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Desenvolvimento e
Mudança Climática

Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial

Estima-se que os países em desenvolvimento absorverão de 75% a 80% dos custos 

relacionados a danos causados pela mudança climática. Essas nações não podem ig-

norar a mudança climática, nem agir de forma isolada. Assim, são urgentes medidas 

para reduzir a vulnerabilidade e fixar as bases da transição para o crescimento econô-

mico com baixa emissão de carbono.

Esta obra examina os meios pelos quais o redirecionamento de políticas públicas pode 

ajudar as pessoas no combate aos novos riscos ambientais. Os autores mostram co-

mo integrar as realidades de desenvolvimento no contexto da política internacional 

em acordos, instrumentos para gerar economia de carbono e medidas para promo-

ver a inovação e a difusão de novas tecnologias. 

Um mundo com uma atitude climática inteligente está ao nosso alcance se agirmos 

agora, tomando as medidas necessárias para nos adaptarmos a um planeta em rápi-

da mutação.
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Prefácio

A mudança climática é um dos desafi os mais complexos de nosso século jovem. Nenhum 
país está imune. Nenhum país sozinho é capaz de enfrentar os desafi os interligados impos-
tos pela mudança climática, que compreendem decisões políticas controversas, mudanças 
tecnológicas assustadoras e consequências globais de longo alcance.

À medida que o planeta aquece, os padrões pluviais mudam e eventos climáticos extre-
mos como secas, inundações e incêndios fl orestais se tornam mais frequentes. Milhões 
de pessoas em áreas costeiras populosas e em nações insulares perderão suas casas com 
a elevação do nível do mar. A população pobre da África e da Ásia, e em outros lugares, 
enfrentam perspectivas de trágicas falhas de colheitas, produtividade agrícola reduzida, e 
aumento da fome, desnutrição e doenças.

Como instituição multilateral cuja missão é o desenvolvimento inclusivo e sustentável, 
o Grupo Banco Mundial tem a responsabilidade de tentar explicar algumas dessas inter-
conexões entre as disciplinas – economia do desenvolvimento, ciência, energia, ecologia, 
tecnologia, fi nanças e regimes internacionais efetivos e governança. Com 186 membros, o 
Grupo Banco Mundial enfrenta o desafi o, todos os dias, de fortalecer a cooperação entre 
estados amplamente diferentes, o setor privado, e a sociedade civil para obter produtos 
comuns. O 32° Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial busca aplicar essa experiência, 
combinada com pesquisa, para avançar o conhecimento sobre Desenvolvimento e Mudança 
Climática. 

Os países em desenvolvimento arcarão com o peso dos efeitos da mudança climática, 
mesmo que lutem para superar a pobreza e impulsionem o crescimento econômico. Para 
estes países, a mudança climática ameaça aprofundar as vulnerabilidades, minar os ganhos 
conquistados com difi culdade e prejudicar seriamente as perspectivas de desenvolvimento. 
Torna-se ainda mais difícil alcançar as Metas de Desenvolvimento do Milênio – e garantir 
um futuro seguro e sustentável após 2015. Ao mesmo tempo, muitos países em desenvolvi-
mento temem restrições na promoção vital do desenvolvimento energético ou novas regras 
que possam reprimir suas várias necessidades – da infraestrutura ao empreendedorismo.

Enfrentar o imenso e multidimensional desafi o da mudança climática exige habilidade 
e cooperação extraordinárias. Um mundo “inteligente com relação ao clima” é possível 
em nosso tempo – ainda assim, como argumenta este Relatório, para efetuar esse tipo de 
transformação precisamos agir agora, agir juntos e agir de modo diferente.

Devemos agir agora, porque o que fazemos hoje determina o clima de amanhã e as 
escolhas que defi nem nosso futuro. Hoje, estamos emitindo gases do efeito estufa que 
armazenam calor na atmosfera por décadas ou mesmo séculos. Estamos construindo usi-
nas de energia elétrica, reservatórios, casas e sistemas de transporte e cidades que devem 
durar 50 anos ou mais. As tecnologias inovadoras e as variedades de colheitas que criamos 
hoje podem defi nir as fontes de energia e alimentos para atender as necessidades de mais 
3 bilhões de pessoas até 2050.

