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Transição ao baixo carbono é o nome de batismo tardio para um processo que já 
tem mais de 35 anos. Bom exemplo está na firme decisão política da Dinamarca em 
reduzir sua dependência do petróleo desde a primeira grande crise energética, de 
1973 ‑1974. O país investiu consistentemente em economia e uso mais eficiente das 
energias fósseis e também na promoção de energias renováveis com um imposto in‑
centivador das imprescindíveis inovações. Mesmo a descoberta de reservas offshore 
de petróleo nos anos 1990 não a impediu de criar outro imposto para explicitamente 
encarecer a emissão de carbono. Com isso, o crescimento de 70% de sua economia 
entre 1981 e 2008 ocorreu sem aumento do consumo de energia. Em 35 anos, sua 
dependência energética do Oriente Médio caiu de 99% para 0%. E por ter sido pioneira  
na geração de energia solar e eólica, fez brotar um novo ramo exportador dinâmico e 
competitivo.

Porém, é claro que, paralelamente, ocorriam coisas até simétricas na maioria dos 
grandes países ricos, a começar pelos Estados Unidos. Na esteira do embargo da Or‑
ganização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), em 1975, o Congresso fora 
levado a impor novos padrões para o consumo de combustíveis. E, logo depois, com 
a crise de 1979, também surgiram programas de estímulo às renováveis. O presidente 
Jimmy Carter chegou até a instalar 32 painéis solares em telhados da Casa Branca. 
No entanto, tudo evaporou com Ronald Reagan, quando os republicanos decidiram 
assumir a hostil postura antissocioambiental que conservam até hoje, o avesso do 
que ocorrera no governo Richard Nixon.

Com a eleição de Barack Obama, uma profunda reforma da política energética, 
acoplada à montagem de um regime de mercado para que as maiores empresas emis‑
soras reduzam suas emissões, passou a ser uma certeza – um sistema de comércio 
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limitado de decrescentes direitos de emissão (“cap and trade”), semelhante ao criado 
pela União Europeia em 2005 (European Union Emissions Trading Scheme – EU ‑ETS), 
e, mais recentemente, em alguns estados dos EUA.

Também há muitas outras trajetórias intermediárias entre a precocidade da via 
escandinava (pois Finlândia, Noruega e Suécia fizeram como a Dinamarca) e o atra‑
so do paquiderme americano. Por exemplo, França e Reino Unido apostam que o 
melhor funcionamento do EU ‑ETS garantirá a redução das emissões provenientes de 
indústrias pesadas e de geradoras de energia (e também da aviação a partir de 2012). 
O que precisam, então, é criar mecanismos que tenham o mesmo efeito no restante 
das indústrias, nos transportes, nas edificações e na agropecuária. Enquanto a França 
tende a seguir o exemplo escandinavo, com a criação de uma contribuição fiscal ini‑
cialmente chamada “clima ‑energia”, o Reino Unido prefere estabelecer um inédito 
sistema orçamentário de carbono, numa linha que sugere mais “comando e controle” 
do que uso de instrumentos econômicos.

O que é comum entre as nações que já estão se engajando na transição ao baixo 
carbono não é a inevitabilidade dos sacrifícios, embora tal ideia continue bem presen‑
te. Basta citar a frase escolhida por Sir David King para subtítulo do livro que escre‑
veu com a jornalista Gabrielle Walker: “Como combater o aquecimento global e 
manter as luzes acesas”.1 

Ao contrário, o que estimula os pioneiros desse processo é a visão de que o com‑
bate ao aquecimento global criará uma “nova era de progresso e prosperidade”. Não 
por acaso o subtítulo do mais recente livro de Sir Nicholas Stern, publicado com títu‑
los diferentes dos dois lados do Atlântico.2

Não há dúvida de que a saída será usar tecnologias existentes e desenvolver 
novas soluções que permitam superar a era fóssil. Porém, isso depende da emergên‑
cia de novas instituições, tanto para a adoção de inovações já disponíveis como 
para as buscas científico ‑tecnológicas de alternativas. Instituições que variam das 
mais formais – como leis, decretos e portarias que regulam as políticas energéticas 
– até as mais informais, como certas mudanças nos hábitos e códigos de comporta‑
mento dos consumidores, inf luenciadas por complexos processos sociais e psicoló‑
gicos. Daí a importância de se saber como essa transição começou, como está e que 
rumo poderá tomar.

1 WALKER, G.; KING, D. O tema quente: como combater o aquecimento global e manter as 
luzes acesas. Rio de Janeiro: Objetiva, 2008.

2 STERN, N. A blueprint for a safer planet: how to manage climate change and create a new 
era of progress and prosperity. Londres: The Bodley Head, 2009; The global deal: clima‑
te change and the creation of a new era of progress and prosperity. New York: Public 
Affairs, 2009.
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32.1 demoroU mUIto

Já foi dito que o processo de transição teve início nos anos 1970 por razões de 
segurança energética, como ilustrou o caso da Dinamarca. Todavia, o que em seguida 
ajudou muito foi ele ter passado a ser decisivamente inf luenciado pela percepção 
dos perigos envolvidos pela provável ruptura climática provocada pela elevação das 
temperaturas ou pelo aquecimento global. 

Demorou muito para que as evidências científicas começassem a ser realmente 
levadas a sério. A rigor, isso só aconteceu em 2007, trinta e seis anos depois que a pri‑
meira reunião internacional sobre o tema reuniu estudiosos de 14 países em Estocol‑
mo.3 Foram necessários quase dois decênios para que uma organização fosse montada 
pela ONU para consolidar os resultados das pesquisas sobre a mudança climática: o 
Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática (IPCC, na sigla em inglês), de‑
cisão que saiu de uma conferência mundial realizada em 1988, em Toronto, cujo título 
enfatizava “as implicações das mudanças atmosféricas para a segurança global”. Qua‑
tro anos depois, foram adotados no Rio de Janeiro os fundamentos do complexo pro‑
cesso institucional posterior: a Convenção do Clima.4 Ainda outros cinco anos se pas‑
saram até que fosse assinado o Protocolo de Kyoto, em 1997. E mais oito para que ele 
pudesse entrar em vigor, em 2005, após a ratificação da Rússia. Um total de 34 anos! 

