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RESUMO
O presente trabalho objetiva aprofundar a discussão sobre a presença de mecanismos de
proteção ambiental frente às alterações climáticas de ordem global que têm alterado o meio de
vida da sociedade. Observa-se que o meio ambiente tem passado por grandes transformações
comprovadamente resultantes das atividades antrópicas, e, a ocorrência de fatos que
evidenciam o fenômeno do aquecimento global tem sido cada vez mais comum, sendo
cabível, dessa forma, o estudo jurídico do tema. Os impactos de ordem ambiental que tal
fenômeno traz, os quais já ocorrem em algumas partes do globo, são preocupantes, sobretudo,
porque os bens ofertados pela natureza são esgotáveis e finitos, tornando-se imperiosos a
proteção e o melhoramento do meio ambiente para o bem-estar social de todos os povos,
devendo-se atentar para o fato que o fenômeno do aquecimento global pode ocasionar um
significativo efeito na economia globalizada, na agricultura de produção, na saúde, na
disseminação de pragas, já que quase tudo depende do termostato terrestre. Assim, objetiva-se
com este trabalho discutir os meios que possui o Direito para o estabelecimento de políticas
públicas no combate às mudanças climáticas e para coibir a emissão de gases do efeito estufa
na atmosfera consistindo-se em relevantes contribuições para o cumprimento do Plano
Nacional de Mudanças Climáticas. Para tanto, é dever do Estado e de todo cidadão tutelar o
meio ambiente, protegendo-se as gerações presentes sem comprometer as necessidades e
capacidades das gerações futuras. Faz-se dessa forma, uma comparacação entre a política de
Mudanças Climáticas com os acordos internacionais em vigentes. Ainda, procura-se analisar,
no âmbito interno e externo, quais os mecanismos de proteção e tutela aptos a coibir as
emissões dos gases do efeito estufa na atmosfera terrestre, bem como, comparar as
divergências existentes entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
economia globalizada, cujas características mostram-se negativas com relação à emissão de
gases estufa. Por conseguinte, pretende-se explorar os meios pelos quais são identificadas as
mudanças climatológicas, como o IPCC (Painel Intergovernamental para Mudanças do
Clima), e, sob a perspectiva da teoria da sociedade de risco, os cuidados e meios que devem
ser adotados pelo Direito para uma possível proteção apontando-se para possíveis mudanças
necessárias na Política sobre clima e legislação. A metodologia adotada passou por uma
abordagem qualitativa do tipo dedutivo e histórico, fazendo-se de forma explicativa a
exposição do tema. Concluiu-se após a elaboação da pesquisa que o clima sempre influenciou
das mais diversas formas a humanidade e continua influenciando. Agora é possível se deparar
com uma sociedade na qual os riscos estão presentes, devido à complexidade dos sistemas
sociais criados, e sua difícil comunicação. O Direito Ambiental está apenas no início de sua
história, fincando as bases para uma proteção de âmbito mundial, a qual carece de maiores
políticas de proteção, com o incentivo de mecanismos que possam criar tecnologias limpas,
para que nenhum ser humano sofra as consequências da ação devastadora do homem.
Palavras-chave: Aquecimento Global; Lei da Política Nacional sobre a Mudança do Clima;
Meio Ambiente; Poluição; Protocolo de Kyoto.

ABSTRACT
The present work aims to deepen the discussion about the presence of environmental
protection mechanisms in the face of global climate change that has changed the way of life
of society. It is observed that the environment has undergone great transformations that are
proven to be the result of anthropic activities, and the occurrence of facts that show the
phenomenon of global warming has been increasingly common. The environmental impacts
of this phenomenon, which already occur in some parts of the world, are of particular concern
because the goods offered by nature are exhaustible and finite, making it imperative to protect
and improve the environment for the environment. social welfare of all peoples. It should be
noted that the phenomenon of global warming can have a significant effect on the globalized
economy, production agriculture, health, and the spread of pests, since almost everything
depends on the thermostat. Thus, the objective of this work is to discuss the means that has
the Right to establish public policies in the fight against climate change and to curb the
emission of greenhouse gases in the atmosphere consisting of relevant contributions to the
fulfillment of the National Plan of Climate Change. For this, it is the duty of the State and of
every citizen to protect the environment, protecting the present generations without
compromising the needs and capacities of future generations. Thus, a comparison is made
between the policy of Climate Change and the international agreements in force. It also seeks
to analyze, in the internal and external spheres, the protection and protection mechanisms
capable of curbing greenhouse gas emissions in the Earth's atmosphere, as well as comparing
the divergences between the right to an ecologically balanced environment and the globalized
economy, whose characteristics are negative in relation to greenhouse gas emissions. It is
therefore intended to explore the means by which climate change is identified, such as the
IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), and, from the perspective of the theory
of risk society, the care and means to be adopted by the Right to possible protection by
pointing to possible changes needed in the Climate and Legislation Policy. The methodology
adopted underwent a qualitative approach of the deductive and historical type, being made in
an explanatory way the exposition of the theme. It was concluded after the creation of the
research that the climate has always influenced mankind in many different ways and
continues to influence it. Now it is possible to come across a society in which risks are
present, due to the complexity of the social systems created, and their difficult
communication. Environmental Law is only at the beginning of its history, laying the
foundations for world-wide protection, which lacks greater protection policies, with the
incentive of mechanisms that can create clean technologies, so that no living being will suffer
the consequences of man's devastating action.
Keywords: Global Warming; National Policy on Climate Change Law; Environment;
Pollution; Kyoto Protocol.
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1 INTRODUÇÃO

A presente pesquisa aprofunda a discussão sobre a presença de mecanismos de
proteção ambiental frente às alterações climáticas de ordem global que têm modificado o
meio de vida da sociedade. Nesse passo, procura-se demonstrar a necessidade de haver
preocupação com questões climáticas tendo em vista as catástrofes que podem decorrer do
aquecimento global.
Há muita discussão acerca do fenômeno que tem elevado as temperaturas médias do
planeta, o qual é conhecido como aquecimento global e que gera inúmeras repercussões
jurídicas, tanto no âmbito interno como no externo.
No âmbito interno, a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
(CRFB/88) assegura a todos o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, direito esse difuso que diz respeito a todos os indivíduos. Dessa forma, a ordem
jurídica constituída deve lançar mão de mecanismos que deem efetividade de proteção a esse
bem jurídico tão importante que é o ambiente.
Por sua vez, além de desenvolver tais questões com relação à ordem jurídica interna,
a temática será abordada sob o prisma internacional, pois um dos principais aspectos da
proteção ambiental relativa ao clima se dá com os tratados e convenções internacionais, que
estabelecem obrigações aos Estados atinentes à diminuição da poluição atmosférica. Assim,
se abordarão neste estudo o modo de proteção ambiental internacional e alguns mecanismos
internacionais criados pelo Protocolo de Kyoto como forma de proteção efetiva, por exemplo
os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo (MDL) e os Créditos de Carbono (RCE).
Por fim, serão demonstrados aspectos referentes à Lei n.º 12.187, de 2009, conhecida
como Política Nacional sobre Mudança do Clima, e a matriz de transporte sustentável no
Brasil como elemento contributivo para a diminuição de CO ².
Diante disso, tais abordagens demonstram-se de grande importância para o estudo do
tema, principalmente o estudo jurídico, que visa buscar no Direito, de alguma forma, um meio
de proteção para as presentes e as futuras gerações, devendo-se assegurar o direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, como apregoado pela Constituição no âmbito jurídico
interno e pelos tratados no âmbito externo.
Assim, o presente trabalho tem por objetivos: (i) discutir os meios que possui o
Direito para coibir a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera, bem como suas formas
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de proteção, como os princípios e normas instituidoras de mecanismos de proteção; (ii)
analisar no âmbito interno quais os mecanismos aptos utilizados para a proteção do meio
ambiente climatologicamente saudável; (iii) no âmbito internacional do tema, analisar a
emissão de gases do efeito estufa e os impactos decorrentes de tais danos; (iv) comparar as
divergências existentes entre o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e a
economia globalizada; (v) explorar os meios pelos quais são identificadas as mudanças
climatológicas, como o IPCC, e, sob a perspectiva da teoria da sociedade de risco, os
cuidados e meios que devem ser adotados pelo Direito para uma possível proteção; (vi)
analisar a Lei da Política Nacional sobre Mudança do Clima e amatriz de transporte
sustentável no Brasil como elemento contributivo para a diminuição de CO ².
No presente estudo, analisa-se a problemática sob a perspectiva da teoria da
sociedade de risco, bem como se abordarão a globalização e a sociedade industrializada, que
tem por consequência o consumo desenfreado, com a principal base energética ancorada em
combustíveis fósseis.
A base metodológica da proposta ora apresentada se desdobra na busca de
mecanismos internos, bem como de mecanismos externos para a proteção do ambiente
climatologicamente saudável.
No âmbito interno, recorre-se à exegese legislativa e aos princípios atinentes à
proteção do ambiente, analisando-se as formas de mecanismos de controle e limites às
emissões de gases do efeito estufa.
Este trabalho pretende basicamente discutir os meios que detém o Direito para coibir
a emissão de gases do efeito estufa na atmosfera.
a presença de mecanismos de proteção ambiental frente às alterações climáticas de
ordem global
A relevância e repercussão do tema são percebidas pela existência de grandes
transformações no meio ambiente comprovadamente resultantes das atividades antrópicas,
bem como, a comumente ocorrência de fatos que evidenciam o fenômeno do aquecimento
global, sendo cabível, dessa forma, o estudo jurídico do tema.
Dessa forma, o resultado desse trabalho permitirá avanços significativos ao oferecer
a possibilidade de se investigar a presença de mecanismos de proteção ambiental frente às
alterações climáticas de ordem global.
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Realizou-se uma abordagem qualitativa, com o intuito de expor o impacto gerado por
uma possível mudança do clima na terra e como, juridicamente, deve ser dada a proteção a
esse bem difuso que é o ambiente, por meio de pactos internacionais e de mecanismos que
visem diminuir, na legislação interna de cada estado, a emissão de gases do efeito estufa.
Assim, o tipo de metodologia adotado foi o dedutivo, no qual, com base nas
pesquisas realizadas, pôde-se partir do caso mais geral para o específico, buscando meios que
possam ser utilizados para a proteção do ambiente. Também se fez uso do método histórico,
em que foi analisado o impacto aquecimentista desde a Revolução Industrial até os dias de
hoje.
A estrutura metodológica está em conformidade com o padrão normativo da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e com as regras apresentadas no manual
de normalização e metodologia de pesquisa: o Dom da Produção Acadêmica.
A análise do objeto do presente estudo incidirá sobre as diretrizes teóricas propostas
na obra de autoria de André Rafael Weyermuller intitulada ‘‘Direito ambiental e aquecimento
global’’, publicada no ano de 2010, na Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 (Lei da
Política Nacional sobre Mudança do Clima) e na Nova Lei Florestal n° 12.651/12. Estes
serão, pois, os marcos teóricos que irão nortear a reflexão a ser realizada sobre o tema
escolhido. Outros elementos tais como revistas, periódicos, documentos históricos, trabalhos
monográficos e dissertações, artigos científicos, dentre outros também serviram como
referência.
Por fim, é imperioso apontar que a presente pesquisa se enquadra na área de Direito
Ambiental, na linha de pesquisa da Pós-Graduação stricto sensu em Direito – ‘‘Direito,
Sustentabilidade e Direitos Humanos’’, existente na área de Direito Ambiental e
Desenvolvimento Sustentável da Escola Superior Dom Helder Câmara.
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2 O CLIMA COMO IMPORTANTE BEM AMBIENTAL A SER TUTELADO

A exploração de maneira descontrolada dos recursos naturais sem que houvesse
preocupação com a conservação e proteção do meio ambiente tem-se constituído, ao longo
dos anos, a base para o desenvolvimento das civilizações, entretanto, como os recursos
naturais são esgotáveis e não infinitos, tornam-se imperiosos a proteção e o melhoramento do
meio ambiente, para que, por meio de uma mudança de comportamento, possa perpetuar-se a
espécie humana no planeta, interagindo com outros seres componentes da própria natureza,
com vistas a uma melhor qualidade de vida para as gerações presentes e futuras.
O crescimento populacional e a forma irracional como os recursos naturais têm sido
explorados através das atividades antrópicastêm causado graves transformações no meio
ambiente1, dentre as quais, se destacam as mudanças climáticas, levando-se a uma crescente
preocupação com o futuro da humanidade, que vivencia a ascensão das consequências
danosas decorrentes das mudanças no clima 2.
Nesse ínterim, observa-se que, ‘‘desde o final do século XIX, é perceptível um
aumento constante nas temperaturas médias do planeta Terra, coincidentemente após a
Revolução Industrial, apontada como marco histórico inicial para um possível aquecimento’’
(TEODORO; AMORIM, 2008, p. 26). Surgem, então, várias discussões nas áreas de
climatologia, química, biologia, física, astrofísica, astronomia, dentre outras, acerca do
fenômeno aquecimentista, conhecido como aquecimento global.
Nota-se dessa forma, que a mudança do clima é um emblemático problema
enfrentado na contemporaneidade em que acontecimentos recentes têm demonstrado
enfaticamente a crescente vulnerabilidade humana às mudanças climáticas. Seus impactos
podem repercutir ‘‘na agricultura com ameaças à segurança alimentar, no aumento do nível
do mar e a intensificação da erosão de zonas costeiras, aumentando a intensidade de desastres
naturais, extinção de espécies e a distribuição de doenças transmitidas por vetores’’ (UNEP,
2007 apud FENNER, 2011, p. 38).
1

A degradação progressiva dos ecossistemas, a contaminação crescente da atmosfera, solo e água, bem como o
aquecimento global são exemplos dos impactos das atividades humanas sobre o ambiente. Esses problemas são
exacerbados em situações locais em que se acumulam fontes de riscos advindas de processos produtivos
passados ou presentes, como a disposição inadequada de resíduos industriais, a contaminação de mananciais de
água e as péssimas condições de trabalho e moradia. (BRASIL, 2007, s/p.).
2
Segundo a Convenção Quadro das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas - CQNUMC, a mudança do
clima se refere à alteração do clima atribuída direta ou indiretamente à atividade humana que altera a
composição da atmosfera global, somada à variabilidade climática natural observada ao longo do tempo (ONU,
1992, s/p.).
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Com o fim de reunir estudos e avaliar os impactos causados pelo homem no clima
global, a Organização das Nações Unidas (ONU) criou o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) no qual são lançados periodicamente relatórios sobre as
mudanças ocorridas no clima global e seus impactos no mundo.
Em que pese a grande maioria das discussões chegarem ao consenso de que o
fenômeno do aquecimento de fato ocorre e de que ele decorre de ações antropogênicas, ou
seja, ações praticadas pelo homem, também há vários debates, sobretudo entre os “céticos”,
sobre a inexistência de comprovações do fenônemo, que seria mera teoria.
De toda forma, verifica-se que o próprio levantamento de dúvida sobre a questão
instaurada pela comunidade científica gera a atuação do Direito. Aplica-se de imediato o
princípio da precaução3 relativo ao Direito Ambiental, eis que conforme assevera Roberta
Amorim (2014, p. 07), ‘‘no que tange ao meio ambiente in dubio pro natura, ou seja, na
dúvida deve-se proteger o meio ambiente’’ tendo em vista que os efeitos decorrentes da
destruição humana podem ser irreversíveis, colocando em risco todas as espécies do planeta
Terra.
Assim, o estudo do aquecimento global tem gerado inúmeros efeitos sociais e
econômicos com várias repercussões no mundo jurídico, tanto no âmbito interno como no
externo, já que não se trata de um mero fato da natureza, e sim de um fato jurídico que cria
direitos e consequentemente gera obrigações.
No âmbito interno, a CRFB/88 assegura a todos o direito fundamental ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225)4, fazendo com que a ordem jurídica
constituída lance mão de mecanismos que deem efetividade de proteção a esse bem jurídico
tão importante que é o ambiente extremamente importante para a conservação da vida
humana, assim:

É sabido que o direito ao meio ambiente sadio e equilibrado é um direito inerente a
todas as pessoas, tal como está descrito nas letras do artigo 225 da Constituição
O princípio da precaução já estava exposto na Declaração do Rio, na ECO-92, em seu Princípio 15: “Com o
fim de proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deverá ser amplamente observado pelos Estados, de
acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos graves ou irreversíveis, a ausência de certeza
científica absoluta não será utilizada como razão para o adiamento de medidas economicamente viáveis para
prevenir a degradação ambiental”. (Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Disponível
em: <http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/rio92.pdf>. Acesso em: 23 no. 2017).
4
Se observa, pues, que la Constitución consolidó el medio ambiente equilibrado como derecho fundamental
(derecho de todos constitucionalizado), siendo imperioso destacar, hasta mismo por la oponibilidad del derecho a
los agresores, persona natural o jurídica, pública o privada, que se trata de un derecho de todos y de cada uno,
siendo él de orden subjetiva, individual, y, al mismo tiempo, difusa. (SILVA; RIBEIRO, 2017, p.45).
3
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Federal, que não só estabelece um direito, mas também um dever, impondo-se ao
Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes
e futuras gerações. Não se pode olvidar que esse é um direito não só do ser humano,
mas também de todas as espécies existentes, que são peças fundamentais e
indispensáveis para a manutenção equilíbrio da vida na face da Terra. O direito ao
meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial
à sadia qualidade de vida, estipulado no art. 225 da CR/88, está no rol dos Direitos
Humanos; por isso é um direito inerente a todo o ser humano, sem exceção. É um
direito de solidariedade que abarca e engloba a todos para a construção de um
Estado Socioambiental. (BIZAWU, ROCHA, 2015, p. 472).

Já no âmbito externo, a proteção ambiental relativa ao clima ocorre com os tratados e
convenções internacionais que estabelecem obrigações aos Estados atinentes à diminuição da
poluição atmosférica.
Entretanto, a soberania que os Estados detêm impõe que não haja verticalidade do
poder como há no âmbito interno, de maneira a obrigar os Estados a agirem de determinada
forma em prol do meio ambiente, havendo alguns casos de limitação da soberania no caso de
danos transfronteiriços ‘‘onde não mais se pode tratar da questão ambiental de forma isolada,
já que os efeitos decorrentes da atuação de cada país individualmente podem afetar
globalmente a saúde e sobrevivência humanas’’ (HEY; FREITAS, 2014, p.344).
Assim, basicamente todas as normas são feitas por meio de tratados, e, desta
maneira, dependente da vontade dos próprios Estados, o que leva a uma necessidade de
cooperação com vista à proteção via configuração de um regime internacional no âmbito das
negociações internacionais além do marco territorial das fronteiras nacionais como recurso
coletivo dos atores estatais na busca de soluções mitigatórias e adaptativas para uma
problemática ambiental transfronteiriça: a questão da alteração climática global na
contemporaneidade, sob pena de deterioração dos próprios recursos de forma desmedida.
Um exemplo de território que desperta grande atenção por abranger todas estas
espécies de interesses e faz parte do rol dos recursos transfronteiriços é a Região Amazônica,
rica em biodiversidade e ainda bastante preservada comparando-se com as demais florestas
existentes no mundo.

Nela encontra-se o maior conjunto contínuo de florestas tropicais do planeta. A
Amazônia Continental ocupa 50% da superfície da América do Sul, estendendo-se
pelos seguintes países: Bolívia, Colômbia, Equador, Guiana, Guiana dita Francesa,
Peru, Suriname, Venezuela e Brasil. (LOPES; GALVÃO; COSTA E SILVA, 2006,
p. 04).
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Por sua vez, há inúmeros exemplos do que a degradação ecológica causou e tem
causado no planeta de uma maneira geral. “Percebe-se que a ameaça ecológica ignora as
fronteiras nacionais: a poluição do Reno concerne à Suíça, à França, à Alemanha, aos Países
Baixos, ao mar do Norte. Chernobyl invadiu e depois ultrapassou o continente europeu”
(MORIN, 2003, p.68- 69).
Portanto, o estudo da proteção do direito ambiental e seus mecanismos de tutela
frente às alterações climáticas de ordem global é de grande importância, principalmente o
estudo jurídico, que visa buscar no Direito, de alguma forma, um meio de proteção para as
presentes e futuras gerações, devendo-se assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado, como apregoado pela Constituição Federal no âmbito jurídico interno e pelos
tratados no âmbito externo.
A priori, de forma a complementar o estudo da temática, nos tópicos seguintes serão
demonstrados o conceito e a importância do clima, bem como o problema do aquecimento
global.

2.1 O conceito e a importância do clima

O clima, que sempre foi um importante fator na história da humanidade, vem, desde
tempos remotos, influenciando várias culturas, que buscavam desvendar seus mistérios.
No início, o clima era tratado como vontade dos Deuses sobre a terra, os quais teriam
o controle sobre tudo. Com o passar do tempo, a abordagem climática ganhou conotação mais
científica. Entre os babilônios, há mais de 4.000 anos, já era possível fazer previsões mais ou
menos acertadas do tempo, conquanto eles observavam os padrões de nuvens e calculavam as
posições dos corpos celestes na tentativa de prevê-lo.
Na Grécia em 300 a.C., Aristóteles escreveu o então considerado primeiro livro
sobre meteorologia chamado ‘‘Meteorológica’’, em que, de forma científica por meio de
observações relativas à terra, ao ar, ao fogo e à água, tentava prever o clima. Ainda na Grécia,
Hipócrates(460 a.C. a 370 a.C.), considerado o pai da Medicina, em sua obra ‘‘Ares, águas e
lugares’’, já apregoava que os futuros médicos deveriam considerar os efeitos de cada estação
do ano, assim como os ventos quentes e frios, especialmente os específicos de cada região,
‘‘ao discutir sobre os fatores ambientais ligados as diversas doenças, defendendo um conceito
ecológico de saúde enfermidade’’ (TALAIA; PINA, 2016, p. 191). Noutra epóca, os chineses
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desenvolveram uma espécie de calendário solar que, somado às suas observações, dava boas
condições de previsibilidade do tempo.
Nota-se dessa forma, que as previsões do tempo sempre foram necessárias na história
humana, pois várias atividades dependiam das condições do tempo para funcionar
corretamente, como a agricultura, por exemplo.
A terra pode ser considerada um grande sistema onde estão interligados vários
componentes como a atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera, os quais formam um todo
complexo. Como sugere a hipótese de Gaia formulada por James Lovelock, a terra é um único
organismo vivo, como em um sistema, onde tudo está conectado em um enorme grau de
interdependência, onde a manutenção da vida só é possível graças ao equilíbrio existente.
Conforme pontua James Lovelock:

Mas se Gaia existe, então podemos encontrar a nós mesmos e a todos os outros seres
vivos para serem partes e parceiros de um ser vasto, quem, na sua totalidade, tem o
poder de manter o nosso planeta como um habitat adequado e confortável (Tradução
nossa) (LOVELOCK, 1979, p. 1)5.

Dessa forma, a manutenção da vida no planeta depende da harmonia de seus
habitantes com o sistema. Qualquer alteração em sua estrutura fundamental é capaz de colocar
em cheque todo o equilíbrio existente e consequentemente a vida.
Veja-se que no campo das ciências climatológicas, é comum a distinção entre dois
fenômenos que aparentemente podem ser confundidos, quais sejam: tempo e clima.
O tempo possui um conceito extremamente amplo, complexo e multidisciplinar por
natureza, não havendo a pretensão de resgatar a evolução histórica-filosófica6, nem tampouco
o surgimento das concepções sobre tempo com profundidade em seus contextos históricos,
filosóficos e sociais, pois fugiria aos propósitos a que se presta a presente pesquisa, mas tão
somente explicitar um conceito geral.
De modo geral, ‘‘o tempo seria o estudo da condição atmosférica em um dado
período e em determinado lugar. Ou seja, o tempo consiste na mudança de curto prazo da
atmosfera, que pode ser de minuto a minuto, de hora em hora ou de dia a dia’’
(AGROSMART, 2018, s/p.). Algumas variáveis meteorológicas definem as condições do
5

Texto original: But If Gaia does exist, then we may find ourselves and all other living things to be parts and
partners of a vast being Who in her entirety has the Power to maintain our planet as a fit and comfortable habitat
For life LOVELOCK, 1979, p. 1).
6
Os grandes marcos na história do estudo do tempo são: Aristóteles, Plotino, Sto. Agostinho, Kant, Bergson,
Husserl e Heidegger.
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tempo como temperatura do ar, vento, umidade, precipitação, cobertura de nuvens, entre
outras. Um exemplo: a passagem de uma frente fria provoca uma mudança rápida do tempo,
que passa de ensolarado para chuvoso além de diminuir a temperatura do local.
As famosas previsões do tempo feitas pelos meteorologistas indicam as condições
atmosféricas em dias específicos, feitas com base em estudos que, portanto, se diferem do
clima. Por sua vez, o clima pode ser conceituado da seguinte forma:

O clima abrange o maior número de dados do que as condições médias do tempo
numa determinada área. Ele inclui considerações dos desvios com relação às médias
(isto é, variabilidade), condições extremas, e as probabilidades de frequência de
ocorrência de determinadas condições de tempo. Desta forma o clima apresenta uma
generalização,
enquanto o tempo lida
com
eventos
específicos.
(AYOADE, 1996, p. 2).

Assim, resta clara a diferença entre esses dois conceitos de tempo e clima. É possível
observar o clima como a condição atmosférica observada ao longo prazo, em que as
alterações em sua estrutura, como a emissão de poluentes, pode acarretar sérias
consequências.
O ambiente sempre influenciou a vida humana. As condições atmosféricas são
responsáveis pela água7, pelo ar e até alimentos que os seres humanos ingerem. Dessa
maneira, a vida em toda sua plenitude não existiria sem as condições atmosféricas
proporcionadas pelo ambiente terrestre.
A saúde humana ‘‘depende muito das condições do tempo, que pode ser
significativamente afetada quando há mudança de tempo e estações’’ (SETTE; RIBEIRO,
2011, p. 40-41). Estudar os efeitos físicos e psíquicos do clima na saúde é objetivo da
biometeorologia, ‘‘cujos principais aspectos fenomenológicos alteram o modo de viver das
pessoas, sendo certo que a influência das condições meteorológicas e das alterações bruscas
do estado do tempo na saúde constitui uma evidência desde os tempos mais remotos’’
(DOURADO, 2010, s/p.), conforme se pode observar no momento em que se aproxima uma
frente fria ou alteração da pressão atmosférica e muitas pessoas começam a sentir enxaquecas,
dores nas articulações ou desconforto em antigas lesões. Dessa forma, a biometeorologia
médica se concentra a estudar a influência do tempo na saúde humana, ressaltando mais uma
vez a importância do tempo na vida humana.
7

A água é um bem essencial para a sobrevivência das espécies e para o desenvolvimento econômico e social.
Embora a superfície da Terra seja constituída por três quartos de água, apenas uma pequena parcela pode ser
utilizada para as atividades humanas. (DUARTE; ROCHA, 2017, p. 01).
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Veja-se que do ponto de vista entre Saúde e Ambiente, a OMS estima que 30% dos
danos à saúde possuem ligação com os fatores ambientais decorrentes de inadequação do
saneamento básico (água, lixo, esgoto), poluição atmosférica, exposição a substâncias
químicas e físicas, desastres naturais, fatores biológicos (vetores, hospedeiros e reservatórios)
entre outros (OMS, 2009).
Por sua vez, nos países em desenvolvimento essa situação é mais difícil:

Em 1990, os 11% dos anos de vida perdidos por morte ou incapacidades evitáveis na
América Latina e Caribe foram atribuídos a problemas ambientais. Estima-se que
atualmente, a carga de enfermidades seja de 18% nos países em desenvolvimento e
de 4,5% nos países desenvolvidos’’ (OPAS, 2005).

Dessa forma, nota-se que a mudança do clima 8 contribui na produção de impactos
sobre a saúde humana com diferentes vias e intensidades, não se sabendo ao certo sobre todos
os impactos, sobretudo, por existir poucas pesquisas sobre as atividades de mitigação e de
adaptação pelo Ministério da Saúde que aponta alguns Subsídios para Construção da Política
Nacional de Saúde Ambiental relacionando-os ao perfil de saúde da população brasileira e o
modelo econômico adotado no país havendo a necessidade de se aprimorar os conhecimentos
sobre os impactos, as vulnerabilidades e as medidas de adaptação às mudanças do clima em
relação ao Ministério da Saúde:

O perfil de saúde da população brasileira está composto por três cenários principais,
todos eles condicionados a diferentes contextos socioambientais. O primeiro deles
revela,
predominantemente,
doenças
cardiovasculares
e
neoplásicas
(respectivamente, primeira e terceira causas de óbito), cuja tendência crescente nos
últimos dez anos acompanha o envelhecimento da população. Essa situação se torna
possível na medida em que tais expressões mórbidas são consideradas como efeito
de condições genéticas, de vida e trabalho vivenciadas pelas populações,
principalmente por aquelas expostas a determinados poluentes ambientais. O
segundo cenário é conformado pelas doenças infecto-parasitárias, nitidamente
determinadas também pelas condições socioambientais. As chamadas causas
externas compõem o terceiro cenário, que engloba os acidentes e as violências.
Pode-se dizer que esses três cenários constituem-se como acontecimentos
socioambientais produtores de traumas, lesões e doenças (BRASIL, 2007, p.13).