Devemos agir juntos porque a mudança climática é uma crise que atinge o patrimônio 
global. Essa crise não pode ser resolvida sem a cooperação dos países em uma escala glo-
bal para melhorar as efi ciências energéticas, desenvolver e implantar tecnologias limpas, e 
expandir sumidouros naturais para cultivar o verde, absorvendo gases. Precisamos prote-
ger a vida humana e os recursos ecológicos. Os países desenvolvidos têm produzido a maior 
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parte das emissões do passado e têm as emissões per capita mais altas. Esses países devem 
tomar a dianteira reduzindo signifi cativamente suas pegadas de carbono e estimulando a 
pesquisa sobre alternativas verdes. Mesmo assim, a maior parte das emissões futuras será 
gerada no mundo em desenvolvimento. Esses países precisarão da transferência adequada 
de fundos e tecnologia para poder buscar reduzir a emissão de carbono sem prejudicar suas 
perspectivas de desenvolvimento.

Devemos agir de modo diferente porque não podemos planejar o futuro alicerçado no 
clima do passado. As necessidades climáticas de amanhã exigem o desenvolvimento de uma 
infraestrutura capaz de resistir às novas condições e suportar o o aumento da população; 
o uso dos recursos limitados de solo e água para fornecer alimentos sufi cientes e biomassa 
para combustível enquanto os ecossistemas são preservados e o mundo reconfi gura seus 
sistemas de energia. Isso exigirá medidas de adaptação que tenham por base novas infor-
mações sobre padrões de mudança de temperatura, precipitação e espécies. Mudanças dessa 
magnitude exigirão um fi nanciamento adicional de porte para adaptação e mitigação e 
para que uma pesquisa estrategicamente intensifi cada amplie abordagens promissoras e 
ideias inovadoras.

A esta altura, os diversos países do mundo não restringiram sufi cientemente as emissões 
ou fi nanciaram os países em desenvolvimento. Precisamos de um novo impulso. A atual 
crise econômica global não deve nos impedir de avançar – pelo contrário, ela apresenta 
uma oportunidade de repensar a situação. Os fundos de incentivo “verde” em muitos países 
podem dinamizar a inovação necessária para resolver os problemas gerados pela mudança 
climática. 

O Grupo Banco Mundial elaborou várias iniciativas de fi nanciamento para ajudar os 
países a lidar com a mudança climática, descrito em nossa Estrutura Estratégica de Desen-
volvimento e Mudança Climática. Essas iniciativas englobam nossos mecanismos e fundos 
de carbono, que continuam a crescer à medida que a efi ciência energética e uma nova ener-
gia renovável aumentam substancialmente. Estamos tentando desenvolver uma experiência 
prática sobre como os países em desenvolvimento podem apoiar um regime de mudança 
climática e obter benefícios com ele – de mecanismos viáveis para desmatamento evitado 
por meio de sistemas comerciais de carbono, até modelos de menor emissão de carbono e 
iniciativas que combinem adaptação e mitigação. Dessa forma, podemos apoiar o processo 
da UNFCCC e os países que preparam novos incentivos e desincentivos internacionais.

É necessário muito mais. Com relação ao futuro, o Grupo Banco Mundial está refor-
mulando nossas estratégias energéticas e ambientais para o futuro, e ajudando os países a 
intensifi car suas práticas de gestão de riscos e expandir suas redes de segurança para lidar 
com os riscos que não podem ser totalmente mitigados.

O Relatório sobre o desenvolvimento mundial de 2010 exige ação com relação aos proble-
mas climáticos antes que seja tarde. Se agirmos agora, agirmos juntos e agirmos de modo 
diferente, haverá oportunidades reais de reformular nosso futuro climático para uma glo-
balização inclusiva e sustentável.