O pior é que, mesmo depois desse terço de século, não se podia afirmar que a to‑
mada de consciência sobre a necessidade de reduzir as emissões de CO2 e preparar a 
adaptação ao já inevitável aquecimento tivesse tido sério desdobramento político. No 
âmbito político, o processo só começou a esboçar uma real inf lexão no final da primei‑
ra década do século XXI, em razão da longa lista de fatos concatenados que vão do 
furacão Katrina, em 2005, à posse de Barack Obama, em 2009, passando por uma 
forte concentração de episódios em 2007, como o Nobel compartilhado por Al Gore 
com o IPCC ou a publicação do Relatório Stern.5 Quase quarenta anos, portanto.

Muitas outras coisas foram ocorrendo simultaneamente, com destaque para ini‑
ciativas de melhorar a eficiência energética de muitos sistemas ou para as pesquisas 
científicas e tecnológicas com energias renováveis. Porém tudo isso foi seriamente 
inf luenciado pela lentidão do processo institucional. Por isso, o marco até agora mais 

3 Study of man’s impact on climate, 1971.
4 Convenção ‑Quadro das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas (UNFCCC). Assina‑

da por 189 países, o mais próximo que se chegou de uma unanimidade global. Em segundo 
lugar está o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, de 1968, que chegou a ter 187 
adesões antes da saída da Coreia do Norte, em 2003.

5 Sir Nicholas Stern liderou uma equipe de economistas do Reino Unido que fez, sob enco‑
menda do governo britânico, uma das análises retrospectivas mais extensas já realizadas so‑
bre o tema: The economics of climate change: the stern review. (Cambridge: Cambridge Uni‑
versity Press, 2007).
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significativo desse processo foi a assinatura do Protocolo de Kyoto, pois foi ele que 
mais moldou as tendências atuais. E será que o que acontecer com ele que determi‑
nará as alterações para a próxima fase, a partir de 2012. 

Então, é preciso começar pela constatação de que esse protocolo criou grave tra‑
va política por uma razão que é eminentemente ética. Na prática, o único critério 
adotado para definir as responsabilidades pela estabilização da concentração de ga‑
ses estufa na atmosfera foi o histórico. O que parece tão justo quanto lógico, já que se 
trata de um fenômeno essencialmente cumulativo, que começou a ficar sério com a 
industrialização. A grande responsabilidade pela redução das emissões deveria caber, 
portanto, aos países que primeiro se industrializaram e hoje são ricos. Não aos que se 
atrasaram e, por isso, ainda são pobres ou remediados.

Não houve séria objeção a esse argumento, o que levou a uma separação dicotô‑
mica das responsabilidades, na qual todos os países ditos “em desenvolvimento” não 
precisaram se comprometer em conter suas emissões. E os ditos “desenvolvidos” 
assumiram irrisórias metas de redução, que foram cumpridas pelos que tiveram co‑
lapsos econômicos, no Leste Europeu e que talvez sejam cumpridas até 2012 por al‑
gumas raras exceções, como o Reino Unido.

Todavia, já é discutível que a responsabilidade possa ser atribuída às gerações 
que usaram e abusaram de energias fósseis quando nem se sabia que isso causava es‑
trago. É mais ou menos como se a maior parte das populações das Américas e da 
Oceania atribuísse a culpa a seus antepassados europeus por algo que eles não ti‑
nham a mínima possibilidade de saber. A rigor, as responsabilidades pelas emissões 
de carbono só deveriam ser avaliadas a partir da data em que houve razoável reconhe‑
cimento coletivo de que elas são a principal causa do aquecimento global.

32.2 maIs Uma dUpla de CrItérIos

No entanto, esse argumento não poderá mais alterar o debate, já que houve una‑
nimidade em Kyoto. E não é nefasto que os países mais ricos tenham sido encarrega‑
dos de começar a faxina. O problema, no entanto, é que existem dois outros critérios 
éticos que não poderiam ter sido menosprezados – um se refere ao presente e outro, 
ao futuro.

Se o aquecimento global é uma questão tão séria para a própria viabilidade da 
vida humana no planeta, quem pode mais deve fazer mais, independentemente de 
ser quem primeiro causou o problema. Em outras palavras, as nações com maior 
capacitação científico ‑tecnológica e com mais capital humano devem assumir com‑
promissos de redução de emissões, mesmo que não façam parte do grupo pioneiro 
da industrialização e tenham que assumir, pelo critério adotado, a tal “responsabili‑
dade histórica”.
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Só que esse segundo critério não altera muito a lista dos países mais responsáveis, 
pois existe uma grande coincidência entre a capacidade presente de responder ao proble‑
ma e o fato de terem sido os primeiros a se industrializar. As duas listas são semelhantes, 
embora a ordem em que aparecem os países seja bem diferente. E as poucas exceções – 
como Israel ou Taiwan – não chegam a alterar o panorama de forma significativa. 

Todavia, o mesmo não ocorre com o terceiro critério, que é o da sustentabilidade 
e está obviamente ligado ao futuro. Dada a natureza do problema do aquecimento 
global, não faz nenhum sentido isentar de responsabilidades os países que ainda não 
são desenvolvidos, mas que já são, ou serão, grandes emissores de carbono. Seria 
como autorizar que alguns continuassem a furar o casco de um barco arriscado de 
afundar enquanto outros estivessem obrigados a tapar seus buracos porque são os 
mais antigos...

Este é evidentemente o caso da China, da Índia, do Brasil, da Indonésia, da Áfri‑
ca do Sul e de alguns outros países da semiperiferia emergente. Por se ter fixado ape‑
nas no discutível critério das responsabilidades históricas, o Protocolo de Kyoto ge‑
rou uma espécie de direito de continuar a emitir a alguns países que, de nenhuma 
maneira, podem ser equiparados a mais cem que continuam realmente pobres. 