8

Para efeitos do IPCC, considera-se como mudança climática a variação estatisticamente significante em um
parâmetro climático médio ou sua variabilidade, que persista por extenso período de tempo. Assim, meras
variações pouco significativas ou que perdurem por curto período de tempo não são consideradas mudanças
climáticas. De acordo com o International Panel Climate Change (IPCC) - Painel Intragovernamental para
as Mudanças Climáticas, em português – o tema “mudanças climáticas” tem se apresentando como um dos
mais graves problemas ambientais da história mundial, isto em decorrência, justamente, das atividades
antrópicas.
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Os modelos econômicos adotados pelo Brasil não têm levado em conta
prioritariamente a saúde e o ambiente. Esse modelo de desenvolvimento perpetua
alguns processos produtivos inadequados que provocam danos evitáveis à saúde
humana e ao meio ambiente. Ainda coexistem atualmente, no Brasil, relações e
processos de trabalho primários, ao mesmo tempo em que se difundem processos
produtivos com riscos tecnológicos complexos, que incorporam tecnologias
nucleares, químicas e biológicas (BRASIL, 2007, p.23).
Padrões de desenvolvimento não-sustentáveis vêm favorecendo a degradação
ambiental ao mesmo tempo em que afetam o homem, sua qualidade de vida e seu
estado de saúde, por intermédio de alterações significativas ao meio natural e
destruição de diversos ecossistemas, que levam a mudanças nos padrões de
distribuição de doenças e nas condições de saude dos diferentes grupos
populacionais. (BRASIL, 2007, p.23).
Ainda não atingiu um patamar adequado da presença do Estado brasileiro no que se
refere às políticas públicas voltadas para a infra-estrutura urbana, especialmente os
serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário e ao gerenciamento dos
resíduos sólidos e águas pluviais (BRASIL, 2007, p.23).

Assim, observa-se que diferentes fatores devem ser estudados sendo que a
vulnerabilidade das populações está associada ao seu lugar, aos territórios de sua vida
cotidiana, e sua caracterização não pode prescindir de uma visão ecológica e de abordagens
espaciais em saúde pública uma vez que o aumento de eventos climáticos extremos são de
difícil previsão para a saúde pública, fazendo-se necessária uma visão integral e eficiente do
cruzamento de dados para produzir cenários para os tomadores de decisão.
Um outro aspecto que não pode deixar de ser apontado é a alteração do clima da terra
pós-Revolução Industrial e as discussões que ela tem causado na era capitalista, cuja principal
base energética são os combustíveis fósseis.
Assim a proteção ambiental entra em choque com os desígnios do sistema de
produção capitalista, em busca de lucro e da manutenção do sistema, pois que são os
dominantes do campo econômico e sua principal meta é manter tudo exatamente como está.
Na definição de campos sociais do sociólogo francês Pierre Bourdieu 9, como
qualquer campo tem seus troféus, ‘‘o do campo econômico é o lucro e o status que
representa’’. Em contrapartida, tem-se a tentativa de combinação entre o campo econômico e
o jurídico na medida em que se criaram mecanismos de tentativa de compatibilização entre a
Economia e o Direito, ‘‘este visando proteger o mundo de eventuais desastres ambientais e
Pieere Félix Bourdier (Denguin, França, 1º de agosto de 1930 – Paris, França, 23 de janeiro de 2002) foi um
sociólogo francês) de origem campesina, filósofo de formação, foi docente na École de Sociologie Du collège de
France. Desenvolveu, ao longo de sua vida, diversos trabalhos abordando a questão da dominação e é um dos
autores mais lidos, em todo o mundo, nos campos da antropologia e sociologia, cuja contribuição alcança as
mais variadas áreas do conhecimento humano discutindo em sua obra temas como, educação, cultura, literatura,
arte, mídia, linguística e política.
9
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aquela pregando o desenvolvimento econômico, o que se convencionou chamar de
desenvolvimento sustentável’’ (TEUBNER, 2005, p. 04).
Assim, o desenvolvimento sustentável cria mecanismos de proteção voltados a forçar
o campo econômico a se compatibilizar com a nova cultura ambientalista, que cientificamente
se mostra necessária, pois previsões científicas mostram os danos que podem ocorrer com um
consequente aumento de temperatura global. Além do que já são vivenciadas na prática as
consequências do início de tais previsões, como o derretimento das calotas polares, o
‘‘aumento do nível dos oceanos, a extinção de várias espécies animais, o crescente aumento
de temperatura de cidades onde os invernos eram bem mais intensos e os vários refugiados
climáticos’’ (ORLOWSKI, 2012, s/p.).
Em busca da proteção jurídica ambiental, acordos internacionais foram celebrados,
deixando nítida a preocupação internacional com tais questões. Observa-se que no Brasil
foram criados os chamados créditos de carbono, mecanismo cuja compatibilização econômica
desenvolvimentista e jurídica força o sistema do capital a se adaptar, e, assim, pactos foram
firmados para tentativa de redução de gases do efeito estufa.

2.1.1 O problema do aquecimento global

O tema relativo ao aquecimento global é delicado, pois envolve uma série de
questões de ordem política, econômica, social e jurídica.
Em

que pese saber que os efeitos negativos dos impactos causados pela ação

antrópica no meio ambiente sejam antigos, foi a partir da década de 1960 que começaram a
ser realizadas várias discussões relacionadas a esfera de responsabilidade das questões
ambientais, inclusive, o aquecimento global, fora da pauta da soberania interna de cada país.
A partir de então, começou-se a ter uma preocupação maior com as questões
ambientais e as mudanças climáticas assumindo-se um viés internacional, o qual acarretou na
elevação do direito das gerações atuais e futuras a um meio ambiente sadio e equilibrado à
categoria de fundamental, tendo em vista que viu-se que os recursos naturais que eram
explorados de forma irracional e desmedida, passaram a ser considerados escassos sendo
pauta principal na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, realizada
em junho de 1972, em Estocolmo, na Suécia. Nessa época, os governantes, as comunidades
científicas e a população mundial desconheciam a questão em termos de modelos globais e
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riscos para a humanidade e na oportunidade, foram instauradas as diretrizes iniciais das
políticas supranacionais de proteção ao meio ambiente mundial.

Foi então que, na década de 1970, ocorreu a passagem da normatização ambiental
nacional para uma normatização internacional, surgindo então o Direito Ambiental
como uma disciplina própria. Isto porque, dentro dos vários países, a poluição do ar
passou a ser considerada como um evento transfronteiriço. Por consequência, planos
antipoluição ou de preservação do meio ambiente só poderiam alcançar resultados
efetivos caso fossem adotadas políticas em escala mundial (ONU, 1972 apud
CALSING, 2005, p.2).
A Declaração sobre o meio ambiente humano, realizada em Estocolmo em 1972 é
considerada um marco histórico da proteção ao meio ambiente enquanto direito
humano e fundamental, e teve como objetivo principal a manutenção da qualidade
de vida da população planetária. O que é, na realidade, desejo premente de todos os
povos do mundo em chama pelo aquecimento global, bem como o ideal de todos os
governos, promovendo o bem-estar social e assegurando o gozo dos direitos
humanos fundamentais e o próprio direito à vida. (BIZAWU; FERREIRA, 2015, p.
42).

Já na década de 1980, as discussões em torno das questões ambientais tomaram um
rumo maior com uma abordagem mais abrangente e complexa, envolvendo os impactos das
mudanças climáticas, do aquecimento global e do efeito estufa, considerados significantes se
relevadas suas proporções e consequências, e governantes, sociedades científicas,
organizações não-governamentais e uma pequena parcela da população mundial passaram a
conhecer

melhor

o

tema, internalizado pelas

esferas

governamentais

nacionais

e

internacionais.
Para saber como ocorre o aquecimento global, é importante ter em mente como
ocorre outro fenômeno natural chamado efeito estufa, o qual é responsável pelo aquecimento
térmico da Terra. Sem ele a Terra seria muito fria, assim:

Os raios provenientes do sol, ao serem emitidos à terra, têm dois destinos. Parte
deles é absorvida, e transformada em calor, mantendo o planeta quente, enquanto
outra parte é refletida e direcionada ao espaço, como radiação infravermelha. Ou
seja: cerca de 35% da radiação é refletida de volta para o espaço, enquanto os outros
65% ficam retidos na superfície do planeta. Isso por causa da ação refletora de uma
camada de gases que a terra tem, os gases do efeito estufa. Eles agem como isolantes
por absorver uma parte da energia irradiada e são capazes de reter o calor do sol na
atmosfera, formando uma espécie de cobertor em torno do planeta, impedindo que
ele escape de volta para o espaço (Efeito Estufa). (RIBEIRO, 2016, p. 1).

O efeito estufa é um fenômeno que ocorre de forma natural na atmosfera, que é o
envelope gasoso que envolve a Terra.

26

Os atuais níveis de concentração de gases de efeito estufa já são preocupantes e
alguns cientistas preveem que a temperatura média do planeta possa se elevar entre 1,8°C e
4°C até o ano de 2100, o que causaria uma alteração drástica no meio ambiente (ALMEIDA,
2014, p. 22). Tal informação é um resultado apresentado no 4° Relatório de Avaliação do
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, 2007), que congrega cientistas
do mundo todo para avaliar as mudanças no clima.
Alguns gases, ‘‘como o dióxido de carbono e o metano, são capazes de reter o calor
do sol, sem os quais a radiação solar se dissiparia no espaço. São essenciais, portanto, para
manter a temperatura necessária para a existência de vida no planeta’’ (CALSING, 2005, p.1).
Além do Dióxido de Carbono (CO2) e do Metano (CH4), outros gases de efeito estufa (GEE),
tais como Vapor d’água, Ozônio (O3), e Óxido Nitroso (N2O), Oxido Nitroso (N2O),
Clorofluorcarbonetos (CFCs), Hidrofluorcarbonetos (HFCs), e Hexafluoreto de Enxofre
(SF6) existem naturalmente e envolvem a Terra e são fundamentais para o balanço da energia
radioativa do planeta. ‘‘O Hexafluoreto de Enxofre, em comparação com os demais gases
listados, detém maior poder de aquecimento, sendo 23.900 vezes mais ativo no efeito estufa
que o CO2’’ (ALMEIDA, 2014, p. 30). O emprego do SF6 é destaque na indústria elétrica
para aplicações de alta tensão, como em interruptores e disjuntores.
De acordo com Bernardo Rocha de Almeida:
Os popularmente conhecidos “gases do efeito estufa” envolvem o planeta, integram
a atmosfera e são responsáveis pela absorção de parte da radiação infravermelha
refletida pela superfície da Terra. Este fenômeno, frisa-se, natural e necessário para
a manutenção da sobrevivência, impede que toda a radiação seja dispersa novamente
para o espaço, aquecendo e mantendo aquecida a superfície terrestre. (ALMEIDA,
2014, p. 30).

Ocorre o aquecimento global exatamente em virtude do aumento da concentração
dos gases do efeito estufa na atmosfera, que retêm grande parte da energia solar, fazendo com
que o planeta fique cada vez mais quente em escala progressiva podendo causar mudanças
climáticas extremamente prejudiciais para o meio ambiente e para a vida na Terra. Dentre as
medidas mitigadoras consideradas como eficientes para diminuir o aumento na emissão dos
GEE pode-se citar:

i) Diminuição no uso de combustíveis fósseis como a gasolina, o diesel e o
querosene, priorizando o uso de biocombustíveis como o biodiesel e o etanol; 35 ii)
Obrigação de regulagem periódica dos motores no intuito de evitar a queima
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irregular dos combustíveis, estabelecendo ainda a determinação de uso obrigatório
de catalisador nos escapamentos; iii) Instalação de sistema de controle de emissão
de gases nas indústrias, incentivando práticas sustentáveis; iv) Incentivo à geração
de energia limpa e renovável aproveitando-se, inclusive, do potencial hidrelétrico do
país ou optando ainda pelas gerações eólica, solar, nuclear e maremotriz; v)
Incentivo à coleta seletiva de lixo e reciclagem de materiais; vi) Combate ao
desmatamento e queima de florestas, incentivando o reflorestamento e a
preservação; vii) Implementação de políticas de reflorestamento e arborização nos
centros urbanos mediante reeducação e conscientização da população para a
importância da preservação do meio ambiente. (ALMEIDA, 2014, p34-35).

Sopesadas as referidas medidas mitigadoras,

será possível melhorar os

investimentos nas fontes de energia limpa em detrimento da utilização de combustíveis
fósseis.
Vale frisar que os impactos não abragem apenas ao aumento da temperatura, mas
também compreendem alterações nos níveis de precipitação, da qualidade do ar e do nível de
acidez (Ph) dos oceanos. Nesse passo, a preocupação consiste na análise das mudanças
climáticas causadas pela ação antrópica no ambiente e não àquelas decorrentes somente de
processos naturais.
A título de exemplo, ‘‘no Brasil, aproximadamente 75% da emissão dos gases de
efeito estufa é atribuída ao desmatamento, considerado, portanto, como o cerne das discussões
públicas relativas à adoção de medidas mitigadoras’’ (ALMEIDA, 2014, p.34) . Já em âmbito
mundial, o desmatamento não ocupa posição de destaque, sendo responsável por apenas 17%
das emissões.
Carl Sagan, em sua tese de doutorado, traz alguns dados do efeito estufa que ocorre
no planeta Vênus de forma bastante acentuada. Na obra ‘‘Cosmos’’, Sagan remete aos riscos
a que a humanidade está expondo o planeta Terra. ‘‘Um efeito estufa acentuado poderia
acabar com a vida no planeta Terra? O que houve em Vênus, onde algo saiu do controle,
poderia ocorrer na Terra?’’ (SAGAN, 2009, p.10). Sagan responde a essas questões
positivamente e alerta a todos dos riscos que o homem está causando a si próprio
Não restam dúvidas que a Terra passou por vários ciclos naturais de aquecimento e
resfriamento. No passado, milhões de toneladas de gás carbônico eram lançados na atmosfera
terrestre devido às intensas atividades geológicas criadoras do efeito estufa natural.
A atividade industrial moderna se tornou um fator determinante para o aquecimento
global. Desde o ano de 1750, o gás carbônico atmosférico aumentou cerca de 31%. Mais da
metade desse crescimento ocorreu nos últimos 50 anos. Contudo, em estimativas recentes
feitas pelos cientistas, foi verificado que a concentração de CO ² passou de 277 ppm (partes
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por milhão) para 317 ppm, um aumento considerável de 40 ppm. ‘‘Durante as últimas quatro
décadas a concentração aumentou de 317 ppm para 371 ppm, um acréscimo de 54 ppm,
tornando-se perceptível que a influência do homem nesse aumento foi determinante’’
(MARENGO, 2006, p. 26).
Dessa maneira, verificara-se que as necessidades humanas pós Revolução Industrial
fizeram com que o uso intensivo de energia e a partir do final do século XIX os recursos
fósseis, tais como petróleo, carvão e gás natural fossem a sua principal fonte, sendo certo que
a queima desses combustíveis é a responsável basilar pelas emissões de Gases de Efeito
Estufa no planeta. Estas emissões aliadas à ação depredatória crescente e sem considerar o
direito de utilização dos recursos naturais pelas gerações futuras são apontadas como
causadoras de significativas alterações climáticas, quais sejam:

(i) aumento do nível dos oceanos pelo derretimento das calotas polares; (ii)
possibilidade de submersão de algumas cidades litorâneas em consequência do
aumento do nível dos oceanos; (iii) crescimento e surgimento de desertos
ocasionados pelo aumento da temperatura do planeta e progressivo desmatamento;
(iv) aumento na ocorrência de desastres naturais de grandes proporções como
furacões, tufões e ciclones; (v) aumento de pragas e redução da produção de
alimentos. (ALMEIDA, 2014, p. 30).

A história da descoberta desses fenômenos passou por várias etapas. Tudo começou
com um barão francês de nome Jean Baptiste Joseph Fourier, que compreendeu como
funcionam os mecanismos de retenção do calor pela atmosfera através dos gases. Seus
estudos foram levados adiante por Svant Arrhenius, químico sueco responsável pelos cálculos
relativos ao aquecimento, os quais foram utilizados posteriormente pelo britânico G.S
Callendar, defensor da teoria de que a humanidade poderia alterar o clima através da emissão
de CO² na atmosfera.
Alguns dos possíveis impactos associados ao aumento da concentração dos GEE na
atmosfera pela ação antrópica pode ser verificada na tabela1 do Relatório AR4 do IPCC:

Tabela 1 - Tendências recentes, avaliação da influência humana na tendência e
projeções de eventos climáticos extremos para os quais haja uma tendência observada no final
do século XX.

Fenômenoa e direção da

Probabilidade

de

Probabilidade de uma

Probabilidade

de
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não
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não
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A
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intensa
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em
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Aumento da incidência de

Provável

Mais provável do que

nível extremamente alto do

Provável
Provável
Provável

não

mar (exclui tsunamis)

Fonte: Relatório AR4 do IPCC – 2007.
Conforme demonstrado no Relatório AR4 do IPCC, que fornece informações de
cunho científico, técnico e socioeconômico para a compreensão das mudanças climáticas, o
fenômeno do aquecimento global é atribuído especialmente ao CO2, emitido em grande
escala pela ação antrópica.
Nos anos de 1950, a teoria de que a humanidade poderia alterar o clima através da
emissão de CO² na atmosfera foi retomada pelo americano Roger Revelle, ‘‘o qual deu início
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à mais ampla coleta de dados até então realizada, monitorando os níveis de dióxido de
carbono da atmosfera, na montanha Mauna Loa, no Havaí’’ (WEYERMULLER, 2010, p. 93).
A partir dos estudos feitos, foram analisados grandes blocos de gelo extraídos das
geleiras, os quais puderam comprovar a história dos níveis de carbono na atmosfera,
evidenciando, finalmente, que os níveis nunca aumentaram tão rapidamente, o que acontece
desde a Revolução Industrial.

Contudo, as atividades humanas e naturais que causam as alterações ambientais
vêm, ao longo dos anos, provocando mudanças climáticas em ritmos cada vez mais
acelerados. A liberação de gases que causam o efeito estufa aumenta a cada ano,
uma vez que é produzida pela queima de combustíveis fósseis e de florestas, pelo
mau uso das técnicas agrícolas e por gases emitidos pelo processo industrial
(FBMC, 2002, p.11 apud CALSING, 2005, p.1).

O aumento da concentração dos GEE na atmosfera poderá causar, portanto,
mudanças no clima do planeta com consequências drásticas para a humanidade. Tais fatos são
indícios de que o homem está alterando os níveis de carbono constantes da atmosfera
terrestre, o que remonta a uma série de riscos e suas respectivas teorias, conforme será
evidenciado no tópico seguinte.

2.2 A teoria da sociedade de risco de Ulrich Beck

A sociedade de risco é caracterizada pelas ameaças produzidas pelo próprio homem;
a sociedade contemporânea mostra-se complexa de tal forma que produz inovações
automaticamente, podendo a qualquer momento sofrer as consequências de ações por ela
mesma praticadas.
A teoria da sociedade de risco foi desenvolvida pelo teórico Ulrich Beck. Na
formulação de sua teoria, o autor tem como fulcro a ideia de que a sociedade industrial foi
deslocada para a sociedade de risco, na medida em que o desenvolvimento da ciência e da
técnica ‘‘não poderiam mais dar conta da predição e controle dos riscos que contribuíram para
criar; segundo o autor tais riscos geram consequências de alta gravidade para a saúde humana
que quando descobertas tendem a ser irreversíveis’’ (GUIVAN, 2001, p. 32).
Esse todo complexo denominado sociedade de risco surgiu a partir da metade do
século XX, quando se iniciaram as tecnologias e os processos de inovação autônomos que
caracterizam a chamada pós-modernidade, em que a sociedade industrial mostra-se
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ultrapassada, ante as inusitadas situações econômico-sociais apresentadas no início do século
XXI.

O conceito de sociedade de risco designa um estágio da modernidade em que
começam a tomar corpo as ameaças produzidas até então no caminho da sociedade
industrial. Isto[...] [leva à] questão de redeterminar padrões [...] atingidos até aquele
momento, levando em conta as ameaças potenciais. Entretanto o problema que aqui
se coloca é o fato de estes últimos não somente escaparem à percepção sensorial e
excederem à nossa imaginação, mas também não poderem ser determinados pela
ciência. A definição do perigo é sempre uma construção cognitiva e social. Por isso,
as sociedades modernas são confrontadas com as bases e com os limites do seu
próprio modelo até o grau exato em que eles se modificam, não refletem sobre seus
efeitos e dão continuidade a uma política muito parecida.(GIDDENS; BECK;
LASH, 1997, p. 17 apud COELHO; FERREIRA, 2011, p. 69).

Para Beck, existem três tipos de ameaça global que podem se complementar e
agravar: a) primeiramente ele descreve os riscos relacionados à destruição ecológica
ocasionados pela industrialização, como o buraco na camada de ozônio, o efeito estufa e os
riscos trazidos pela engenharia genética; b) depois há aqueles riscos que são relacionados à
pobreza como problemas de habitação, alimentação, indústria e população; e por fim c) ‘‘um
risco que por muito tempo apavorou a população mundial, que com a guerra fria, provocou
uma ansiedade ante a iminência de uma provável guerra nuclear que poderia eclodir a
qualquer momento’’ (GUIVAN, 2001, p. 98).
Com relação ao último aspecto, pode-se dizer que o mundo viveu apreensivo as
décadas de sessenta, setenta e oitenta, pois uma possível guerra nuclear poderia acabar com o
planeta como o conhecemos.
Os cientistas se debruçaram sobre os estudos de tais efeitos, como é possível extrair
do livro ‘‘O inverno nuclear’’, de Carl Sagan e Paul Ehrlich, lançado à época:

As descobertas científicas descritas neste livro poderão vir a revelar-se, num mundo
que tenha a boa sorte de continuar a sua história, como tendo sido os resultados mais
importantes de pesquisa em toda longa história da ciência.[...] modelos de
computador mostram que uma guerra nuclear envolvendo o emprego de uma
simples fração do total das bombas americanas e russas poderia transformar o clima
de todo o hemisfério norte, mudando-o bruscamente do seu presente estado sazonal
para uma longa noite escura e gélida. Esta será seguida, passados alguns meses, pelo
assentamento da poeira e fuligem nucleares e depois por uma espécie nova e
maligna de luz solar com proporção aumentada da sua faixa ultravioleta [...] O
ozônio da atmosfera seria substancialmente reduzido. (SAGAN; EHRLICH, 1985,
p. 2).
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A origem da palavra risco é desconhecida. Alguns acreditam na origem árabe.
Começa a ser usada no século XVI e XVII com as viagens marítimas, sendo usada para
‘‘indicar os riscos e imprevisões acerca dos mapas desconhecidos e eventuais infortúnios que
poderiam advir de terras desconhecidas.’’ (WEYERMULLER, 2010, p. 45).
A sociedade mostra-se, dessa forma, totalmente desprotegida ante o imenso
complexo que se formou, sendo difícil determinar onde começa e termina a imprevisibilidade,
cujas consequências o Estado tenta determinar e minimizar, principalmente dos chamados
riscos concretos.
Os riscos concretos são aqueles mais previsíveis, com maior grau de conhecimento
do ponto de vista do observador, como a ocupação indevida de morros que correm o risco de
desmoronamento. Já o risco abstrato, apesar de ser menos previsível, ou imprevisível em
maior grau, existe por ser pelo menos verossímil, como no caso das enchentes. É justamente
no intuito de minimizar esses riscos que devem atuar o Poder Público e o Direito, devendo
otimizar a previsibilidade das ocorrências.
Justamente em consequência dessa falta de previsibilidade do Poder Público é que se
fala em terrorismo ecológico. Terrorismo ecológico é o termo utilizado para designar o modo
como se encontra o moderno Estado de Direito que não consegue ou não possui mecanismos
para prever os riscos gerados pela própria sociedade. Além disso, a forma como os arranjos
sociais são alterados torna difícil a coesão social e a criação de políticas públicas eficientes a
combater os riscos criados. Dessa forma:

O estado continua com suas funções anteriores [Estado de Direito anterior ao
conhecido Estado de risco], mas agora precisa lidar com os riscos produzidos pela
tecnologia. Mais do que isso, esse estado perde o amparo do determinismo e da
previsibilidade conferidos pelo paradigma moderno, tendo que conviver com
sistemas complexos que interagem de forma dinâmica. (MAURÍCIO JÚNIOR,
2009, apud COELHO; FERREIRA, 2011, p. 72).

Ademais, ainda temos a chamada irresponsabilidade organizada, cujo conceito está
ligado ao modo como o Estado age para combater os riscos ambientais gerados. Assim, o
Estado possui órgãos de fiscalização e organismos de combate aos riscos ambientais. Ocorre
que as ações perpetradas pelo ente público ocorrem de forma tardia, de modo que os cidadãos
fiquem desprotegidos, sob a alegação de que existem dificuldades operacionais e estruturais
para o combate aos riscos.
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No contexto da proteção ambiental, pode-se verificar que a ação do homem tem
produzido inúmeros riscos que vêm ininterruptamente sendo gerados pela exploração dos
recursos naturais do planeta. O dano atmosférico pode ser verificado pelas medições dos
gases do efeito estufa, os quais são analisados periodicamente, indicando a elevação do
principal gás causador do aquecimento global, o CO².

2.3 O problema comunicacional do Direito

Pode-se dizer que existe um problema de comunicação entre o sistema econômico e
o direito. Ambos os sistemas são fechados, assim, de difícil comunicação.
A teoria de Niklas Luhmann, explicada por Weyermuller, indica tal fato:

Na perspectiva autopoiética formulada por Luhmann, a Sociologia e o Direito são
autorreprodutores de suas próprias estruturas a exemplo da teoria biológica onde se
originou. A sociedade é concebida, assim como um sistema social que apresenta
infinitas possibilidades de interações sociais e se reveste de grande complexidade a
exigir subsistemas altamente especializados como o Direito, a Política e a
Economia, os quais possuem suas próprias racionalidades e estruturas diferenciadas
como condição de sua própria existência enquanto sistemas sociais, os quais são
formas de relação comunicacional. (WEYERMULLER, 2010, p. 112).

Vê-se, pois, que no que se refere ao aquecimento global, essa ideia de falta de
comunicação e sistemas fechados é pertinente.
Conciliar esses dois sistemas é medida que se impõe, já que o direito busca a tutela
do meio ambiente ecologicamente saudável e equilibrado, enquanto o sistema econômico
possui outros objetivos.
Outro autor que se empenha nos estudos acerca das dificuldades comunicativas entre
os sistemas é Gunther Teubner. Na sua obra ‘‘O Direito como sistema autopoiético’’, o autor
diz ‘‘ser o sistema jurídico, um sistema autopoiético de segundo grau, formado por atos de
comunicação baseados na distinção legal/ilegal’’ (TEUBNER, 1993, p. 115).
Apesar da dificuldade comunicativa entre os sistemas, é possível dizer que a ideia de
direito reflexivo de Teubner já seria um bom começo para que se estabeleça uma
comunicação entre Direito e Economia.
O próprio Protocolo de Kyoto, pode-se dizer, tem por base essa comunicação quando
institui os RCE, ou Certificados de Redução de Emissões, para aqueles que fazem a
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implantação de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo, emitindo menos gases do efeito
estufa.
Weyermuller, falando sobre a teoria dos sistemas, diz que:

Teubner entende que, quando normas jurídicas são moldadas objetivando fomentar
sistemas de negociação, estariam de certa forma promovendo um direito reflexivo,
onde para uma política jurídica de cunho reflexivo seria conveniente ‘aprofundar as
análises neocorporativas’. (WEYERMULLER, 2010, p. 115).

