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Capítulo 3  

A desgovernança climática 

José Eli da Veiga 

 

Como mostram os dois primeiros capítulos deste livro, é bem controversa a 

tese de que a humanidade esteja provocando um drástico aquecimento global 

devido às emissões de carbono que resultam principalmente de sua atual 

dependência energética do trio carvão, petróleo e gás. 

Tal controvérsia tem sido promovida em grande parte por poderosos 

interesses ameaçados pela perspectiva de descarbonização das economias, 

como cabalmente demonstraram os historiadores da ciência Naomi Oreskes e 

Erik M. Conway (2010). No entanto, também não deixa de ser verdade que 

existem cientistas isentos e genuinamente convictos de que foi 

completamente delirante o processo que levou a Assembleia Geral das Nações 

Unidas a dar ouvidos ao alarme sobre a extrema gravidade dessa mudança 

climática, tese consolidada nos anos 1980 graças à colaboração entre a 

Organização Meteorológica Mundial (WMO) e o Programa das Nações Unidas 

para o Meio Ambiente (UNEP, ou Pnuma), que havia sido iniciada em meados 

dos anos 1970. 

A rigor, a formação de algum consenso sobre a veracidade do aquecimento 

global havia ficado restrita por 163 anos a um intercâmbio entre poucos 

cientistas especializados. Desde 1827 - quando o barão Jean Baptiste Joseph 

Fourier revelou sua descoberta sobre o “efeito estufa” - até às vésperas do 

Natal de 1990, quando a ONU decidiu encarregar uma comissão de elaborar o 

rascunho de uma futura convenção sobre tal ameaça.  

Foi só a partir de 1991, portanto, que o amadurecimento da tese sobre um 

aquecimento global saiu das fronteiras da pesquisa meteorológica, atravessou 

o âmbito bem mais amplo comunidades epistêmicas interessadas na mudança 

climática, para entrar com tudo na dinâmica eminentemente política das 

complexas relações internacionais. Mas em processo que depois não 

acompanhou o crucial avanço das pesquisas impulsionado pelo Painel das 



Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC), que havia sido criado dois 

anos antes. Por isso, é importante lembrar que os cientistas costumam ter 

quatro padrões de comportamento diante do processo de elaboração de 

políticas públicas, assim como em relação à política, em geral.1  

Os que adotam a atitude do cientista “puro”, só informam quais são as 

evidências que lhes parecem razoáveis sobre um determinado tópico, 

deixando completamente ao encargo dos elaboradores das políticas a 

responsabilidade de qualquer tipo de escrutínio sobre o que deveria ser feito 

com base em tais evidências. 

A segunda categoria é a dos que preferem adotar a atitude do cientista 

“árbitro”, que só aceita responder a perguntas objetivas e precisas que lhe 

forem submetidas pelos envolvidos na formulação das políticas, evitando a 

todo custo dizer-lhes quais seriam, em sua opinião, as opções preferenciais 

em termos de ação. 

Os cientistas do terceiro tipo, ao contrário, são os que defendem uma 

determinada tese sobre o que deve ser feito depois de terem examinado as 

evidências disponíveis e as respostas que podem ser dadas aos formuladores 

de políticas. São aqueles que advogam uma única linha de abordagem do 

problema por terem a convicção de que ela é a melhor resposta que pode ser 

dada com base no estado da arte da pesquisa científica. 

Finalmente há os que preferem agir como intermediários, oferecendo aos 

formuladores de políticas, e aos que decidem sobre elas, todas as informações 

disponíveis sobre as possíveis opções de ação. A principal característica deste 

quarto time é o esforço de expandir, além de clarificar, o leque de escolhas 

que se abre aos tomadores de decisão, de maneira que estes últimos possam 

reduzir o número de opções reais tendo por base seus próprios valores e 

preferências. 