Em outras palavras, é uma falácia usar a expressão “em desenvolvimento” para 
colocar no mesmo saco um segundo mundo formado por um punhado de economias 
em ascensão e um terceiro formado por mais de uma centena de países com econo‑
mias que nem sequer decolaram.

O pior é que essa precariedade do Protocolo de Kyoto também serviu como óti‑
mo argumento para que os conservadores no poder de nações ‑chave – como Estados 
Unidos, Canadá e Austrália – deixassem de ratificá ‑lo. E um tratado internacional 
com essa importância, sem a participação do principal país emissor, foi evidentemen‑
te um ótimo pretexto para que muitos outros fizessem muito menos do que poderiam 
e deveriam ter feito.

Nem é preciso continuar nessa crítica ao Protocolo de Kyoto para que se perceba a 
debilidade dos incentivos institucionais ao arranque da transição decorrentes de uma 
governança mundial da mudança climática. Em vez da percepção do combate ao aque‑
cimento global como fonte de novos mercados e novas oportunidades de negócios, pre‑
dominou largamente a percepção inversa, a visão de que reduzir emissões só implica 
sacrifícios, em ônus que não se deve assumir sob pena de prejuízo ao desenvolvimento.

Mesmo assim, três tipos de iniciativas para dar preço ao carbono se engatinha‑
ram, encarecendo sua emissão. Duas das quais bem características do periclitante 
início do processo de transição moldado pelo Protocolo de Kyoto: os mercados de cré‑
ditos de carbono e um esquema de compensações de emissões sob a égide do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Mas antes delas também foi usado 
algo bem mais tradicional.
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32.3 enCareCer o CarBono

Desde 1990, sete anos antes de Kyoto, a Noruega havia introduzido o instru‑
mento mais preconizado pelos economistas: o imposto, que foi muito importante 
para encorajar inovações tecnológicas limpas. E o exemplo foi logo imitado pela Sué‑
cia, Finlândia e Dinamarca, porém sem que tenham conseguido harmonizar suas 
regulamentações, o que forneceu uma espécie de prova da imensa dificuldade em se 
obterem acordos internacionais sobre instrumentos fiscais.

Simultaneamente, tinha ocorrido nos Estados Unidos uma bem ‑sucedida expe‑
riência na redução das emissões de dióxido de enxofre, com consequente contenção 
da chamada chuva ácida. Foi assim que surgiu a hoje popular expressão “cap and 
trade”, cuja melhor tradução não tem chances de pegar: teto e comércio. O teto signi‑
fica que se fixa um limite para as emissões e, portanto, para a quota que cada partici‑
pante terá direito a emitir. O comércio significa a compra e venda desses direitos ou 
autorizações entre os participantes. Quem percebe que não conseguirá ficar dentro 
de sua quota de emissões tem interesse em comprar parte da quota de outro que já 
esteja mais eficiente. E, ao vender essa parte, ele recebe um prêmio por ter se anteci‑
pado na adoção das inovações limpas. 

É importante frisar que nos Estados Unidos esse mercado de direitos de emitir 
dióxido de enxofre só se viabilizou depois de assegurado ao público que o teto anual 
seria significativamente declinante. Esse é, aliás, um dos casos mais interessantes de 
inovação institucional resultante de negociações entre empresários e ambientalistas, em 
sentido oposto ao da fixação de padrões técnicos, fiscalização e multas a cargo de organis‑
mos governamentais, o que se convencionou chamar de “comando e controle”. Mostrou 
que certas agressões ao meio ambiente podem ser mitigadas por mecanismos de merca‑
do que resultam de regulamentações, principalmente regulamentações de incentivo.6

Outra vez, era duvidoso que um modelo baseado em experiência nacional que 
envolvia poucas empresas emissoras e cujas soluções tecnológicas já eram conheci‑
das também pudesse funcionar em termos internacionais e para um problema tão 
cheio de incertezas quanto a mudança climática. Porém, na segunda metade dos anos 
1990, estava tão forte a onda contrária ao papel do Estado na economia que nada 
poderia ter levado os negociadores de Kyoto a ter dúvidas sobre a possibilidade dessa 
transposição. Por isso, rejeitaram o imposto e entronizaram o “cap and trade”.

Logo depois do Protocolo, em 1999, a petroleira britânica BP estabeleceu entre 
suas subsidiárias um mercado interno para o comércio de créditos de emissões de 

6 Uma síntese dessa experiência está nas páginas 155 ‑162 do livro Desenvolvimento sustentável: 
o desafio do século XXI, de José Eli da Veiga (Rio de Janeiro: Garamond, 2005). Para saber 
mais, a referência só pode ser o fascinante livro Tudo à venda: as virtudes e limites do merca‑
do, de Robert Kuttner (São Paulo: Cia. das Letras, 1998).
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dióxido de carbono, cujo custo de implantação chegou a US$ 20 bilhões. Mas que 
nos três anos seguintes teria poupado à empresa a incrível bolada de US$ 650 mi‑
lhões. Talvez por isso o Reino Unido tenha se adiantado ao dar início, em 2004, à 
primeira experiência nacional de “cap and trade” para todas as suas emissões de car‑
bono, mas que no início do ano seguinte já foi absorvida pelo esquema europeu de 
comércio de emissões.

A participação é obrigatória para as principais indústrias emissoras de cada um 
dos atuais 27 países membros. Eles são obrigados a aderir a uma quota de emissões 
os setores de geração de energia, metalurgia, produção de cimento, tijolos, polpa de 
celulose e papel. O que corresponde a cerca de 40% das emissões de carbono da 
União Europeia.