Dessa forma conclui que, mesmo que de forma indireta, é possível uma regulação
social pelo direito em virtude da característica da clausura dos sistemas sociais. Assim, “as
organizações são uma forma de acoplamento estrutural privilegiada. As organizações (Poder
Judiciário, IBAMA, Agências Nacionais) são instituições produtoras de observações,
descrições e tomadas de decisões que servem a vários sistemas sociais” (ROCHA;
CARVALHO, p. 24, 2006).
Pode-se então dizer que a comunicação está em andamento, os próprios tratados
internacionais têm contribuído para que, em nível mundial, o Direito possa cumprir seu papel
de tutelar os bens jurídicos mais importantes.
Enquanto isso, o sistema econômico, comunicando-se com o Direito, deve se
amoldar aos critérios estabelecidos pelo Direito, que por meio de normas e outros
mecanismos institui novas diretrizes.
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3 OS PRINCÍPIOS COMO IMPORTANTES MECANISMOS DE TUTELA DO
DIREITO AMBIENTAL

Em que pese todas as considerações até aqui feitas sobre a questão do clima,
aquecimento global e sociedade de risco, existem aqueles que não admitem a ocorrência do
fenômeno aquecimentista. Os chamados céticos refutam a teoria de Gaia formulada por
Lovelock e afirmam que a emissão de CO² na atmosfera terrestre nada tem a ver com o
aquecimento global. Eles apostam em uma causa natural para um provável aquecimento, e há
até aqueles que dizem que o planeta, ao invés de aquecer, estaria esfriando. São
climatologistas de renome, inclusive no Brasil, que dizem que o fenômeno é uma grande
falácia produzida pelos interesses internacionais.
O Direito Ambiental se erige como ciência e há muito tem ganhado autonomia
didática no campo das ciências jurídicas, se tornando, portanto, um ramo autônomo do
Direito. Cabe a esse belíssimo ramo do Direito a missão de proteger um dos bens jurídicos
considerados mais importantes no ordenamento jurídico brasileiro, que é a própria vida. Sim,
sem um ambiente ecologicamente equilibrado e sadia qualidade de vida pode-se dizer que a
própria vida deixaria de existir. O equilíbrio do ambiente é, portanto, essencial para sua
existência.
Estudos revelam que a própria manutenção da biodiversidade é essencial à vida
humana, assim:

A variabilidade de características genéticas permite a adaptação das mais diversas
formas de vida às mais diversas condições ambientais. As funções vegetais
(florestas, campos naturais etc.) desempenham um papel essencial na manutenção
do equilíbrio ecológico e climático do planeta, sendo que os benefícios da intensa
atividade biológica, que ocorre nas florestas por exemplo, podem ter efeitos globais,
fazendo-se sentir em outros continentes. As florestas realizam grandes serviços
ambientais[...] amenizam as diferenças de temperatura entre o solo e a atmosfera,
colaborando na manutenção do equilíbrio e da estabilidade necessários para a
manutenção da vida no planeta. (MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE, 2017, p.
60).

Cabe ao Direito Ambiental a proteção do meio ambiente. Ao poder público, bem
como à sociedade, incumbe a tarefa de lançar mão de mecanismos para uma proteção efetiva,
com vistas à preservação. De acordo com o artigo 225 da CRFB/88:
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Art. 225 Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e
futuras gerações. (BRASIL, 1988).

O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado pertence a todos
indistintamente. Na classificação de Norberto Bobbio, é direito de 3ª geração ou dimensão.
Nas lições do professor Fiorilo:

Conforme demonstra o direito romano, o direito positivo sempre foi observado com
base nos conflitos de direito individual. Entretanto após a segunda guerra mundial,
começou a se perceber que grande parte dos conflitos, se adaptavam às necessidades
coletivas, não sendo mais possível se conceber a resolução dos conflitos com o
binômio público/privado. (FIORILLO, 2011, p. 53).

Em 1965 o Brasil já possuía um instrumento de defesa dos direitos metaindividuais,
qual seja, a Lei n.º 4.717 (Lei da Ação Popular) a qual veio proteger os direitos
metaindividuais, podendo o cidadão, por meio desse instrumento, proteger não só o direito
próprio, mas também o direito alheio em nome próprio.
Pode-se dizer que os direitos difusos são aqueles que pertencem a todos
indistintamente, seus titulares encontram-se numa mesma situação fática e seu objeto é
indivisível; podemos utilizar como exemplo o direito a um ar puro e de qualidade, sem
poluição. O direito difuso pertence a todos indistintamente e seu conteúdo é indivisível; além
disso, todos estão englobados numa mesma situação fática e todos são titulares do mesmo
direito. Estabelece a Lei n.° 8.078/90 em seu art. 81, parágrafo único, I:

Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser
exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.
Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:
I – interesses ou direitos difusos, assim entendidos para efeitos deste código, os
transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas
indeterminadas e ligadas por circunstâncias de fato. (BRASIL, 1990).

Além dos direitos difusos, existem também os chamados direitos coletivos stricto
sensu, que são aqueles constantes do inciso II do art. 81:

Art. 81 [...]
II – interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos desse código, os
transindividuais de natureza indivisível de que seja titular o grupo, categoria ou
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classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica
base. (BRASIL, 1990).

Dessa forma seus titulares se encontram numa mesma situação fática, porém esses
titulares são determinados, ponto em que se diferem dos direitos difusos.
Há ainda outro tipo de direito chamado de individual homogêneo, constante do
inciso III do art. 81 do CDC:
Art. 81 [...]
III – interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes
de origem comum. (BRASIL, 1990).

Vê-se, pois, que os direitos individuais homogêneos são aqueles que podem ser
exercidos tanto de forma individual como coletiva; por exemplo, o Código de Defesa do
Consumidor (CDC) estabelece que em algumas situações o titular de um direito pode exercer
ele próprio ou ser beneficiado coletivamente.
O direito a um ambiente ecologicamente equilibrado é, portanto, um direito difuso
pertencente a todos indistintamente. Uma série de normas jurídicas são utilizadas para a sua
proteção, como é o caso dos princípios. A sistemática dos princípios adotada pelo
ordenamento jurídico brasileiro deve muito às teorias adotadas por Dworkin e Alexy.
Esses teóricos trouxeram as ideias básicas de um sistema ancorado em princípios e
regras, as quais se enquadrariam na situação de normas jurídicas, mas que se diferem pela sua
densidade. A pergunta central seria a seguinte: poderia o Direito apresentar uma única
resposta correta para cada caso? Segundo a teoria formulada por Dworkin, a resposta é
positiva, se contrapondo, portanto, às teorias positivistas de Hart.
Dworkin e Alexy propõem um modelo de princípios, diferente do modelo de regras
apresentado por Hart. No modelo de Dworkin, existe uma diferença entre as regras e os
princípios, baseadas na aplicabilidade do tudo ou nada. Para Hart, as normas não teriam esse
caráter do tudo ou nada, podendo entrar em conflito com um princípio, o qual pode fazer com
que uma regra não seja aplicável. Assim:

Na perspectiva de Alexy, tanto os princípios como as regras são normas, pois dizem
o que deve ser. A diferença entre regras e princípios seria, assim,
qualitativa[...]sendo que os princípios seriam normas com alto grau de
generalidade[...] No que se refere a um eventual conflito entre princípios, um deles
deve ceder lugar ao outro mais “pesado”(dimension of weight, conforme Dworkin),
assim considerado após o resultado de uma ponderação (Erwagung) dos interesses
em conflito no caso concreto. (WEYERMULLER, 2010, p. 30).
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Pode-se verificar, com suas teorias, que os casos fáceis e difíceis seriam resolvidos
de forma distinta, pois de acordo com Alexy os princípios teriam um valor, devendo no caso
concreto ser feito um juízo de ponderação. Já as regras vigem ou não, sendo temeroso, em um
caso concreto, decidir um caso difícil com a aplicação apenas de regras.

3.1 O princípio da precaução e sua importância para a tutela do equilíbrio climático no
planeta

O princípio da precaução é um dos mais nobres princípios da tutela ambiental. Por
meio dele protegemos o ambiente dos riscos causados pela sociedade. De início, para uma
proteção efetiva do meio ambiente, deveria haver prova científica que comprovasse o nexo
entre o dano e a atividade, de forma que seria inviável uma proteção prévia. Isso começou a
mudar com o início das negociações realizadas em Viena para proteção da camada de ozônio
em 1985. Conforme aponta Fiorillo:

A falta de comprovação científica sempre foi argumento para retardar ações de
preservação do meio ambiente ou mesmo para impedi-las. A partir da década de 80
vários tratados e documentos passaram a fazer referência a tal princípio, muitas
vezes de forma quase confundida com deveres gerais de prevenção de danos.
(FIORILLO, 2011, p. 121).

A precaução se diferencia da prevenção na medida em que sobre ela não é necessária
uma certeza científica. O Poder Público deve proibir a atividade supostamente impactante, até
que haja certeza científica sobre a atividade pretendida.
O princípio da precaução não está presente expressamente na Constituição de 1988,
porém pode-se dizer que é tratada implicitamente pelo art. 225, conforme interpretação do
STF no julgamento da ACO 876 MC-AGR (AMADO, 2014).
O princípio da precaução surge com a Declaração do Rio de 1992 e está
expressamente prevista em seu princípio 15, litteris:

De modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente
observado pelos Estados, de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça
de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve
ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis
para precaver a degradação ambiental. (DECLARAÇÃO DO RIO DE JANEIRO,
1992).
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Importante fazer a ressalva de que a Declaração do Rio de 1992 não tem natureza de
Tratado Internacional para o Estado Brasileiro, sendo uma espécie de compromisso ético do
mundo, tal qual a Declaração da ONU de 1948 (AMADO, 2014, p. 1).
No momento atual, ‘‘em que o mundo globalizado lança toneladas diárias de dióxido
de carbono na atmosfera10, deve-se refletir acerca desse princípio, que há muito vem sendo
inobservado’’ (PACHECO; HELENE, p. 204, 1990). Os mecanismos tradicionais de proteção
do Direito Ambiental não dão conta de uma proteção efetiva. Destarte, este trabalho se mostra
necessário, até mesmo como uma forma de conscientização.
Vê-se, pois, o princípio da precaução como um princípio basilar, mesmo que
controvertido o tema do aquecimento global, cujos efeitos são incertos. Alguns ainda
consideram os efeitos do lançamento do carbono na atmosfera imprecisos, porém é necessário
que o Direito se mostre presente para regular tais objetos.

3.2 Princípio do desenvolvimento sustentável

O princípio do desenvolvimento sustentável, como se verá mais à frente, surgiu com
a Conferência Mundial de Meio Ambiente de 1972, sendo o princípio largamente empregado
na Convenção do Rio, a qual estabeleceu os parâmetros para um desenvolvimento que
pudesse coadunar o direito a um meio ambiente ecologicamente saudável e o
desenvolvimento econômico.

10

A concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera, responsável pelo aquecimento global, alcançou
um nível recorde em 2016, de acordo com a Organização Meteorológica Mundial (OMM), que adverteu sobre
um "aumento perigoso da temperatura". A agência ressaltou que a ação humana e o "poderoso" El Niño são os
principais responsáveis pelo resultado. "A última vez que a Terra conheceu uma quantidade de CO2 comparável
ocorreu há entre três e cinco milhões de anos: a temperatura era entre 2 e 3 graus Celsius maior e o nível do mar
era dez ou 20 metros mais elevado que o nível atual", recordou a agência em seu boletim mundial sobre os gases
que provocam o efeito estufa. De acordo com a ONU, o aumento do gás na atmosfera tem potencial de aumentar
o nível do mar em 20 metros e de aumentar a temperatura em 3 graus Celsius — como no cenário de milhões de
anos atrás. O boletim registra que a concentração de dióxido de carbono, o principal do efeito estufa, alcançou
403.3 partes por milhão (ppm). No ano passado, foi a primeira vez que a medição, relativa a 2015, ultrapassou
400 ppm. A taxa de crescimento na última década foi 50% mais rápida que a média. O nível de CO2 é 45% mais
alto que o da era pré-industrial. "Hoje, a concentração de mais de 400 ppm excede a variação natural visto em
centenas de milhares de anos", ressaltou a OMM no boletim, que constatou o nível mais alto em 800 mil anos.
(O GLOBO, 2017, s/p.).
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Esse princípio informa que devem ser utilizados os meios menos degradantes
possíveis, os quais são necessários para um equilíbrio no planeta, mas que deve o
desenvolvimento continuar ocorrendo. É responsável, pois, pela harmonização dos interesses
econômicos com os ambientais, para que as futuras gerações também possam desfrutar dos
benefícios proporcionados por um ambiente de qualidade 11. Assim:

O princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das
bases vitais da produção do homem e de suas atividades, garantindo igualmente uma
relação satisfatória entre os homens e destes com o seu ambiente, para que as futuras
gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que temos
hoje à nossa disposição. (FIORILLO, 2011, p. 83).

Tal princípio busca um ponto de equilíbrio, nas palavras do professor Fiorillo, entre
o desenvolvimento social, o crescimento econômico e a utilização dos recursos naturais. Vêse que, com base nesse princípio, as antigas tecnologias causadoras de grande impacto
ambiental, principalmente no que diz respeito ao clima, devem ser substituídas por novas
tecnologias.
Assim o motor de um automóvel, por exemplo, que funciona por combustão interna
pode ser substituído por um motor movido a célula de hidrogênio, o qual diminuirá
significativamente a emissão de dióxido de carbono na atmosfera.
Vê-se, pois, que o princípio do desenvolvimento sustentável é essencial, na medida
em que conjuga o desenvolvimento, do qual as nações desenvolvidas e em desenvolvimento
não abrem mão, com a proteção ambiental.

3.3 Princípio da cooperação entre os povos

Outro princípio muito importante, no que tange à questão climática e aquecimento
global, é o princípio da cooperação entre os povos.
Sabe-se que a atmosfera terrestre é única e não apresenta fronteiras, e por isso, os
danos causados são chamados de transfronteiriços12. As nações devem cooperar para manter o

11

O desenvolvimento sustentável possui três pilares: crescimento econômico, preservação ambiental e equidade
social. Assim, conforme assinala Romeu Thomé (2014, p. 10), ‘‘o desenvolvimento somente pode ser
considerado sustentável quando as três vertentes acima relacionadas sejam efetivamente respeitadas de forma
simultânea. Ausente qualquer um desses elementos, não há que se falar em desenvolvimento sustentável’’.
12
Que ultrapassa os limites das fronteiras de um país, ou seja, que atravessa fronteiras, envolvendo mais de um
país; Transnacional.
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equilíbrio, pois não adiantaria alguns países preservarem, e outros degradarem o ambiente,
conquanto os danos acabariam por afetar a todos. De acordo com Amado:

Sabe-se que o meio ambiente não conhece fronteiras políticas, sendo crucial uma
mútua cooperação entre as nações. Fenômenos poluidores geralmente ultrapassam
as divisas territoriais de uma nação e atingem o território de outra, a exemplo da
emissão de poluentes na atmosfera que venham a causar o efeito estufa e a inversão
térmica. (AMADO, 2014, p. 98).

É no contexto desse princípio que se pode ver a crescente tentativa de criação de
tratados internacionais ao combate da poluição atmosférica, e de todas as convenções
realizadas a respeito do clima.
As próprias Conferências das Partes-Cops realizadas anualmente são um exemplo da
tentativa perene de se estabelecer um consenso entre as nações acerca de suas ações para a
redução de emissão de gases do efeito estufa. Assim, esse princípio de ordem internacional
deve guiar as nações, para que, cada uma, possa fazer sua parte com relação à proteção
ambiental, sendo assim um importante mecanismo de proteção.

3.4 Princípio da solidariedade intergeracional

Esse princípio está descrito de forma expressa na Constituição Brasileira. Por meio
dele é assegurado às futuras gerações o direito a um meio ambiente saudável.
Informa que não se deve utilizar do ambiente de forma irresponsável, sem pensar nas
futuras consequências. Nas palavras de Amado (2014, p. 99), “não se pode utilizar os recursos
ambientais de maneira irracional de modo que prive seus descendentes de seu desfrute. Não é
justo utilizar recursos naturais que devem ser reservados aos que ainda não existem”.
Tal princípio é o fim colimado pelo princípio do desenvolvimento sustentável, cujo
objetivo é justamente preservar o presente, utilizando-se dos meios menos impactantes, para
que no futuro as gerações vindouras sejam asseguradas com direitos e um ambiente
ecologicamente saudável.
A questão aquecimentista é um desafio ao princípio da solidariedade entre os povos,
já que cada nação prima pelo desenvolvimento econômico, muitas vezes incompatível com a
proteção ambiental, principalmente no que tange à diminuição das emissões de gases do efeito
estufa. Entretanto, em virtude do desenvolvimento econômico exacerbado, há indivíduos que
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preferem não ceder, e por isso se arriscam num futuro incerto, em busca de ganhos
econômicos no presente.

3.5 Princípio da prevenção

O princípio da prevenção é aquele utilizado quando se tem certeza científica acerca
do dano causado por algum poluente. Apesar das divergências científicas acerca da questão
das mudanças climáticas, podemos dizer que há cada vez mais certeza do fenômeno, e que ele
é de fato causado pela emissão de gases.
Com o fito de se ter uma evolução nas pesquisas sobre mudanças climáticas, e uma
constante observação sobre os eventos ocorridos no clima, foi criado o IPCC, em português
chamado de Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, cujo objetivo é reunir as
pesquisas sobre o tema e avaliar as condições climáticas.

[...] Foi criado em 1988 para fornecer uma avaliação exaustiva do estado de
informações científicas, técnicas e socioeconômicas sobre as alterações climáticas,
as suas causas, impactos e estratégias de resposta em potencial. Ao iniciar os seus
trabalhos em 1988 o IPCC elaborou cinco relatórios de avaliação em vários
volumes, que podem ser encontrados na seção publicações (IPCC,
Intergovernamental Painel on Climate Change, 2017, s.p.).13

Dessa forma, um tratado internacional é criado como importante mecanismo de
proteção ambiental, para que os estados-nação se comprometam a reduzir a emissão de um
dos principais gases do efeito estufa na atmosfera, o gás carbônico (CO²).
Assim, a precaução vai aos poucos sendo substituída pela prevenção, já que a certeza
científica é cada vez mais presente. Mister dizer que tanto a precaução como a prevenção são
princípios que orientam a proteção ambiental. No caso da precaução, se protege porque não
há certeza científica e dos danos que podem ser causados. Já na prevenção há a certeza dos
danos e por isso se protege.
Na ordem ambiental internacional, não há a aplicação cogente desses princípios, não
são normas de juscogens; eles são chamados no direito internacional de soft law. Dessa
forma, há um grande impasse, pois esses princípios não são imperativos. Assim, no que toca à
diferenciação de normas de juscogens e soft law dada por Portela, tem-se:

13

Disponível em: <http://www.ipcc.ch/home_languages_main_spanish.shtml>. Acesso em: 28 out. 2017.
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A principal característica do jus cogens é a imperatividade de seus preceitos, ou seja,
a impossibilidade de que suas normas sejam confrontadas ou derrogadas por
qualquer outra norma internacional, inclusive aquelas que tenham emergido de
acordos de vontades entre sujeitos de Direito das Gentes. O jus cogens configura,
portanto, restrição direta da soberania em nome da defesa de certos valores vitais.
(PORTELA, 2012, p. 88).

Já as chamadas soft law podem ser caracterizadas da seguinte maneira:

Soft Law inclui preceitos que ainda não se transformaram em normas jurídicas ou
cujo caráter vinculante é muito débil, ou seja, “com graus de normatividade menores
que os tradicionais”[...] com isso é comum que as regras de soft law tenham caráter
de meras recomendações. (PORTELA, 2012, p. 90).

Contudo, internamente são ótimos mecanismos de otimização da proteção ambiental,
servindo de guia às ações governamentais e políticas públicas relacionadas ao meio ambiente,
como a instituição da política nacional sobre mudanças do clima, trazida ao ordenamento pela
Lei n.º 12.187/2009, que será tratada em tópico específico 14.
Diante disso, os princípios acima mencionados devem ser cada vez mais efetivados,
devendo-se ainda esperar do poder público a implementação de novos mecanismos de
desenvolvimento limpo (MDL). Os estados federados também têm papel preponderante em
suas legislações estaduais como os vários projetos de lei em tramitação nas assembleias de
vários estados. Necessário se faz que os estados cumpram os objetivos estabelecidos, assim
como seus cidadãos, conforme apregoa a norma constitucional.

14

No ano de 2009 foi instituída a Política Nacional sobre a Mudança do Clima (PNMC), por meio da Lei nº
12.187/2009. A Política Nacional sobre Mudança do Clima oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto
à Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima de redução de emissões de gases de efeito estufa entre
36,1% e 38,9% das emissões projetadas até 2020.Segundo o Decreto nº 7.390/2010, que regulamenta a Política
Nacional sobre Mudança do Clima, a linha de base de emissões de gases de efeito estufa para 2020 foi estimada
em 3,236 GtCO2-eq. Assim, a redução absoluta correspondente ficou estabelecida entre 1, 168 GtCO2-eq e
1,259 GtCO2-eq, 36,1% e 38,9% de redução de emissões, respectivamente. Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/clima/politica-nacional-sobre-mudanca-do-clima>. Acesso em: 23 out. 2017.
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4 A POLUIÇÃO SONORA E ATMOSFÉRICA E SEUS EFEITOS NO CLIMA

A poluição é um problema preocupante na sociedade contemporânea e pode ser
definida como ‘‘a modificação das propriedades biológicas, físicas, químicas e sociais que
possa resultar em prejuízos ao meio ambiente e à qualidade de vida da coletividade’’
(FARIAS, 2006, p. 12). O inciso III do art. 3° da Lei n.° 6.938/81 define a poluição como a
‘‘degradação da qualidade ambiental que resulta de atividades que, entre outras, prejudicam a
saúde, segurança e bem-estar da população.’’ (BRASIL, 1981).
Segundo Custódio, a poluição pode ser entendida como:

Todo tipo de transformação ou degradação da qualidade ambiental decorrente de
qualquer conduta ou atividade humana que, voluntária ou involuntariamente, ilícita
ou licitamente, possa alterar, contaminar, destruir ou descaracterizar os bens ou
recursos integrantes do meio ambiente (naturais, culturais, sanitários),
comprometendo, diante do consequente desequilíbrio ecológico-ambiental, direta ou
indiretamente, tanto a vida, a saúde e o bem-estar da pessoa humana e as condições
socioeconômicas das pessoas físicas e jurídicas (de direito público e de direito
privado) como as condições de vida de todas as espécies animais, vegetais e microorgânicas terrestres e aquáticas. (CUSTÓDIO, 2005, p. 394).

Outro conceito de poluição bastante aceito é o constante da Recomendação do
Conselho da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE, de 14 de
novembro de 1974, no sentido de que a poluição decorre das ações humanas:

Introdução pelo homem, direta ou indiretamente, de substâncias ou de energia no
ambiente que dá lugar a consequências prejudiciais de modo a pôr em perigo a
saúde humana, a prejudicar os recursos biológicos e os sistemas ecológicos, a
atentar ou a incomodar as outras utilizações legítimas do ambiente. (OCDE, 1974). 15

Atualmente, é possível encontrar várias fontes de poluição ambiental que, caso sejam
geradas em níveis elevados, poderão causar grande impacto no clima, fazendo com que haja
um gradativo aumento de danos ao meio ambiente.
Márcia Santos aponta algumas fontes de poluentes:

As fontes poluidoras crescem constantemente: agricultura, atividades de mineração,
indústrias, lixo doméstico e hospitalar, etc., e as formas de controle desta poluição
15

ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - OCDE. 1974. Texto
original: ‘’Pollution means the introduction by man, directly or indirectly, of substances or energy into the
environment resulting in deleterious effects of such a nature as to endanger human health harm living resources
and ecosystems, and impair or interfere with amenities and other legitimate uses of the environment‟.
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não acompanham o ritmo. Na verdade, é quase impossível dimensionar o que
representa a pior forma de poluição e degradação do meio ambiente – se são as
devastações de florestas que provocam um desequilíbrio nos fatores climáticos, e
ocasionam, por conseguinte, problemas ainda maiores para as populações, como
deslocamentos de massa de ar, enchentes, etc.; se é a exploração irracional de
recursos minerais e de outros recursos naturais; a agricultura predatória e química,
com emprego maciço de praguicidas e fertilizantes; o uso abusivo de aditivos
químicos ou artificiais nos alimentos; os lançamentos de substâncias tóxicas e de
esgotos nos mananciais potáveis; os projetos e construções de atividades nucleares e
de complexos petroquímicos, siderúrgicos, etc., enfim, se são outros fatores tão
perigosos quanto os mencionados. (SANTOS, 1991, p. 772).

Por sua vez, é possível verificar várias formas de poluição, como a poluição sonora,
que consiste ‘‘em todo ruído que tem potencial de causar dano à saúde humana’’ (SOARES,
2014). Edis Milaré (2014, p. 297) aponta que ‘‘a poluição sonora é o ruído capaz de
incomodar ou de gerar malefícios à saúde’’. Já Luís Paulo Sirvinskas (2005, p. 185) entende
que a poluição sonora ‘‘é a emissão de ruídos indesejáveis de forma continuada e em
desrespeito aos níveis legais que, dentro de um determinado período de tempo, ameaçam a
saúde humana e o bem-estar da coletividade’’.
Nesse passo, observa-se que a poluição sonora ocorre quando num determinado
ambiente o som, o ruído ou a vibração alteram a condição normal de audição e, embora não se
acumulem no ambiente, como ocorre em outros tipos de poluição, conforme pontua Alberto
Cerri (2016, s/p.), ‘‘podem causar graves danos ao corpo (insônia, estresse, perda de audição,
depressão, agressividade, perda de atenção e concentração, perda de memória, dor de cabeça,
aumento da pressão arterial, cansaço, queda de rendimento escolar e no trabalho’’, dentre
outros) e consequentemente à qualidade de vida das pessoas.
Fiorillo faz a seguinte observação a respeito dos danos provocados pela poluição
sonora:

De fato, os efeitos dos ruídos não são diminutos. Informam os especialistas que ficar
surdo é só uma das consequências. Diz-se que o resultado mais traiçoeiro ocorre em
níveis moderados de ruído, porque lentamente vão causando estresse, distúrbios
físicos, mentais e psicológicos, insônia e problemas auditivos. Além disso, sintomas
secundários aparecem: aumento da pressão arterial, paralisação do estômago e
intestino, má irrigação da pele e até mesmo impotência sexual.
(FIORILLO, 2003, p. 116).

A nocividade do som ou do ruído às pessoas irá depender da frequência e intensidade
a que elas estarão expostas. Observa-se que os termos “som” e “ruído” são frequentemente
tratados como sinônimos, embora o termo “som” figure como uma sensação agradável de
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música e fala, diferentemente do termo “ruído” que geralmente é utilizado com um ar de
desagradabilidade, como buzinas, trânsito e máquinas industriais.
Os ruídos são os que mais colaboram para a existência da poluição sonora. Eles são
provocados pelo excessivo som das indústrias, canteiros de obras, meios de transporte, áreas
de recreação e podem ser entendidos “como a emissão de energia originada por um conjunto
de fenômenos vibratórios aéreos, percebidos pelo sistema auditivo, que causa pertubação”
(ZAJARKIEWICCH, 2010, p. 30).
Considerando os aspectos físicos e sensoriais dos sons, tem-se que:

O som se caracteriza por flutuações de pressão em um meio compressível. No
entanto, não são todas as flutuações de pressão que produzem a sensação de audição
quando atingem o ouvido humano. A sensação de som só ocorrerá quando a
amplitude destas flutuações, e a frequência com que elas se repetem, estiver dentro
de determinada faixa de valores. (GERGES, 2000, p. 5).

A frequência significa o número de vibrações completas em um segundo, sendo sua
unidade de medida expressa em Hertz (HZ), que varia em grave ou agudo, de acordo com o
aumento ou a diminuição da frequência. Já intensidade “é a quantidade de energia vibratória
que se propaga nas áreas próximas a partir da fonte emissora e pode ser expressa em termos
de energia (Watt/m2) ou em termos de pressão (N/m2 ou Pascal)” (SANTOS, 1999, p. 7).
Nesse contexto, Daniel Zajarkiewicch descreve a seguinte questão:

A nossa orelha percebe sons na faixa de frequências de 20 Hz a 20.000 Hz, que vai
desde o limiar de audição até o limiar de dor, privilegiando a faixa de 500 Hz a
6.000 Hz. O limiar de dor é o som mais forte que podemos ouvir, sendo o limiar de
audição o mais fraco. Essa faixa corresponderia, em unidades de pressão sonora
(Pa), a valores entre 0,00002 Pascal e 20 Pascal. Dada a dificuldade de expressar
numa mesma escala linear tais números, adotou-se a escala logarítmica, em dB
(decibel). (ZAJARKIEWICCH, 2010, p. 31).