 
 Robert B. Zoellick
 Presidente
 Grupo Banco Mundial
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Desenvolvimento]
IEA International Energy Agency [Agência Internacional de Energia]
IFC International Finance Corporation 
IFCI Iniciati va Internacional de Carbono Florestal 
IIASA International Institute for Applied Systems Analysis 
IMERS International Maritime Emission Reduction Scheme 
IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática
kWh quilowatt/hora
MDL Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
MRGRA Acordo Regional sobre Redução de GEE do Meio-Oeste 
MRV mensurável, reportável e verifi cável 
N2O óxido nitroso 
NAPA National Adaptat ion Program of Action [Programas Nacionais de Adaptação 

à Ação]
O&M operação e manutenção
O3 ozônio 
OEDE Organizaç ã o para a Cooperaç ã o e Desenvolvimento Econômico 
OMM Organização Meteorológica Mundial 
ONG organização não governamental
P&D pesquisa e desenvolvimento 
PaCIS Sistema de Informação Climática do Pacífi co 
PIB Produto Interno Bruto
PNF Programa de Investimento em Florestas
ppb partes por bilhão 
PPC paridade do poder de compra
PPCR Programa-piloto para Resistência Climática 
ppm partes por milhão
RCE redução certifi cada de emissão 
RD&D pesquisa, desenvolvimento e implantação
RDD&D pesquisa, desenvolvimento, demonstração e implantação
REDD Redução das emissões causadas pelo Desmatamento e pela Degradação 

Florestal
RGGI Iniciativa Regional para Gases de Efeito Estufa
SCCF Fundo Estratégico para Mudança Climática
SCG empresa de serviços climáticos globais 
SD-PAMs políticas e medidas de desenvolvimento sustentável 
SDII índice simples de intensidade diária
SO2 dióxido de enxofre 
SUV utilitário esportivo
toe toneladas de óleo equivalente
Tt trilhões de toneladas
UE União Europeia
UN Nações Unidas 
UN-REDD Programa da ONU para a Redução de Emissões Causadas pelo 

Desmatamento e pela Degradação Florestal 
UNFCCC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
WCI Iniciativa Climática Ocidental
WGI Indicador Mundial de Governança
WTO Organização Internacional do Comércio 
ZCBA zonas costeiras de baixa altitude 
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Nota sobre os dados

Os países incluídos nos grupos regionais e por renda neste Relatório encontram-se rela-
cionados na tabela Classifi cação de Economias ao fi nal dos Indicadores Selecionados de 
Desenvolvimento Mundial. As classifi cações de renda têm por base o produto interno bruto 
(PIB) per capita; os limiares para as classifi cações de renda nesta edição encontram-se na 
Introdução  aos Indicadores Selecionados de Desenvolvimento Mundial. As fi guras, mapas 
e tabelas (inclusive indicadores selecionados) que mostram os grupos de renda têm por 
base a classifi cação de renda do Banco Mundial em 2009. Os dados mostrados nos Indica-
dores Selecionados de Desenvolvimento Mundial têm por base a classifi cação em 2010. As 
médias de grupos apresentadas nas fi guras e tabelas são médias não ponderadas dos países 
no grupo, salvo se observado o contrário. 

O uso do termo países com referência a economias não enseja julgamento por parte do 
Banco Mundial  quanto à posição jurídica ou outra de um território. O termo países em 
desenvolvimento compreende as economias de renda baixa e média e, por conseguinte, pode 
abranger as economias em transição a partir de um planejamento central. Os termos países 
industrializados ou países desenvolvidos podem ser usados por uma questão de conveniência 
de modo a denotar países de alta renda.

Os números em dólar correspondem a dólares norte-americanos, exceto se especifi cado 
de outra maneira. Bilhão signifi ca mil milhões e trilhão, mil bilhões.

