 
postura conservadora.

Se considerarmos que 2012 é o último ano governado pelo Protocolo, a última 
oportunidade para evitar um gap entre ambos os períodos é a COP 17. Dada 
a dinâmica das negociações (e a imbricada relação entre o segundo período de 
compromisso do Protocolo de Kyoto e os eventuais compromissos dos emergen-
tes mais importantes) parece algo esquizofrênico o fato de que as negociações 
no âmbito da UNFCCC tenham duas vias. Argumentar, como faz o G77/China 
de que dois tracks têm mandados separados parece uma ficção legalista, o que 
revela o quanto está degradado o ambiente de negociações, com discursos em 
cujo conteúdo ninguém acredita. 

A finalização do primeiro período de compromisso do  Protocolo de Kyoto, sem 
nenhum tipo de prorrogação ou transição ordenada, teria um forte efeito simbólico 
negativo em relação às possibilidades das Nações Unidas fornecerem um foro de 
governança global eficiente para o clima.

4 A conversão envolve o processo de transformar as promessas de redução da mitigação das partes da 
Convenção em compromissos quantificados.

3. Brasil: mudança de perfil no ciclo global de 
carbono e novos desafios políticos

3.1. O novo perfil de emissões em  2010-2011

Na ultima década o Brasil atravessou um processo de mudanças profundas na 
trajetória e distribuição setorial de emissões. Essa mudança de perfil é composta 
por três movimentos.

Até 2005, o Brasil manteve um paradigma de crescimento econômico hiper-inten-
sivo em carbono, junto com um padrão de produção de GEE muito particular para 
um país de renda média, na medida em que mais da metade das emissões provinham 
do desmatamento e que o sector energético – de matriz relativamente limpa - pesava 
pouco na equação final (Viola, 2009). Os dados da Segunda Comunicação Nacional 
do Brasil à UNFCCC - apresentada em 2010 e contendo dados de 2005 – refletem 
ainda essa situação. Segundo este documento, as emissões de CO2 equivalente da 
economia brasileira em 2005 foram de quase 2,2 bilhões de toneladas, distribuí-
das da seguinte forma: 1,330 bilhão de toneladas atribuíveis ao desmatamento e 
mudança de uso da terra (60,6%); 416 milhões de toneladas geradas pela agropecuá-
ria (18,9%); 328 milhões atribuíveis à energia (15%); 78 milhões à indústria (3,6%) 
e 41 milhões geradas pelo tratamento de resíduos (1,9%) (Brasil, 2010). Nesse ano, 
as emissões do Brasil correspondiam a aproximadamente 6% do total mundial. 

No entanto, entre os anos 2005 e 2009, o país gerou uma mudança radical no 
perfil e trajetória de emissões, que tornam obsoletos para qualquer analise da 

5 É interessante destacar o seguinte paradoxo: a Primeira Comunicação Nacional do Brasil foi publicada 
em 2004 e continha dados de 1994 (desatualizada em dez anos), a Segunda Comunicação foi apresen-
tada em 2010 com dados de 2005 (desatualizado em cinco anos). No entanto, a Primeira Comunicação 
Nacional refletia melhor o perfil de emissões do país, dada a estabilidade relativa dos setores emissores 
nessa década, enquanto a Segunda Comunicação Nacional está totalmente desatualizada pelos drásticos 
movimentos nas tendências do desmatamento no qüinqüênio 2005 - 2010.
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situação atual os dados divulgados pelo governo no ano passado5. Esse período 
foi caracterizado por um singular processo de contração de emissões, derivado 
de uma drástica queda do desmatamento na Amazônia, cuja taxa média anual 
passou de 21.000 km2 no período 2000-2005 para aproximadamente 6.000 km2 
em 2010 (Viola e Franchini, 2011); e no Cerrado, onde a queda foi de 14.200 
km2 entre 2002 e 2008 para 7.600 km2 entre 2008 e 2009. O ápice do processo 
de redução de emissões foi o ano de 2009, quando convergiram o controle do 
desmatamento com os efeitos da crise financeira internacional sobre a economia 
brasileira. Como resultado, a produção de GEE nesse ano foi aproximadamente 
20% menor do que o nível de 2005.