A OMS (Organização Mundial de Saúde) considera que um som deve ficar em até 50
dB (decibéis – unidade de medida do som) para não causar prejuízos ao ser humano. A partir
de 50 dB, os efeitos negativos começam. Assim, alguns problemas podem ocorrer em curto
prazo, outros levam anos para serem notados.
Samir Gerges (2000, p. 2) ensina que ‘‘o som é uma forma de energia que é
transmitida pela colisão de moléculas do meio, umas com as outras, sucessivamente’’. Nesse
passo, toda energia disposta no ambiente que ultrapasse os limites estabelecidos pelos padrões
ambientais polui o meio ambiente.
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Os padrões ambientais em termos de poluição sonora podem ser encontrados em
várias normas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), resoluções
do CONAMA, em Portarias do CONTRAN, bem como em legislações estaduais e
municipais.
De acordo com Válter Cardoso Tavares:

Os índices permitidos de poluição sonora também estão estabelecidos na Norma
Brasileira Regulamentar nº 10.151, segundo a zona e horário em questão. Nas zonas
hospitalares, os limites são de 45 dB diurno e de 40 dB noturno; nas zonas
residenciais urbanas, o limite é de 55 dB diurno e 50 dB noturno; nos centros das
cidades, os limites são de 65 dB diurno e 60 dB noturno; e nas áreas
predominantemente industriais, os limites são de 70 dB diurno e 65 dB noturno.
(TAVARES, 2016, p. 405).

A Lei n.º 9.505, de 23 de janeiro de 2008, dispõe sobre o controle de ruídos, sons e
vibrações em Belo Horizonte. Conforme anota Maria Cecília Marques Soares (2014, p. 127),
essa Lei ‘‘estabelece os limites de emissão de ruído nos períodos diurno, vespertino e
noturno. No período diurno compreende a 70 decibéis, no período vespertino a 60 decibéis, e
no período noturno a 50 decibéis, entre 22h01min e 23h59min e 45 dB, a partir da 0:00 h
(zero hora)’’. Denominada de Lei do Silêncio, a Lei n.° 9.505/08 define poluição sonora
como:
A alteração adversa das características do meio ambiente causada por emissão de
ruído, som e vibração que, direta ou indiretamente, seja ofensiva ou nociva à saúde
física e mental, à segurança e ao bem-estar dos meios antrópico, biótico ou físico, ou
transgrida as disposições fixadas nesta Lei. (BRASIL, 2008).

A Norma NBR 10.151 – Avaliação do ruído em áreas habitadas visando ao conforto
da humanidade, da ABNT, é a norma apontada pela Resolução CONAMA n.° 01/90, que
considera que os níveis de pressão sonora superiores aos estabelecidos são prejudiciais à
saúde e ao sossego público. Assim, a Resolução nº 01/90 do Conselho Nacional do Meio
Ambiente, ao adotar os padrões de qualidade determinados pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas, dispõe que:
I – A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais,
comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá,
no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes
estabelecidos nesta Resolução.
II – São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior,os
ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela norma NBR 10.151 -

48

Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando ao conforto da comunidade, da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. (BRASIL, 1990).

Ainda se destacam outras legislações que envolvem a temática: Resolução
CONAMA 001/93 (Dispõe sobre os limites máximos de ruído, para veículos automotores
nacionais e internacionais); Resolução CONAMA 002/93 (Dispõe sobre os limites máximos
de ruído, para motocicletas, motonetes e semelhantes); Resolução CONAMA 20/94 (Dispõe
sobre instituição do selo ruído de uso obrigatório para produtos eletrodomésticos); Resolução
CONAMA 17/95 (Dispõe sobre os limites máximos de ruído para veículos de passageiros ou
modificados);

Resolução

CONAMA

268/00

(Estabelece

método

alternativo

para

monitoramento de ruído de motociclo).
Por outro lado, o Decreto-Lei n.º 3.688/41 enquadrou a poluição sonora como
contravenção penal quando figurar como um óbice à tranquilidade do indivíduo, tanto no
trabalho quanto em seu descanso:

Art. 42. Perturbar alguém, o trabalho ou o sossego alheios:
I – com gritaria ou algazarra;
II – exercendo profissão incômoda ou ruidosa, em desacordo com as prescrições
legais;
III – abusando de instrumentos sonoros ou sinais acústicos;
IV – provocando ou não procurando impedir barulho produzido por animal de que
tem guarda. Pena – prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa. (BRASIL, 1941).

Vale esclarecer que, embora não exista um tipo penal específico, causar poluição
sonora é uma conduta criminalizada pela Lei n.º 9.605/98, conhecida como‘‘Lei dos Crimes
Ambientais’’:

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou
possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de
animais ou a destruição significativa da flora:Pena - reclusão, de um a quatro anos, e
multa.§1º Se o crime é culposo:Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.
(BRASIL, 1998).

Ruídos provocados por máquinas e veículos próximos de habitats naturais limítrofes
com áres urbanas afastam animais desses locais. Essa dispersão pode atrapalhar a distribuição,
pelas aves, de pólen entre flores, além de atrapalhar a germinação de sementes realizadas por
mamíferos, levando à diminuição da flora e alterando todo um ecossistema, como demonstra
pesquisa realizada pelo Centro Nacional de Síntese Evolucionária (NESCent, na sigla em
inglês), dos Estados Unidos, publicada pela revista da Academia de Ciências do Reino Unido.
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Conforme enfatiza Zajarkiewicch (2010, p. 33), no âmbito da conceituação e
definição legal, “a poluição sonora é, sem dúvida, uma forma de poluição ambiental”.
Verifica-se que a poluição sonora poderá figurar nas diversas esferas cível, penal e
administrativa, dependendo do caso concreto. Assim, se a ocasião tratar de um ‘‘incômodo’’,
de cunho subjetivo e individual, poderá ser tratada na esfera da contravenção penal. Por outro
lado, se a ocasião tratar de um denominado ‘‘barulho’’, restringindo-se o caso ao direito de
vizinhança, o tratamento provavelmente versará na esfera civil. Em outras circunstâncias, se o
‘‘ruído’’ atinge um caráter coletivo, poderá adentrar na esfera administrativa/civil.
O combate à poluição sonora deve levar em consideração o respeito aos limites do
volume de som, dos horários e dos lugares permitidos. Portanto, para evitar os efeitos nocivos
da poluição sonora, é de grande importância: evitar locais com muito barulho;
escutar música num volume de baixo para médio; não ficar sem protetor auricular em locais
de trabalho com muito ruído; não gritar em locais fechados; evitar locais com aglomeração de
pessoas conversando; e fechar as janelas do veículo em locais de trânsito barulhento. Isso é
essencial para mantença e preservação de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Nesse diapasão, João Reis enfatiza a seguinte questão:
O direito ao meio ambiente está inserto na “Ordem Social”. Assim, trata-se de um
direito social do homem. De fato, o direito ao ambiente sadio e ecologicamente
equilibrado é há muito considerado pela doutrina e pela jurisprudência como uma
extensão do direito à vida. Assim, quando se fala em tutela do meio ambiente, temse em jogo formas de garantir a qualidade de vida humana, pois lhe é essencial. O
equilíbrio ecológico nessa relação tão direta com o ser humano faz do direito ao
ambiente um direito fundamental da pessoa humana, em função dos elementos e
valores que congrega, como saúde, segurança, cultura, identidade. Preservar o
patrimônio ambiental é garantir vida sadia e com qualidade. Garantir vida com
qualidade é promover a dignidade da pessoa humana. (REIS, 2011, p.104).

Importante frisar que ‘‘o ar, no qual o ruído é lançado, é um recurso ambiental por
excelência, essencial à vida humana. Não pertence a uma pessoa, ou grupo, mas a todos’’
(ZAJARKIEWICCH, 2010, p. 34). Nesse sentido, pessoas e indústrias não têm o direito de
emitirem ruídos da forma como bem entenderem, como se o som emitido se restringisse aos
limites de suas propriedades. Pelo contrário, têm a obrigação de utilizar o bem comum, de
acordo com os limites estabelecidos nos diversos mecanismos legais, primando pela
qualidade do meio ambiente e a sadia qualidade de vida de todos os indivíduos que o cercam.
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Nota-se uma progressiva preocupação com o equilíbrio ecológico e com a sadia
qualidade de vida das atuais e futuras gerações; entretanto ainda são frequentes os danos
causados ao meio ambiente e, consequentemente, ao clima.
Outro tipo de poluição a ser considerada é a poluição atmosférica, sendo que a
poluição do ar pode ser definida como a introdução na atmosfera de qualquer matéria ou
energia que venha a alterar as propriedades desse ar, afetando, ou podendo afetar, a “saúde”
das espécies animais ou vegetais, que dependem ou tenham contato com essa atmosfera; ou
mesmo que venham a provocar modificações físico-químicas nas espécies minerais que
tenham contato com ela.

A partir do século XX, as tragédias ambientais motivaram as autoridades a
estabelecer normas de escopo jurídico e punitivo aos poluidores do ar, uma vez que
a emergência da situação já estava se tornando evidente. O meio ambiente passou a
ser reconhecido como um valor autônomo no mundo jurídico, acabando com a visão
utilitarista das normas ambientais antigas, para então considerar a proteção ao meio
ambiente como um direito das pessoas. Se antes a preocupação com o meio
ambiente não conseguia frear o desenvolvimento industrial para preservá-lo, os
decorrentes danos ambientais, com consequências para a saúde humana, levaram à
necessidade de regulamentação da proteção do meio ambiente. A regulamentação,
que antes só existia em níveis domésticos ou nacionais, ganhou status de
preocupação internacional, gerando a sua conseqüente regulamentação (CALSING,
2005, p.1-2).

No Brasil, o tema referente à poluição atmosférica e seus desdobramentos estão
afetos ao Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Esse órgão deliberativo está
diretamente vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e a ele cabe consulta sobre toda a
política nacional para esse setor. O CONAMA foi criado em 1982 sob a égide da Lei n.º
6.938/81 e se reúne trimestralmente no Distrito Federal mediante convocação da Presidência
da República ou por requerimento de 2/3 de seus membros.
Poluente atmosférico é qualquer forma de matéria ou energia com intensidade e em
quantidade, concentração, tempo ou características em desacordo com os níveis estabelecidos
e que tornem ou possam tornar o ar: a) impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde;
b) inconveniente ao bem-estar público; e c) danoso aos materiais, à fauna e à flora
(CONAMA, 1990).
A Resolução do CONAMA n.° 03/90 define como: a) padrões primários de qualidade
do ar: concentrações de poluentes que quando ultrapassadas poderão afetar a saúde da
população; e b) padrões secundários de qualidade do ar: concentrações de poluentes abaixo
das quais se prevê o mínimo efeito adverso sobre o bem-estar da população, assim como o
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mínimo dano à fauna, à flora, aos materiais e ao meio ambiente em geral. Os padrões de
qualidade do ar definidos para os poluentes atmosféricos são: partículas totais em suspensão
(PTS), fumaça, partículas inaláveis (PI), dióxido de enxofre (SO 2), monóxido de carbono
(CO), ozônio (O3) e dióxido de nitrogênio (NO2). Foram estabelecidos Padrões Primários
destinados à proteção da saúde pública e Padrões Secundários, para proteção do meio
ambiente em geral e do bem-estar da população, bem como os métodos de referência a serem
utilizados nas medições.
A poluição do ar é em sua maioria produzida pela ação do homem (antrópica) e está
‘‘diretamente relacionada com os processos de urbanização, industrialização e de queimadas,
causando forte influência no aumento do aquecimento global, causador principal das
mudanças climáticas devido ao acréscimo na concentração dos gases de efeito estufa (GEE)
na atmosfera’’ (MATO GROSSO, 2009, p. 145).
Esses fatores contemporâneos ‘‘podem explicar claramente os atuais índices de
poluição, principalmente em razão de o desenvolvimento estar se intensificando, sem um
planejamento adequado ou uma política de crescimento sustentável e compatível com a
realidade global’’ (SANTIAGO, 2013, p.05).
Envolve-se uma sequência de eventos desde sua geração na fonte emissora, seu
transporte e transformação na atmosfera, sua remoção e os efeitos sobre os seres humanos,
materiais e em ecossistemas. ‘‘Como é inviável ou tecnicamente impossível cessar as
emissões de poluentes atmosféricos, é necessário minimizar as emissões a um nível tal que os
efeitos sejam não danosos’’ (FLAGAN; SEINFELD, 1988, p. 89).
Nas grandes cidades ocorre ‘‘o fenômeno conhecido por inversão térmica, em que
uma camada de ar mais frio fica prensada junto ao solo por uma camada de ar mais quente,
localizada acima dela” (CANETTI, 2015, p. 19). Quando isso ocorre, cessa a mistura entre
camadas de ar e os poluentes ficam presos na camada inferior de ar frio, gerando o
denominado fenômeno Smog. ‘‘O Smog é acompanhado pela chuva ácida, que é a deposição
de ácidos provenientes de compostos poluentes do ar sobre a superfície terrestre’’
(CHEREMISINOFF, 2002, p. 77).
A poluição atmosférica urbana é considerada um dos problemas ambientais mais
significativos tanto em países em desenvolvimento como nos desenvolvidos. ‘‘Os meios de
transportes como automóveis, ônibus e caminhões são responsáveis por grande parte da
degradação da qualidade do ar nos grandes centros urbanos’’ (BRANCO et al., 2010, p. 10).
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A ‘‘expansão das frotas circulantes associadas às características tecnológicas dos veículos
mais antigos e dos combustíveis utilizados acabou por acarretar um aumento preocupante dos
níveis de emissões de poluentes no ar’’ (MENDES, 2004, p. 221). Essa agressão ao meio
ambiente precisa ser trabalhada, pois não fica limitada às localidades e aos corredores por
onde se deslocam as frotas veiculares. Ao contrário, ‘‘se estende às regiões vizinhas, em
função das circunstâncias e condicionamentos meteorológicos, que em última instância
provocam danos regionais e globais’’ (PINTO, 2005, p. 82).
De acordo com Barcellos, as mudanças climáticas podem potencializar o efeito da
poluição atmosférica sobre a saúde. Assim:

Os efeitos das mudanças climáticas podem ser potencializados, dependendo das
características físicas e químicas dos poluentes e das características climáticas, como
temperatura, umidade e precipitação. Estas características definem o tempo de
residência dos poluentes na atmosfera que podem ser transportados a longas
distâncias em condições favoráveis de altas temperaturas e baixa umidade
(BARCELLOS et al., 2009, p. 292).

No Brasil registrou-se um acelerado aumento das emissões de poluentes atmosféricos
em áreas urbanas nas últimas décadas. Em algumas cidades, os níveis de ‘‘concentrações de
poluentes do ar passaram a atingir níveis que colocavam em risco a saúde das pessoas,
obrigando as autoridades a tomar decisões para controlar este problema’’ (MENDES, 2004, p.
27).
Como se vê, os efeitos da poluição atmosférica são numerosos e diversos,
estendendo-se dos toxicológicos aos econômicos. Materiais, animais, vegetais e pessoas
podem ser indiscriminadamente molestados pelos efeitos de poluentes, quer direta, quer
indiretamente. Os poluentes também causam efeitos no tempo atmosférico, como a redução
da visibilidade, a descoloração da atmosfera, a dispersão da luz solar quando há grande
quantidade de particulados no ar, e o aumento da formação de neblina e precipitação. Assim,
medidas de gerenciamento da qualidade do ar tornam-se fundamentais para o controle efetivo
da poluição atmosférica.
Tratando-se o ar de um bem público, são necessárias discussões a respeito da
economia do meio ambiente e da economia da saúde, envolvendo questões como
externalidades, o nível ótimo de produção/poluição e um debate teórico sobre a necessidade
da “ingerência” ou não do Estado nos mercados diante da problemática ambiental.
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Ademais, é de grande relevância a conceituação de atmosfera – o espaço onde os
fluidos são lançados – dando a fundamentação imprescindível para a introdução da questão da
poluição atmosférica; os principais poluentes atmosféricos, quais sejam: CO, NO 2, SO2, O3 e
Material Particulado, dentre outros, e qual a participação deles nos fenômenos das mudanças
climáticas, principalmente no efeito estufa e na chuva ácida.
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5 O PROTOCOLO DE KYOTO COMO INSTRUMENTO INSTITUIDOR DE
IMPORTANTES MECANISMOS DE TUTELA

Importantes mecanismos de tutela foram criados com o advento do Protocolo de
Kyoto. Uma relevante tentativa de comunicação entre a Economia e o Direito, as Reduções
Certificadas de Emissão (RCE), também conhecidas como créditos de carbono, buscam
incentivar a redução da emissão dos gases do efeito estufa na atmosfera.
Veja-se que toda a movimentação relacionada à questão ambiental começou bem
antes da ratificação do Protocolo de Kyoto:

O caminho para Kyoto começou em 1985 com uma conferência científica em
Villach, na Áustria, que produziu a primeira avaliação séria da magnitude da
mudança climática que o mundo enfrenta. Seguiu-se, em junho de 1988, um
encontro em Toronto, do qual participaram trezentos cientistas e autoridades de 48
países. Embora não tivesse nenhum valor especial, essa reunião logo ficou
conhecida como um “chamado à ação” para reduzir as emissões de CO² em 2005 a
20% dos valores de 1988. (FLANNERY, 2007, apud WEYERMULLER, 2010, p.
128).

Contudo, mesmo antes, já era perceptível uma movimentação no sentido de
‘‘regulamentar as questões ambientais, através da assinatura de uma série de acordos relativos
a questões nucleares de armamentos e de poluição em mares’’ (WEYERMULLER, 2010, p.
128).
Assim, em 1972 foi realizada a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio
Ambiente Humano, sediada em Estocolmo na Suécia, um importante passo para a proteção
ambiental, pois instituiu os primeiros conceitos sobre princípios, que mais tarde se tornariam
a base do Direito Ambiental internacional.
Na ocasião, houve a reunião de 113 países, para discutir assuntos relacionados ao
meio ambiente e suas principais demandas. Nesse contexto foi criado o PNUMA – Programa
das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o qual, mais tarde, se juntaria à UNESCO para
publicar o documento “Estratégia para a Preservação do Mundo”, precursor da Agenda 21.
Na declaração do Meio Ambiente da ONU, são adotados 26 princípios, além de um
plano com 109 recomendações, que serviram de base ao Direito Ambiental. Tal documento
‘‘exige uma responsabilização coletiva, principalmente dos governos que devem reunir
esforços para preservar o meio ambiente’’ (LIMA, 2009, p. 4).
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No ano de 1982, em Nairóbi, foi feita uma avaliação dos resultados alcançados em
Estocolmo; criou-se uma comissão com o intuito de realizar audiências ao redor do mundo e
criar relatórios, com o fim de se realizar uma agenda global sobre as mudanças ambientais
ocorridas no mundo. ‘‘Foi batizado de relatório ‘Nosso Futuro Comum’, que também ficou
conhecido como ‘Relatório Brundtland’, nome da primeira ministra da Noruega que presidia a
comissão’’ (LIMA, 2009, p. 5).
Nesse documento, pela primeira vez aparece a definição de desenvolvimento
sustentável, um dos princípios do Direito Ambiental, e base para a implementação dos
créditos de carbono.
Com a constatação científica da destruição da camada de ozônio, a comunidade
internacional entrou em alerta. Na década de 80, houve preocupação com a destruição da
ozonosfera, que acarretaria uma série de consequências, principalmente para a saúde humana,
já que a camada de ozônio funciona como um filtro das radiações solares, impedindo que
grandes quantidades de raios ultravioleta B cheguem à superfície terrestre (“A Camada de
Ozônio, um Escudo no Céu”).16
Os gases CFC (clorofluorcarbonetos) eram os responsáveis pela destruição da
camada de ozônio e largamente utilizados na década de 80. A Convenção de Viena firmada
em 1985 ‘‘foi responsável pela positivação da proteção da camada de ozônio que culminou no
protocolo de Montreal sobre substâncias que destroem a camada de ozônio, assinada em
setembro de 1987’’ (WEYERMULLER, 2010, p. 129).
Uma das mais influentes convenções realizadas pela ONU relacionadas ao tema foi,
sem dúvida, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento,
mais conhecida como Cúpula da Terra, Rio 92, ou também Eco 92. Realizada na cidade do
Rio de Janeiro entre os dias 03 e 14 de junho de 1992, com a presença de representantes de
176 nações, foi considerada ‘‘a maior reunião internacional após o fim da Guerra Fria’’
(AMADO, 2014, p. 828).
Foi com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
Desenvolvimento que o princípio do desenvolvimento sustentável ganhou força, quando, por
meio da chamada Declaração do Rio, foi aprovado um rol de 27 princípios que, apesar de não
possuírem força de tratado, aos poucos devem ser incorporados pelas nações, podendo-se
observar já no primeiro princípio que os seres humanos encontram-se no foco das apreensões
16

Disponível em: <http://www.ecolnews.com.br/camadadeozonio/camadadeozonio.htm>. Acesso em: 9 nov.
2017.
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com o desenvolvimento sustentável, sendo direito de todos terem uma qualidade de vida
saudável e produtiva em equilíbrio com a natureza.
Analisando alguns princípios da Declaração do Rio, Cretella Neto enfatiza que:

A busca pelo desenvolvimento sustentável é condicionada à erradicação da pobreza
(princípio 5). A Declaração evoca as mulheres, os jovens, as populações indígenas e
os oprimidos (Princípio 20 a 23), a guerra e a paz em suas relações com o meio
ambiente e desenvolvimento (Princípios 24 e 25) e a resolução de controvérsias por
meios pacíficos (Princípio 26). Essas condições deverão favorecer a transferência de
conhecimentos científicos e de tecnologia (Princípio 9), um sistema econômico e
comercial menos discriminatório (Princípio 12). (CRETELLA NETO, 2012, p. 160161).

Oliveira e Alverne (2015, p. 120) também abordam alguns Princípios e ensinam que
“em relação aos elementos procedimentais, estes se encontram nos Princípios 10 e 17 e
abordam a participação pública nas decisões da avaliação ambiental.”
Percebe-se dessa forma, uma reafirmação das discussões insculpidas na Declaração
de Estocolmo 1972, de maneira tal que fossem aperfeiçoadas e amoldadas as novas realidades
vivenciadas, ‘‘sempre buscando equalizar o desenvolvimento dos países com um equilíbrio
ambiental, delimitando a responsabilidade das soberanias na medida em que degradam e
devastam o meio ambiente’’, enfatizando-se consequentemente a necessidade de esforços em
prol do desenvolvimento sustentável (CAMPOS, 2017, p. 79).
Assim os principais objetivos da Rio 92 foram:

1) Examinar a situação ambiental mundial desde 1972 e suas relações com o estilo de
desenvolvimento vigente;
2) Estabelecer mecanismos de transferência de tecnologias não poluentes aos países
subdesenvolvidos;
3) Examinar estratégias nacionais e internacionais para incorporação de critérios
ambientais ao processo de desenvolvimento;
4) Estabelecer um sistema de cooperação internacional para prever ameaças
ambientais e prestar socorro em casos emergenciais;
5) Reavaliar o sistema de organismos da ONU, eventualmente criando novas
instituições para implementar as decisões da conferência.
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Além disso, houve na convenção do Rio a instituição da Agenda 21, revelando-se o
maior instrumento de planejamento ambiental do planeta, com o qual se buscou que os
“países ricos ou desenvolvidos [...] reestruturassem as relações políticas e econômicas a nível
mundial a fim de viabilizar o desenvolvimento sustentável, limitando, de certa forma, o
sistema econômico [...]” vê-se pois que a Agenda 21 é um importante mecanismo, apesar de
não vinculante, de incentivo a políticas públicas (WEYERMULLER, 2010).
Destarte, uma das mais importantes convenções criadas pela ONU foi a ConvençãoQuadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC, na sigla em inglês),
considerada o marco inicial das negociações internacionais sobre mudança do clima, a qual
foi aberta para assinatura na Rio 92, dando início às reuniões da Conferência das Partes (COP,
na sigla em inglês) que congrega anualmente os países-parte em conferências mundiais para
tomar decisões coletivas e consensuais sobre temas relacionados à mudança do clima.
Os governos que a assinaram reconheceram a mudança do clima como "uma
preocupação comum da humanidade". Além de se tornarem Partes da Convenção,
propuseram uma estratégia global "para proteger o sistema climático para gerações presentes
e futuras" (ONU, 1992, p.4)17. Assim:

O objetivo final da convenção é o de estabilizar as concentrações de gases do efeito
estufa sem danos ao desenvolvimento econômico sustentável, à produção de
alimentos e à adaptação natural dos ecossistemas. Países desenvolvidos devem
tomar a dianteira para obter um fluxo menor de emissões com o fito de diminuir as
concentrações mencionadas acima. A cooperação é essencial para um resultado final
significativo. (WEYERMULLER, 2010, p. 132 apud DINIZ, 2001).

Nesse ínterim, é patente que trata-se iminentemente de instrumento criado para
promover a redução e/ou estabilização das emissões e concentrações de gases de efeito estufa
na atmosfera, ocorridas pela ação humana, que gera e impacta negativamente sobre todo o
sistema climático mundial.
Foram longas as negociações, e, após a Convenção-Quadro, ficou estabelecido que
as metas para a redução de gases do efeito estufa deveriam ficar estabelecidas em reuniões
dos países signatários, pelo menos uma vez por ano. ‘‘As Cops, ou Conferência das partes,
seriam assim a reunião dos países signatários com o objetivo de negociações e
17

Entre os compromissos dos países que assinaram a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima está a responsabilidade de “promover e cooperar em pesquisas científicas, tecnológicas, técnicas
e socioeconômicas, em observações rigorosas e no desenvolvimento de bancos de dados relativos ao sistema do
clima”. O Brasil tem implementado algumas dessas iniciativas, como o Programa dos Institutos Nacionais de
Ciência e Tecnologia em áreas estratégicas, entre elas, Mudanças Climáticas.
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estabelecimento de diretrizes acerca da diminuição da emissão de gases do efeito estufa’’
(WEYERMULLER, 2010, p. 34)18.
Veja-se que o primeiro grande acordo das COPs, qual seja, o Protocolo de Kyoto, foi
criado em 1997, disponibilizado para assinatura em 16 de março de 1998, com início de
vigência previsto para noventa dias contados de sua ratificação por pelo menos 55 Partes da
Convenção, e, entrou em vigor em 2005, representando um tratado que definiu metas de
redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) aos países considerados industrializados,
colocando em prática os objetivos da Convenção-Quadro das Nações Unidas19.
Pereira, Silva e Carbonari fazem um escorço histórico partindo-se do ano de 1998
para se chegar à conclusão do Protocolo de Kyoto, ou Quioto, em 1997:
1988 – Primeira reunião entre governantes e cientistas, realizada em Toronto
(Canadá), conclui que o impacto potencial das alterações do clima da Terra é
inferior apenas ao de uma guerra nuclear. 1990 – O primeiro informe de nível
internacional foi o IPCC, no qual os cientistas advertiram que, para estabilizar os
crescentes níveis de CO2, seria necessário reduzir as emissões de 1990 em 60%.
1992 – Mais de 160 governos assinam, na ECO-92, a convenção marco sobre
mudança climática, que visava: evitar interferências danosas da ação humana sobre
o clima para proteger as fontes alimentares, os ecossistemas e o desenvolvimento
social; estabelecer a meta para que os países industrializados mantivessem suas
emissões de gases estufa, no ano de 2000, nos mesmos níveis computados em 1990;
instituir o princípio de responsabilidade comum e diferenciada, significando que
todos os países têm responsabilidade de proteger o clima, mas os do Norte devem
ser os primeiros a atuar. 1995 – Novo informe do IPCC conclui que os primeiros
sinais de mudança climática são evidentes, sugerindo que o impacto de origem
humana nesse processo é significativo, desafiando assim, por exemplo, poderosos

18

Na 21ª reunião da Conferência das Partes (COP 21), em 2015, foi aprovado um novo acordo global, o
‘‘Acordo de Paris’’, que contempla metas de redução de emissões de GEE para todos os países, desenvolvidos e
em desenvolvimento, definidas nacionalmente conforme as prioridades e possibilidades de cada um. Além disso,
foi determinado um objetivo global para aumentar a capacidade de adaptação, fortalecer a resiliência e reduzir as
vulnerabilidades à mudança do clima. Um grande marco foi em 2010, com a adoção pelos países do Quadro de
Adaptação de Cancun (Cancun Adaptation Framework- CAF, em inglês) na COP16. Nos acordos, as Partes
afirmam que ações em adaptação devem ter o mesmo grau de prioridade que as de mitigação. No que tange a
implementação de ações em adaptação, o CAF propõe um processo para possibilitar que países menos
desenvolvidos formulem e implementem Planos Nacionais de Adaptação, além de um programa de trabalho
que considere abordagens para lidar com perdas e danos associados aos impactos da mudança do clima em
países em desenvolvimento, os quais estão particularmente vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do
clima. (UNFCCC, 2011).
19

Durante o primeiro período de compromisso, entre 2008-2012, 37 países comprometeram-se a reduzir 5% das
suas emissões em relação à 1990. No segundo período de compromisso, as Partes se comprometeram a reduzir
as emissões em pelo menos 18% abaixo dos níveis de 1990 no período de oito anos, entre 2013-2020. No Brasil,
o Protocolo de Quioto foi aprovado pelo Congresso Nacional com o advento do Decreto Legislativo nº. 144, em
20 de junho de 2002, sendo posteriormente ratificado em 23 de agosto de 2002, com a promulgação do Decreto
nº. 5.445, em 12 de maio de 2005. Tem como base os princípios, a forma como os países se agrupam, qual seja,
em Partes, Anexo I e não Anexo I, e as mesmas instituições da Convenção, incluindo os órgãos subsidiários e a
secretaria. O seu objetivo basilar é prevenir as interferências humanas perigosas no sistema climático.
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grupos de pressão em favor dos combustíveis fósseis. 1997 – É assinado o Protocolo
de Quioto. (PEREIRA; SILVA; CARBONARI, 2012, p. 48).