Além de existirem esse quatro tipos básicos de cientistas, é sempre muito 

complexa a relação do processo político com a ciência. A maior parte dos 
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  Ótima análise desses quatro padrões de comportamento dos cientistas foi proposta em 2007 por 
Roger A. Pielke Jr., no livro “The Honest Broker”, no qual são chamados de “Pure Scientist”, “Science 
Arbitrer”, “Issue Advocate” e “Honest Broker of Policy Alternatives”.  



analistas costuma ser bem cética sobre a probabilidade de que “o poder 

escute a ciência”, embora isso venha ocorrendo com muita intensidade nas 

últimas cinco décadas, inclusive no âmbito multilateral.2 E uma das principais 

originalidades do regime climático é contar com uma organização mundial 

cuja principal missão é revisar os trabalhos publicados em periódicos 

científicos por especialistas de todas as quatro categorias, com o objetivo de 

fornecer aos tomadores de decisão sínteses que se aproximem o mais possível 

do quarto tipo de atitude: apresentar as implicações de todas as opções 

possíveis, para que os signatários da Convenção do Clima orientem as 

negociações em função dos valores e preferências predominantes. A última 

dessas sínteses está resumida no primeiro capítulo deste livro. 

Só rechaça as conclusões expostas nos relatórios do IPCC um grupo bem 

minoritário de cientistas que estão convictos de que não se deve buscar a 

descarbonização das economias, pois não existiria a ameaça de mudanças 

climáticas provocadas pelas atividades humanas. Esses “negacionistas” têm, é 

claro, o terceiro tipo de atitude acima descrito: advogam a tese de que é 

desnecessário superar a atual dependência das fontes fósseis de energia.  

De qualquer forma, tanto os que acatam o atual consenso3 - isto é, os 

resultados da quinta ampla avaliação realizada pelo IPCC - quanto os que 

rechaçam com os argumentos que estão no capítulo 2 deste livro, 

provavelmente têm interesse em entender por que a Convenção do Clima, 

adotada em 1992, tem se mostrado tão ineficiente em reduzir as emissões de 

carbono.  

Trata-se de uma questão, que nem de longe poderia ser explicada pela força 

política adquirida pela tese negacionista, já que até aqui ela ficou restrita ao 

presidente da República Checa, Václav Klaus, para quem o aquecimento 

global seria um puro “mito”. Nenhum outro chefe de Estado ou de governo 
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 Embora a abordagem “construtivista” da questão costume ser exagerada, ela ajudou o cientista 

político Peter M. Haas (2004) a dar uma excelente resposta à pergunta “When does power listen to 
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 É comum que se confunda consenso com unanimidade. Mas é justamente por serem coisas bem 

diferentes que se pode apresentar a questão climática como uma controvérsia em que uma minoria 
advoga uma tese contrária ao amplo consenso comunicado pelos relatórios do IPCC. 



assumiu tal posição, muito embora a manutenção de uma “dúvida” possa ter 

significativa influência nos processos de formação de posições nacionais. Basta 

lembrar o caso dos Estados Unidos, onde interesses ligados aos setores do 

carvão e do petróleo são defendidos com muito mais poder persuasivo por 

parlamentares que também sejam convictos negacionistas. Mas não foi esse o 

fato que mais determinou a evolução das políticas dessa potência no âmbito 

das negociações climáticas multilaterais. 

Qual seria, então, a explicação para tanta ineficiência no combate às 

emissões de carbono, já que, desde 1992, a comunidade internacional assumiu 

compromisso com essa missão? Esta é a questão política para a qual este 

capítulo esboça uma resposta, sem poder evitar, contudo, certa alusão à sua 

dimensão econômica, explorada com mais cuidado no capítulo 4. 

Duas vitórias de Pirro 

No final de 1990 a Assembleia Geral da ONU criou um comité para preparar a 

proposta de Convenção do Clima a ser adotada na “Cúpula de Terra” de junho 

1992, no Rio. Conhecido por “INC/FCCC” (Intergovernmental Negotiating 

Committee for a Framework Convention on Climate Change), contou com 

representantes de mais de 150 nações em suas cinco sessões de trabalho 

realizadas no intervalo de apenas quinze meses, entre Fevereiro de 1991 e 

Maio de 1992.  