No entanto, é importante ressaltar que a distribuição dos créditos entre os vários 
setores industriais fica a cargo de cada governo nacional. Com isso, a tendência é 
atribuir muito mais quotas às geradoras de eletricidade, pois são as menos expostas à 
competição internacional. Como os tetos iniciais foram extremamente generosos, 
devido à superestimação das emissões previstas, o preço do crédito de carbono desa‑
bou em 2006, fazendo com que as autorizações dadas no ano anterior ficassem quase 
sem valor. Por isso, depois de tirar as lições desse fracasso, a União Europeia organi‑
zou uma “nova fase” para o período 2008 ‑2012, com limites muito mais restritivos.

Situações parecidas surgiram nos Estados Unidos – a Califórnia tem um sistema 
estadual; na região nordeste, há um consórcio interestadual; e a voluntária Bolsa do 
Clima de Chicago vem operando com certo sucesso desde 2003. Algo parecido ocorre 
na região australiana de New South Wales; e também são otimistas as avaliações do 
Banco Mundial, que relatam aumentos de um suposto “mercado mundial de carbono”.

Todavia, multiplicam ‑se as constatações de que o comércio de carbono não será 
suficiente. Basta lembrar que o desafio climático exigirá transformações profundas 
em setores que jamais poderão ser afetados por esquemas “cap and trade”. Agricul‑
tura, transporte privado ou moradia não terão como entrar na transição via mecanis‑
mos de mercado de direito de emissão.

32.4 oUtra frUstração

A segunda pérola do Protocolo de Kyoto foi o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL), que leva países ricos à obtenção de créditos mediante projetos redu‑
tores em países que continuam livres para emitir. Fica bem mais barato para um país 
rico incentivar um país pobre a viabilizar projetos benéficos ao clima, em vez de fazer 
o mesmo que fizeram os ricos no passado. Houve mesmo quem chamasse esse meca‑
nismo de “pulo do gato”.
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Porém, foi outra frustração, pois sérios obstáculos logo se tornaram óbvios. Prin‑
cipalmente a dificuldade de garantir que os projetos resultem, de fato, em reduções 
suplementares de emissões e de provar que elas não poderiam ter sido evitadas sem 
recurso ao MDL. Em fevereiro de 2007, um artigo devastador sobre o tema foi publi‑
cado na revista Nature. Alguns meses depois, um relatório intitulado “Emission Im‑
possible”, com um balanço ainda mais negativo da efetividade do mecanismo, foi pu‑
blicado pelo WWF (Worldwide Fund for Nature). Confirmou ‑se a suspeita de que ele 
estava servindo para que os países ricos continuassem a emitir livremente, usando 
apoios a projetos como o de uma hidrelétrica na China, cuja construção havia come‑
çado em outubro de 2003.7

A maneira de superar esse problema é a existência de uma organização sem fins 
lucrativos com credibilidade para certificar projetos voltados a todo e qualquer merca‑
do compensatório (offset) de carbono. Ela já existe e se chama The Gold Standard Pre‑
mium Quality Carbon Credits.8 Foi criada por 60 ONGs que se envolveram no processo 
de regulamentação dos mecanismos previstos no Protocolo de Kyoto. Porém, só co‑
meçou a operar justamente em 2006, quando o esquema europeu estava em plena 
crise, sem que pudesse ser prevista a inf lexão global do ano seguinte. Em outras pala‑
vras, a virada de 2008 ‑2009 puxada pela eleição de Obama à presidência dos EUA.

Em f lagrante contraste com o pessimismo que pode resultar da constatação de 
que o Protocolo de Kyoto foi uma grande trapalhada, são extremamente otimistas as 
avaliações sobre as tecnologias necessárias para frear os gases de efeito estufa. Segun‑
do muitos estudos, elas já estariam disponíveis ou em vias de entrarem no mercado.

A abordagem sempre citada, talvez por ter sido a primeira, foi proposta em 2004 
por dois pesquisadores de Princeton: Steve Pacala e Robert Socolow.9 Eles ilustraram 
o problema com a ajuda de um gráfico em triângulos com um único vértice em 2004 
e bases de tamanho semelhante em 2050, o que pode ser facilmente transformado 
num diagrama em forma de pizza, em que cada uma de sete fatias, representa emis‑
sões de 25 bilhões de toneladas de carbono (pouco mais de 90 bilhões de toneladas 
de dióxido de carbono) nos 50 anos seguintes. A forma da fatia de pizza ajuda a 
entender que os efeitos deverão variar gradualmente, de praticamente nada, em 2004, 
na fina ponta da fatia, a reduções de vários bilhões de toneladas de carbono por ano 
em sucessivas aproximações da borda.

7 VARA, M. Is the global carbon market working? Nature, v. 445, p. 595 ‑596, 18 fev. 2007; WWF‑
‑UK. Emission impossible: access to JI/CDM credits in phase II of the EU Emissions Trading 
Scheme, jun. 2007. Disponível em: <http://assets.panda.org/downloads/emission_impossi‑
ble__final_.pdf>.

8 Disponível em: <http://www.cdmgoldstandard.org>.
9 PACALA, S.; SOCOLOW, R. Stabilisation wedges: solving the climate problem for the next 

50 years with current technologies. Science, v. 205, p. 968 ‑972, 13 ago. 2004.

Livro Seminario DF vol 1.indb   416 14/9/2011   15:20:05



Transição ao baixo carbonoSeminário 32

417

As contas da dupla precisariam ser atualizadas, mas o que interessa é a ideia 
básica: já são conhecidas as tecnologias que podem dar conta do problema, tese que 
foi reafirmada em outubro de 2007 com o lançamento do relatório “Iluminando o 
caminho: em direção a um futuro de energia sustentável”, do InterAcademy Council, 
conselho que articula as mais importantes academias de ciência e de engenharia do 
mundo, e que também foi exposta de forma didática, ao final de 2008, pelo especia‑
lista britânico Chris Goodall.10 Ambos descrevem as vantagens e desvantagens de 
tecnologias que já vêm sendo adotadas com maior ou menor sucesso, mas não che‑
gam a hierarquizá ‑las mediante estimativas de custo.