Como se vê, o Protocolo de Kyoto é uma espécie de tratado internacional, e por isso
é importante tecer algumas considerações sobre o que seja tratado internacional e algumas de
suas espécies.
Os tratados são acordos escritos, firmados por estados e organizações internacionais
dentro dos parâmetros estabelecidos pelo direito internacional público, sendo que cada estado
possui suas normas internas relativas à incorporação de tratados internacionais na legislação
doméstica20.
A noção de tratado pode ser fixada pelo art. 2º, §1º, ‘a’, da Convenção de Viena
sobre o Direito dos Tratados, de 1969, o qual estabelece que tratado significa um acordo
internacional “concluído por escrito entre estados e regido pelo Direito Internacional, quer
conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que
seja sua denominação específica”.
Na doutrina, são enumerados vários tipos e espécies de tratados. No que tange a
temática da pesquisa, também desmonstra-se importante destacar o conceito do que seja
Protocolo e Convenção, valendo-se transcrever incialmente o conceito de Convenção:

Convenção é normalmente empregado para acordos multilaterais que visam a
estabelecer normas gerais de Direito Internacional em temas de grande interesse
mundial, como no caso dos tratados de direitos humanos. É também frequentemente
utilizado como sinônimo de tratado. (PORTELA, 2012, p. 102).

Por sua vez Protocolo pode ser definido da seguinte maneira:

Protocolo é uma modalidade de ato internacional que, normalmente, é meramente
complementar ou interpretativa de tratados anteriores. Pode ser também um
compromisso menos formal. Pode, ainda, aludir à ata de uma reunião internacional,
documento no qual ficam registrados os compromissos nela assumidos. (PORTELA,
2012, p. 102)21.

20

Para que um tratado seja ratificado e produza efeitos no ordenamento jurídico interno brasileiro é necessário
que o Presidente da República emita um Decreto Legislativo, com a finalidade de conferir validade jurídica e
cumprimento ao tratado. Tal fato revela que, no caso brasileiro, a norma derivada de um tratado internacional
não é aplicada diretamente, devendo ser transformada em norma do ordenamento jurídico interno.
21
Observa-se que os programas nacionais que acabam recebendo diversas denominações, como por exemplo,
Plano Nacional sobre Mudanças do Clima e Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMCs), são
mecanismos reais de implementação de uma Convenção-Quadro seguida de um Protocolo no interior dos países.
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Nesse passo, o Protocolo de Kyoto foi um importante instrumento jurídico, que
objetivou diminuir a emissão de gases do efeito estufa, uma vez que a ‘‘transposição, em
escala internacional, das experiências nacionais de permissão de emissão representa um
desafio enorme, na medida do risco ambiental das mudanças climáticas’’ (DUBOIS;
MOROSINI, 2016, p. 208). Assim,

O protocolo de Quioto determina que os estados deverão, para promover o
desenvolvimento sustentável, implementar e ou aprimorar políticas e medidas em
áreas como as seguintes: aumento da eficiência energética; promoção de formas
sustentáveis de agricultura; proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de
gases de efeito estufa; redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado,
de incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os
setores emissores de gases de efeito estufa [...] (PORTELA, 2012, p. 442).
Uma das grandes inovações do Protocolo de Kioto, portanto, foi definir metas
próprias para cada país e vincular o cumprimento dessas normas a medidas
sancionatórias. Foi reconhecido pelas partes que a mera criação de princípios e
orientações de condutas não era suficiente para que a redução de GEE se tornasse
efetiva, necessitando, conseqüentemente, sanções aplicáveis e medidas concretas de
ajuda para o alcance das metas propostas. (CALSING, 2005, p. 03).

Nesse ínterim, trata-se de um Protocolo que representa principalmente, esforços da
comunidade Internacional em resposta às alterações climáticas e ao desenvolvimento
sustentável, ocorrida após a Convenção sobre Mudanças Climáticas.
O Protocolo sugere aos governos a cooperação mútua, a melhoria das eficiências
energéticas, a reforma dos setores energéticos e de transporte, a promoção de formas
renováveis de energia, ‘‘a redução gradual das medidas fiscais inapropriadas e das
deficiências do mercado, a limitação das emissões de metano procedentes de aterros e lixões,
e a criação de sequestradores de carbono, como bosques e campos cultiváveis’’ (ALMEIDA,
2014, p. 39).
No Anexo I do Protocolo de Kyoto é possível observar o estabelecimento de metas
de redução dos gases de efeito estufa aos países desenvolvidos, bem as diretrizes que irão
auxiliar os estados nacionais no cumprimento dessas metas. Senão, veja-se:

ARTIGO 2 - 1. Cada Parte incluída no Anexo I, ao cumprir seus compromissos
quantificados de limitação e redução de emissões assumidos sob o Artigo 3, a fim de
promover o desenvolvimento sustentável, deve: (a) Implementar e/ou aprimorar
políticas e medidas de acordo com suas circunstâncias nacionais, tais como: (i) O
aumento da eficiência energética em setores relevantes da economia nacional; (ii) A
proteção e o aumento de sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa não
controlados pelo Protocolo de Montreal, levando em conta seus compromissos
assumidos em acordos internacionais relevantes sobre o meio ambiente, a promoção
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de práticas sustentáveis de manejo florestal, florestamento e reflorestamento; (iii) A
promoção de formas sustentáveis de agricultura à luz das considerações sobre a
mudança do clima; (iv) A pesquisa, a promoção, o desenvolvimento e o aumento do
uso de formas novas e renováveis de energia, de tecnologias de sequestro de dióxido
de carbono e de tecnologias ambientalmente seguras, que sejam avançadas e
inovadoras; (v) A redução gradual ou eliminação de imperfeições de mercado, de
incentivos fiscais, de isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para todos os
setores emissores de gases de efeito estufa que sejam contrários ao objetivo da
Convenção e aplicação de instrumentos de mercado; (vi) O estímulo a reformas
adequadas em setores relevantes, visando a promoção de políticas e medidas que
limitem ou reduzam emissões de gases de efeito estufa não controlados pelo
Protocolo de Montreal; (vii) Medidas para limitar e/ou reduzir as emissões de gases
de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal no setor de transportes;
(viii) A limitação e/ou redução de emissões de metano por meio de sua recuperação
e utilização no tratamento de resíduos, bem como na produção, no transporte e na
distribuição de energia; (b) Cooperar com outras Partes incluídas no Anexo I no
aumento da eficácia individual e combinada de suas políticas e medidas adotadas
segundo este Artigo, conforme o Artigo 4, parágrafo 2(e)(i), da Convenção. Para
esse fim, essas Partes devem adotar medidas para compartilhar experiências e trocar
informações sobre tais políticas e medidas, inclusive desenvolvendo formas de
melhorar sua comparabilidade, transparência e eficácia. A Conferência das Partes na
qualidade de reunião das Partes deste Protocolo deve, em sua primeira sessão ou tão
logo seja praticável a partir de então, considerar maneiras de facilitar tal cooperação,
levando em conta toda a informação relevante. (QUIOTO, 1997, p. 4).

Em relação aos países listados no Anexo I e seus compromissos de redução ou
limitação quantificada de emissões (porcentagem do ano-base ou período) o Protocolo
estabelece no Anexo B22:

Tabela 2 - Anexo B do Protocolo de Kyoto.
PARTE

Compromisso de Redução ou Limitação
quantificada de Emissões (%porcentagem do
ano-base ou período)

Alemanha

92

Austrália

108

Áustria

92

Bélgica

92

Bulgária*

92

Canadá

94

Comunidade Europeia

92

Croácia *

95

O Protocolo de Quioto traz em seu Anexo B os “Compromissos quantificados de limitação ou redução de
emissões por Parte”.
22
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Dinamarca

92

Eslováquia*

92

Eslovênia*

92

Espanha

92

Estados Unidos da América

93

Estônia*

92

Federação Russa*

100

Finlâdia

92

França

92

Grécia

92

Hungria*

94

Irlanda

92

Islândia

110

Itália

92

Japão

94

Letônia*

92

Liechtenstein

92

Lituânia*

92

Luxemburgo

92

Mônaco

92

Noruega

101

Nova Zelândia

100

Países Baixos

92

Polônia*

94

Portugal

92

Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do

92

Norte
República Tcheca*

92

Romênia*

92

Suécia

92

Suíça

92
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Ucrânia*

100

* Países em processo de transição para uma economia de mercado. (QUIOTO,
1997).

Vale frisar que de acordo com as Conferências das Partes e com o princípio da
responsabilidade comum, a atribuição das metas aos países listados no Anexo I justifica-se
pela necessidade de um despendimento maior de esforços para reduzir a emissão de gases
causadores de aquecimento global, tendo em vista que esses países iniciaram as emissões em
momento bastante anterior àqueles que não foram incluídos no Anexo I.
Não obstante, observa-se que as metas estabelecidas pelo Protocolo de Kyoto não se
destinam aos países que não o ratificaram, tratando-se de um retrocesso no que diz respeito a
redução dos gases de efeito estufa e as mudanças climáticas, que estão trazendo
consequências devastadoras como pode ser acompanhado efetivamente nos diversos meios de
comunição atualmente.
Sobre o princípio da responsabilidade comum, Haroldo Machado Filho esclarece:

Segundo este importante princípio, os países desenvolvidos devem tomar a liderança
no combate ao aquecimento global, já que o aumento na temperatura percebido hoje
e nos próximos 100 anos decorre em sua maior parte das emissões de gases de efeito
estufa ocorridas durante os últimos 200 anos pelos países atualmente desenvolvidos.
Portanto, considerando que os países em desenvolvimento sofrem atualmente os
impactos adversos das mudanças climáticas causadas direta e principalmente pelos
países desenvolvidos desde a Revolução Industrial, e considerando que os países em
desenvolvimento possuem outras prioridades como o combate à fome e à miséria,
garantia de condições mínimas de saúde, educação e moradia à população, dentre
outros aspectos, não seria justo exigir que os países em desenvolvimento fossem
responsáveis por combater imediatamente as mudanças do clima. (MACHADO
FILHO, 2008, p. 234).

Ademais, foram observados outros vários princípios como guias para a aplicação do
Protocolo de Kioto e, entre eles, estão:

a) Princípio do direito ao desenvolvimento sustentável: o desenvolvimento
sustentável é um direito de todas as partes e não devem ser abortadas as políticas de
desenvolvimento para que possa ser protegido o clima. A proteção climática é
compatível com o desenvolvimento, que deve ser adaptado para promover meios
energéticos limpos e renováveis. O desenvolvimento é essencial para a adoção de
medidas para enfrentar as alterações do clima. b) Princípio das responsabilidades
comuns, porém diferenciadas: as partes têm que proteger o sistema climático para as
gerações presentes e futuras, observando as suas capacidades diferenciadas e a
equidade na imposição das medidas a serem adotadas. Vale observar que além de
historicamente terem sido os maiores poluidores, os países desenvolvidos são os que
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mantêm maior taxa de emissão de GEE per capita até hoje.c) Princípio da
precaução: A Convenção-Quadro trouxe expressamente em seu texto a preocupação
com as situações que pudessem potencialmente causar danos, mas que ainda não
foram comprovadas cientificamente.d) Princípio da cooperação internacional:
reconhecimento da necessidade de cooperação entre os Estados-Partes, a fim de
promover um sistema econômico internacional favorável e aberto, capaz de conduzir
ao desenvolvimento sustentável de todas as partes. Como ficou reconhecido que a
atmosfera é um bem transfronteiriço e de interesse comum da humanidade, só a
adoção de medidas conjuntas e de eficácia comprovada atenderia aos objetivos
estabelecidos pela Convenção-Quadro. Neste contexto, a cooperação internacional
representa o melhor instrumento para a preservação do meio ambiente e para o
alcance do desenvolvimento sustentável das nações (CALSING, 2005, p.3).

Por conseguinte, veja-se que o artigo 18 do Protocolo estabelece como competência
da Conferência das Partes a aplicação de sanções ao descumprimento das metas de redução,
exigindo, contudo, um documento complementar ao Protocolo.

ARTIGO 18 - A Conferência das Partes na qualidade de reunião das Partes deste
Protocolo deve, em sua primeira sessão, aprovar procedimentos e mecanismos
adequados e eficazes para determinar e tratar de casos de não-cumprimento das
disposições deste Protocolo, inclusive por meio do desenvolvimento de uma lista
indicando possíveis conseqüências, levando em conta a causa, o tipo, o grau e a
freqüência do não-cumprimento. Qualquer procedimento e mecanismo sob este
Artigo que acarrete conseqüências de caráter vinculante deve ser adotado por meio
de uma emenda a este Protocolo. (QUIOTO, 1997).

Por sua vez, observa-se que por trazer normas que obrigam os países a reduzirem a
emissão de gases que causam o efeito estufa, sobretudo, o dióxido de carbono, o Protocolo foi
alvo de controvérsias e resistência em sua ratificação por parte dos países desenvolvidos.
Nesse passo, verifica-se que os Estados Unidos, apesar de assinar o Protocolo, não
ratificaram o mesmo. Antunes (2013, p. 1297) afirma sobre a não aceitabilidade das
obrigações estabelecidas no Protocolo de Kyoto pelos Estados Unidos e assevera atentando-se
para a fragilidade de punir países economicamente fortes, o que representa um ponto frágil da
comunidade internacional, concluindo pela existência de uma problemática ainda não
superada, qual seja, “a norma de direito internacional tende a se transformar em ficção para os
mais fortes, demonstrando que ainda estamos distantes de uma verdadeira civilização”
Fato é que as metas estabelecidas pelo Protocolo de Quioto não se destinam aos
países que não o ratificaram, ‘‘demonstrando ainda um atraso no que condiz a redução dos
gases de efeito estufa e as mudanças climáticas, que estão trazendo consequências
devastadoras como pode ser acompanhado efetivamente pela mídia na atualidade’’
(CAMPOS, 2017, p. 82).
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Por último, veja-se que para o efetivo alcance dos objetivos do Protocolo foram
estabelecidos três mecanismos de flexibilização, quais sejam: (i) Implementação Conjunta;
(ii) Comércio Internacional de Emissões; (iii) Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou
MDL, e o das reduções certificadas de emissão ou RCE, criados para auxiliar as Partes do
Anexo I a reduzir os custos de cumprimento das suas metas de redução de emissões,
realizando ou adquirindo reduções de forma mais barata em outros países.
A Implementação Conjunta (Joint Implementation) está disciplinada no artigo 6º.

ARTIGO 6º - 1. A fim de cumprir os compromissos assumidos sob o Artigo 3,
qualquer Parte incluída no Anexo I pode transferir para ou adquirir de qualquer
outra dessas Partes unidades de redução de emissões resultantes de projetos visando
a redução das emissões antrópicas por fontes ou o aumento das remoções antrópicas
por sumidouros de gases de efeito estufa em qualquer setor da economia, desde que:
(a) O projeto tenha a aprovação das Partes envolvidas; (b) O projeto promova uma
redução das emissões por fontes ou um aumento das remoções por sumidouros que
sejam adicionais aos que ocorreriam na sua ausência; (c) A Parte não adquira
nenhuma unidade de redução de emissões se não estiver em conformidade com suas
obrigações assumidas sob os Artigos 5 e 7; e (d) A aquisição de unidades de redução
de emissões seja suplementar às ações domésticas realizadas com o fim de cumprir
os compromissos previstos no Artigo 3. 2. A Conferência das Partes na qualidade de
reunião das Partes deste Protocolo pode, em sua primeira sessão ou assim que seja
viável a partir de então, aprimorar diretrizes para a implementação deste Artigo,
incluindo para verificação e elaboração de relatórios. 3. Uma Parte incluída no
Anexo I pode autorizar entidades jurídicas a participarem, sob sua responsabilidade,
de ações que promovam a geração, a transferência ou a aquisição, sob este Artigo,
de unidades de redução de emissões. 4. Se uma questão de implementação por uma
Parte incluída no Anexo I das exigênciasmencionadas neste parágrafo é identificada
de acordo com as disposições pertinentes do Artigo 8, as transferências e aquisições
de unidades de redução de emissões podem continuar a ser feitas depois de ter sido
identificada a questão, desde que quaisquer dessas unidades não sejam usadas pela
Parte para atender os seus compromissos assumidos sob o Artigo 3 até que seja
resolvida qualquer questão de cumprimento. (QUIOTO, 1997).

Já o Comércio de Emissões (Emissions Trading), outro mecanismo estabelecido pelo
Protocolo de Quioto, está no artigo 17.

ARTIGO 17 - A Conferência das Partes deve definir os princípios, as modalidades,
regras e diretrizes apropriados, em particular para verificação, elaboração de
relatórios e prestação de contas do comércio de emissões. As Partes incluídas no
Anexo B podem participar do comércio de emissões com o objetivo de cumprir os
compromissos assumidos sob o Artigo 3. Tal comércio deve ser suplementar às
ações domésticas com vistas a atender os compromissos quantificados de limitação e
redução de emissões, assumidos sob esse Artigo. (QUIOTO, 1997).

O referido artigo estabelece a possibilidade de compra e venda do direito de emitir
gases de efeito estufa, ou de créditos de carbono
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Os MDL também visam auxiliar os países em desenvolvimento a atingir o
desenvolvimento sustentável pela promoção, por parte dos governos e das empresas de países
industrializados, de investimentos ambientalmente saudáveis nesses países.
Assim, esses instrumentos representam importantes mecanismos de tutela do meio
ambiente e fazem com que, aos poucos, o sistema econômico possa se adaptar às necessidades
ambientais, forçando o sistema a se coadunar com os objetivos pretendidos. Nos tópicos
seguintes, os MDL e os RCE serão abordados de maneira específica, eis que significam
importantes instrumentos para análise na presente pesquisa.

5.1 O mercado de carbono e os meios de desenvolvimento limpo

A proteção ambiental do clima, com o advento do Protocolo de Kyoto, ganhou uma
nova roupagem. Sem dúvida, a tentativa de comunicação sistêmica entre Direito e Economia,
em que pesem as críticas, foi um grande passo para uma possível proteção.

Cada país recebeu uma meta diferente de redução dos níveis de poluição, devendo,
contudo, ser mantida a meta global combinada. Para alcançar os seus objetivos, os
membros do Protocolo poderiam reduzir a emissão de GEE em seu território ou
negociar com outros países por meio de mecanismos flexíveis, que são o comércio
de certificados de carbono, o mecanismo de desenvolvimento limpo (MDL) e a
implementação conjunta (CALSING, 2005, p. 3).

Os países listados no anexo I do protocolo se comprometeram a reduzir suas
emissões de GEE (Gases de Efeito Estufa) em 5,2% em relação aos níveis de 1990, no
período de 2008 a 2012. Além disso, foi estabelecido que União Europeia e Estados Unidos
devem reduzir suas emissões em 8%, e o Japão em 6% (GUTIERREZ, 2007, p. 274).
Os países constantes do anexo II do protocolo ficaram isentos da responsabilidade de
reduzir suas emissões até 2012, devido ao fato de terem emitido poucos gases no passado, e
os países que já são desenvolvidos não poderiam onerar esses estados que passam agora por
um processo de desenvolvimento. Assim trata o artigo 25 do Protocolo:

ARTIGO 25:
1. Este Protocolo entra em vigor no nonagésimo dia após a data em que pelo menos
55 Partes da Convenção, englobando as Partes incluídas no Anexo I que
contabilizaram no total pelo menos 55 por cento das emissões totais de dióxido de
carbono em 1990 das Partes incluídas no Anexo I, tenham depositado seus
instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão.
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2. Para os fins deste Artigo, “as emissões totais de dióxido de carbono em 1990 das
Partes incluídas no Anexo I” significa a quantidade comunicada anteriormente ou na
data de adoção deste Protocolo pelas Partes incluídas no Anexo I em sua primeira
comunicação nacional, submetida em conformidade com o Artigo 12 da Convenção.
3. Para cada Estado ou organização regional de integração econômica que ratifique,
aceite, aprove ou adira a este Protocolo após terem sido reunidas as condições para
entrada em vigor descritas no parágrafo 1 acima, este Protocolo entra em vigor no
nonagésimo dia após a data de depósito de seu instrumento de ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão.
4. Para os fins deste Artigo, qualquer instrumento depositado por uma organização
regional de integração econômica não deve ser considerado como adicional aos
depositados por Estados Membros da organização. (ORGANIZAÇÃO DAS
NAÇÕES UNIDAS, 1997, p.20).

Mas como funciona esse mercado? O mercado de carbono funciona basicamente da
seguinte maneira: quando há a diminuição de emissão de gases do efeito estufa, que são
geradores do aquecimento global, ‘‘é emitido um certificado eletrônico de crédito de carbono
que pode ser negociado no mercado internacional – são considerados commodities,
negociadas com preço estabelecido no mercado internacional’’ (MENEGUIN, 2012, s.p.).
Um crédito de carbono equivale a uma tonelada de CO² (dióxido de carbono) que
deixa de ser emitida para a atmosfera. São geralmente comprados por empresas do exterior,
que em função de estarem no anexo I do Protocolo têm de reduzir suas emissões de acordo
com o pactuado. Portanto,

O comércio de emissões é um sistema global de compra e venda de emissões de
carbono, baseado no esquema de mercado cap-and-trade. A expressão cap-andtrade, que na tradução livre seria algo como “limite e negociação”, é usada para
denominar um mecanismo de mercado que cria limites para as emissões de gases de
um determinado setor ou grupo. Com base nos limites estabelecidos, são lançadas
permissões de emissão e cada participante do esquema determina como cumprirá
estes limites. As cotas (ou permissões) de emissão podem ser comercializadas, ou
seja, aqueles países (ou firmas) que conseguem emitir menos do que foi estabelecido
a eles podem vender o excedente àqueles que não conseguiram (ou não quiseram)
limitar suas emissões ao número de cotas que tinham.

Os MDL – mecanismos de desenvolvimento limpo – são a base desse mercado, pois
é com eles que as certificações de RCE, de acordo com a quantidade de CO ² que deixou de ser
emitida, são possíveis.
Para que os certificados sejam emitidos, é necessário o cumprimento de uma série de
requisitos estabelecidos no próprio Protocolo de Kyoto, bem como nos organismos
competentes para tanto.
Assim, é importante observar se o projeto está ligado às seguintes áreas:
I) investimento em tecnologias mais eficientes; II) substituição de energias fósseis por
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renováveis; III) racionalização do uso de energia; IV) florestamento e reflorestamento,
demonstrando ainda que contribui com o desenvolvimento sustentável do país onde será
instalado, e mostrando os benefícios reais relativos às mudanças climáticas que serão
verificadas com sua implementação.
Além disso,

Com o fito de implementar mecanismos, a diretoria executiva do Banco Mundial
aprovou o fundo protótipo do Carbono em junho de 1999. Com o objetivo de fazer o
comércio de emissões por meio de um fundo de investimentos que reduzem as
emissões envolvendo carbono, nos quais o Banco Mundial será intermediário para
trazer capital dos países industrializados para os países em desenvolvimento. Dessa
forma, países desenvolvidos podem atingir seus alvos de dedução de emissões
explicitados no protocolo de Quioto. (WEERMYLLER, 2010, p. 139 apud DINIZ,
2001, p. 151).

As etapas a serem seguidas são as seguintes: I) elaboração do documento de
concepção do projeto – DCP; II) validação/aprovação; III) registro; IV) monitoramento;
V) verificação/certificação; VI) emissão e aprovação das RCE.
Na primeira fase, deverá ser feita a descrição das atividades, os limites do projeto, o
plano de monitoramento, estudos de impacto ambiental, a metodologia a ser usada nos
cálculos, além de outros detalhamentos. Após essa fase, o projeto será encaminhado à
Entidade Operacional Designada (EOD), que avaliará e aprovará o projeto para posterior
remessa ao Conselho Executivo do MDL, onde ocorre o registro, que é um pré-requisito para
a emissão das RCE.
Após o registro no Conselho Executivo do MDL, há ainda quatro fases a percorrer
até finalmente chegar à emissão das RCE. Primeiro, inicia-se a etapa do monitoramento, que
resulta na produção de relatórios a serem submetidos à entidade Operacional Designada, o
qual vai fazer a verificação, já na segunda fase, onde são avaliadas as reduções nas emissões
dos gases estufa que se pretendia reduzir. ‘‘Ocorrendo a redução conforme o estabelecido, é
concedida finalmente a certificação da redução das emissões’’ (WEYERMULLER, 2010, p.
140).
Conforme já mencionado, a quantidade de CO² que deixa de ser emitida à atmosfera
deve equivaler a uma tonelada métrica para que seja emitida uma unidade de RCE. Assim,
para se chegar a um valor específico da quantidade de carbono a ser reduzido, deve-se:
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Elaborar um cálculo com base nos fatores de emissão de dióxido de carbono
resultantes da geração de eletricidade pelo Sistema Interligado Nacional, sobretudo
por usinas termelétricas que utilizam combustíveis primários como gás natural,
carvão, e óleo combustível, que provocam emissões em sua queima para produzir
energia elétrica. Essa sistemática de cálculo dos fatores de emissão de CO ² foi
desenvolvida no Brasil pelos Ministérios da Ciência e Tecnologia e de Minas e
Energia conforme diretrizes (Metodologia ACM0002) aprovadas pelo Conselho
Executivo do MDL em Bonn, Alemanha. Assim, “os projetos que ofertem energia
elétrica para a rede ou que reduzem ou eliminam o consumo de energia da rede
devem utilizar o fator de emissão de CO² associado à rede para calcular as reduções
obtidas com a implementação do projeto. (WEYERMULLER, 2010, p. 140).

Com isso podemos verificar que os créditos de carbono devidamente certificados se
transformam em bens que possuem valor comercial e representam uma fonte de receita. Podese considerar, portanto, que na prática esses créditos são a personificação do princípio da
precaução, e da comunicação entre proteção (Direito) e economia.
Não está devidamente definida ainda, no ordenamento jurídico brasileiro, a natureza
jurídica desses créditos. Entretanto, conforme esclarece Hugo Almeida:
Podemos classificar os “Créditos de Carbono” como bens incorpóreos, imateriais ou
intangíveis, tendo em vista que estes não têm existência física, mas são reconhecidos
pela ordem jurídica (Protocolo de Quioto), tendo valor econômico para o homem,
uma vez que são passíveis de negociação (WEYERMULLER, 2010 apud
ALMEIDA, 2008, p. 15).

Vistos os principais aspectos relacionados aos créditos de carbono, passa-se à análise
dos MDL e como tem sido sua implementação no Brasil.
5.1.1 Mecanismos de Desenvolvimento Limpo – MDL – e sua implementação no Brasil

Pode-se dizer que os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo surgiram de uma ideia
brasileira. O Brasil, no ano de 1997, apresentou ao secretariado da convenção de Bonn, na
Alemanha, uma proposta de criação de um Fundo de Desenvolvimento Limpo. Com a
instituição desse fundo, ‘‘países inadimplentes com as metas de redução deveriam depositar
valores, que seriam utilizados pelos países em desenvolvimento, com o objetivo de ajudá-los
a não cometer os mesmos erros que os países desenvolvidos’’ (MARCHEZI; AMARAL,
2008, p. 108).
Tal proposta não vingou, mas com o advento do Protocolo de Kyoto criou-se uma
ideia parecida, na qual os Mecanismos de Desenvolvimento Limpo possibilitam que os
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‘‘países desenvolvidos possam adquirir Certificados de Redução de Emissões ou RCE, em
projetos gerados nos países em desenvolvimento, como forma de cumprir suas metas de
redução’’ (MARCHEZI; AMARAL, 2008, p. 106).
Com efeito, o artigo 12.2 do Protocolo de Kyoto define que:

O objetivo do mecanismo de desenvolvimento limpo deve ser assistir às Partes não
incluídas no Anexo I para que atinjam o desenvolvimento sustentável e contribuam
para o objetivo final da Convenção, e assistir às Partes incluídas no Anexo I para
que cumpram seus compromissos quantificados de limitação e redução de emissões,
assumidos no Artigo 3 (PROTOCOLO DE KYOTO. op. cit. p. 14).