Comparada a outras dinâmicas similares, não parece haver dúvida que a 

resultante Convenção do Clima foi preparada com muita atribulação. Por 

exemplo, a Convenção de Viena sobre a camada de Ozônio, adotada em 

março de 1985 por um grupo bem menor, de apneas 43 nações (das quais 16 

do Sul), começara a ser concebida pelo Pnuma em março de 1977, e fora 

submetida por quatro anos, a partir de 1981, ao escrutínio de uma ampla 

instância jurídica. 

Além dessa “pressa”, é claro que foi o contexto geral das negociações 

voltadas à governança global dos novos problemas ambientais que levou à 

seleção das regras institucionais que mais tarde se revelariam sérios 



obstáculos a uma efetiva descarbonização das quarenta economias nacionais 

responsáveis por mais de 80% das emissões. 

Durante os vinte anos que separaram as cúpulas de Estocolmo e do Rio – isto 

é, entre a pioneira “Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano” (UNCHE) e a “Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento” (CNUCED) – foi sendo selecionado um conjunto de oito 

“conceitos e princípios” que passaram a condicionar toda e qualquer tratativa 

multilateral sobre questões ambientais, como se fossem “cláusulas pétreas” 

desse gênero de cooperação, não passíveis, portanto, sequer de 

questionamentos, ainda menos de rediscussões.4 E a manipulação de dois 

deles com certeza deu contribuição decisiva à impotência do regime 

climático: a) o das “responsabilidades comuns, porém diferenciadas” e b) o 

das “abordagens baseadas no mercado”. 

a) Diferenciação das responsabilidades comuns 

O primeiro dos cinco princípios estampados no terceiro artigo da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC, na 

sigla em inglês) diz o seguinte: 

"As Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações 
presentes e futuras da humanidade, com base na equidade e de acordo 
com suas responsabilidades comuns, porém diferenciadas, e suas 
respectivas capacitações. Nesse sentido, as nações desenvolvidas devem 
tomar a iniciativa no combate à mudança do clima e seus efeitos 
adversos." 5 

Essa redação certamente pretendeu corrigir o 24º Princípio da Declaração de 

Estocolmo, que diz o seguinte: 

“Todos os países, grandes ou pequenos, devem tratar das questões 
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baseadas no mercado (“market-based approaches”). 
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lead in combating climate change and the adverse effects thereof.”  



internacionais relativas à proteção e melhoria do meio ambiente com 
espírito de cooperação e em pé de igualdade. A cooperação através de 
acordos multilaterais, plurilaterais ou bilaterais ou outros meios 
apropriados é essencial para controlar eficazmente, prevenir, reduzir 
e eliminar os feitos ambientais adversos que resultem de atividades 
realizadas em qualquer esfera, de tal modo que a soberania e os 
interesses de todos os Estados recebam a devida consideração” (itálicos 
meus, JEV).6 

A melhor maneira de realçar a profunda diferença que existe entre esses dois 

“princípios” é da conhecida analogia com um grupo de pessoas dentro de um 

barco que está fazendo água devido a furos feitos no casco. Na linha da 

Declaração de Estocolmo, todos deveriam cooperar “em pé de igualdade” 

para que os furos fossem tapados. Já para a Convenção do Clima, as 

responsabilidades pelos reparos seriam comuns, mas a iniciativa só caberia a 

uma parte dos condenados ao naufrágio. 

Apesar de ser muito grave, essa diferença não causou qualquer dificuldade 

nos anos subsequentes, dedicados às negociações sobre um aditivo que 

contivesse as medidas concretas necessárias à indução de cortes das emissões. 

Mas virou um tremendo problema já a partir de 1997, quando tal aditivo 

finalmente pôde ser adotado na terceira conferência das partes (3ª COP): o 

crucial Protocolo de Kyoto.   

Embora se pudesse supor que as responsabilidades nacionais deveriam ser 

proporcionais às emissões decorrentes do consumo da população de cada país, 

combinadas às suas diferentes capacidades de inovação tecnológica para a 

transição a uma economia de baixo carbono, prevaleceu, ao contrário, um 

perverso critério político de diferenciação: foram responsabilizadas 

exclusivamente as nações pioneiras no processo de industrialização por terem 

iniciado suas emissões numa época em que até mesmo a comunidade 
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científica desconhecia a gravidade do efeito estufa.  