 Lista de siglas e nota sobre os dados xix

00-RBM-2010-(INICIAIS).indd   xix00-RBM-2010-(INICIAIS).indd   xix 18/06/2010   17:56:3218/06/2010   17:56:32



Mensagens mais importantes do 
Relatório sobre o Desenvolvimento 
Mundial 2010 
A redução da pobreza e o desenvolvimento sustentável continuam a ser prioridades glo-
bais. Um quarto da população dos países em desenvolvimento ainda vive com menos de 
US$ 1,25 por dia. Um bilhão de pessoas carece de água potável, 1,6 bilhão de eletricidade, e 
3 bilhões de saneamento adequado. Um quarto de todas as crianças dos países em desenvol-
vimento sofre de desnutrição. Abordar essas necessidades deve continuar a ser prioridade 
tanto dos países em desenvolvimento como da ajuda para o desenvolvimento – reconhe-
cendo que o desenvolvimento se tornará mais difícil, e não mais fácil, com a mudança 
climática. 

No entanto, a mudança climática precisa ser urgentemente abordada. As alterações no 
clima ameaçam todos os países e os países em desenvolvimento são os mais vulneráveis. 
Segundo as estimativas, recai sobre eles de 75% a 80% dos custos de prejuízos causados 
pela mudança climática. Até mesmo um aquecimento de 2°C acima das temperaturas pré-
-industriais – o mínimo que provavelmente o mundo experimentará – poderia resultar 
em reduções permanentes do PIB de 4% a 5% para a África e o sudeste asiático. A maioria 
dos países em desenvolvimento carece de capacidade financeira e técnica suficientes para 
gerenciar um risco climático cada vez maior. Eles também dependem mais diretamente de 
recursos naturais sensíveis ao clima para a geração de renda e bem-estar. E a maioria está 
em regiões tropicais e subtropicais já sujeitas a um clima altamente variável. 

É improvável que o crescimento por si só seja rápido ou igualitário o bastante para 
combater as ameaças da mudança climática, especialmente se o crescimento global con-
tinuar a fazer uso intensivo do carbono e acelerar o aquecimento global. Assim, a polí-
tica climática não pode ser concebida como a escolha entre o crescimento e a mudança 
climática. De fato, as políticas climáticas inteligentes são aquelas que melhoram o desen-
volvimento, reduzem a vulnerabilidade e financiam a transição para uma trajetória de 
crescimento com baixo carbono. 

Um mundo com uma atitude climática inteligente está ao nosso alcance se agirmos 
agora e se atuarmos de forma diferente do passado: 

• Agir agora, caso contrário, as opções desaparecem e os custos aumentam à medida que o 
mundo se compromete com uma série de ações de elevado uso de carbono e trajetórias 
irreversíveis que levam ao aquecimento. A mudança climática já está comprometendo 
esforços para melhorar padrões de vida e alcançar os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. Manter-se próximo dos 2°C acima dos níveis pré-industriaias, provavelmente o 
melhor que podemos fazer, requer uma verdadeira revolução de energia, com a implan-
tação imediata de eficiência energética e de tecnologias de baixo carbono disponíveis, 
juntamente com investimentos maciços na próxima geração de tecnologias sem as quais o 
crescimento com baixo carbono não poderá ser alcançado. São necessárias ações imedia-
tas para enfrentar a mudança climática e minimizar os custos para pessoas, infraestrutura 
e ecossistemas hoje, bem como nos preparar para maiores desafios que nos aguardam. 

• Agir em conjunto é a chave para manter os custos baixos e enfrentar efetivamente tanto 
a adaptação como a mitigação. É preciso começar com os países de alta renda adotando 
uma ação agressiva para reduzir as próprias emissões. Isso liberaria certo “espaço para xx
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poluição” por parte dos países em desenvolvimento, porém, mais importante ainda, 
incentivaria a inovação e a procura por novas tecnologias, de forma que possam ser rapi-
damente ampliadas. Também ajudaria a criar um mercado de carbono grande e estável 
o bastante. Ambos os efeitos são primordiais para capacitar os países a passar para uma 
trajetória de carbono mais baixo, ganhando ao mesmo tempo rápido acesso aos serviços 
de energia necessários para o desenvolvimento, embora devam ser complementados com 
o apoio financeiro. Mas atuar em conjunto é também fundamental para avançar o desen-
volvimento em um ambiente mais hostil – o aumento dos riscos climáticos ultrapassará 
a capacidade de adaptação das comunidades. O apoio tanto nacional como internacional 
será essencial para proteger os mais vulneráveis por meio de programas de assistência 
social, desenvolver acordos internacionais de compartilhamento de riscos e promover o 
intercâmbio de conhecimento, tecnologia e informação. 