Vê-se que os MDL são importante instrumento para uma possível redução da
concentração dos gases estufa – os GEE – da atmosfera terrestre. Apesar de esse mecanismo
estar previsto no Protocolo, sua regulamentação efetiva se deu com a conferência das partes,
as Cops.
Na Cop 4 foi iniciada a discussão acerca de um plano de ação para a implementação
de mecanismos que venham a flexibilizar a instituição dos MDL. Assim, na Cop 8 foi criado
o mercado de crédito de carbono, o qual veio a possibilitar que esses mecanismos possam ter
eficácia na prática.
Segundo Marchezi e Amaral, até o momento as operações realizadas no mercado de
carbono, ou seja, as negociações de RCEs entre as partes interessadas, sustentam-se de duas
formas:
• Negociação entre a parte geradora de RCE e a que pretende obtê-la em momento
posterior a implantação do projeto e após a emissão das RCEs correspondentes a
redução obtida e
• Negociação das RCEs entre as partes interessadas antes da implementação do
projeto de MDL que gerará as RCEs. Nesse caso, devido o risco, o valor a ser pago
pelas RCEs vem a ser abaixo do valor que seria pago se o projeto já estivesse
implementado e com a certificação das RCEs (MARCHEZI; AMARAL, 2008, p.
16).

A primeira etapa que o projeto deve cumprir é a elaboração do documento de
Concepção de Projeto (DCP), que deve ser enviado à Entidade Operacional Designada (EOD)
para que seja realizada sua validação e aprovação. Após aprovado, o projeto deverá ser
submetido ao Conselho Executivo do MDL – com base no relatório de validação –, o qual
deverá se pronunciar a favor ou contra a linha de base e metodologia de monitoramento
apresentada no projeto.
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Em sendo aceito, o projeto poderá ser registrado no Conselho Executivo do MDL.
Logo após é iniciada a etapa de monitoramento que deverá ocorrer conforme o DCP e medirá
se os resultados previstos estão sendo alcançados. ‘‘Os resultados são encaminhados a EOD
para verificação do projeto, assim são realizadas várias revisões periódicas que têm o objetivo
de identificar se as reduções de carbono ocorreram com a implementação do MDL. Se
positiva a resposta, está tudo pronto para a certificação’’ (MARCHEZI; AMARAL, 2008, p.
18).
As atividades dos projetos de MDL podem ser divididas em pequena e larga escala
de acordo com o Protocolo de Marrakesh.
Assim os projetos de pequena escala são:
• de energia renováveis com capacidade máxima de produção equivalente a até 15
megawatts;
• de melhoria da eficácia energética, que reduzam o consumo de energia até o
equivalente a 15 gigawatts/hora por ano;
• que reduzam emissões antrópicas por fonte quando emitam diretamente menos do
que 15 quilotoneladas equivalentes de CO2 por ano.
Os demais que não se enquadram nessas definições são considerados de larga escala.
Pode-se observar que tais projetos de MDL são intrinsecamente ligados aos RCEs. Tais
mecanismos funcionam em conjunto, já que é interessante economicamente estabelecer
mecanismos de desenvolvimento limpo, para que se possa vender créditos àqueles que, com
elevado índice de emissão de GEE, não conseguem frear de imediato seu mercado.
De acordo com Weyermuller:

Que a comercialização de RCE ou créditos de carbono da forma como prevista no
protocolo de Kyoto e regulamentada em Marrakesh (COP 7, em 2001), representa
uma forma ou uma estratégia viável para comunicar o princípio da precaução do
sistema social do Direito para o da Economia, na medida em que consiste numa
espécie de elo, de comunicação aceira (compreendida) pelas racionalidades distintas
dos sistemas envolvidos. Assim é, pois se trata de uma criação jurídica (pois prevista
num tratado internacional) que carrega um elemento capaz de ser compreendido e
assimilado pela racionalidade própria da economia, qual seja, uma vantagem
econômica, uma fonte de receita. (WEYERMULLER, 2010, p. 142).

Desde a ratificação do Protocolo de Kyoto, muitos projetos de MDL se
desenvolveram no mundo. O Brasil ocupa a terceira posição em termos de potencial de
redução de emissões de gases do efeito estufa no primeiro período de crédito dos projetos.
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Dessa forma:

Duas situações complementam esses números e servem como exemplos da
relevância do MDL no Brasil: as suas emissões de óxido nitroso (N2O) no setor
industrial brasileiro são zeradas com o funcionamento de apenas cinco projetos
MDL. Já o esforço para redução de redução de gás metano (CH4) em aterros
sanitários, conta com 30 projetos já registrados no Conselho Executivo do MDL.
Juntos, eles representam uma redução da ordem de 55% das emissões de metano em
aterros em 1990 (Mecanismos de Desenvolvimento Limpo).23

Assim a maioria dos projetos de MDL desenvolvidos no Brasil é de larga escala, o
que totaliza 56% dos projetos. Esses projetos representam uma redução de emissões anuais
projetadas para o primeiro período de obtenção de créditos de 7% das reduções em todo o
mundo, ficando somente abaixo da China, com 52%, e da Índia, com 19%, dados do ano de
2008.
Conforme a última compilação feita pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, datada
do ano de 2011, a distribuição das atividades de projeto no Brasil por escopo setorial podem
ser definidas como: 7,5% em aterros sanitários; 9,6% em troca de combustíveis fósseis;
15,9% em suinocultura e 51,4% em energia renovável – Status Atual das Atividades de
Projeto no Âmbito do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) no Brasil e no Mundo.
Na obra ‘‘Direito Ambiental e aquecimento global’’, André Rafael Weyermuller
exemplifica e faz um estudo de um projeto de MDL no Brasil que é o Parque Eólico de
Osório – RS, o qual é capaz de produzir 425 milhões de kW/h por ano de energia elétrica,
sendo o maior dessa natureza na América latina, assim:

Com o empreendimento do Parque Eólico de Osório (RS), temos materializada a
instalação de uma fonte de energia limpa de alta tecnologia que vem a ser um MDL
(pois passou por todas as fases necessárias para tanto), que promove ao mesmo
tempo o desenvolvimento sustentável do Brasil e proporciona sua contribuição ao
cumprimento das metas de redução de GEE através da futura comercialização de
RCE ou créditos de carbono, que representam também uma forma de receita à
empresa. Trata-se portanto, de um incentivo econômico que acaba por promover o
que se poderia conceber como uma comunicação intersistêmica ambientalmente
relevante de precaução a uma possível realidade de mudanças climáticas que
representam uma ameaça à própria existência da espécie humana.
(WEYERMULLER, 2010, p. 154).

Os participantes desse projeto foram a Ventos do Sul Energia S.A., criada e
registrada no Brasil em 2005, que tem como acionistas a empresa Enerfin Enervento S.A., da
23

Disponível
em:
<http://www.cop15.gov.br/pt-BR/index7ed9.html?page=panorama/mecanismo-dedesenvolvimento-limpo>. Acesso em: 17 nov. 2017.
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Espanha; e a Econergy Brasil Ltda. e FCA Assessoria Ambiental Ltda., empresas brasileiras
prestadoras de consultoria, responsáveis pela realização do cálculo de redução dos GEEs, bem
como seu registro.
Começou a ser construída em 2005 e contou com o labor de cerca de 1.000
profissionais revezando-se em turnos a fim de cumprir os prazos. Foram utilizados na obra
guindastes móveis capazes de erguer 750 toneladas a 100 metros de altura; uma das torres,
por exemplo, consumiu cerca de ‘‘430 metros cúbicos de concreto, e ainda 60 toneladas de
aço necessárias para sustentar os 25 seguimentos de concreto que compõe cada uma das
torres, que se apoiam sobre 32 estacas de 50 centímetros de diâmetro que estão a 25, 35
metros de profundidade’’ (WEYERMULLER, 2010, p. 156).
Além disso, ‘‘produz energia elétrica a partir do vento composta de 75 aerogeradores
de avançada tecnologia construídos no Brasil pela empresa Wobben Windpower. As pás das
hélices medem 35 metros de raio, instaladas em torres de 98 metros de altura’’
(WEYERMULLER, 2010, p. 156).
Houve antes da instalação do parque dois anos de análises ambientais e um estudo de
impacto ambiental simplificado preparados pelas empresas de consultoria já citadas. Em abril
de 2006, o primeiro aerogerador foi ligado ao Sistema Integrado Nacional. Assim esse projeto
evita que cerca de 1.038.275 toneladas de CO², equivalente ao primeiro período de 7 anos,
sejam emitidas à atmosfera.

5.2 Políticas públicas sobre mudança do clima e adaptação no Brasil

Em âmbito federal,

o principal marco relacionado as mudanças climáticas é

a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 2009, cujo órgão
responsável por sua implementação é o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima
(CIM), o qual será analisada de maneira mais promeorizada no próximo capítulo,
A partir da legislação pertinente a matéria, o Ministério do Meio Ambiente (MMA)
procura definir estratégias para propositura de políticas relacionadas ao monitoramento e à
implementação dos planos setoriais de mitigação e adaptação contidos na PNMC.
O principal instrumento para levar adiante ações de adaptação é o Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima (PNA), instituído em 10 de maio de 2016 por meio
da Portaria nº 150, cuja elaboração foi realizada pelo governo federal em colaboração com a
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sociedade civil, setor privado e governos estaduais, objetivando promover a redução da
vulnerabilidade nacional à mudança do clima e realizar a gestão do risco associada a esse
fenômeno.
Na

elaboração

do

PNA

foram

considerados

11

setores,

quais

sejam:

Agricultura (Agriculture), Recursos Hídricos (Water Resources), Segurança Alimentar e
Nutricional , Biodiversidade, Cidades,

Gestão

de

Risco

de

Desastres, Indústria

e

Mineração, Infraestrutura, Povos e Populações Vulneráveis, Saúde e Zonas Costeiras.
A importância da implementação do PNA foi reforçada na Contribuição
Nacionalmente Determinada ( (iNDC, na sigla em inglês) declarada pelo Brasil no contexto
internacional do ‘‘Acordo de Paris’.
A NDC brasileira é o documento do governo brasileiro que registra os principais
compromissos e contribuições Brasil para o futuro acordo climático prevendo metas de
mitigação e ações em adaptação. A meta de redução de emissões de gases de efeito estufa é de
37% até 2025 e há o indicativo de redução de 43% até 2030, ambas comparadas aos níveis de
2005.
Para alcançar as metas de redução, serão adotadas políticas em diversas áreas. Na
matriz energética, o Brasil pretende assegurar 45% de fontes renováveis, incluindo as
hidrelétricas, ‘‘enquanto a média global é de apenas 13%. No setor de uso da terra, a previsão
é restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de vegetação em território nacional, além de
acabar com o desmatamento ilegal’’ (MMA, 2016, s/p.).
Em relação à adaptação, o documento descreve como fundamental que sejam
realizadas ações nesta agenda, coloca a dimensão social (proteção às populações vulneráveis)
no cerne da estratégia de adaptação brasileira, e afirma que “o PNA fornecerá as bases para
que o Brasil reforce sua capacidade de adaptação, de avaliação de riscos climáticos e de
gestão de vulnerabilidades nos níveis nacional, estadual e municipal” (República Federativa
do Brasil, 2015).
Já em âmbito Estadual e Municipal, verifica-se um papel de grande relevância na
agenda de adaptação, em virtude de sua proximidade com os problemas locais e maior
facilidade de articulação onde, de fato, a ação de adaptação ocorre, de maneira que se possa
promover a adaptação à mudança do clima de modo estruturante para um processo de
desenvolvimento resiliente sob diversos recortes setoriais e temáticos.
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Em relação a esfera estadual, há uma mobilização no sentido de criar políticas e
estratégias de adaptação à mudança do clima.
O Observatório de Políticas Públicas de Mudanças Climáticas do Fórum Clima reúne
informações sobre as políticas estaduais existentes e suas metas, além de fóruns estaduais e
projetos de lei. Até outubro de 2017, haviam sido sancionadas 16 leis estaduais em mudança
do clima e era possível consultar informações sobre iniciativas de adaptação dos seguintes
estados:


Acre: Plano Estadual de Recursos Hídricos que inclui medidas de adaptação



Espírito Santo: Programa Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas



Minas Gerais: Plano de Energia e Mudanças Climáticas, que inclui Estratégia

de Adaptação Regional


Paraná: Programa Estadual de Adaptação às Mudanças Climáticas



Pernambuco: Plano Estadual de Mudanças Climáticas



Rio de Janeiro: Plano Estadual sobre Mudança do Clima e Mapa da

Vulnerabilidade da População dos Municípios fluminenses frente às mudanças climáticas


Rondônia: Plano Integrado de Reconstrução e Prevenção de Desastres



Santa Catarina: Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos e

Desastres Naturais na Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí.

Com a criação de novas políticas subnacionais no tema de mudança do clima, fazemse necessárias a coordenação e a harmonização entre os diferentes níveis de governo, em
diálogo com os diferentes setores interessados, para que se possa chegar aos objetivos
propostos pelas políticas, envolvendo a identificação da exposição do país a impactos atuais e
futuros com base em projeções de clima, a identificação e análise da vulnerabilidade à esses
possíveis impactos e a definição de ações e diretrizes que promovam a adaptação voltadas
para cada setor.
Em nível municipal, algumas cidades já se preparam com estratégias e planos de
adaptação, como é o caso das cidades litorâneas do Rio de Janeiro - RJ e de Santos - SP, que
buscam formas de enfrentar as consequências do aumento do nível do mar.
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6 A POLÍTICA NACIONAL DE MUDANÇA DO CLIMA E SUAS NUANCES

Institucionalmente, o Brasil está aperfeiçoando o arcabouço jurídico interno no
tratamento do tema da mudança climática, sendo a Política Nacional Sobre Mudança do
Clima (PNMC), criada pela Lei nº. 12.187, de 29 de dezembro de 2009, o principal
instrumento, pois concretiza uma legislação interna para o clima, que veio assegurar o que foi
acordado em instrumentos internacionais, além de representar uma base jurídica, para que
sejam, em seguida, implementados os mecanismos por ela traçados, com respaldo no
princípio do desenvolvimento sustentável.
A Lei n.º 12.187 de 2009, conhecida como Política Nacional sobre Mudança do
Clima, foi um grande avanço na legislação brasileira, com o objetivo de garantir o
desenvolvimento econômico e social bem como contribuir para a proteção do sistema
climático mundial, oficializando o compromisso voluntário do país firmado com a
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre mudança do clima, quanto à redução na emissão
de gases de efeito estufa.
Desse modo, tal política pública veio dotada de princípios, objetivos e diretrizes para
a consecução da proteção do clima, além de ter instituído instrumentos e órgãos, bem como
estabeleceu metas para a diminuição dos gases de efeito estufa (GEE).
Vale frisar que essa Política Nacional não apresenta em seu texto um dispositivo
específico sobre a preocupação com o aquecimento global, mesmo porque o assunto somente
tornou-se conhecido após o 4º Relatório de Avaliação do IPCC, em 2007, entretanto, verificase que a PNMA possui diversos dispositivos que podem ser considerados parte da
preocupação com as mudanças climáticas, sobretudo, quando define como um de seus
objetivos a preservação da qualidade ambiental, e institui a atmosfera como parte dos recursos
naturais a serem protegidos.
No sentido de frear as alterações causadas pelo lançamento de gases do efeito estufa
na atmosfera, resolveu-se tomar providências com atitudes a serem concretizadas a curto,
médio e longo prazo, a fim de diminuir as causas do efeito estufa acentuado. Assim ‘‘com
vistas a se evitar catástrofes iminentes, os prazos curtos devem cobrir desde o agora até o ano
de 2020. Os prazos médios devem ir de 2020 a 2030, e os longos voltam-se para a partir de
2040’’ (MILARÉ, 2014, p. 210).
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A questão fulcral da lei está na ação dos gases de efeito estufa na atmosfera, no
controle desse tipo de poluição que atinge as camadas superiores da atmosfera e geram um
consequente aumento nas temperaturas do planeta. Desse modo:

Cerca de três meses antes da edição da Lei 12.187/2009, o Executivo Federal,
através dos Ministérios da Ciência e Tecnologia (MCT) e do Meio Ambiente
(MMA), instituiu, pela Portaria Interministerial MCT-MMA 356, de 25.09.2009, o
Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas – PBMC, “com o objetivo de
disponibilizar a tomadores de decisão e a sociedade, informações técnico-científicas
sobre mudanças climáticas , mediante (i) uma avaliação integrada e objetiva do
conhecimento técnico e científico produzido no País e no exterior; (ii) elaboração e
publicação periódica de Relatórios de Avaliação Nacional, Relatórios Técnicos-RT
e Sumários para Tomadores de Decisão-STD no que se refere às mudanças
climáticas e seus efeitos. (MILARÉ, 2014, p. 1.147).

O PBMC tem o objetivo de fornecer informações científicas sobre o tema aos
tomadores de decisões, pois a partir de dados com maior fundamento, os envolvidos poderão
deliberar com mais critério.
Em se tratando da lei propiamente dita, o artigo 2º da Lei n.º 12.187 de 2009, tratou
de definir termos que são utilizados no corpo da lei. Assim, foram definidos os conceitos de:
adaptação, efeitos adversos da mudança do clima, emissões, fonte, gases de efeito estufa,
impacto, mitigação, mudança do clima, sumidouro e vulnerabilidade.

Art 2º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: I - adaptação: iniciativas e
medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos
efeitos atuais e esperados da mudança do clima; II - efeitos adversos da mudança do
clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes da mudança do clima que
tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição, resiliência ou
produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos; III - emissões:
liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera numa área
específica e num período determinado; IV - fonte: processo ou atividade que libere
na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; V gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na
atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha; VI - impacto: os efeitos da
mudança do clima nos sistemas humanos e naturais; VII - mitigação: mudanças e
substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e as emissões por unidade
de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as emissões de
gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros; VIII - mudança do clima:
mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente atribuída à atividade
humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some àquela
provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos
comparáveis; IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da
atmosfera gás de efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e X vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de
sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de
mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da
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mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
(BRASIL, 2009) .

Já o artigo 3º estabelece os princípios de Direito Ambiental por ela observados e
expressamente elenca os princípios da precaução, prevenção, participação cidadã,
desenvolvimento sustentável e das responsabilidades comuns.

Art. 3º - A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade
dos entes políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios
da precaução, da prevenção, da participação cidadã, do desenvolvimento sustentável
e o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito
internacional, e, quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será
considerado o seguinte: I - todos têm o dever de atuar, em benefício das presentes e
futuras gerações, para a redução dos impactos decorrentes das interferências
antrópicas sobre o sistema climático; II - serão tomadas medidas para prever, evitar
ou minimizar as causas identificadas da mudança climática com origem antrópica no
território nacional, sobre as quais haja razoável consenso por parte dos meios
científicos e técnicos ocupados no estudo dos fenômenos envolvidos; III - as
medidas tomadas devem levar em consideração os diferentes contextos
socioeconomicos de sua aplicação, distribuir os ônus e encargos decorrentes entre os
setores econômicos e as populações e comunidades interessadas de modo equitativo
e equilibrado e sopesar as responsabilidades individuais quanto à origem das fontes
emissoras e dos efeitos ocasionados sobre o clima; IV - o desenvolvimento
sustentável é a condição para enfrentar as alterações climáticas e conciliar o
atendimento às necessidades comuns e particulares das populações e comunidades
que vivem no território nacional; V - as ações de âmbito nacional para o
enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem
considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por
entidades públicas e privadas; VI – (VETADO). (BRASIL, 2009).

Deve-se falar agora sobre a principal questão relativa a essa Lei, que são os seus
objetivos, e como eles se coadunam com o presente trabalho na medida em que são
importantes mecanismos de proteção ambiental, a tutelar no âmbito interno o Direito
Ambiental, e a consequente diminuição do lançamento de gases de efeito estufa.
Dessa forma, os principais objetivos de acordo com o art. 4º da Lei 12.187/2009 são:
Art. 4º A Política Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC visará:
I – à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
II – à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relações às suas
diferentes fontes;
III – (Vetado);
IV – ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito
estufa no território nacional;
V – à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima
pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes
econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles
especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
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VI – à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como patrimônio Nacional;
VII – à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo
aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII – ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões – MBRE
Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima
deverão estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o
crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais. (BRASIL, 2009).

Importante frisar que os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima
deverão estar em consonância com o desenvolvimento econômico, sendo que o parágrafo
único do referido artigo enfatiza que estes objetivos deverão sempre pautar-se no princípio do
desenvolvimento sustentável e no crescimento econômico do país, além da busca, acima de
tudo, da erradicação da pobreza e da redução das diferenças sociais.
Prosseguindo com a análise da PNMC, é necessário transcrever as diretrizes do
plano, prevista no artigo 5º:

Art. 5º - São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima: I - os
compromissos assumidos pelo Brasil na Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, no Protocolo de Quioto e nos demais documentos sobre
mudança do clima dos quais vier a ser signatário; II - as ações de mitigação da
mudança do clima em consonância com o desenvolvimento sustentável, que sejam,
sempre que possível, mensuráveis para sua adequada quantificação e verificação a
posteriori; III - as medidas de adaptação para reduzir os efeitos adversos da mudança
do clima e a vulnerabilidade dos sistemas ambiental, social e econômico; IV - as
estratégias integradas de mitigação e adaptação à mudança do clima nos âmbitos
local, regional e nacional; V - o estímulo e o apoio à participação dos governos
federal, estadual, distrital e municipal, assim como do setor produtivo, do meio
acadêmico e da sociedade civil organizada, no desenvolvimento e na execução de
políticas, planos, programas e ações relacionados à mudança do clima; VI - a
promoção e o desenvolvimento de pesquisas científico-tecnológicas, e a difusão de
tecnologias, processos e práticas orientados a: a) mitigar a mudança do clima por
meio da redução de emissões antrópicas por fontes e do fortalecimento das
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa; b) reduzir as
incertezas nas projeções nacionais e regionais futuras da mudança do clima; c)
identificar vulnerabilidades e adotar medidas de adaptação adequadas; VII - a
utilização de instrumentos financeiros e econômicos para promover ações de
mitigação e adaptação à mudança do clima, observado o disposto no art. 6o; VIII - a
identificação, e sua articulação com a Política prevista nesta Lei, de instrumentos de
ação governamental já estabelecidos aptos a contribuir para proteger o sistema
climático; IX - o apoio e o fomento às atividades que efetivamente reduzam as
emissões ou promovam as remoções por sumidouros de gases de efeito estufa; 58 X
- a promoção da cooperação internacional no âmbito bilateral, regional e multilateral
para o financiamento, a capacitação, o desenvolvimento, a transferência e a difusão
de tecnologias e processos para a implementação de ações de mitigação e adaptação,
incluindo a pesquisa científica, a observação sistemática e o intercâmbio de
informações; XI - o aperfeiçoamento da observação sistemática e precisa do clima e
suas manifestações no território nacional e nas áreas oceânicas contíguas; XII - a
promoção da disseminação de informações, a educação, a capacitação e a
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conscientização pública sobre mudança do clima; XIII - o estímulo e o apoio à
manutenção e à promoção: a) de práticas, atividades e tecnologias de baixas
emissões de gases de efeito estufa; b) de padrões sustentáveis de produção e
consumo. (BRASIL, 2009).

Como se vê, as diretrizes reforçam o compromisso do Brasil assumido
internacionalmente de implementar as denominadas NAMAs (Nationally Appropriate
Mitagation Actions) ou Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas.
Vistos os objetivos da Lei n.º 12.187/2009, passa-se agora aos instrumentais trazidos
pela lei para uma efetiva aplicação. Na ausência de instrumentos adequados de proteção, a Lei
se tornaria inócua. Assim os arts. 6° e 7º estabelecem:

Art. 6º - São instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima: I - o Plano
Nacional sobre Mudança do Clima; II - o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
III - os Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento nos biomas;
IV - a Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas
sobre Mudança do Clima, de acordo com os critérios estabelecidos por essa
Convenção e por suas Conferências das Partes; V - as resoluções da Comissão
Interministerial de Mudança Global do Clima; 20 BRASIL. Lei nº 12.187, de 29 de
Dezembro de 2009. Art. 5º. 59 VI - as medidas fiscais e tributárias destinadas a
estimular a redução das emissões e remoção de gases de efeito estufa, incluindo
alíquotas diferenciadas, isenções, compensações e incentivos, a serem estabelecidos
em lei específica; VII - as linhas de crédito e financiamento específicas de agentes
financeiros públicos e privados; VIII - o desenvolvimento de linhas de pesquisa por
agências de fomento; IX - as dotações específicas para ações em mudança do clima
no orçamento da União; X - os mecanismos financeiros e econômicos referentes à
mitigação da mudança do clima e à adaptação aos efeitos da mudança do clima que
existam no âmbito da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima e do Protocolo de Quioto; XI - os mecanismos financeiros e econômicos, no
âmbito nacional, referentes à mitigação e à adaptação à mudança do clima; XII - as
medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento de
processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e remoções de
gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as quais o
estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e concorrências públicas,
compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, permissão, outorga
e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais, para as
propostas que propiciem maior economia de energia, água e outros recursos naturais
e redução da emissão de gases de efeito estufa e de resíduos; XIII - os registros,
inventários, estimativas, avaliações e quaisquer outros estudos de emissões de gases
de efeito estufa e de suas fontes, elaborados com base em informações e dados
fornecidos por entidades públicas e privadas; XIV - as medidas de divulgação,
educação e conscientização; XV - o monitoramento climático nacional; XVI - os
indicadores de sustentabilidade; XVII - o estabelecimento de padrões ambientais e
de metas, quantificáveis e verificáveis, para a redução de emissões antrópicas por
fontes e para as remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa;
XVIII - a avaliação de impactos ambientais sobre o microclima e o macroclima.
(BRASIL, 2009).
Art. 7º - Os instrumentos institucionais para a atuação da Política Nacional de
Mudança do Clima incluem: I - o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima;
II - a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima; III - o Fórum
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Brasileiro de Mudança do Clima; IV - a Rede Brasileira de Pesquisas sobre
Mudanças Climáticas Globais - Rede Clima; V - a Comissão de Coordenação das
Atividades de Meteorologia, Climatologia e Hidrologia. (BRASIL, 2009).

Esses são órgãos institucionais, que tem a função de organizar sistematicamente a
Política. Essa organização é feita de forma coordenada a partir do efetivo estabelecimento dos
órgãos de governo, tendo como prerrogativa essencial, funções e atribuições claramente
definidas.
Percebe-se, dessa forma, que a Política Nacional de Mudanças do Clima foi um
importante avanço no âmbito interno, a traçar diretrizes que se coadunam com as aspirações
externas, fazendo com que o Brasil lance mão de esforços ainda maiores no combate à
emissão de gases estufa.
Passando-se mais a frente, o artigo 12 da PNMC discrimina um compromisso
nacional voluntário de redução de emissões de gases de efeito estufa entre 36,1% e 38,9% das
emissões nacionais projetadas até 2020. Assim, o parágrafo único do artigo 12 dispõe que um
decreto específico trará detalhamento das ações para alcançar os objetivos.

Art. 12. Para alcançar os objetivos da PNMC, o País adotará, como compromisso
nacional voluntário, ações de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, com
vistas em reduzir entre 36,1% (trinta e seis inteiros e um décimo por cento) e 38,9%
(trinta e oito inteiros e nove décimos por cento) suas emissões projetadas até 2020.
Parágrafo único. A projeção das emissões para 2020 assim como o detalhamento das
ações para alcançar o objetivo expresso no caput serão dispostos por decreto, tendo
por base o segundo Inventário Brasileiro de Emissões e Remoções Antrópicas de
Gases de Efeito Estufa não Controlados pelo Protocolo de Montreal, a ser concluído
em 2010. (BRASIL, 2009).