Assim, praticamente todos os custos do combate ao aquecimento global 

foram atribuídos à Comunidade Europeia e a outros 23 países de precoce 

industrialização, listados no Anexo II da Convenção.7 Além deles, catorze 

países do então “segundo mundo” também foram responsabilizados e 

incluídos no Anexo I. Não houve qualquer ônus relevante para todos os demais 

países que, com raras exceções, correspondiam exatamente ao agrupamento 

hoje chamado de “G-77+China”, que incorpora 132 países do Sul. 8 

Fundado em 1964, ao final da primeira sessão da Conferência das Nações 

Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), o G-77 lançou sua 

plataforma doutrinária em outubro de 1967. Essa “Carta de Argel” é um longo 

documento com foco nas questões relativas ao comércio internacional. Além 

da abertura dos mercados do Norte, tal movimento sempre enfatizou a 

necessidade de maior contribuição ao desenvolvimento dos países mais 

pobres, a chamada “Official Development Assistance” (ODA), bem como de 

melhor distribuição dos poderes nas organizações internacionais, 

particularmente no FMI. 

A consequência imediata dessa diferenciação de responsabilidades que 

permitia que o carbono continuasse sendo livremente emitido por países 

emergentes - entre os quais mais já se destacavam China, Índia e Brasil - foi a 

automática não-ratificação do protocolo pelo Congresso Americano. Em 

raríssima votação por unanimidade (95 a zero), o Senado já havia antecipado 

um veto prévio a qualquer acordo multilateral com tal viés. Assim, Kyoto foi 

uma estrondosa vitória de Pirro para as pretensões do Sul contra o Norte que 

já haviam sido insinuadas na Convenção adotada cinco anos antes. 

Basta o que foi dito até aqui para que mereça destaque a seguinte reflexão 

feita pelo IPCC na síntese de sua terceira grande avaliação: 
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“As ciências naturais e sociais podem fornecer informações essenciais e 
provas necessárias para as decisões sobre o que constitui ‘uma 
interferência antrópica perigosa com o sistema climático’. Ao mesmo 
tempo, tais decisões são juízos de valor determinados mediante 
processos sócio-políticos, tendo em conta considerações como o 
desenvolvimento, a equidade e a sustentabilidade, bem como as 
incertezas e riscos.” (IPCC, 2001) 

O processo sócio-político que produziu o Protocolo de Kyoto gerou sério 

obstáculo de ordem prática por permitir que, por exemplo, as duas nações 

que mais emitem carbono possam continuar a fazê-lo sem qualquer 

constrangimento legal resultante da cooperação multilateral. Mas, ao mesmo 

tempo, gerou uma instituição baseada em juízo de valor dos mais reprováveis 

em termos éticos por atribuir a responsabilidade essencial às gerações 

passadas das nações que se desenvolveram por terem sido pioneiras na adoção 

das inovações da era fóssil quando nem no âmbito científico havia se formado 

consenso sobre a gravidade do efeito estufa (Garvey, 2008). 

O pior é que em 2013 esse mantra das "responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas" voltou a ser usado pelo Brasil para retroceder à proposta de 

que o critério de distribuição dos engajamentos deveria ser o conjunto das 

emissões imputáveis a cada nação desde a revolução industrial! Qual pode ser 

o sentido ético de se pretender estabelecer dívida por práticas dos 

antepassados das atuais populações do primeiro mundo por problema que a 

ciência só começou a confirmar ao final dos anos 1970, e cuja seriedade só foi 

admitida pela comunidade internacional entre 1988 e 1992? 