• Agir de modo diferente é necessário para permitir um futuro sustentável em um mundo 
em evolução. Nas próximas décadas, os sistemas energéticos do mundo deverão ser trans-
formados para que as emissões globais caiam entre 50% a 80%. Deve-se reforçar a infra-
estrutura para suportar novos eventos climáticos extremos. Para alimentar mais 3 bilhões 
de pessoas sem ameaçar ainda mais ecossistemas já estressados, será preciso aumentar a 
produtividade agrícola e a efi ciência do uso dos recursos hídricos. Somente uma gestão 
integrada e um planejamento flexível de longo prazo e larga escala poderão atender às 
crescentes demandas sobre os recursos naturais de alimentos, bioenergia, energia hidre-
létrica e serviços do ecossistema, conservando ao mesmo tempo a biodiversidade e man-
tendo estoques de carbono no solo e florestas. Estratégias econômicas e sociais robustas 
serão aquelas que levarem em conta a crescente incerteza e melhorarem a adaptação a 
uma diversidade de futuros climáticos, não apenas lidar “da melhor forma possível” com 
o clima do passado. Uma política eficaz enseja uma avaliação conjunta das ações para o 
desenvolvimento, a adaptação e a mitigação, uma vez que todas elas se valem dos mesmos 
recursos finitos (humanos, financeiros e naturais). 

É preciso um acordo climático global equitativo e eficaz. Esse acordo reconheceria as 
diversas necessidades e limitações dos países em desenvolvimento, os ajudaria em matéria 
de financiamento e tecnologia para enfrentar os desafios crescentes ao desenvolvimento. 
Além disso, asseguraria que eles não estejam presos a uma parcela permanente baixa do 
patrimônio global e estabeleceria mecanismos que separariam onde ocorre a mitigação 
daqueles que pagam por ela. A maior parte do aumento das emissões ocorrerá nos países 
em desenvolvimento, cuja atual pegada de carbono é extremamente pequena e cujas econo-
mias precisam crescer rapidamente para reduzir a pobreza. Os países de alta renda devem 
prestar aos países em desenvolvimento assistência financeira e técnica tanto para a adap-
tação como para o crescimento de baixo carbono. O financiamento atual para adaptação 
e mitigação é inferior a 5% em relação ao que poderia ser necessário anualmente até 2030, 
mas as desvantagens podem ser compensadas por meio de mecanismos de financiamento 
inovadores. 

O sucesso depende da alteração do comportamento e da mudança da opinião pública.
Os indivíduos, como cidadãos e consumidores, determinarão o futuro do planeta. Embora 
um número maior de pessoas conheça o tema da mudança climática e acredite que uma 
ação seja necessária, um número muito pequeno faz dessa questão uma prioridade e muitos 
não tomam atitude alguma quando têm oportunidade de fazê-lo. Assim, o maior desafio 
está em mudar os comportamentos e instituições, especialmente em países de alta renda. 
Mudanças na política pública – local, regional, nacional e internacional – são necessárias 
para tornar tanto a ação cívica como a privada mais fácil e mais atraente. 
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H
á trinta anos, metade do mundo 
em desenvolvimento vivia em 
extrema pobreza – hoje essa pro-
porção é de um quarto.1 Agora, 

uma parcela muito menor de crianças está 
subnutrida e vive em situação de risco de 
morte prematura. E o acesso à infraestrutura 
moderna é muito mais disseminado. Essencial 
para o progresso: rápido crescimento econô-
mico impulsionado pela inovação tecnológica e 
reforma institucional especialmente nos atuais 
países de renda média, onde os rendimentos 
per capita dobraram. Ainda assim, as necessi-
dades continuam imensas, com o número de 
pessoas que sofrem de fome tendo passado 
a marca do bilhão em 2009 pela primeira 
vez na história (Food and Agriculture Orga-
nization, 2009b). Com tantas pessoas ainda 
vivendo na pobreza e com fome, o cresci-
mento e a redução da pobreza continuam a ser 
a prioridade dos países em desenvolvimento.