O ano de 2010 inaugura a terceira etapa na trajetória e composição das emissões 
brasileiras. Em primeiro lugar, as emissões de GEE do país voltaram a crescer, 
estimuladas desta vez, não pelo desmatamento, mas pela forte expansão dos outros 
setores econômicos – o PIB cresceu 7% no ano com um alto consumo de gasolina. 
Em segundo lugar, e como resultado do anterior, o perfil brasileiro de emissões 
se tornou mais similar aos de outros países de renda média, com um aumento 
da participação relativa dos sectores modernos da economia – energia, indústria, 
agropecuária e resíduos – na pauta de produção de GEE vis à vis do chamado 
“setor LULUFC” (Land use, land use change and forestry). Assim, em 2010 apro-
ximadamente 25% das emissões vieram do desmatamento na Amazônia, 10 % do 
Cerrado, 32% da energia, 25% da agricultura, 5% da indústria e 3% de resíduos. 
Por tratar-se de uma mudança estrutural, pode-se afirmar que o ano 2010 inaugura 
uma nova etapa no perfil climático do país, sendo esse o primeiro ano do Brasil 
moderno em termos de emissões. O comportamento da economia em 2011- de 
novo mostrando uma forte expansão dos setores mais avançados e do consumo de 
gasolina – sustenta essa tendência. 

O novo perfil de emissões traz desafios também novos para a transição da econo-
mia brasileira em direção a um paradigma de baixo carbono, na medida em que já 
foram esgotadas as opções de mitigação mais baratas e fáceis. No futuro, eventu-
ais reduções de emissões exigirão não apenas mais recursos, mas também maior 

capacidade em todos os níveis de governo para desenhar e implementar políticas 
públicas climáticas articuladas. Nesse sentido, com a mudança de perfil, desapa-
rece uma das particularidades que o Brasil tinha vis à vis das demais potências 
climáticas: o baixo custo da descarbonização. 

O estado de situação atual em relação ao tema da mudança climática no Brasil 
pode ser avaliado através da consideração do posicionamento dos diversos setores 
da economia frente à transição para um paradigma low carbon. Vários setores 
importantes demonstram potencial e interesse de suas lideranças na transição para 
uma economia de baixo carbono, entre os quais destacam-se:

1.  As empresas de geração de eletricidade com base hídrica e correlatas, bem 
como toda a cadeia da indústria da construção e de bens de capital a elas 
vinculados, e as empresas distribuidoras de eletricidade que não dependem de 
geração a base de combustíveis fósseis. 

2.  A Eletronuclear e toda a cadeia produtiva vinculada à construção e opera-
ção de usinas nucleares e ao enriquecimento do urânio. Nos últimos anos, o 
setor nuclear no Brasil tem utilizado sistemática e intensivamente a questão da 
mudança climática para influenciar a opinião pública e os tomadores de deci-
são em seu favor. Nesse sentido, o acidente na usina japonesa de Fukushima 
em março de 2011 pode colocar alguns obstáculos a essa estratégia. 

3.  A cadeia produtiva do etanol – produtores de açúcar, usinas de álcool, municí-
pios cuja atividade econômica está focalizada no etanol, burocracias públicas 
associadas à regulação do etanol e comunidade científico-técnica vinculada à 
pesquisa de etanol de primeira e segunda geração (esta, a partir da celulose). 

4.  A cadeia produtiva do transporte coletivo: empresas montadoras de ônibus, 
vagões ferroviários e metroviários; empresas de reforma urbanística e de ser-
viços correlatos. No novo cenário de emissões brasileiro, o campo do trans-
porte – público e privado - é de longe o mais complicado em termos de con-
trole da produção de GEE. O setor é muito intensivo em carbono na área de 
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carga e de passageiros (FGV-EPC, 2011) Todas as modalidades apresentam 
sérios problemas de déficit de capacidade em várias dimensões (CNT, 2011)6. 

5.  O incipiente complexo de energia eólica, incluídos produtores finais e produ-
tores de equipamentos, destacando-se  entre estes últimos, os produtores de 
pás, setor no qual Brasil é um importante exportador mundial. 

6.  O setor relacionado a florestas plantadas, tanto o desenvolvido complexo vol-
tado para a produção de celulose e papel quanto o incipiente setor dedicado à 
produção de carvão vegetal. 