Daí o sucesso obtido pela abordagem da McKinsey, que permite apresentar em 
um único gráfico a mais completa lista das maneiras possíveis de se reduzir emissões 
de gases de efeito estufa com custos inferiores a 40 euros por tonelada.11 

32.5 IntensIdades ‑CarBono

Algumas já deveriam estar sendo postas em prática com muita rapidez, pois, se‑
gundo os cálculos da McKinsey, até engendram significativas economias por tonelada 
evitada, em vez de custos. É o caso, por exemplo, de melhoras de eficiência no isolamen‑
to térmico das edificações, nos veículos de transporte público, nos sistemas de ilumina‑
ção, nos condicionadores de ar, no aquecimento de água e até na aviação, passando pelo 
fim do modo stand by de eletrodomésticos e pelo uso do etanol de cana‑de‑açúcar.

Com custos baixíssimos – inferiores a 20 euros por tonelada evitada –, aparecem, 
por exemplo, a energia nuclear, o etanol de celulose, o manejo apropriado da pecuária 
bovina e de seus dejetos, o reflorestamento e as fontes de energia eólica e solar. 

Com custos relativamente altos – entre 20 e 40 euros por tonelada –, surgem, por 
exemplo, as ações para reduzir o desmatamento de f lorestas tropicais, os esquemas de 
captura e armazenamento de carbono e a recuperação de emissões de lixo.

Por mais imprecisas que possam ser essas estimativas apresentadas pela McKin‑
sey, elas certamente estão ajudando a definir as prioridades das estratégias nacionais 
de transição ao baixo carbono que mal começam a surgir. Esses programas governa‑
mentais já podem fazer uma grande diferença no âmbito do isolamento térmico das 
edificações, do sistema de transporte público e do sistema de iluminação, muito mais 
do que na captura e no armazenamento de carbono, por exemplo, bandeira preferida 

10 INTER ACADEMY COUNCIL. Lightening the way: toward a sustainable energy future, 
out.  2007. Disponível em: <http://www.interacademycouncil.net/?id=9481>; GOODALL, 
C. Ten technologies to save the planet. Londres: Green Profile, 2008.

11 ENKVIST, P. et al. A cost curve for greenhouse reduction. The McKinsey Quarterly, n. 1, 
p. 35 ‑45, 2007.
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pelos lobbies empresariais em todas as conferências internacionais sobre o tema, mas 
da tecnologia, que continua extremamente cara.

Essa constatação pode dar a impressão de que a transição ao baixo carbono mal 
começou, ao contrário do que foi dito antes. Mas começou, sim, e a melhor maneira de 
acompanhar seu avanço é prestar atenção na “intensidade ‑carbono” de cada economia. 
Em outras palavras, na quantidade de emissões de dióxido de carbono (provenientes 
apenas do uso de energias fósseis)12 por unidade de produto (inevitavelmente o PIB). 

Em termos mais precisos: essa “intensidade ‑carbono” costuma ser medida pelo 
peso (em toneladas métricas) de CO2 de origem fóssil emitido para cada US$ mil de 
PIB de 2000, em paridade de poder de compra.13 Por isso, as cifras costumam apare‑
cer em tonCO2/mil US$, mas fica muito mais simples dividir tudo por mil para poder 
expressá ‑las em gramas (ou quilos) por dólar.

No período 1980 ‑2006, essa intensidade ‑carbono caiu mais do que um terço no 
clubinho dos países considerados desenvolvidos. De pouco mais de 600 gramas por 
dólar (g/$) para pouco menos de 400. Isso não vale para alguns sócios cuja decolagem 
foi muito tardia. Como Portugal, por exemplo, que em 1980 tinha baixíssima intensi‑
dade – 239 g/$ – e a aumentou para 323 em 2006. Ou Grécia, onde ela passou de 347 
para 409 g/$, mas com a notável exceção da Espanha, onde caiu de 417 para 357 g/$.

Os melhores desempenhos ocorreram em minúsculas e privilegiadíssimas na‑
ções. Como em Luxemburgo, onde a intensidade despencou de 1,3 kg/$ para apenas 
424 gramas/$ ( ‑67%). Ou na recordista Suíça, onde ela já era das mais baixas em 1980 
– 289 g/$ – e ainda diminuiu muito, chegando a 183 g/$ em 2006 ( ‑37%).

Todavia, houve excelentes desempenhos em economias maiores e mais comple‑
xas. Reino Unido e França tiveram cortes de 50%. De 631 para 313 g/$, e de 484 para 
241 g/$, respectivamente. Seguidas por reduções superiores a 40% na Dinamarca, 
Irlanda, Finlândia, nos EUA e na Bélgica. Quedas menores, mas próximas da média 
do clube (um terço), ocorreram no Canadá, Noruega, Holanda e Japão.

Evidentemente, foram bem mais díspares as trajetórias dos países do segundo 
mundo, ditos emergentes. O principal destaque é a China, com queda de intensidade 
simplesmente espetacular. Ela era a lanterninha em 1980, mas teve a segunda maior 
descarbonização do mundo, só perdendo para a do anão Luxemburgo – 65%, caindo 

12 Excluindo as advindas das chamadas “mudanças de uso das terras”, como os desmatamentos 
e queimadas, as emissões de metano da agropecuária, de arrozais, de hidrelétricas etc.

13 US Energy Information Administration – International Energy Annual 2006 – Table 
H.1pco2 – World Carbon Intensity – World Carbon Dioxide Emissions from the Consump‑
tion and Flaring of Fossil Fuels per Thousand Dollars of Gross Domestic Product Using Pur‑
chasing Power Parities, 1980 ‑2006 (Metric tons of Carbon Dioxide per Thousand (2000) 
U.S. Dollars. Table Posted: December 8, 2008.
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da terrível marca de 3,1 para 1,1 kg/$. Também houve quedas bem significativas, 
mesmo que inferiores, no Chile, México, na Indonésia e até na Índia.