Vale apontar que não havia uma regulamentação da PNMC na época de sua entrada
em vigor, tampouco o artigo 12, entretanto, em 9 de dezembro de 2010, foi promulgado o
Decreto Presidencial n. 7.390, com o fim de regulamentar os artigos 6º, 11º e 12º da PNMC.
Assim, no que diz respeito à regulamentação da meta nacional estabelecida pelo
artigo 12 da PNMC, o artigo 5º e 6° do Decreto nº 7.390/2010 mensuram a projeção do
Brasil referente as emissões nacionais de gases de efeito estufa para o ano de 2020, bem como
as ações que devem ser implementadas para redução dos níveis de emissões de GEE.

Art. 5º - A projeção das emissões nacionais de gases do efeito estufa para o ano de
2020 de que trata o parágrafo único do art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009, é de 3.236
milhões tonCO2eq de acordo com detalhamento metodológico descrito no Anexo
deste Decreto, composta pelas projeções para os seguintes setores: I - Mudança de
Uso da Terra: 1.404 milhões de tonCO2eq; II - Energia: 868 milhões de tonCO2eq;
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III - Agropecuária: 730 milhões de tonCO2eq; e IV - Processos Industriais e
Tratamento de Resíduos: 234 milhões de tonCO2eq. Art. 6º - Para alcançar o
compromisso nacional voluntário de que trata o art. 12 da Lei nº 12.187, de 2009,
serão implementadas ações que almejem reduzir entre 1.168 milhões de tonCO2eq e
1.259 milhões de tonCO2eq do total das emissões estimadas no art. 5o.
§ 1o Para cumprimento do disposto no caput, serão inicialmente consideradas as
seguintes ações contidas nos planos referidos no art. 3o deste Decreto: I - redução de
oitenta por cento dos índices anuais de desmatamento na Amazônia Legal em
relação à média verificada entre os anos de 1996 a 2005; II - redução de quarenta
por cento dos índices anuais de desmatamento no Bioma Cerrado em relação à
média verificada entre os anos de 1999 a 2008; III - expansão da oferta hidroelétrica,
da oferta de fontes alternativas renováveis, notadamente centrais eólicas, pequenas
centrais hidroelétricas e bioeletricidade, da oferta de biocombustíveis, e incremento
da eficiência energética; IV - recuperação de 15 milhões de hectares de pastagens
degradadas; V - ampliação do sistema de integração lavoura-pecuária-floresta em 4
milhões de hectares; VI - expansão da prática de plantio direto na palha em 8
milhões de hectares; VII - expansão da fixação biológica de nitrogênio em 5,5
milhões de hectares de áreas de cultivo, em substituição ao uso de fertilizantes
nitrogenados; VIII - expansão do plantio de florestas em 3 milhões de hectares; IX ampliação do uso de tecnologias para tratamento de 4,4 milhões de m3 de dejetos de
animais; e X - incremento da utilização na siderurgia do carvão vegetal originário de
florestas plantadas e melhoria na eficiência do processo de carbonização. § 2o
Outras ações de mitigação, que contribuam para o alcance do compromisso nacional
voluntário previsto no caput deste artigo, serão definidas nos planos de que tratam
os arts. 6º e 11 da Lei nº 12.187, de 2009, e em outros planos e programas
governamentais. § 3o As ações de que trata este artigo serão implementadas de
maneira coordenada e cooperativa pelos órgãos governamentais, devendo ser
revisadas e ajustadas sempre que for necessário para o alcance dos objetivos finais
pretendidos, observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 2o. § 4o As ações referidas
neste artigo poderão ser implementadas inclusive por meio do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo ou de outros mecanismos no âmbito da Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. (BRASIL, 2010).

Nesse passo, nota-se que tais metas de redução tem o condão de fortalecer o papel do
país como um importante interlocutor no âmbito das negociações do Regime Internacional de
Mudanças Climáticas, e, deverão ser reguladas mediante planos setoriais de mitigação e de
adaptação às mudanças climáticas, a que faz referência o artigo 11 da PNMC, bem como
deverão ser implementadas por meio de mecanismos no âmbito da Convenção Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima e do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL).
Por sua vez, o grande desafio de controle dos desmatamentos ilegais e das queimadas
em território nacional24, em especial, na Amazônia, podem comprometer tal compromisso,
24

Cerca de 70% das emissões brasileiras de gases que contribuem para o aquecimento global vêm do uso da
terra e das florestas. Por conta disso, a própria Política Nacional sobre Mudança do Clima determina que as
políticas públicas devem se compatibilizar com ela. Na Conferência sobre o Clima realizada em Copenhague
(COP-15), na Dinamarca, o país se comprometeu a reduzir suas emissões entre 36,1% e 38,9% em relação às
projetadas para 2020; diminuir em 80% o desmatamento na Amazônia (menos 564 milhões de toneladas de CO2
até 2020); e reduzir em 40% o desmatamento no Cerrado (diminuição de 104 milhões de toneladas de CO2 até
2020) (SENADO FEDERAL, 2016, s/p.).
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tendo em vista que diferentemente do que ocorre nos países desenvolvidos, a maior parte das
emissões dos gases de efeito estufa (CO2, CH4, N2O, SF6, PFCs e HFCs) é proveniente da
mudança no uso da terra, os desmatamentos e as queimadas em uma mesma base
comparativa, em termos do Poder de Aquecimento Global de cada um.
O Gráfico abaixo retrata, em CO2 equivalente, as emissões brasileiras em 1994.
Gráfico 1 - Emissões de CO2 por setor – 1994.

Fonte: Adaptado da Comunicação Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (MCT,2004).

Assim, verifica-se que o Brasil tem passado por sérios problemas no enfrentamento
do desmatamento e do mau uso da terra, sendo certo que grande porcentagem do
desmatamento ocorre na região amazônica, fazendo com que o governo brasileiro demande
por políticas públicas intersetoriais que possam atuar na prevenção e mitigação deste
problema. Por outro lado, ao tomar a iniciativa de estabelecer metas para redução de gases de
efeito estufa, o Brasil avança mais um passo em sua legitimação de interlocutor no âmbito das
negociações do RIMC, estimulando a adoção de metas voluntárias por outros países.
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Por conseguinte, verifica-se que o art. 7° do Decreto nº 7.390/10, dispõe acerca do
Comitê Interministerial Mudança do Clima (CIM) 25, como o responsável pela coordenação
geral das ações de mitigação a serem elaboradas no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança
do Clima, conferindo-lhe, a princípio, o papel de regulamentador.
Vale observar que no Brasil, a Política Nacional sobre Mudança do Clima foi
lançada após a adoção do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, tratando-se de
mecanismos reais de implementação de uma Convenção-Quadro seguida de um Protocolo no
interior dos países, diferentemente do que ocorre com outros países, como por exemplo,
Canadá e Suécia, onde a política se consolida antes da execução de ações em termos de
institucionalização de políticas públicas na área da mudança do clima.
Assim, no dia 1º de dezembro de 2008, o Grupo Executivo do Comitê
Interministerial sobre Mudança do Clima apresentou, em Brasília/DF, o Plano Nacional sobre
Mudança Climática, que também contou com o incentivo do Fórum Brasileiro de Mudança do
Clima (FBMC) 26.
O objetivo geral do Plano Nacional sobre Mudança do Clima é identificar, planejar,
orientar, estruturar e coordenar as ações e medidas de governo que possam ser empreendidas
para mitigar as emissões de gases de efeito estufa geradas no Brasil, bem como aquelas
necessárias à adaptação da sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima,
através de reuniões e consultas públicas com a participação de diversos setores da sociedade,
que culminaram em documentos usados para o incentivo e melhoramento do PNMC.
Observa-se que o Plano Nacional foi estruturado em quatro eixos, quais sejam: (i)
oportunidades de mitigação; (ii) impactos, vulnerabilidades e adaptação; (iii) pesquisa e
desenvolvimento e (iv) educação, capacitação e comunicação. Seus objetivos principais são:

25

O Comitê Interministerial Mudança do Clima (CIM) foi instituído pelo Decreto nº. 6.263, de 21 de novembro
de 2007, sendo coordenado pela Casa Civil e constituído por representantes de 16 ministérios, dentre eles o
Ministério da Saúde – MS, com o objetivo de orientar a elaboração da Política e do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, bem como, a sua implementação, monitoramento e avaliação. A Portaria da Casa Civil nº.
30, de 17 de janeiro de 2008, designa os membros titulares e suplentes do Comitê. Já a Comissão Interministerial
de Mudança Global do Clima (CIMGC) foi instituída pelo Decreto presidencial de 07 de julho de 1999, alterado
pelo Decreto de 10 de janeiro de 2006, com o objetivo de direcionar ações de diversos órgãos que visem o
cumprimento dos compromissos em vigor para o Brasil, em especial, por força da Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre Mudança do Clima.
26
O Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) foi criado pelo Decreto nº 3.515, de 20 de junho de 2000,
revogado posteriormente pelo Decreto de 28 de agosto de 2000, com o fim de disseminar a conscientização e
mobilização da sociedade para os problemas decorrentes da mudança do clima, provocada pelas emissões dos
gases de efeito estufa (GEE), bem como, sobre o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), definido no
art. 12 do Protocolo de Kyoto.
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1. Identificar, planejar e coordenar as ações para mitigar as emissões de gases de
efeito estufa geradas no Brasil, bem como aquelas necessárias à adaptação da
sociedade aos impactos que ocorram devido à mudança do clima; 2. Fomentar
aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na busca constante
do alcance das melhores práticas; 3. Buscar manter elevada a participação de energia
renovável na matriz elétrica, preservando posição de destaque que o Brasil sempre
ocupou no cenário internacional; 4. Fomentar o aumento sustentável da participação
de biocombustíveis na matriz de transportes nacional e, ainda, atuar com vistas à
estruturação de um mercado internacional de biocombustíveis sustentáveis; 5.
Buscar a redução sustentada das taxas de desmatamento, em sua média quinquenal,
em todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero; 6.
Eliminar a perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil, até 2015; 7.
Fortalecer ações intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das
populações; e 8. Procurar identificar os impactos ambientais decorrentes da
mudança do clima e fomentar o desenvolvimento de pesquisas científicas para que
se possa traçar uma estratégia que minimize os custos socioeconômicos de
adaptação do País. (BRASIL, 2008).

Ademais, o Plano Nacional possui os seguintes compromissos:
 Reduzir em 80% o índice de desmatamento anual da Amazônia até 2020;
 Ampliar em 11% ao ano, nos próximos dez anos, o consumo interno de etanol;
 Dobrar a área de florestas plantadas para 11 milhões de hectares em 2020, sendo 2
milhões de ha com uso de espécies nativas;
 Trocar 1 milhão de geladeiras antigas por ano, em 10 anos;
 Aumentar a reciclagem de resíduos sólidos urbanos em 20% até 2015;
 Aumentar a oferta de energia elétrica de cogeração, principalmente de bagaço de
cana-de-açúcar, para 11,4% da oferta total de eletricidade no país, em 2030;
 Reduzir as perdas não técnicas na distribuição de energia elétrica à taxa de 1.000
GWh por ano, nos próximos 10 anos.

Nesse ínterim, observa-se que as políticas públicas só se tornam efetivas diante de
uma gama de fatores ou elementos, além de objetivos e diretrizes bem definidos, havendo a
necessidade de conjunta de vários órgãos organizados e, especialmente, de mecanismos para
se alcançar o fim desejado. Para tanto, verifica-se que foram criados mecanismos econômicos,
políticos, técnicos e institucionais, que visam à proteção do clima e o controle de seus efeitos
em âmbito nacional como o Plano Nacional.
Ademais, nota-se que o Decreto n° 7.390 regulamenta os arts. 6°, 11 e 12 da Lei da
Política Nacional sobre Mudança do Clima, definindo, entre outras coisas, o conteúdo
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mínimo dos Planos Setoriais de Mitigação e Adaptação, devendo abranger diferentes setores
da economia, indicadores e metas para mitigação das emissões e ações de adaptação à
mudança do clima, definidas pela Lei nº 12.187/2009 como iniciativas e medidas para reduzir
a vulnerabilidade dos sistemas naturais e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da
mudança do clima.
Com isso, os Planos Setoriais deverão ser submetidos a revisões em períodos
regulares não superior a dois anos até 2020, objetivando readequá-los às demandas da
sociedade para incorporação de novas ações e metas, de acordo com as especificidades do
setor.
Hodiernamente, é possível observar o desenvolvimento dos seguintes Planos
Setoriais:
 Plano de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia
Legal (PPCDAm): Lançado em 2004, o PPCDAm representa o esforço do Governo Federal
em uma ação coordenada visando a redução dos índices de desmatamento na Amazônia;
 Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das Queimadas
no Cerrado (PPCerrado): Integra e articula ações do Ministério do Meio Ambiente e suas
instituições vinculadas com o objetivo de reduzir o desmatamento no Cerrado. Incorpora as
diretrizes e operacionaliza o Programa Nacional de Conservação e Uso Sustentável do Bioma
Cerrado (Programa Cerrado Sustentável);
 Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano
ABC): O Plano obejtiva ‘‘organizar e o planejar as ações a serem realizadas para a adoção
das tecnologias de produção sustentáveis, selecionadas com o objetivo de responder aos
compromissos de redução de emissão de GEE no setor agropecuário assumidos pelo país’’
(ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);
 Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a
Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de
Transformação (Plano Indústria): Possui como principal objetivo a manutenção da
eficiência em emissões específicas dos setores que estão em boa posição na comparação
internacional, a criação de estrutura para monitoramento, relato e verificação de emissões de
GEE, com a institucionalização dos inventários de emissões em todas as empresas de médio e
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grande porte dos setores abrangidos pelo Plano, ‘‘bem como a implementação de ações
transversais de eficiência energética e de uso de materiais para promover reduções de
emissões com ganhos de competitividade em toda a indústria’’(ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);
 Plano Setorial de Redução de Emissões da Siderurgia (Plano Siderurgia): O
plano tem dois pilares fundamentais: expansão do estoque de florestas plantadas e melhoria
da eficiência e da qualidade ambiental do processo de carbonização, e tem como objetivo
‘‘promover conjunto ações que induzam a transição da situação atual para o cenário de baixas
emissões’’ (ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);
 Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação à Mudança do Clima na
Mineração de Baixa Emissão de Carbono (Plano de Mineração): Tem como objetivo
promover uma análise setorial, por meio de um diagnóstico preliminar, tendo por base o PNM
2030, o inventário do IBRAM e consultas diretas a empresas do setor, com vistas ao
abatimento de emissões de GEE na mineração, mediante iniciativas das próprias empresas de
abatimento de emissões relacionadas principalmente à eficiência energética e à redução no
consumo de combustíveis com alto teor de carbono não renovável;
 Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e
Adaptação à Mudança do Clima (PSTM): Este plano tem como objetivo contribuir para a
mitigação das emissões de GEE no setor, por meio de iniciativas que levam à ampliação da
infraestrutura de transporte de cargas e à maior utilização de modos mais eficientes
energeticamente e, ‘‘no setor de mobilidade urbana, ao aumento do uso de sistemas eficientes
de transporte público de passageiros, contribuindo para a consecução dos compromissos
assumidos voluntariamente pelo Brasil’’ (ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);
 Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima
(PSMC- Saúde): Tem como objetivo geral ‘‘estabelecer diretrizes, metas e estratégias
nacionais para contribuir com medidas de mitigação e direcionar medidas de adaptação dos
processos e serviços do SUS frente aos impactos da mudança do clima’’(ADAPTACLIMA,
2018, s/p.);
 Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE): Os Planos Decenais elaborados
no setor elétrico constituem um dos principais instrumentos de planejamento da expansão
eletroenergética do país.
 2012: Plano Nacional de Gestão de Risco e Resposta a Desastres Naturais: O
plano, que ‘‘previu investimentos de R$ 18,8 bilhões, visou o mapeamento das áreas de risco
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e a estruturação de um sistema de prevenção, monitoramento, alerta e resposta a desastres
naturais no Brasil’’ (ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);. O Eixo Prevenção contemplou a
realização de obras estruturantes ligadas ao Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
‘‘O Eixo mapeamento envolveu a identificação de áreas de alto risco de deslizamento,
enxurradas e inundações em 821 municípios prioritários’’ (ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);. O
Eixo Monitoramento e Alerta fortaleceu o Sistema de Monitoramento e Alerta, especialmente
por meio da ampliação da rede de observação e da estruturação do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN) e do Centro Nacional de
Gerenciamento de Risco e Desastres (CENAD). Por fim, o Eixo de Resposta a Desastres
envolveu um conjunto de ações voltadas ao aumento da capacidade de resposta frente à
ocorrência de desastres.
 2016: Lançamento do Plano Nacional de Adaptação: Contendo um conjunto de
ações estruturantes para a agenda nacional de adaptação, o Plano Nacional de Adaptação à
Mudança do Clima (PNA), instituído em 10 de maio de 2016 por meio da Portaria nº 150 do
Ministério do Meio Ambiente, é um instrumento elaborado pelo Governo Federal em
colaboração com a sociedade civil, setor privado e governos estaduais que tem como objetivo
geral ‘ promover a gestão e a redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos da
mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos
e construir instrumentos que permitam a adaptação dos sistemas naturais, produtivos’’ e de
infraestrutura (ADAPTACLIMA, 2018, s/p.);
O Plano foi elaborado no âmbito do Grupo Executivo do Comitê Interministerial
sobre Mudança do Clima (GEx-CIM), entre os anos de 2013 e 2016, conforme estabelecido
pela Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC - Lei no 12.187/09) e seu decreto
regulamentador (Decreto no 7.390/10).
O PNA mantem correspondência com o Plano Nacional sobre Mudança do Clima,
com os planos setoriais de mitigação e adaptação e com as decisões sobre adaptação
assumidas pelo Brasil no âmbito da Conferência das Partes sobre Mudança do Clima.

Diante de tais pontos, verifica-se que para a efetividade do tão almejado
desenvolvimento sustentável, faz-se necessária a criação de instrumentos que freiem e
combatam as alterações climáticas que crescem em ritmo célere com a atuação do Governo
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Federal para promover a adaptação à mudança do clima de modo estruturante para um
processo de desenvolvimento resiliente sob diversos recortes setoriais e temáticos.
Espera-se, assim, que políticas públicas sobre o tema sejam cada vez mais
frequentes, não só sob o âmbito do Executivo Federal, mas também na seara dos EstadosMembros, os quais também já possuem leis instituídas sobre a questão climática, como a Lei
Estadual n. 13.798/2009 do Estado de São Paulo, que instituiu a Política Estadual de
Mudanças Climáticas e trouxe grandes avanços em termos legais para o Estado da Federação
mais populoso e que mais polui.
Ainda nesta esteira, nota-se que uma das principais obrigações brasileiras como país
signatário da Convenção-Quadro da ONU sobre Mudança do Clima (Convenção de Mudança
do Clima) é a elaboração e atualização periódica do Inventário Nacional de Emissões e
Remoções Antrópicas de Gases do Efeito Estufa, conforme disposto no artigo 4.1 (a) da
Convenção, que delibera como compromisso de todos os países signatários:

Elaborar, atualizar periodicamente, publicar e por à disposição da Conferência das
Partes inventários nacionais de emissões por fontes e das remoções por sumidouros
de todos os gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal,
empregando metodologias comparáveis. (BRASIL, 1998).

Dessa forma, a elaboração do inventário no Brasil foi norteada pelas diretrizes do
IPCC e envolveu importante parcela da comunidade científica e empresarial brasileira, além
de diversos setores governamentais, que deverão incluir em suas avaliações, apenas as
emissões e remoções de gases de efeito estufa causadas pelas atividades humanas
(antrópicas).
Por sua vez, é imperioso apontar que as estimativas de emissões de GEE constantes
no inventário estão sujeitas a incertezas por diversos motivos, desde a imprecisão de dados
básicos utilizados, até o conhecimento incompleto dos processos que originaram as emissões,
havendo um alerta no que diz respeito ao cumprimento pelo Brasil dos compromissos
internacionais e a Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei 12.187, aprovada em
dezembro de 2009)27.

27

No plano interno, pode-se dizer que a situação da execução das obrigações de cunho ambiental assumidas
pelos Estados reflete muitas das dificuldades enfrentadas pela comunidade internacional, sendo que um dos
maiores desafios no que diz respeito à execução dos tratados internacionais de direito internacional do meio
ambiente é a falta de executoriedade das medidas previstas na regulamentação dos acordos internacionais.
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Ademais, complementando a situação, veja-se que embora haja boas intenões do
Brasil em participar, efetivamente, em âmbito nacional, da proteção internacional do clima, as
metas propostas não são inteiramente viáveis, sobretudo, na atual conjuntura do novo Código
Florestal criado pela Lei 12.651/12, em que há discussões acerca da exploração das terras no
território brasileiro, que incluem as Áreas de Proteção Permanente (APPs) e de Reserva
Legal, onde se encontram a Amazônia legal e o bioma cerrado. Assim, Bichara e Lima (2012,
p.175) apontam que ‘‘a efetiva redução dos níveis propostos para esses dois biomas requer
intensa fiscalização estatal, que é dificultosa, por exemplo, pelo extenso território da
Amazônia e pelo ineficaz aparato público para a consecução de tal fim’’.
Neste encalço, procurando encontrar medidas efetivas, Bichara e Lima salientam
que:

As funções constitucionais de fiscalização e planejamento dispostas no artigo 174,
realizam o papel normativo e regulador estatal, já que é por meio de tais funções que
o Estado objetiva atingir o status de Estado Social, que é uma pretensão de vinculálo juridicamente a problemas socioeconômicos, proporcionando a criação de uma
ordem socioeconômica justa (cf. SCOTT, 2000, p. 123), na qual a proteção
ambiental deve ser um fator determinante no processo de desenvolvimento
econômico. (BICHARA; LIMA, 2012, p. 175).

Nessa perspectiva, vale mencionar que a expansão e oferta de uma matriz de
transporte sustentável no Brasil que cause a diminuição de CO²surge com um fruto de um
sistema de planejamento estatal efetivo, que contribui na viabilidade das metas, o qual se
discorrerá no tópico seguinte.

6.1 A matriz de transporte sustentável no Brasil e a diminuição de CO²

Como se vê, nos dias atuais a questão ambiental tem-se apresentado como um
importante aspecto a ser observado, tornando-se inevitável que as empresas e os diversos
setores da sociedade e do governo voltassem seu olhar para essa questão. Nota-se que o setor
de transportes tem papel relevante na geração de impactos ambientais, particularmente no que
se refere às emissões gasosas causadoras do efeito estufa.
Com isso, a missão de contribuir para uma matriz de transporte eficiente e
sustentável no Brasil é um objetivo a ser alcançado, devendo-se trabalhar a sustentabilidade
em um conceito mais amplo, envolvendo os aspectos sociais, econômicos, ecológicos,
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culturais, espaciais, políticos e ambientais de modo que haja um equilíbrio entre esses
aspectos e as necessidades das gerações atuais serem satisfeitas, sem que a capacidade das
gerações futuras de satisfazer suas necessidades seja comprometida.
A partir de então, verifica-se maior coerência nas exigências do setor ambiental em
virtude da necessidade de se construir uma nova política de desenvolvimento sustentável para
o país, considerando-se cada vez mais as necessidades do país quanto ao atendimento às
demandas por infraestrutura de transportes, para atender às necessidades de mobilidade da
sociedade com impactos ambientais e sociais baixos e custos competitivos.
Importante frisar que, apesar de sua dimensão continental, no Brasil há ampla
predominância do modal rodoviário nos transportes, conforme se verifica no gráfico abaixo.
Gráfico 2 – Modais de Transportes no Brasil.

Fonte: Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) (2013).

Por sua vez, partindo-se de uma análise em que se verificam os custos do transporte,
observa-se que a participação do modal rodoviário torna-se ainda maior, chegando a
aproximadamente 88% do total dos gastos realizados com transporte de cargas.
Tabela 3 – Custo do Transporte de Cargas no Brasil.
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Fonte: Instituto de Logística e Supply Chain (ILOS) (2013).

Nota-se que, em uma singela comparação com os EUA, visto como um país
“rodoviarista”, o Brasil se mostra eminentemente superior na utilização do modal rodoviário
no ano de 2005, tendo em vista que, de acordo com dados da Escola Politécnica da UFRJ,
enquanto no Brasil o modal rodoviário representa 60% da matriz, nos EUA esse número é
16%.
Gráfico 3 – Predominância dos modais hidroviário, ferroviário e rodoviário.

Fonte: COPPE/Politécnica – UFRJ, 2005.
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Por outro lado, constata-se que tal fato nem sempre ocorreu dessa forma. Durante
determinado período, predominavam os modais hidroviários e ferroviários no Brasil,
sobretudo durante o período colonial, em que se observa que a ocupação territorial se dava
através dos rios até os anos de 1930, quando foram construídas vias férreas voltadas às
exportações de produtos primários.
Assim, somente após a Segunda Guerra Mundial, com o forte aumento da
industrialização no Brasil, é que foram investidos gastos com a construção de rodovias para a
larga distribuição de produtos e bens em todas as regiões do país, vindo a ecoar a utilização
do transporte rodoviário em grande massa a partir da segunda metade da década de 1950, com
a expansão da indústria automobilística transnacional, que foi a grande indutora dos
investimentos governamentais em estradas.
Conforme aponta Joaquim Maia Neto sobre o crescimento do transporte rodoviário
no Brasil, entre ‘‘1940 e 1979 a malha rodoviária brasileira foi multiplicada por oito,
passando de 185 mil para 1,5 milhão de Km, enquanto a malha ferroviária teve, no mesmo
período, uma redução de 21%, indo de 38 mil para 30 mil Km de extensão’’ (NETO, 2011, p.
17).
Com isso, é nítido que desde então vem ocorrendo um crescimento alarmante na
malha rodoviária brasileira, havendo grandes gastos no transporte rodoviário de cargas, que
de acordo com pesquisas realizadas pelo ILOS (2013) ‘‘já no ano de 2012, chegou-se ao
expressivo número de R$ 275 bilhões de reais’’.
Ressalta-se que essa predominância do transporte rodoviário é passível de causar
grandes prejuízos à economia e ao meio ambiente, dentre outros setores, uma vez que há
maiores gastos com o transporte rodoviário quando comparados aos demais modais em
virtude da reduzida capacidade de carga dos veículos, ocasionando um maior consumo de
combustível por unidade transportada por quilômetro, pneus, peças para manutenção e mão de
obra. Além disso, observa-se que são realizados gastos com a manutenção das vias, como
recapeamentos e sinalização, o que encarece o setor rodoviário ainda mais em comparação ao
setor ferroviário e hidroviário. No que se refere à segurança, é perceptível o elevado número
de ocorrências relacionadas a acidentes e mortes no trânsito por falha nas estradas brasileiras,
os quais poderiam ser evitados se houvesse menos veículos e pessoas transitando por elas.
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Do ponto de vista ambiental, repara-se que o setor rodoviário é um dos principais
contribuintes nas emissões globais de CO2 de origem antrópica na atmosfera, além de ser um
forte fragmentador de habitats e barreira para o trânsito de animais, que em muitos casos são
mortos por atropelamento de veículos automotores.
Silvia Valadares Avelar Brito (2013, p.71) corrobora com a questão ao apontar que
‘‘nos centros urbanos, os veículos estão dentre as maiores fontes de emissão de GEE. A forma
com que ocorrem os deslocamentos cotidianos nas cidades interfere diretamente na qualidade
de vida do cidadão e no meio ambiente’’.
Veja-se que em pesquisa sobre emissões de CO² por categoria de veículos, o
Ministério do Meio Ambiente mostra que os caminhões e os comerciais leves (equipamentos
para transporte de carga) foram responsáveis, em 2009, por 39% das emissões no Brasil, e que
as projeções para 2020 são de que essa participação aumente para 41% do total.
Gráfico 4 – Predominância do modal rodoviário entre os anos de 2009 e 2020.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2013.

Em relação ao aspecto ambiental diante do setor rodoviário, Joaquim Maia Neto
relata alguns problemas que ocorrem na Amazônia:

A expansão da malha rodoviária na Amazônia está contribuindo de maneira
significativa para o aumento das taxas de desmatamento. Isso ocorre devido à
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facilidade que as rodovias permitem para o estabelecimento e suprimento de
povoados sem planejamento nas áreas florestadas, causando o conhecido efeito
“espinha-de-peixe”, que nada mais é do que o desflorestamento e povoamento ao
longo de um eixo rodoviário de acesso. A ferrovia e a hidrovia são muito menos
impactantes nesse aspecto, pois em geral operam com transporte coletivo de
passageiros e de maior escala de carga, com destinos pré-definidos em pontos de
carga e descarga com logística planejada. Por isso, é um contrassenso investir nas
rodovias BR-163 e BR-319, como vem fazendo o Governo Federal. O traçado
dessas estradas é praticamente paralelo às hidrovias Teles Pires/Tapajós e do Rio
Madeira, respectivamente. Esta última já está em plena operação e a outra necessita
de alguns investimentos para operar. O benefício ambiental seria enorme caso o
governo revertesse à hidrovia os recursos hoje disponibilizados para a BR-163.
(NETO, 2011, s.p.).