Há outros setores que demonstram potencial para aproveitamento das oportuni-
dades associadas à transição para uma economia de baixo carbono. Entre eles, 
pode-se citar setores que concentram suas exportações nos mercados maduros nos 
quais haverá uma crescente diferenciação de preferências dos consumidores em 
função da intensidade de carbono da cadeia produtiva dos produtos e, em termos 
gerais, os agentes econômicos mais modernos e internacionalizados, que iniciaram 
nos últimos dois anos um processo de internalização da questão de intensidade de 
carbono das cadeias produtivas nos seus processos decisórios e de planejamento.
Os setores que se mostram mais resistentes  – embora em graus diversos – à tran-
sição para uma economia de baixo carbono são:

1.  Todo o complexo econômico semilegal e ilegal associado ao desmatamento na 
Amazônia. Em 2010, a taxa de queda do desmatamento já foi bem menor que 
a dos anos anteriores (de aproximadamente 6.500 km2, em 2009, para 6.000 
km2, em 2010), e é de esperar que essa tendência se consolide no futuro. Essa 
situação implica que, para lograr futuros avanços na matéria, será necessário 
um forte investimento de recursos públicos, em termos financeiros, humanos 

6 No entanto, a política de transporte brasileira está muito atrelada aos interesses setoriais e corporativos 
estabelecidos (empresas automobilísticas e lideranças políticas clientelistas ligadas), de maneira que 
lógicas universais e de longo prazo não penetram esse bunker corporativo. Uma avaliação realista do 
cenário não sugere uma conclusão positiva, apesar da existência de planos governamentais genéricos. 
Muito pelo contrario, a lógica política, econômica e social aponta para um futuro sem soluções visíveis 
em todas as áreas que o transporte atinge: nível de vida, poluição e emissões de GEE.

e tecnológicos. Embora perca presença relativa, na pauta de emissões do Bra-
sil, o controle do desmatamento em ambos os biomas é central para o rumo da 
descarbonização do país, dado que representa quase dois terços do compro-
misso voluntário de redução da trajetória de emissões que o Brasil submeteu 
à Convenção Quadro em 2009. 

2.  As empresas associadas à produção de petróleo, mesmo que possam ter um 
discurso reformista são, na sua maior parte, resistentes à transição para o 
baixo carbono. A Petrobrás tem um comportamento conservador, mesmo que 
no seu interior existam minorias reformistas favoráveis à utilização de CSS 
(captura e estocagem de carbono). O complexo petroleiro é o setor energético 
que maior expansão teve nos últimos anos e se torna cada vez mais uma ame-
aça para as perspectivas do Brasil se tornar uma economia de baixo carbono. 
Esse movimento pró-petróleo tem o apoio do governo brasileiro, a descoberta 
do pré-sal como principal estímulo e, na mega capitalização da Petrobrás e na 
expansão da OXG, sua maior expressão. 

3.  As empresas produtoras ou distribuidoras de eletricidade que dependem de 
termoelétricas de carvão e petróleo. 

4.  As empresas produtoras de carvão mineral, que têm pouca importância rela-
tiva no Brasil e que, pela natureza intrínseca de sua atividade, são em todo o 
mundo resistentes ao processo de descarbonização.

5.  Aquelas entre as empresas do complexo da pecuária e particularmente os fri-
goríficos e cadeias varejistas que compram carne proveniente de áreas ilegal-
mente desmatadas na Amazônia.  

Uma conclusão que se impõe a partir deste balanço de forças e interesses que favo-
recem ou dificultam a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono é 
que a trajetória de transição está fortemente relacionada com o futuro do campo 
energético do país. Conforme o Brasil converge para um perfil de emissões mais 
moderno, o setor de energia aumenta sua participação relativa na produção de 
GEE e se torna o eixo central de qualquer política séria de mitigação da mudança 
climática. Como sugere a discussão apresentada nos parágrafos anteriores, exis-
tem atualmente quatro complexos energéticos principais no país, cada um deles 
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mostrando tendências de desenvolvimento diferentes nos últimos dois anos. Três 
desses complexos são de baixo carbono – hidroelétrico, biocombustíveis e nuclear 
– e um deles é intensivo em carbono – o de petróleo e gás natural. 

Este último setor mostra um desenvolvimento muito superior ao resto nos últimos 
dois ou três anos, com as principais empresas da área se capitalizando de forma 
significativa para explorar massivamente o potencial do pré-sal. Nessa emprei-
tada, o governo brasileiro tem se colocado de lado das petroleiras, estimulando sua 
expansão através de diversas medidas. Dessa forma, o governo entra em contradi-
ção com uma serie de políticas aplicadas por ele mesmo e que têm como objetivo 
a descarbonização da economia brasileira. 