Além disso, não há proposta que possa ter efeito mais desagregador, pois 

nenhuma das nações mais ricas poderá admitir que sua precocidade em gerar 

e adotar as inovações que mais impulsionaram o desenvolvimento moderno 

constitua motivo de indenização às nações que só mais tarde delas puderam 

tirar proveito. 

b) Abordagem baseada no mercado 

Nas negociações que levaram ao protocolo de Kyoto, entre 1993 e 1997, 

também venceu a tese de que a melhor maneira de se precificar o carbono 

seria o comércio de direitos de emissão ("cap-and-trade"), contra o 



historicamente comprovado recurso à tributação. Em consequência, meros 7% 

das emissões globais de carbono são hoje afetados pelos dois mecanismos de 

formação de preço: "esquemas para comércio de emissões" (ETS, em inglês) e 

alguns poucos tributos unilaterais em sociedades mais conscientes de que só 

com mercados jamais cumpririam suas metas. 

 

Embora já tenha surgido uma dúzia de ETS, o único relevante é o EU-ETS, que 

envolve as 11.500 empresas responsáveis por 40% das emissões da União 

Europeia. Foi inevitável, portanto, que fortes compromissos políticos com a 

sustentabilidade tenham levado sete países dessa região à decisão de também 

tributarem de forma explícita outra parte de suas emissões. Há taxas-carbono 

na Dinamarca, na Finlândia, na Irlanda, na Suécia e agora no Reino Unido; 

assim como na Noruega e na Suíça, dois países que preveem vínculos com o 

EU-ETS por acordos bilaterais. 

 

No entanto, foi do outro lado do Atlântico, na província canadense da 

Colúmbia Britânica, que surgiu o melhor dos impostos climáticos em vigor. 

Uma taxa-carbono que incide sobre a queima de todos os combustíveis fósseis, 

sem aumento de carga tributária. Para evitar que o desembolso de pouco mais 

de US$ 20 por tonelada de carbono emitido (trinta desde 2012) prejudique os 

negócios, a alíquota do imposto de renda das pessoas jurídicas foi reduzida de 

12% para 10%. Esse é o máximo que pode ser feito sem perda de 

competitividade enquanto o exemplo não for seguido ao menos por outras das 

nove províncias e em alguns estados relevantes dos EUA. 

 

Prova dos nove do alerta feito pelos melhores estudos científicos sobre o 

tema: a única maneira eficaz de se administrar a mudança climática é a 

adoção de uma taxa mundial, mas incidente sobre o consumo, de modo que o 

preço de qualquer mercadoria também reflita seu correspondente teor de 

carbono. Não há melhor maneira de se catalisar inovações e investimentos 

pró-mitigação. 

 



O principal problema prático desse projeto é a inviabilidade de se usar a 

convencional análise de custo-benefício no cálculo de qual deveria ser o valor 

da taxa, dada a impossibilidade de se estimar o custo social do carbono em 

âmbito global. Além disso, é óbvio que ela seria politicamente desastrosa se 

viesse a causar séria carestia. 

 

Também é fundamental ter em conta o fortíssimo e sistemático veto a 

qualquer proposta que dê início a qualquer tipo de tributação global, como 

mostra a trajetória da chamada “Taxa Tobin”, um imposto sobre 

movimentações financeiras internacionais de curto prazo, cuja alíquota 

variaria entre 0,1% e 0,25%. Apesar de ter sido lançada em 1971 pelo 

economista James Tobin (1918-2002, Prêmio Nobel em 1981), essa proposta 

permaneceu ignorada até 1997, quando se tornou a principal bandeira do 

controverso movimento antiglobalização. 

É verdade que um passo significativo na direção de um futuro sistema 

tributário global foi dado em 22 de janeiro de 2013, quando a União Europeia 

aprovou a adoção por onze países da zona do euro de uma taxa sobre 

transações financeiras (FTT na sigla em inglês), que entrou em vigor em 2014. 

No lançamento, os líderes dessas onze nações pioneiras enfatizaram a 

necessidade de que ela um dia se torne global.9 

Todavia, embora auspicioso, esse fato não chega a alterar a percepção de que 

qualquer proposta tributária global esbarrará em fortes resistências nas 

atuais estruturas de governança global. É por isso que a saída mais 

pragmática pode estar em preços para o carbono que comecem bem baixos, 

mas com patente perspectiva de alta. E que os aumentos fiquem na 

dependência de avaliação do impacto obtido com os baixos preços iniciais, em 

procedimento que seria regulado pelo aprendizado obtido com a própria 

taxação ("a learning-by-taxing process"). Como propõe o professor Dieter Helm 

(2012), a organização encarregada de administrar essa dinâmica estabeleceria 
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o preço do carbono assim como um banco central faz com a taxa de juros 

básica. 