Ademais, o consumo energético do setor rodoviário é bem maior se comparado aos
setores ferroviário, hidroviário ou marítimo, além da indústria, o setor não energético e outros
setores. Não obstante, como os setores ferroviário, hidroviário ou marítimo ainda carecem de
estruturas abrangentes ou serviços regulares, faz-se necessário o desenvolvimento de soluções
que reduzam os impactos ambientais do transporte rodoviário para uma matriz mais limpa,
contribuindo, sobremaneira, para a redução nas emissões de CO² no Brasil, bem como há a
necessidade de readequações que promovam maior competitividade e desenvolvimento
econômico sustentável.
Para que esse cenário seja alterado, vários projetos de infraestrutura de transporte
estão sendo elaborados, nas diversas esferas do governo, de forma que haja um incentivo
maior para a melhor distribuição do transporte de cargas entre as alternativas de modos.
Geralmente, os programas que tratam da infraestrutura de transportes possuem uma
forte característica em comum, que é o desenvolvimento sustentável de dois importantes
setores de transporte: as ferrovias e as hidrovias. Com isso, espera-se que a longo prazo esses
setores sejam alvo de forte reestruturação, com significativos programas de investimentos, na
busca de maior racionalidade e economicidade à matriz de transportes.
Veja-se, por exemplo, que o Plano Nacional de Logística e Transportes do Ministério
dos Transportes possui uma visão estratégica no estabelecimento de políticas voltadas para a
implantação de infraestrutura capaz de: atender com eficiência à demanda do crescimento
socioeconômico do País e do seu comércio exterior, imprimindo-lhes inovação e
sustentabilidade; estruturar novos corredores multimodais estratégicos para aumento da
capacidade de transporte, priorizando os sistemas hidroviário e ferroviário, bem como seus
acessos portuários e rodoviários; priorizar investimentos capazes de racionalizar a matriz de
transportes do País, buscando reduzir o consumo de energia, os custos de transporte e a
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emissão de gases do efeito estufa (GEE); incentivar a ligação do Brasil com os países
limítrofes, fortalecendo a integração na América do Sul; e aumentar os níveis de eficiência do
transporte para redução de tempos de viagem, custos de transportes e acidentes.
Nesse sentido, pode-se antever a ideia de se mudar a matriz logística brasileira,
priorizando os modais ferroviário e hidroviário, de modo, por exemplo, que haja a migração
do transporte de mercadorias em longa distância do modal rodoviário para navegação e trem.
E isso depende, entre outros fatores, de uma mudança cultural nas empresas, em que
o tema ‘‘sustentabilidade’’ é algo recente e ainda não está enraizado na cultura dos
responsáveis, sendo visto em alguns casos como entrave ao desenvolvimento econômico.
Desse modo, é de fundamental importância que as empresas de logística,
notadamente aquelas que operam com o transporte rodoviário de cargas, estejam antenadas
com a preocupação ambiental e trabalhem com projetos que minimizem os impactos
negativos ao meio ambiente, decorrentes de suas operações.
A respeito disso, André Sales cita alguns desafios para as empresas de logística que
precisam ser trabalhados:

1) Adequar-se às políticas ambientais existentes, adiantar-se a elas sempre que
possível e atender as exigências dos clientes nesse “mister”; 2) Aumentar os níveis
de eficiência dos processos operacionais e a produtividade dos equipamentos
operados direta ou indiretamente; 3) Desenvolver novas práticas e procedimentos
operacionais que tenham como principal objetivo a diminuição dos níveis de
poluição em quaisquer atividades da empresa; 4) Estimular todos os seus
fornecedores, notadamente os prestadores de serviços de transporte, a: (i)
observarem corretamente a política ambiental estabelecida; (ii) adotarem as
melhores práticas operacionais que, entre outras exigências, devem contemplar
aumento de produtividade, maior eficiência energética e respeito às normas e
procedimentos instituídos. (SALES, 2013, s.p.).

Além desses desafios, é interessante que as diretorias centrais das empresas estejam
vinculadas aos objetivos, havendo ainda um trabalho com certificações ISO, notadamente a
14.001, e a realização de inventários de emissões de gases de efeito estufa no intuito de
proporcionar o desenvolvimento de planos de ação consistentes e abrangentes.
No intuito de sintetizar a atuação das empresas, André Sales enumera alguns projetos
específicos que são fundamentais:
1) “softwares” de roteirização, visando criar viagens com distâncias menores e que
consumam menos combustível ou que aproveitem melhor a capacidade dos
equipamentos de transporte; 2) equipamentos que transporte maiores volumes;
3) redução da idade média da frota dos equipamentos de transporte e utilização de
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equipamentos que consumam e poluam menos; 4) vistorias veiculares periódicas
para impedir a circulação de veículos fora dos padrões aceitáveis de emissão de CO ²;
5) reuniões de “sensibilização”, estímulo e incentivo para que os motoristas da frota
própria, as transportadoras terceirizadas e os motoristas agregados participem
ativamente do programa de sustentabilidade; 6) reconhecimento dos melhores
fornecedores da empresa, tendo a sustentabilidade como item fundamental de
medição; 7) programas de treinamento e sensibilização junto aos gestores das
transportadoras subcontratadas; 8) monitoramento e controle de execução dos planos
e projetos implementados. (SALES, 2013, s.p.).

A partir daí, pode-se prever que é possível transportar mais poluindo menos de modo
a contribuir para a realização da sustentabilidade. É certo ainda que uma visão ideal de futuro
para o transporte brasileiro perpassa pela construção de mais hidrovias e ferrovias e mais
pessoas utilizando esses modais para um exemplo de conciliação entre desenvolvimento e
conservação ambiental.
Um desenvolvimento que não cause tanta onerosidade ao Estado e às empresas e
principalmente riscos à vida das pessoas que ainda enxergam o transporte rodoviário como a
melhor opção, pela utilização em especial do transporte individual, que é visto como símbolo
de sucesso e objeto de desejo. Transmite-se assim uma postura cada vez mais individualista
dos cidadãos e a insanidade da vida moderna em se fazer tudo cada vez mais rápido, levando
os indivíduos a exigirem dos políticos investimentos crescentes nessa área.
Observa-se que o inconsistente e atual sistema é a resultante das vontades
governamentais, via de regra, contraditórias, aliadas à escolha (egoísta) dos indivíduos
“líquidos modernos”.
A base estrutural das vias de transporte terrestre, inicialmente projetadas e
construídas para receber o veículo particular, hoje não mais suportam a magnitude do fluxo
daqueles. Consequentemente temos a definição e o tamanho do problema da mobilidade
urbana contemporânea, a qual não comporta mais o antigo modelo.
Grande parte das pessoas realizam suas escolhas sob o primado do individualismo e
o Estado, em sua oportunidade, a todo momento realiza uma conduta política, contraditória,
quando se observam as esferas federal, estadual e municipal, com medidas direcionadas para
o transporte urbano, contudo por meios distintos e conflitantes.
Visivelmente a vida hodierna está interconectada de tal modo a desconhecer limites
espaciais/geográficos, o conjunto científico alavancou passos largos e assustadores nas
últimas décadas; todavia o custo desse conforto, que hoje é necessário, de certa forma, vem
implicando sérias consequências a todo o planeta, embora inicialmente locais, como o caótico
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trânsito de São Paulo.
O polonês Zigmund Bauman, sociólogo contemporâneo, apresenta a “sociedade
líquida moderna”, alicerçada por indivíduos fluidos. A liquidez é representada por um
indivíduo no seu vazio existencial, carente de raízes e pulverizado ante a vastidão de escolhas
(BAUMAN, 2007, p. 4).
Há uma constância da mutabilidade do todo, que jamais logra forma alguma, ao
mesmo tempo que, paradoxalmente, conserva algumas características, uma espécie de núcleo
duro descrito por Bauman, apresentado dentro da metáfora de fluidos. Os líquidos mudam de
forma constante conforme o ambiente no qual estão empregados, todavia conservam sua
condição básica, sua estrutura fundamental inerente ao líquido. A inconstância de uma
constante inarredável.
Dessa forma, o ser humano, na medida atual, vincula-se a alguns componentes que
não mudam, ou seja, são estáticos, ao passo que essas mesmas relações são forçadas ou
estimuladas à mudança pelo modelo atual difundido em sociedade e ratificado por aqueles.
Resta aqui somente a angústia do ser. A busca por solidez, permanência (sendo este talvez o
núcleo duro) e a necessidade de tornar-se inconstante.
O ser humano líquido descrito por Bauman há de ser observado como aquele carente
de lastro, ele não carrega consigo conteúdo ou rigor nas suas escolhas, as quais vão desde sua
esfera íntima ao convívio diário em sociedade. A vida líquida é marcada pela precária
condição do indivíduo, incerto, inconstante dada a rapidez com que as coisas e as instituições
mudam, ao ponto de tomar para si a escolha mais vantajosa visando atender às diversas
possibilidades (vontade) a sua disposição, originando um egoísmo desenfreado.
Eis o retrato da mudança contínua, liquidez. Entretanto, surge a indagação de como
inaugurar uma consciência ambiental com a temática dos transportes multimodais nos centros
urbanos, quando necessariamente não se conhece dos outros indivíduos, seja pelo
individualismo exacerbado puro (ética egoísta), seja pelo volume da oferta de escolhas aliado
ao egoísmo para atender “os meus bens” (ética egoísta moderna). “A sociedade precisa
reconhecer as pessoas em sua individualidade e os grupos em sua autenticidade” (NALINI,
2011, p. 122).
Sucessos pretéritos não ratificam ou ensejam necessariamente a probabilidade de
vitórias futuras. Também não garantem, enquanto métodos reiteradamente testados no
passado, a sua infalibilidade. Logo, a inspeção deve se dar de forma constante, da urbanização
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desregrada ao conjunto de fatores que enriqueceram o problema (moradia, trânsito, saúde,
segurança e principalmente o indivíduo como plano de fundo).
Não é à toa que Bauman, ao falar de planejamento, temática que atrai todo o estudo
realizado acerca da(s) conduta(s) e a influência desta(s) na vida de homens e mulheres,
engaja-se:

Em quarto lugar, o colapso do pensamento, do planejamento e da ação a longo
prazo, e o desaparecimento ou enfraquecimento das estruturas sociais nas quais estes
poderiam ser traçados com antecedência, leva a um desmembramento da história
política e das vidas individuais numa série de projetos e episódios de curto prazo
que são, em princípio, infinitos e não combinam com os tipos de sequência aos quais
conceitos como “desenvolvimento”, “maturação”, “carreira”, ou “progresso” (todos
sugerindo uma ordem de sucessão pré-ordenada) poderiam se significativamente
aplicados. Uma vida assim fragmentada estimula orientações “laterais”, mais do que
“verticais”. Cada passo seguinte deve ser uma resposta a um diferente conjunto de
oportunidades e a uma diferente distribuição de vantagens, exigindo assim um
conjunto diferente de habilidades e um arranjo diferente de ativos.
(BAUMAN, 2007, p. 22).

Dentro desse contexto, o resgate de direitos fundamentais para com a cidade que não
dialoga com todos os indivíduos tem de incluir ou passar pela ideia do meio ambiente, pois
que é direito fundamental da pessoa humana declarado pelo constituinte na Carta Magna
(1988).
O Direito Ambiental explicita na sua essência um preceito fundamental à sadia
qualidade de vida, cabendo às instituições e à sociedade o dever de guarnecê-lo, para as
presentes e futuras gerações, ou seja, também com cunho de ultra-atividade geracional. A
proteção do meio ambiente pugna por um sujeito ainda não concebido, futuro. A discussão
ambiental é tema de suma relevância e muito pouco compreendido na atualidade.
Tratando-se precipuamente da relação do indivíduo com o ambiente no qual habita –
meio ambiente urbano ou artificial, meio ambiente natural, meio ambiente cultural ou meio
ambiente do trabalho –, os quais estão inter-relacionados devido à dinamicidade e
heterogeneidade populacional, em decorrência da interação do ser humano, Nalini ainda
preconiza que:

São Paulo é um exemplo emblemático de sacrifício ecológico em prol de se agravar
o quadro de subcondições de vida subumana. Aqui se encontra o ambiente
naturalmente desnaturado: verde dizimado, rios retificados, várzeas destruídas,
córregos canalizados, mata ciliar como ficção biológica e ausência de
biodiversidade. A conclusão psicologizante é de que não há qualidade de vida hígida
em São Paulo. Por mais que o capitalismo selvagem queira floclorizar e, portanto,
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ridicularizar o ambientalismo, este não é apenas uma cortina de fumaça para distrair
um público blasé ou para servir de bandeira fashion a desocupados. O
depauperamento da qualidade de vida por maltrato a natureza é uma realidade
incontestável. ‘Assim, a utilização social dos recursos naturais não só impressiona a
imaginação pela extensão de danos causados ao meio ecológico por uma certa forma
de apropriação técnica e social destes recursos, ela impressiona também os grupos
sociais, afeta o ser biológico no conjunto de suas dimensões. A fumaça industrial
perturba as vias respiratórias, os inseticidas manifestam uma alta toxicidade, o
barulho tem uma influência direta sobre o sistema nervoso etc. Em particular, as
condições de trabalho do proletariado industrial envolvem bem mais diretamente o
ser biológico’. (NALINI, 2011, p. 178).

Para a construção de uma nova consciência ecológica, é preciso que haja esperança
de mudança no comportamento das novas gerações.
A crise hídrica e as mudanças climáticas, foco dos noticiários, que há muito tempo já
eram assuntos de debate no âmbito acadêmico científico, infligem diretamente o cotidiano das
pessoas a ponto de modificar repentinamente, não só o banho ou a roupa lavada, mas a
economia e a política do país.
A temática nas cidades, no que tange aos meios de transporte sustentáveis, é de suma
relevância, uma vez que tem como fulcro o meio ambiente artificial, todavia interconectado
com o ambiente do trabalho, natural e cultural. Isso demonstra os danos que uma má gestão
das escolhas dos transportes de pessoas e produtos, passando da esfera privada à
administração pública, pode acarretar quando não se leva em conta parâmetros ambientais e
sociais para o acesso à cidade por suas vias urbanas.
Para tal, os resultados na vida de cada indivíduo são mais severos do que se possa
imaginar. A saúde, tanto a mental quanto a física, são debilitadas. O convívio com o outro
torna-se insuportável, a vida perde respaldo, uma vez estando em um local completamente
hostil.
O percurso efetuado pelos meios atuais para o acesso do indivíduo ao trabalho, lazer,
alimentação, e até mesmo a instituições garantidoras de direitos básicos do próprio indivíduo
é sacrifício diário, dada a complexidade do acesso e o desgaste no percurso.
Dadas as circunstâncias insalubres de mobilidade urbana, conjuntamente, assimila-se
uma mudança comportamental imbuída de valores pautados no acesso sustentável por meios
multimodais eficazes e o abandono da condição individualista, exemplificada pelo acúmulo
de veículos nas vias públicas, e resultante de males à saúde.
Nota-se que a própria coalização entre estes diferentes modais de transporte é o
objetivo da Política Nacional de Mobilidade Urbana, conforme o art. 1º da Lei nº
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12.587/2012. As bases do sistema de mobilidade devem ater-se à interligação de transportes
com alta capacidade de passageiros e meios não motorizados, de modo que melhorem a
acessibilidade e a mobilidade das pessoas. Conforme se observa:
A pesquisa CNI-IBOPE28 Retratos da Sociedade Brasileira: Locomoção Urbana –
2011 revelou que dentre os entrevistados, 68% utilizam mais de um modo de
transporte para locomoverem-se da residência ao local de sua atividade rotineira,
constatando que faz parte do cotidiano do brasileiro a utilização do transporte
multimodal. Dessa forma, a elaboração de um sistema eficiente de mobilidade
urbana parte do pressuposto que num mesmo deslocamento o indivíduo, na maioria
das vezes, não utilizará apenas um modal de transporte, principalmente porque não
há possibilidade de preencher todos os percursos e lacunas territoriais com um único
tipo de transporte. (BRITO, 2013, p. 45).

A mudança paradigmática torna-se delicada por gerar um desconforto generalizado,
sobretudo no polo de maior concentração de pessoas, epicentro do maior fluxo das relações
globais, a cidade. Porém, é extremamente necessária para a continuidade do legado entre as
gerações a consciência de um trânsito (viabilizado pelo sistema proposto) que permita a sadia
qualidade de vida, pugnado pela mudança da escolha individual “líquida moderna”.
A ausência de políticas públicas para mitigar ou planejar o crescimento urbano
ensejou o palco de discussão científica e política atual, portanto representa um dos maiores
causadores de impactos ao meio ambiente natural, artificial e do trabalho.
De acordo com José Carlos Xavier, o crescimento urbano descontrolado, a
motorização crescente e o declínio dos transportes públicos estão limitando a sustentabilidade
da mobilidade urbana e, assim, a qualidade de vida das pessoas nas cidades, salientando-se
ainda que:

No Brasil, mais de 80% da população vive nas cidades. Em apenas 380 delas
concentra-se metade da população e produz-se mais de dois terços da riqueza
nacional. Na ausência de políticas públicas efetivas, o desejável crescimento
econômico implicará maiores níveis de congestionamento devido ao aumento da
frota e da circulação de veículos. Pesquisas realizadas pelo Ipea indicam que em
apenas dez capitais brasileiras se perdem cerca de 240 milhões de horas anualmente
em congestionamentos. As emissões de monóxido de carbono pelos transportes
urbanos foram estimadas em mais de 123 mil toneladas por ano. Ao mesmo tempo,
a população de baixa renda está sendo privada do acesso ao transporte público
devido à baixa capacidade de pagamento e à precariedade da oferta para as áreas
periféricas. Tal privação acarreta problemas nos deslocamentos para o trabalho,
dificuldades de acesso aos equipamentos e serviços básicos e às oportunidades de
emprego. Ou seja, as condições de transporte nas grandes cidades estão se tornando
também uma barreira à inclusão social. O desafio do crescimento sustentável passa,
28

Confederação Nacional da Indústria – Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística.
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portanto, por políticas de transporte e mobilidade integradas ao desenvolvimento
urbano. (XAVIER, 2005, p. 98).

A conscientização dos problemas existentes, como citado pelo então secretário, os
congestionamentos, a poluição, a distribuição desigual do espaço viário, dentre outros, como
os acidentes, a especulação urbana, a comodidade e o sedentarismo e suas consequências,
estimulam a mudança de comportamento cujo objetivo é o desenvolvimento em busca de uma
mobilidade sustentável e melhores condições de vida. Anseia-se por atuação mais
compartilhada do Poder Público com a sociedade para dirimir os problemas hoje existentes.
As políticas públicas e o planejamento estratégico perpetrado por meio de ações
garantidas e exequíveis, coexistindo com uma educação cidadã, são meios para concretização
de uma das funções essenciais da cidade, para a livre circulação e real mobilidade. É garantia
de cidadania aos sujeitos.
Crer a mobilidade urbana adequada à acepção de sustentabilidade no contexto
moderno é pensar na mudança da perspectiva atual e, mais do que isso, é realizar o choque de
cultura nos indivíduos ao ponto de a mudança partir da escolha individual e vir ao plano
integrativo social. A mudança já se faz presente, ou ao menos se iniciou na legislação
abordada.
Quanto aos deslocamentos cotidianos nas cidades, imediatamente, pensar na
modificação, substituição do paradigma focado em transportes motorizados29 no intuito de
permitir outros modos de mobilidade urbana, categoricamente na integratividade dos modos,
o que reforça o caráter intermodal dos deslocamentos urbanos do ofício habitual, ensejando os
meios não motorizados e individuais30.
Sustentabilidade na melhor doutrina é considerada o prima principium do Direito
Ambiental, e tem como pilar a interação harmônica e sempre conjunta das vertentes do
crescimento econômico, preservação ambiental ao máximo e equidade social.

Importa frisar que o desenvolvimento somente pode ser considerado sustentável
quando as três vertentes acima relacionadas sejam efetivamente respeitas de forma
simultânea. Ausente qualquer um desses elementos, não tratar-se-á de
desenvolvimento sustentável. A ideia de desenvolvimento socioeconômico em
harmonia com a preservação ambiental emergiu da Conferência de Estocolmo, em
29

Os modos de transporte configuram-se em: motorizados e não motorizados. Os chamados motorizados são
modalidades que se utilizam de veículos automotores. Os não motorizados são modalidades que se utilizam do
esforço humano ou tração animal. (Art. 4º, IV e V da Lei 12.587/2012)
30
Trata-se de daquele constituído para realização de viagens individuais, ou seja, abrange uma pequena
quantidade de pessoas, além do mais, não possui objetivo de ser integrativo ou social – aberto ao público –.
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1972, marco histórico na discussão dos problemas ambientais. Designado à época
como “abordagem do ecodesenvolvimento” e posteriormente renomado
“desenvolvimento sustentável”, o conceito vem sendo continuamente aprimorado.
(SILVA, 2014, p. 58).

Logo a busca da sustentabilidade logrará solução em outras modalidades de
transporte, a partir do direcionamento integrativo ou, no pior dos cenários, amenizará grande
parte dos problemas gerados pelo uso indiscriminado do automóvel particular. É produtiva,
ainda, a interação com outros ramos tecnológicos já característicos na construção dos meios
de transporte.
O desenvolvimento e uso de novos sistemas de transporte coletivo, alargando-se sua
qualidade e quantidade ao atender a população, combustíveis menos poluentes, veículos com
meios alternativos de alimentação e difusão de poluentes, tudo é bem-vindo, nesse sentido.
A sustentabilidade deve ser acolhida como princípio para além do campo jurídico, já
que a busca de construir uma nova realidade cidadã e de meio ambiente é urgente.
Ao lidar com soluções ambientais, a previsibilidade dela deverá ser duradoura. A
iniciativa deve partir também do poder do Estado, ente gerador das maiores mudanças de
controle e educação social:

O que se tem que buscar é uma política de Estado, perene, em que as propostas vão
além do período de mandato do governante. Diferentemente de uma política de
Governo – que é uma política partidária e pessoal, fortemente ligada à pessoa do
governante – a política de Estado deve estar centrada no desenvolvimento de uma
perspectiva de longo prazo para as cidades e regiões sustentáveis, não
necessariamente comuns, mas de forma que atenda necessidades e realidade locais.
A ideia deve ser de solidariedade intergeracional, em que os poderes públicos
adotem comportamentos compatíveis com o ambiente de responsabilidade para as
gerações futuras, não se limitando às gerações presentes. A mobilidade urbana
sustentável, além dos modos de transportes e da redução dos transportes
motorizados e individuais, deve estar integrada ao crescimento da cidade, com os
assentos habitacionais, localização, extensão e adequação das vias, enfim, com o
planejamento territorial adequado. (CALILI, 2014, p. 25-26).

O nascimento dessa ideia como sentimento indisponível arraigado a uma sociedade
líquida e egoísta nas escolhas mais perenes certamente torna-se um exercício doloroso,
gradual e lento. Mas a troca de paradigma, a mudança verticalizada na mentalidade das
pessoas, deve lograr êxito ou o colapso será eminente.
O desenvolvimento sustentável, como central vetor das políticas públicas de
mobilidade urbana, deve ser precedido de participação ativa e consciente ao ponto de superar
o padrão atual de sociedade.

104

Eis o conceito proposto para o princípio da sustentabilidade: trata-se do princípio
constitucional que determina, independentemente de regulamentação legal, com
eficácia direta e imediata, a responsabilidade do Estado e da sociedade pela
concretização solidária do desenvolvimento material e imaterial, socialmente
inclusivo, durável e equânime, ambientalmente limpo, inovador, ético e eficiente, no
intuito de assegurar, preferencialmente de modo preventivo e precavido, no presente
e no futuro, o direito ao bem-estar físico, psíquico e espiritual, em consonância
homeostática com o bem de todos. (FREITAS, 2011, p. 40 e 41).

Para um contexto democrático e transparente da mobilidade, depreende-se o choque
cultural nos indivíduos, a revisão do indivíduo líquido moderno, ao construir o princípio em
coletividade. O planejamento urbano precisa sim desenvolver aspectos arraigados em
consideração à mobilidade, ao passo que incrementa a questão da sustentabilidade, no
planejamento acessível e conectivo, embora o sujeito seja questão exante.
A construção precedente de toda essa narrativa é a do sujeito que de longe considera
deliberar sozinho toda a construção do princípio da sustentabilidade em seu âmago, para em
um segundo momento derramá-lo sobre a sua cidadania e a alheia.
O prognóstico é de revisão, reconstrução de maneira ampla, integrativa, plural,
humana e social, ligada ao indivíduo em si e políticas públicas de mobilidade urbana
sustentável ao meio ambiente.
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da elaboração da pesquisa foi possível observar que o clima é um importante
fator que influencia o comportamento da sociedade que hodiernamente tem-se deparado com
riscos iminentes, devido à complexidade dos sistemas sociais criados, e sua difícil
comunicação.
Ulrich Beck, em sua teoria da sociedade de risco, bem expressa esse dilema, em que
a sociedade avança em tecnologias, nos prestando maiores comodidades, e ao mesmo tempo
nos impõe riscos, que conforme foi visto são criados pela própria sociedade, sendo mais ou
menos previsíveis.
Pode-se concluir com o presente trabalho que os principais mecanismos de tutela do
direito ambiental apresentam um avanço na temática ambiental. No início do século passado,
havia pouco conhecimento dos efeitos causados pela emissão de gases na atmosfera, e
atualmente já há respostas satisfatórias sobre os danos que podem ser causados, o que de certa
forma demonstra uma evolução.
O Direito Ambiental está apenas no início de sua história, fincando as bases para
uma proteção de âmbito mundial, instituindo mecanismos para proteção do clima. Sem
dúvida, as mobilizações internacionais são um fator essencial, para uma maior proteção.
Compreendeu-se que o Protocolo de Kyoto estabeleceu um dos mais importantes
mecanismos de tutela, trazendo uma comunicação intersistêmica entre o Direito e o sistema
econômico, essencial para o desenvolvimento de um mercado que força a progressiva
diminuição da emissão dos gases de efeito estufa na atmosfera, sem o qual seria difícil uma
diminuição espontânea, tendo em vista os interesses econômicos que regem a sociedade e os
Estados-Nação.
Além de tudo, pôde-se verificar que o Brasil é um excelente exemplo de avanços
feitos na área da proteção do clima, com políticas voltadas a uma progressiva diminuição da
emissão dos gases, com base nas diretivas da Política Nacional de Mudança do Clima, e da
consequente política, também instituída pelos estados-membros.
Também viu-se que o estudo da emissão de gases tóxicos na atmosfera urbana tem
refletido um fenômeno de saúde pública complexo, abrangendo uma variedade de implicações
jurídicas, sociológicas e ambientais referentes à forma como os efeitos nocivos da poluição do
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ar atingem a saúde da população. Assim, a necessidade de investigar a dinâmica dos poluentes
na atmosfera foi de fundamental importância.
Por fim, viu-se que os modais sustentáveis de transporte, além de contribuirem para
uma matriz de transporte eficiente e sustentável no Brasil, também contribuem para uma
redução na emissão de CO2 na atmosfera, havendo a necessidade de uma mudança cultural
nas empresas, no governo, que deve criar políticas públicas a favor da sustentabilidade nos
transportes, para a implantação de melhorias na mobilidade, e na sociedade, que deve
compreender os problemas de saúde e mobilidade ligados ao crescimento desordenado de
automóveis e motocicletas num espaço urbano limitado.
Observou-se que um sistema de transportes apresenta duas dimensões principais,
para uma completa caracterização. A primeira, a oferta de infraestrutura de transporte
representada pelas redes modais. A segunda, a demanda pelos serviços de transporte, que gera
fluxos de bens e pessoas entre diferentes origens e destinos. Assim, a oferta de infraestrutura
de transportes, que possibilita aos usuários do sistema menores custos, confiabilidade e
rapidez, deve atender eficientemente a demanda existente e futura.
O que se espera de um estudo geral como esse, de mecanismos que ajudam no
combate à emissão de gases de efeito estufa, é que tenha colaborado com o sistema jurídico e
informado acerca da relevante questão do aquecimento global. Não restam dúvidas de que há
uma carência de maiores políticas mundiais de incentivo a tecnologias limpas, já existentes,
para que ninguém sofra com algum cataclismo de proporção global decorrente do aumento
das temperaturas globais.
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