3.2. O rumo da interação entre política e clima no Brasil: 
mensagens divergentes
 
Durante os anos 2009 e 2010, aconteceram muitos fatos relevantes na área de ener-
gia/clima no Brasil. Alguns deles foram positivos, como o avanço da agenda climá-
tica nas eleições de 2010 e a elaboração dos planos setoriais no marco da Política 
Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC). Outros foram negativos, como a expan-
são significativa do setor petroleiro, a tendência do desmatamento, o retrocesso no 
processo de aprovação do Código Florestal e o agravamento dos problemas no setor 
transportes – incluída a forte expansão do consumo de gasolina. As tendências são 
contraditórias e o Estado brasileiro parece estar alimentando ambas – numa trajetó-
ria errática, mas consistente com as características do sistema político. 

a.		Clima	e	política	no	Brasil	em	2011

As eleições presidenciais de 2010 deixaram como saldo favorável a inclusão 
de vetores ambientais/climático/energéticos na agenda eleitoral brasileira – que 
tiveram expressiva presença na plataforma da candidata do Partido Verde (PV), 
Marina Silva. Embora esses tópicos não tenham sido centrais no período de cam-
panha prévio ao segundo turno, os pouco mais de 19% dos votos válidos que a 

candidata verde conquistou  no primeiro turno revelam a existência de relevantes 
constituencies climáticas/ambientais no Brasil7.  Após a significativa votação em 
Marina, os candidatos que passaram para o segundo turno – Dilma Rousseff e José 
Serra – se viram na necessidade de fazer uma série de promessas relativas a uma 
agenda de sustentabilidade que não fazia parte de sua plataforma original. 

Uma questão importante que emerge deste processo é se essa demanda por maior 
compromisso ambiental e climático, expressa no apoio a Marina Silva, encontrará 
um canal de representação adequado no sistema político brasileiro. O estado atual 
da dinâmica político-partidária no país – a diluição progressiva da polarização PT-
PSDB – oferece condições para o desenvolvimento do projeto representado pela 
ex-Senadora, (que também canaliza demandas de maior ética na política) como 
novo pólo de poder. No entanto, o PV não parece reunir as condições para se tornar 
o instrumento dessa representação, dada sua fraqueza como organização partidária 
– desarticulado e sem lideranças claras. Por enquanto, as possibilidades das sensi-
bilidades ambientais/climáticas terem influência significativa na política brasileira 
passam pela figura de Marina Silva. 

Em relação à evolução da questão climática da nova administração presidencial, 
pode-se dizer que nela convivem dois grupos com visões contraditórias sobre o 
problema, dado que a composição dos ministérios tende a refletir a estrutura da 
base de apoio oficialista, heterogênea em matéria de interesses e prioridades de 
agenda. Assim, de um lado aparecem setores conservadores ligados a interesses 
petroleiros e ruralistas, e do outro, forças progressistas ligadas aos interesses 
ambientais e a modernidade econômica em geral. As forças conservadoras têm 
preeminência na arquitetura do atual governo do PT. 

No entanto, no início da gestão Dilma há alguns movimentos importantes e posi-
tivos em áreas relacionadas com a problemática do clima. Em primeiro lugar, a 

7 Movimento similar aconteceu nas presidenciais de Colômbia em maio de 2010, onde o candidato verde 
Antanas Mockus obteve quase 22% dos votos. A combinação dos processos no Brasil e na Colômbia pode 
estar significando um turning point na relevância política das agendas ambientais na América Latina.  
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nomeação de especialistas e formadores de opinião na área da mudança climá-
tica para importantes cargos nos Ministérios de Ciência e Tecnologia e de Meio 
Ambiente. Em segundo lugar, a administração atual tem atribuído uma alta prio-
ridade ao plano geral de prevenção de desastres e adaptação a fenômenos climá-
ticos, fato que representa uma mudança importante em relação à gestão anterior. 

Talvez o evento mais significativo em termos de política climática no Brasil no 
último ano tenha sido o processo de reforma do Código Florestal – provavelmente 
mais significativo ainda que o desempenho de Marina Silva nas eleições presiden-
ciais - pelos seus impactos potenciais sobre o futuro das massas florestais no curto 
prazo. Sua situação se destaca porque o Código foi o instrumento que guiou o bem 
sucedido esforço de controle do desmatamento no Brasil no ultimo quinquênio, 
estabelecendo um rígido marco legal para a conservação das florestas. O processo 
de modificação iniciado no Congresso Federal – orientado a relaxar a normativa 
– significa um grave retrocesso e representa uma ameaça potencial ao avanço da 
agenda ambiental/climática no Brasil. 