Infelizmente esse caminho mais racional para uma gestão da mudança 

climática foi interditado por uma segunda vitória de Pirro nas negociações do 

Protocolo de Kyoto: a obtida pelos defensores da construção de burocráticos 

esquemas de comercialização de direitos de poluir contra a proposta muito 

mais simples de caminhar para a taxação das emissões de carbono. 

  

Vale lembrar aqui que preceitos transformados em instituições formais pelos 

processos políticos são parecidos àquelas pastas que a construção civil 

classifica de “aglomerantes” ou “ligantes”: certas resinas, o gesso, o cimento, 

ou o concreto, por exemplo. Por mais que comecem bem maleáveis e 

moldáveis, não demoram a ficar tão resistentes que só podem ser alteradas 

com tratamentos de choque. Essa é uma analogia que cai como luva para o 

entendimento das mais decisivas encruzilhadas do labirinto climático. 

 

Diante desse quadro, é natural que surja a suspeita de que a causa de tanta 

insensatez só possa ser, em última instância, de caráter cognitivo. E como nas 

negociações internacionais costuma ser dominante a influência dos 

economistas, é sobre a natureza de seus diagnósticos e prescrições que 

imediatamente se volta a averiguação sobre as eventuais causas cognitivas da 

derrapagem do regime climático. Todavia, está na dinâmica política de 

seleção de novas regras e normas internacionais a explicação para tão 

dramática trajetória institucional. 

Todos os economistas imunes à visão negacionista da mudança climática 

insistem que o carbono precisa ter um preço capaz de corrigir tamanha falha 

de mercado, embora essa unanimidade se desfaça quando a questão passa a 

ser de engenharia: como obter o ajuste. A mais óbvia saída é a taxação, 

proposta desde os anos 1970 nos estudos do pioneiro William D. Nordhaus, 

ainda na pré-história da formação do consenso científico sobre o impacto dos 

gases de efeito estufa, e recentemente revisitada no livro "Cassino Climático". 



No entanto, em 1997, momento decisivo para construir as instituições 

previstas na Convenção de 1992, uma estranha coalizão - em que 

predominaram diplomatas e políticos americanos, russos, chineses, indianos e 

brasileiros - rechaçou a tributação em favor da proposta fundamentalista de 

gradual montagem de mercados nos quais se formaria o preço do carbono. As 

consequências dessa segunda vitória de Pirro demoraram a ficar patentes, 

mas hoje todos os balanços evidenciam que os efeitos dos muitos mercados de 

carbono não chegam a ser sequer paliativos. Perdeu-se imenso tempo para 

constatar que não adianta constranger grandes emissores do setor produtivo a 

cobrirem os custos de seus direitos de poluir se todo o restante do sistema 

econômico permanece sem incentivos para reduzir suas emissões. E o pior é 

que ainda hoje há quem não perceba que uma taxa-carbono sobre o consumo 

jamais poderia ter sido substituída por restrito comércio de permissões entre 

as grandes empresas emissoras do setor produtivo. 

Duas análises 

Nesse contexto, parece ínfima a possibilidade de que se encontre efetiva 

solução para qualquer problema global em arenas de 193 Estados dos quais 

apenas 28 conhecem um incipiente processo de desapego da soberania 

nacional no âmbito do processo de construção da União Europeia. Então, por 

mais que possam ser apontadas razões de outra natureza, é mediante 

pesquisas interdisciplinares sobre relações internacionais que mais se pode 

avançar no entendimento e explicação da desgovernança climática. 

Não por acaso, foram essas pesquisas que já ensejaram no Brasil duas 

excelentes análises, mesmo que com estilos diametralmente opostos. 