No extremo oposto, a pior evolução foi a da África do Sul, que já tinha uma das 
mais altas intensidades em 1980, a qual ainda subiu. Em 26 anos, passou de 1,5 kg 
para 1,7 kg (+13%). Trajetória seguida pelos exportadores de petróleo, como o Irã, 
com pulo de 115%: de 403 para 866 g/$. Ou o Iraque, com salto triplo de 213%: de 
480 g/$ para 1,5 kg/$. No Brasil, a intensidade subiu tanto quanto na África do Sul 
(+13%), mas de um patamar inicial muitíssimo inferior: de 237 g/$ para 268 g/$.

32.6 a qUestão CrUCIal

De qualquer forma, toda essa diversidade não deve encobrir o âmago da questão. 
Nesse período, o declínio global da intensidade ‑carbono foi da ordem de um quarto. 
O CO2 emitido por uso de energias fósseis por dólar de PIB caiu de pouco mais de 1 kg 
para 770 g.14

O problema é que esse óbvio descolamento em relação ao crescimento das eco‑
nomias não quer dizer que tenha havido redução, ou mesmo estabilização, das emis‑
sões. Muito pelo contrário, a descarbonização foi apenas relativa, pois, como se sabe, 
não resultou em movimento ao baixo carbono em termos absolutos. As emissões 
globais oriundas do uso de energias fósseis são hoje 60% superiores às de 1980 e 80% 
às de 1970. Pior: são 40% superiores às de 1990, o ano ‑base do Protocolo de Kyoto.

Esse é um problema gravíssimo, que está longe de se restringir à questão do 
aquecimento global. O descolamento relativo acompanhado de aumento da pressão 
absoluta pode ser constatado em muitos outros tipos de pressão sobre os recursos 
naturais. Essa é a questão crucial – de desmaterialização sem alívio ecossistêmico – 
que ocupa o centro do argumento do livro Mundo em Transe: do aquecimento global 
ao ecodesenvolvimento.15 No âmbito deste capítulo, o que mais interessa é explicar 
como vem sendo superada com mais rapidez do que se poderia imaginar parte das 
resistências a um engajamento efetivo na transição ao baixo carbono.

A União Europeia se engajou a reduzir 20% de suas emissões até 2020, em rela‑
ção a 1990. E declarou estar disposta a aumentar essa meta para 30%, a depender do 
acerto global sobre o novo regime a vigorar a partir de 2012. Proposta que também 

14 Conforme cálculo com base na mesma fonte que aparece na página 49 do relatório Prosperity 
without growth? preparado pelo professor Tim Jackson para a Comissão de Desenvolvimento 
Sustentável do governo britânico. Disponível em: <www.sd ‑commission.org.uk/pages/re‑
defining_prosperity.html>.

15 VEIGA, J. E. Mundo em transe: do aquecimento global ao ecodesenvolvimento. Campinas: 
Autores Associados, 2009.
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foi encampada por outros países europeus que não fazem parte da UE e elevada pelo 
Japão após a virada eleitoral de 2009: 25% até 2020, sempre com base em 1990; e 
ainda mais pela Noruega, que, em outubro de 2009, anunciou sua disposição de assu‑
mir a meta de 40% de corte até 2020.

Não se nota tanta ambição nos Estados Unidos, no Canadá e na Austrália. 
Porém, é preciso lembrar que estes eram muito mais reticentes até 2008. Por isso, é 
clara a perspectiva de que os países mais desenvolvidos continuarão transitando ao 
baixo carbono, mesmo que não consigam razoáveis compromissos dos emergentes e 
mesmo que não surjam resultados mais consistentes nas negociações globais no 
âmbito da Convenção do Clima.

Fica cada vez mais claro que a predisposição a se engajar na direção do baixo 
carbono é em grande parte determinada pela preocupação de cada nação com a sua 
segurança energética e pela confiança de que pode ter em sua capacidade científico‑
‑tecnológica para aproveitar as oportunidades oferecidas pela transição em curso. 
Em outras palavras, cada vez menos determinada pelos possíveis setores econômicos 
ou segmentos sociais perdedores.

Isso parece valer para todos, inclusive para os grandes emissores da semiperife‑
ria. No entanto, ao contrário do que ocorre nos países mais desenvolvidos, os chama‑
dos emergentes não têm como confiar na geração própria das inovações necessárias à 
descarbonização de suas economias. Por isso, ainda tendem a encarar a transição 
como um pesado sacrifício ao seu crescimento econômico, que superaria eventuais 
vantagens em novos mercados e novos negócios.

Isso é muito importante, pois dos 20 países que mais contribuíram em termos 
absolutos para o aumento de 60% das emissões globais entre 1980 e 2006, entre 12 e 
15 são emergentes, a depender de como se classifiquem os tigres Coreia do Sul, 
Taiwan e Cingapura.16 Somente cinco são indiscutivelmente do pequeno clube dos 
desenvolvidos: Estados Unidos, Japão, Austrália, Espanha e Canadá.

32.7 os rUmos da transIção 

Então, o que mais inf luenciará o rumo da transição ao baixo carbono serão as vias 
que forem abertas aos países desse segundo mundo para que não fiquem na dependên‑
cia de injustas transferências de tecnologia, ao contrário, que possam se beneficiar de 

16 Em termos absolutos, os 20 países que mais aumentaram esse tipo de emissões entre 1980 e 
2006 foram: China, EUA, Índia, Coreia do Sul, Irã, Japão, Arábia Saudita, Taiwan, Austrália, 
Tailândia, África do Sul, Indonésia, México, Brasil, Espanha, Turquia, Canadá, Malásia, 
Emirados Árabes Unidos e Cingapura.
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esquemas de cooperação na montagem de seus próprios sistemas de ciência, tecnolo‑
gia e inovação (CT&I).

Em negociações internacionais, e principalmente em bilaterais com os países 
mais avançados, a China tem mostrado muita clareza sobre essa prioridade. Talvez 
devido à sua imensa dependência do carvão e por precisar muito da energia nuclear, 
seu corpo diplomático busca saídas das mais pragmáticas para uma equação energé‑
tica muito difícil de ser resolvida numa sociedade cuja economia não pode crescer 
menos de 8% ao ano. 