O debate em torno da reforma do Código se articulou ao redor de três temas: a anis-
tia para os proprietários responsáveis por áreas desmatadas ilegalmente até julho 
de 2008; a competência – federal ou estadual - para a definição das atividades pro-
dutivas nas áreas de proteção permanente (APPs) e a extensão da Reserva Legal. 

A discussão se organizou em torno de dois grandes grupos. De um lado, os setores 
ambientalistas, que se opuseram às modificações, argumentando que elas coloca-
vam em risco milhares de km2 de floresta e premiavam as atividades ilegais previas 
a 2008. Do outro lado o setor ruralista, que defendeu os benefícios eventuais das 
reformas sobre o setor agropecuário, em especial sobre os pequenos produtores. 
Durante o processo, o governo tentou aproximar as posições de ambos os grupos, 
embora ressaltando que se mantinha a promessa de campanha de que não aceitar 
reformas que prejudicassem as áreas de Reserva Legal e as APPs.

O projeto que reforma o Código foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 
25 de maio de 2011, com significativo apoio legislativo (80% dos votos) e con-
trariando as diretrizes do Palácio do Planalto. Em termos de conteúdo, o Código 
reformado implica brutal retrocesso da agenda ambiental/climática, já que outorga 
de fato uma anistia aos desmatadores que destruíram áreas protegidas antes de 
julho de 2008 (dispensa de recuperação da RL). Além disso, isenta da Reserva 
Legal as propriedades abaixo de 4 módulos ficais (entre 20 e 400 hectares, depen-
dendo da região), o que abre a possibilidade dos produtores dividirem suas pro-
priedades para fugir da regulamentação. A aprovação dos projetos foi viabilizada 
por acordo entre os partidos da base aliada – com exceção do PT – que se arti-
cularam contra os interesses do governo na matéria e com apoio de boa parte da 
bancada da oposição (metade do PSBD e o DEM completo). 

A modificação do Código seguirá para o Senado, onde se espera que a pressão para 
uma modificação significativa seja grande, dada a rejeição do governo ao projeto 
aprovado em Deputados e a declarada oposição ao projeto do principal represen-
tante do ruralismo no Senado. 

b.	Políticas	públicas	climáticas	no	Brasil.	2009-2011

O crescimento da agenda climática na esfera pública brasileira tomou corpo em 
novembro de 2009, quando o governo federal anunciou um plano ambicioso 
de mitigação de emissões. A iniciativa foi posteriormente assumida como com-
promisso voluntário no âmbito da COP 15, incorporado à Política Nacional de 
Mudança Climática, estabelecida por lei federal (no 12.187) em dezembro de 2009. 
A Lei do Clima, única entre os países que não pertencem à OCDE, estabeleceu 
a Política Nacional de Mudanças Climáticas (PNMC), que visa  compatibilizar 
o desenvolvimento com a estabilidade do sistema climático, reduzir as emissões 
antrópicas de GEE,  fortalecer  as remoções antrópicas por sumidouros, cuidar dos 
recursos ambientais, preservar e recompor a cobertura vegetal, e desenvolver o 
mercado brasileiro de redução de emissões (MBRE). 
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O Governo iniciou a regulamentação da lei em 2010 com base nos cinco planos 
setoriais correspondentes aos compromissos apresentados na COP 15: Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal; Plano 
de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado; Plano Setorial 
de Energia; Plano Setorial de Agropecuária e Substituição do Carvão de Desmata-
mento por Florestas Plantadas na Siderurgia.

Tabela 2
Proposta de redução de trajetória de emissões brasileira

Mínimo
(redução
de 36,1%)

Máximo
(redução
de 38,9%)

Mínimo
(redução
de 36,1%)

Máximo
(redução
de 38,9%)

Uso da terra 24,7%669 669 24,7%1084
Desmatamento na Amazônia
(redução de 80%)

20,9%564 564 20,9%

Desmatamento no Cerrado
(redução de 40%)

3,9%104 104 3,9%

Agropecuária 6,1%133 166 4,9%627
Recuperação de Pastos 3,8%83 104 3,1%

ILP - Integração Lavoura Pecuária 0,8%18 22 0,7%

Plantio Direto 0,7%16 20 0,6%

Fixação Biológica de Nitrogênio 0,7%49 20 0,6%

Energia 7,7%166 207 6,1%901
Eficiência Energética 0,6%12 15 0,4%

Total 38,9%975 1052 36,1%2073

Outros 0,4%8 10 0,3%92
Siderurgia - substituir carvão de desmate 
por plantado

0,4%8 10 0,3%

Incremento do uso de biocombustíveis 2,2%48 60 1,8%

Expansão da oferta de energia 
por hidroelétricas

3,7%79 99 2,9%

Fontes Alternativas (PCH, bioeletrici-
dade, eólica)