A mudança climática torna o desafi o mais 
complicado. Em primeiro lugar, os impactos 
da mudança climática já estão sendo sentidos, 
com mais secas, mais inundações, um número 
maior de tempestades fortes e de ondas de 
calor – sobrecarregando pessoas, empresas e 
governos, afastando os recursos do desenvol-
vimento. Em segundo lugar, a continuação da 
mudança climática, às taxas atuais, signifi cará 
desafi os cada vez maiores ao desenvolvimento. 
Até o final do século, a mudança climática 
poderá provocar temperaturas no mínimo 5°C 
mais elevadas do que as da era pré-industrial 
e criar um mundo extremamente diferente 

do atual, com mais eventos climáticos extre-
mos, a maioria dos sistemas estressados e em 
fase de mudança, muitas espécies condenadas 
à extinção e nações insulares inteiras amea-
çadas pela inundação. Mesmo com nossas 
melhores iniciativas, é pouco provável esta-
bilizar as temperaturas em menos de 2°C 
acima da temperatura pré-industrial, aqueci-
mento que exigirá uma adaptação substancial. 

Os países de renda alta podem e devem 
reduzir suas pegadas de carbono. Eles não 
podem continuar a ocupar uma parcela 
injusta e insustentável do patrimônio atmos-
férico. Mas os países em desenvolvimento 
– cujas emissões médias per capita correspon-
dem a um terço das emissões dos países de 
alta renda (Figura 1) – precisam de expansões 
muito expressivas em energia, transporte, sis-
temas urbanos e produção agrícola. Se forem 
buscadas por meio de tecnologias tradicionais 
e intensidades de carbono, essas tão necessá-
rias expansões produzirão mais gases do efeito 
estufa e, portanto, mais mudanças climáticas. 
A questão, portanto, não é apenas como tornar 
o desenvolvimento mais resiliente à mudança 
climática, mas também como buscar o cresci-
mento e a prosperidade sem gerar uma “peri-
gosa” mudança climática.2

A política de mudança climática não é um 
dilema simples entre um mundo com elevado 

Visão geral

A mudança do clima para o 
desenvolvimento

 1 Pobreza extrema é defi nida como viver com 
US$ 1,25 por dia ou menos (Chen; Ravallion, 
2008).

 2 O artigo 2o da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática propõe a 
estabilização das concentrações dos gases do 
efeito estufa na atmosfera em um nível que 
“evitaria uma arriscada interferência antropo-
gênica [causada pelo homem] com o sistema 
climático”. Disponível em: <http://unfccc.int/ 
resource/docs/convkp/conveng.pdf>. Acesso 
em: 1 ago. 2009.
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crescimento e alto carbono e um mundo com 
baixo crescimento e baixo carbono – uma 
dúvida simples entre crescer ou preservar o 
planeta. Muitas inefi ciências são responsáveis 
pela atual intensidade elevada de carbono.3 As 
tecnologias existentes e melhores práticas, por 
exemplo, podem reduzir em 20%-30% o con-
sumo de energia nos setores industrial e ener-
gético, ajudando, assim, a reduzir a pegada 
de carbono desses setores sem prejudicar o 
crescimento.4 Muitas ações voltadas para a 
mitigação, que signifi cam mudanças destina-
das a reduzir as emissões de gases do efeito 
estufa, têm enormes benefícios correlatos em 
saúde pública, segurança energética, econo-
mias fi nanceiras etc. Na África, por exemplo, 
as oportunidades de mitigação estão vincula-
das a uma gestão mais sustentável do solo e 
das fl orestas, a uma energia mais limpa (como 
a geotérmica ou hidrelétrica) e à criação de 
sistemas de transporte urbano sustentáveis. 