Harmonizando habilidades de jornalista e cientista político, Abranches (2010) 

usou o caso específico da COP15, no final de 2009 em Copenhague, para 

explicar, desde a controvérsia científica sobre a questão climática, até os 

prognósticos políticos que podiam ser feitos no início de 2010. Já o grupo de 

pesquisadores da Universidade de Brasília, coordenado pelo também cientista 

político Eduardo Viola, produziu uma espécie de “atlas” de árdua leitura para 

quem não esteja pesquisando o tema, no qual a ambição foi muito mais 



“estrutural”, pois procurou inserir a análise da questão climática no âmbito 

do sistema internacional, de uma possível governança global e das 

perspectivas da democracia (Viola et al., 2013). 

Essas duas análises não chegam a ser convergentes sobre a necessidade de 

que o Protocolo de Kyoto, que expirou em 2012, seja compulsoriamente 

aposentado, embora as duas deixem bem claras as suas desastrosas 

consequências. A abordagem proposta por Abranches conta com a 

possibilidade de que a invenção de um “segundo período” desse protocolo 

acabe por engendrar novos acordos capazes de dar alguma eficiência à 

Convenção do Clima. Já Viola et al. destacam o colapso do Protocolo de Kyoto 

e indicam possibilidade de um novo Acordo Climático Global, baseado em 

fundamentos bastante diferentes, mas ainda deixam aberta a possibilidade de 

que este acordo continue baseado num sistema global de mercados de 

emissões (“cap and trade”). O que dependerá essencialmente de simultâneas 

evoluções táticas da China e dos Estados Unidos, de forma que uma parceria 

dessas duas potências possa elaborar os termos finais de algum amplo acordo 

(no G-20, por exemplo) que anteceda a trilha formal das Nações Unidas. 

Daí a importância de se enfatizar as consequências das vitórias de Pirro em 

Kyoto para ajudar o leitor a avaliar as chances de que avanços da 

descarbonização possam ocorrer sem sua superação por novo protocolo. 

Não existe a mínima chance de que os Estados Unidos ratifiquem um protocolo 

cujo defeito básico de fabricação é não prever quaisquer obrigações legais 

para as economias emergentes, entre as quais se destacam as da China, da 

Índia e do Brasil. Como se não bastasse, nem chegou a mudar o 

comportamento das partes que o ratificaram, pois ele admitiu desobediência 

e induziu generalizada complacência. De resto, sua meta - de redução 

próxima a 7% das emissões de gases estufa dos países mais desenvolvidos até 

2012 - não poderia ter sido mais pífia, diante dos necessários 90% de queda 

até 2030. Nas palavras de Abranches (2010:298), “foi basicamente uma 

invenção política, sem base científica ou econômica firme”. 



Tudo isso sugere a possibilidade de duas mudanças objetivas extremas que 

forçosamente exigiriam e induziriam correção de rumo. A pior seria que a 

atual marcha da insensatez fosse bruscamente interrompida por alguma séria 

catástrofe ecológica que provocasse afobada e radical revisão da própria 

Convenção. A melhor seria que, bem antes disso, despontasse uma revolução 

energética capaz de antecipar o fim da era fóssil, tornando quase supérflua a 

parafernália já montada para se chegar a uma governança global da mudança 

climática. O mais provável, contudo, é um cenário intermediário em que se 

alternem eventos naturais extremos e surtos de inovações tecnológicas e 

institucionais. 

 

Na visão de Viola et al. (2013:375) , além de o mundo contar com recursos 

humanos e tecnológicos para que seja evitada uma ruptura climática 

catastrófica, também estaria ganhando força a aliança das forças pró-

descarbonização, mesmo que vagarosamente. E acrescentam que a espécie 

humana tem uma evidente dificuldade para lidar com problemas que 

transcendam o imediato e que exigem cooperação global. “No entanto, o 

sofrimento nos ensina”. Vive-se, em suma, uma situação que não permite 

qualquer tipo de previsão ou prognóstico, nem mesmo um mero palpite, sobre 

o caminho que poderia levar a uma efetiva governança global do clima, caso 

permaneça necessário induzir as mudanças tecnológicas e institucionais 

imprescindíveis à descarbonização. 
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