1,2%26 33 1,0%

Ações de mitigação 2020 
Tendencial

Amplitude da redução
2020 (mi tCO2eq)

Proporção da redução

A lei contempla a regulamentação posterior de outros planos setoriais, que come-
çam a ser definidos: Transportes (cargas e passageiros); Indústria de Transformação 

e de Bens de Consumo Duráveis; Indústria Química Fina e de Base; Indústria de 
Papel e Celulose; Mineração; Indústria da Construção Civil; e Serviços de Saúde.

Os planos da Amazônia e do Cerrado estão prontos, aprovados e em implementação, 
assim como o plano decenal de expansão de energia. Agricultura e siderurgia estão na 
ultima etapa de finalização. Começam também a se definir as iniciativas nos outros 
sete setores. Segundo o Decreto 7390 de 2010, todos os planos devem estar prontos 
para 15 de dezembro de 2011.  O suporte institucional dos programas é fornecido 
principalmente pelo Comitê interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e o 
Grupo Executivo (GEx) – além das áreas especializadas dos Ministérios envolvidos.

A avaliação do rumo da regulamentação da lei climática  deixa um resultado ambí-
guo. Os planos que estão em fase relativamente avançada de implementação e com 
resultados concretos – Amazônia e Cerrado – já vinham sendo desenvolvidos antes 
da aprovação da Lei do Clima. Parte do plano de agricultura também está em anda-
mento – Plano ABC – embora os produtores ainda não se inclinem a utilizar os 
créditos disponíveis. O plano de energia encerra grandes incertezas, especialmente 
em relação ao rumo das hidrelétricas na Amazônia. O plano de siderurgia ainda 
está em etapa de desenvolvimento.

Os outros sete planos estão numa situação de grande incerteza, já que são muito 
difíceis de serem negociados com os setores, têm grandes obstáculos para sua 
implementação, e não têm o suporte de atores políticos e societais relevantes. 
Existe, no entanto, alguma possibilidade de que se avence nos planos da indústria 
de papel e celulose e da indústria de transformação e bens duráveis. Qualquer 
movimento nesse sentido depende da atuação de empresas ou entidades que lide-
rem o processo, mas também do grau de cumprimento da lei de clima do Estado de 
São Paulo. A elaboração e implementação de um plano efetivo de transportes são 
quase impossíveis na atual conjuntura. 

A Lei de Clima de 2009 também estimula o desenvolvimento do Mercado Bra-
sileiro de Redução de emissões (MBRE), como instrumento complementar para 
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atingir as metas da PNMC. O mecanismo é operacional desde setembro de 2005, 
como um pequeno mercado derivado do MDL. No entanto, suas perspectivas são 
mínimas em função do futuro do mercado global de carbono. Hoje esse é um tema 
quase irrelevante no Brasil.

Outra das ações importantes adotadas pelo governo brasileiro em relação ao clima 
foi a criação do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FMNC), instituído pela 
Lei no 12.114, de dezembro de 2009, e regulamentado pelo Decreto no 7.343, de 
outubro de 2010. O instrumento está vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e 
tem a finalidade de assegurar recursos para apoio a empreendimentos que visem à 
mitigação e adaptação à mudança do clima

Em linha similar, o BNDES anunciou em fins de junho de 2011 a criação do Fundo 
de Inovação em Meio Ambiente, voltado para financiar companhias que desenvol-
vam projetos de energia limpas. O fundo de investimento será de R$ 150 milhões 
e se espera que entre em operação no início de 20128. 

No âmbito do Congresso, e num movimento oposto à tendência apresentada pela 
reforma do Código Florestal, avança uma legislação voltada para proteger a flo-
resta em pé – fato que mostra outra vez o paradoxo da fragmentada política brasi-
leira. O projeto visa regulamentar o sistema de Redução de Emissões por Desma-
tamento e Degradação, conservação e manejo florestal sustentável (REDD). Na 
prática, estabelece-se uma espécie de mercado voluntário de carbono, financiado 
por fundos de diversas origens, que paga pela redução de emissões e cujo fun-
cionamento depende de que o índice de desmatamento mantenha uma trajetória 
descendente. A iniciativa enfrenta resistências do Ministério das Relações Exte-
riores, que argumenta que nenhuma definição deve ser feita no âmbito doméstico 
enquanto não haja um entendimento internacional, e é defendida pelo Ministério 
de Meio Ambiente, que argumenta que o país deve ser protagonista na definição 
dos contornos do mecanismo.