Ao contrário do Brasil, cujo ziguezague dos posicionamentos diplomáticos só 
evidencia a ausência de uma estratégia nacional – em grande parte resultante do co‑
modismo induzido pela ideia de que possui uma das mais limpas matrizes energéti‑
cas do mundo e também, é claro, pelas divergências entre os ministérios envolvidos, 
que, no fundo, ref letem clivagens existentes entre os segmentos mais organizados da 
sociedade civil.

Em 2009, essa questão da necessidade de novos mecanismos que permitam re‑
duzir a imensa disparidade de capacidades tecnológicas entre as nações foi bem enfa‑
tizada em ao menos dois importantes relatórios de organizações internacionais dedi‑
cados à questão climática.17 Porém, nada permite supor que mudança de tão profundas 
implicações histórico ‑estruturais possa ocorrer no prazo requerido pela contenção 
do aquecimento global. Por isso, no horizonte de tempo que autoriza cenários, a tran‑
sição ao baixo carbono continuará essencialmente determinada pela execução dos 
planos que começam a ser estabelecidos por países já com alta capacitação científico‑
‑tecnológica. Por enquanto, é difícil imaginar quando os emergentes poderão sair da 
situação de inferioridade em que se encontram, o que certamente fará com que neles 
a transição seja mais difícil e lenta.

Também é inevitável que essa diferença leve os mais avançados a criar vários ti‑
pos de barreiras a importações de mercadorias produzidas em países que mantenham 
altas intensidades de emissões e que isso criará uma nova frente de conf litos no âm‑
bito da Organização Mundial do Comércio (OMC). 

Um terceiro e importantíssimo relatório de organizações internacionais sobre o 
assunto mostrou que já existem dispositivos que autorizam a criação de novas barrei‑
ras por países que tenham criado mecanismos econômicos de mitigação (como im‑
posto ou “cap and trade”). Porém, será necessário que eles demonstrem na OMC que 

17 O do Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais da ONU: World economic and social 
survey 2009. Promoting development, saving the planet (Nova York: United Nations, 2009) 
e o da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento): 
Trade and development report 2009. Responding to the global crisis (Nova York e Genebra: 
Climate Change Mitigation and Development, 2009). 
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não se trata de “discriminação arbitrária ou injustificável” ou de uma “disfarçada res‑
trição do comércio internacional”.18

Nesse contexto, os fatos que mais permitem raciocinar sobre o rumo que poderá 
tomar a descarbonização são as iniciativas nacionais, que já estão em curso em alguns 
países ‑chave do primeiro mundo, particularmente na Inglaterra e na França.

32.8 a vIa BrItânICa

O plano do Reino Unido19 começa por afirmar que as mudanças exigidas pelo 
combate ao aquecimento global trarão quatro grandes benefícios: a) melhor quali‑
dade de vida; b) melhor saúde econômica de longo prazo; c) novas oportunidades de 
negócios em um setor global de alto crescimento; e d) maior segurança energética 
pela redução da dependência de fontes fósseis. Pode ‑se pensar que a ordem de impor‑
tância é inversa e que são justamente as sombrias perspectivas energéticas do Reino 
Unido que o colocaram na vanguarda da transição ao baixo carbono. 

No entanto, isso não deve levar a crer que seja baixo o grau de consciência das 
elites britânicas sobre os outros três benefícios. Ao contrário, é muito forte entre elas 
a percepção sobre as oportunidades de novos negócios, e amplos setores da opinião 
pública já estão convencidos das vantagens de longo prazo, tanto na dimensão econô‑
mica quanto na da qualidade de vida. Apenas seria ilusório imaginar que foram estas 
as que mais determinaram a ambição que está sistematizada nesse plano.

O Reino Unido foi a primeira nação a legislar sobre a meta de cortar 80% das 
emissões até 2050 e a lançar a ideia de elaborar “orçamentos quinquenais de carbono” 
até 2022. O plano visa justamente estabelecer o primeiro desses orçamentos, com o 
objetivo de chegar em 2020 com emissões 18% inferiores às de 2008. O que signifi‑
cará um corte superior a um terço se a referência for 1990, pois já houve uma queda 
de 21%, praticamente o dobro da meta assumida no Protocolo de Kyoto.

Para que essa ambição fique mais clara, deve ‑se notar a mudança de velocidade 
pretendida. Nos 18 anos iniciais (1990 ‑2008), a taxa média de redução dessa queda 
recorde foi de 1% ao ano. Agora se pretende que, nos 11 anos seguintes (2009 ‑2020), 
essa taxa média de redução passe a 1,4%. E o texto reafirma que o Reino Unido pode‑
rá fazer ainda mais se um próximo acordo global também for ambicioso.

Para tanto, o plano diferencia cinco agrupamentos funcionais de atuação: 1) gera‑
ção de energia e indústria pesada, responsável por 35% das emissões, em que o corte 

18 Relatório conjunto da OMC com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(PNUMA): Trade and Climate Change. Genebra: WTO ‑UNEP Report, 2009. p. xix.

19 The UK Low Carbon Transition Plan – national strategy for climate and energy, HM Govern‑
ment, 2009.
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deverá ser de 22%; 2) residências e comunidades, responsáveis por 13% das emissões, 
em que o corte deverá ser de 29%; 3) locais de trabalho e empregos, responsáveis por 20% 
das emissões, em que o corte deverá ser de 13%; 4) transporte, responsável por 
21% das emissões, em que o corte deverá ser de 14%; e 5) agropecuária, terra e lixo, 
responsáveis por 11% das emissões, em que o corte deverá ser de apenas 6%. 

O primeiro agrupamento coincide com os setores que já estão enquadrados pelo 
mencionado esquema de “cap and trade” europeu (EU ‑ETS). Porém, o plano conside‑
ra que esse sistema não será suficiente para que, em 2020, as emissões sejam 22% in‑
feriores às de 2008. Por isso, prevê mais três iniciativas. 