8 Valor Econômico, 21 de junho de 2011.

Saindo da esfera governamental, vale destacar que, em outubro de 2009, o Centro 
de Estudos em Sustentabilidade da Fundação Getúlio Vargas lançou a “Plataforma 
Empresas pelo Clima”, destinada a criar as bases regulatórias no processo de inter-
nalizar a mitigação e adaptação à mudança climática. O programa dá aos partici-
pantes orientações e ferramentas para as práticas de gestão das emissões de gases 
do efeito estufa e de sustentabilidade para os negócios. Ao aderir à plataforma, 
as empresas assumem o compromisso de publicar seus inventários de GEE de 
acordo com metodologia específica e de desenvolver políticas e planos de gestão 
dos gases estufa que garantam competitividade, inovação e estímulo ao posiciona-
mento favorável a uma economia de baixo carbono no país. Vinte e oito grandes 
empresas tinham aderido à plataforma até fins de 2009. Em meados de 2011, 36 
empresas faziam parte da iniciativa e têm atualizados seus dados de emissões cor-
respondentes a 2009, enquanto que outras 48 organizações estão em processo de 
desenvolvimento e publicação de seus inventários9.

9 Fonte: http://ces.fgvsp.br/ghg/index.php?r=site/conteudo&id=9
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A partir de 2009 mudou profundamente a economia política internacional da 
mudança climática (Viola, 2010). Todos os sinais em 2011 levam a concluir que 
o Protocolo Kyoto se extinguirá como mecanismo de contenção de emissões em 
2012, colocando ainda mais dúvidas sobre a capacidade do sistema ONU para dar 
resposta ao problema climático. Um novo tratado – abrangente e juridicamente 
vinculante - é praticamente impossível antes que os EUA aprovem uma lei cli-
mática que comprometa as empresas a reduções quantificadas de emissões. Dada 
a dinâmica política atual, isso dificilmente acontecerá, na melhor das hipóteses, 
antes de 2013-2014 num cenário otimista, o que supõe a reeleição do Presidente em 
novembro de 2012, uma vitória democrata em ambas as câmeras do Congresso e a 
decisão do reeleito Obama de priorizar a lei climática no inicio do segundo termo.

Essas transformações profundas da política americana – já difíceis de acontecer – 
precisariam ser complementadas com um maior compromisso de parte da China 
com a descarbonização da economia – outra condição de duvidoso cumprimento. 
Nesse sentido, outro fator que incide sobre as perspectivas de um acordo global 
muito importante é a tensão entre EUA e a União Européia, de um lado, e China, 
do outro, devido à negativa da China em relação a uma revalorização significativa 
do Yuan (Viola, 2010). 

As dimensões econômica e de segurança do sistema internacional têm impacto deci-
sivo sobre a dimensão climática e é necessário levá-las em conta prioritariamente 
em qualquer análise realista sobre o futuro da negociação climática. Caso predomine 
uma dinâmica de aumento moderado de conflito no sistema internacional nos pró-
ximos anos, isso será suficiente para que não exista avanço em direção a um novo 
tratado internacional de clima, mesmo que seja aprovada uma lei climática consis-
tente nos EUA em 2013. Nesse contexto, a transição mundial para uma economia de 
baixo carbono será muito lenta e um dos seus principais instrumentos internacionais 
será o estabelecimento de barreiras ao comércio de produtos intensivos em carbono.

4. Conclusões
Caso predomine uma tendência de cooperação e despolarização no sistema inter-
nacional nos próximos anos e Obama seja reeleito em 2012, é provável que a 
posição americana mude de grande potência conservadora para grande potência 
reformista na questão de um acordo global constrangendo o carbono. Também 
é provável que, em aliança com União Europeia, Japão, Canadá, Coréia do Sul, 
Brasil, México e África do Sul, os EUA consigam persuadir China, Rússia e Índia 
a estabelecer picos de emissão e anos diferenciados de estabilização das emissões 
– anteriores a 2020 para China e Rússia e entre 2025 e 2030 para Índia.