A mais importante é a decisão de que, em 2020, a geração de eletricidade seja 
30% proveniente de fontes renováveis. Para isso, o governo está criando um organis‑
mo específico: o “Office for Renewable Energy Deployment”. As outras três são me‑
nos concretas: nuclear, captura de carbono (CCS) e rede elétrica inteligente (“smart 
grid”). Sobre o nuclear, o plano anuncia futuras consultas. Sobre a CCS, a intenção é 
apoiar quatro plantas para efeito de demonstração. E sobre a “smart grid”, diz‑se ape‑
nas que em breve o governo publicará uma “visão de alto nível”.

Quanto ao segundo agrupamento – residências e comunidades –, no qual o cor‑
te é o mais ambicioso, de 29% entre 2008 e 2020, o plano detalha 14 medidas, que vão 
da obrigação dos fornecedores de energia a ajudarem seus clientes a reduzir emissões 
até a garantia de que toda nova casa precisará ser carbono ‑zero a partir de 2016. 
Como todas essas e outras medidas farão com que as contas residenciais de energia 
aumentem 8% até 2020, prevê ‑se também uma série de ajudas aos domicílios mais 
pobres. E não se deixa de enfatizar a necessidade de diminuir o uso do gás por razões 
de abastecimento. Atualmente 60% do gás é importado, e as perspectivas de parceria 
com os países fornecedores são extremamente preocupantes.

Para o terceiro agrupamento, formado por todo o setor empresarial que não faz 
parte do primeiro, mais todo o setor público, as medidas previstas são basicamente de 
apoio e incentivos financeiros para que invistam em tecnologias limpas. Essas e 
outras políticas adotadas anteriormente farão com que as contas de energia para pes‑
soas jurídicas aumentem 17% até 2020.

No entanto, o plano também enfatiza investimentos públicos da ordem de 405 
milhões de libras em pesquisa e desenvolvimento de novas tecnologias, para as quais 
o Reino Unido tem mais potencial. Isso inclui 120 milhões de libras para pesquisas 
em energia eólica offshore, e mais 60 milhões de libras para pesquisas em energia ma‑
rítima, para consolidar a posição do Reino Unido como líder global.

Para os transportes, que formam o quarto agrupamento, o plano prevê uma dú‑
zia de medidas. Políticas que vão do estabelecimento de limites de emissão por quilô‑
metro rodado pelos automóveis até a introdução de ônibus baixo carbono, passando 
por uma competição entre as cidades que estão à frente na redução de deslocamentos 
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motorizados com simultâneo aumento dos pedestres e em bicicletas. Neste tópico, 
também fica evidente a preocupação com a dependência de importações, pois nos 
transportes ainda será longa a importância relativa dos derivados de petróleo.

No último agrupamento, o destaque vai para o fato de que solos e f lorestas do Rei‑
no Unido estocam algo em torno de 37 bilhões de toneladas de dióxido de carbono, 
sendo fundamental o manejo da terra para que isso seja mantido. Também são mencio‑
nadas inovações que poderão ser adotadas por agricultores e pecuaristas, com destaque 
para a digestão anaeróbica, técnica que permite transformar esterco e lixo em energia 
renovável. Finalmente, o plano prevê um forte aumento de reciclagem e de composta‑
gem, atividades que, somadas, por enquanto atingem um terço de todo o lixo do país.

Finalmente, mas não menos importante, cabe destacar que, em 25 páginas dos 
anexos desse plano, estão minuciosamente detalhados os valores dos “orçamentos‑
‑carbono”. A ideia é de que todos os órgãos governamentais passem a respeitar limites 
de emissões em seus raios de inf luência, da mesma forma que foram acostumados a 
respeitar os limites monetários.

32.9 a vIa franCesa

A França também tem um objetivo bem ambicioso para 2050: cortar três quar‑
tos de suas emissões, cuja distribuição é parecida à do Reino Unido, pois corresponde 
a 37% das enquadradas pelo esquema europeu (EU ‑ETS), do qual participam a gera‑
ção de eletricidade e a indústria pesada (35% no RU). Então, a grande questão é idên‑
tica: o que fazer para impulsionar a redução das emissões nos demais setores, respon‑
sáveis pelos outros 63%?20

Os debates públicos levaram a uma decisão bem diferente: a criação de uma 
Taxa Carbono, que, em 2010, será de 17 euros por tonelada de CO2 e incidirá sobre o 
consumo de combustíveis fósseis (não sobre a eletricidade). Porém, com uma novi‑
dade muito importante: a arrecadação será inteiramente devolvida à população por 
deduções do imposto de renda ou pelo envio de um “cheque verde” aos isentos.

Essa decisão foi anunciada pelo presidente Sarkozy no início de setembro de 2009, 
depois de muita hesitação sobre as recomendações de um amplo grupo de especialistas 
que havia sido coordenado pelo ex ‑ministro socialista Michel Rocard. Segundo esses 
cálculos, o que inicialmente havia sido eufemisticamente chamado de “Contribuição 
Clima ‑Energia” deveria ser de 32 euros em 2010 e aumentar 5% ao ano até 2030. 

Como o governo optou por não fixar a taxa de progressão, além de ter decidido 
começar por um valor muito mais baixo do que aquele que foi estimado mediante 

20 Cuja distribuição não é tão parecida, pois 35% vem dos transportes, contra 21% no Reino Unido. 
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complexos modelos econométricos, houve muitas denúncias de inconsequência feitas 
por Ongs ambientalistas, entre as quais se destaca o Greenpeace. Porém, com certeza 
ainda vai demorar para chegar o momento em que se tornará possível fazer uma boa 
avaliação dos impactos dessa decisão, a partir de uma boa comparação a outras aborda‑
gens, como a do Reino Unido ou mesmo a dos EUA, sobre a qual não falta suspense.21 
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