Em relação ao Brasil, duas tendências contraditórias estão presentes na dinâmica 
energética/climática em 2011. Ambas são alimentadas pelo comportamento do 
governo, que se apresenta mais uma vez como ambíguo e dividido. 

A primeira destas tendências enfatiza a descarbonização da economia e se 
expressa na redução das emissões de GEEs acontecida entre 2005 e 2009 (devido 
principalmente ao rumo decrescente do desmatamento na Amazônia). Esse movi-
mento se consolida com a sanção da lei de clima (2009),  o compromisso inter-
nacional voluntário do Brasil com a mitigação da mudança climática na COP 15 
de Copenhagen e o avanço dos planos setoriais do Plano Nacional de Mudanças 
Climáticas desde 2010.

Assim, a transição para uma economia de baixo carbono pode ser considerada 
como uma tendência relativamente arraigada na esfera pública brasileira, e não 
apenas fruto de movimentos oportunísticos da classe política. O peso do vetor 
ambiental/climático nas eleições de 2010 e no processo de reforma do Código 
Florestal, bem como os movimentos de atores privados relevantes em favor da 
mitigação reforçam esse argumento.

De todos os modos, é importante destacar a drástica mudança política acontecida 
entre dezembro de 2009 (aprovação da Lei do Clima no Congresso) e maio de 
2011 (votação do Código Florestal na Câmera dos Deputados). Em menos de dois 
anos, os legisladores federais passaram de uma posição de apoio a uma legisla-
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ção climática que tem como principal compromisso a redução do desmatamento à 
postura de adoção de um projeto que representa uma regressão de três décadas no 
que se refere à assimilação do problema das florestas. É de se esperar que a versão 
final do Código Florestal (após a consideração do Senado e do Poder Executivo) 
seja diferente daquela que a Câmara votou, já que são significativas, no Governo 
Dilma, no Senado, na media e na própria sociedade10, as forças de contenção ao 
tipo de posição extremista que prevaleceu na aprovação da reforma do Código.

A outra tendência presente na área de energia e clima é o avanço do complexo 
petroleiro. No discurso do governo e da própria Petrobrás, essa expansão não apa-
rece como contraditória com as perspectivas do Brasil aprofundar a transição para 
uma economia de baixo carbono. No entanto, existem fortes motivos para duvi-
dar dessa afirmação. A evidência empírica mostra que a produção e exportação 
de petróleo em grande escala tende a influir no comportamento dos Estados, no 
sentido de atrasar a descarbonização e estimular posições internacionais conser-
vadoras. O Brasil já sentiu um primeiro impacto desse tipo de processo com o 
quase abandono da diplomacia do etanol, central na estratégia internacional do 
Presidente Lula até 2007, depois da descoberta do pré-sal. Ademais, a sucessão de 
sinais favoráveis do governo à exploração de petróleo tem gerando incertezas no 
setor do etanol, o que limita seus investimentos ao ponto de não poder atender os 
movimentos da demanda.

Outro sinal negativo do governo em relação à área de energia e clima foi a 
recente decisão de colocar limites à elevação do preço da gasolina. A decisão 
neste caso esteve motivada pela preocupação  com a aceleração das pressões 
inflacionarias no começo do ano – e não por considerações especificas da área 
energética – e é mais uma evidência que à agenda climática está sujeita em boa 
medida a cálculos conjunturais.

10 Pesquisa Datafolha de 10 de junho de 2011 mostra que 79% dos entrevistados são contra do perdão de 
multas a produtores que desmataram ilegalmente (O Globo, 11 de junho de 2011).

Nesse sentido, existem muitas incertezas com relação à implementação integral 
da Lei do Clima. Hoje a normativa favorece os grupos reformistas, no entanto, e 
como ficou destacado no processo de reforma do Código Florestal, as forças con-
servadoras são poderosas e podem colorar sérios obstáculos à descarbonização da 
economia do país.

Finalmente, a grande pergunta no início de 2010 era: por quanto tempo manteria 
o Brasil a defasagem entre sua política climática, com metas de redução de emis-
sões, e a posição de negociação que mantém o país atrelado à China e Índia, de 
posturas muito mais conservadoras (Viola, 2010)? A pergunta que surge em mea-
dos de 2011 é se o Brasil será capaz de manter seus compromissos com a mitiga-
ção da mudança climática, dado não apenas o avanço de forças conservadoras em 
setores chave da economia, como o petróleo e o ruralismo, mas também a posição 
ambígua do governo na matéria. 
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