Portanto, a agenda de mitigação na África é 
provavelmente compatível com o aumento 
do desenvolvimento (World Bank, 2009b). 
Esse também é o caso da América Latina (de 
la Torre; Fajnzylber; Nash, 2008).

Nem a maior riqueza nem a prosperidade 
produzem inerentemente mais gases do efeito 
estufa, mesmo que tenham atuado em con-
junto no passado. Determinados padrões 
de consumo e produção o fazem. Mesmo 
excluindo os países produtores de petróleo, 
as emissões per capita em países de renda ele-
vada variam em um fator de quatro, das sete 
toneladas de dióxido de carbono equivalente 
(CO2e)5 per capita na Suíça, para 27 na Aus-
trália e em Luxemburgo.6

A dependência de combustível fóssil não 
pode ser considerada inevitável em razão da 
insuficiência de iniciativas para encontrar 
alternativas. Embora os subsídios globais para 
produtos petrolíferos somem cerca de US$ 
150 bilhões anualmente, os gastos públicos 
em pesquisa, desenvolvimento e implanta-
ção (research, development and deployment – 
RD&D) de energia giraram em torno de US$ 
10 bilhões durante décadas, exceto por um 
breve pico após a crise do petróleo (ver Capí-
tulo 7). Isso representa 4% do RD&D público 
global. Os gastos privados em RD&D de ener-
gia, cerca de US$ 40 bilhões a US$ 60 bilhões 
por ano, equivalem a 0,5% das receitas priva-
das – uma pequena parcela do que as indús-
trias inovadoras, como a de telecomunicações 
(8%) ou farmacêutica (15%), investem em 
RD&D (International Energy Agency, 2008c).

Uma mudança para um mundo com baixo 
carbono por meio de inovação tecnológica e 
reformas institucionais complementares pre-
cisa começar por uma ação drástica e imediata 
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com mudança de uso do solo

Médias de países em 
desenvolvimento:

sem mudança de uso do solo
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Países de
renda média
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pela mudança de 
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Todas as outras 
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Figura 1 Pegadas desiguais: emissões per capita em países de renda baixa, média e 
alta, 2005

Fonte: World Bank (2008c). O World Resources Institute (2008) aumentou com as emissões na mudança do uso 
do solo de Houghton (2009). 
Nota: Emissões de gases do efeito estufa incluem dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O) 
e gases potenciais do alto aquecimento global (gases F). Todos eles são expressos em termos de CO2 equiva-
lente (CO2e) – a quantidade de CO2 que causaria a mesma quantidade de aquecimento. Em 2005, as emissões 
causadas pela mudança no uso do solo nos países de renda alta foram insignifi cantes.

 3 Defi nido como carbono emitido por dólar do 
PIB.

 4 Em uma escala global, isso reduziria as emis-
sões de CO2 em 4-6 gigatoneladas por ano, 
tendo em vista a atual matriz do setor ener-
gético e da indústria (International Energy 
Agency, 2008e). Reduções semelhantes seriam 
possíveis no setor de construção dos países 
de renda elevada. Ver, por exemplo, Mills 
(2009).

 5 Os gases do efeito estufa têm diferentes poten-
ciais de retenção de calor. A concentração de 
de dióxido de carbono equivalente (CO2e) 
pode ser usada para descrever o efeito do 
aquecimento global composto desses gases 
em termos da quantidade de CO2, que teria o 
mesmo potencial de retenção de calor sobre 
um determinado período.

 6 Cálculos dos autores, baseados em dados da 
Ferramenta de Indicadores de Análise Cli-
mática (World Resources Institute, 2008). 
A faixa é muito maior se Estados insulares 
pequenos como Barbados (4,6 toneladas de 
CO2e per capita) e produtores de petróleo 
como Catar (55 toneladas de CO2e per capita) 
ou os Emirados Árabes Unidos (39 toneladas 
de CO2e per capita) forem incluídos.
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por parte dos países de renda elevada, no 
sentido de reduzir suas pegadas de carbono 
insustentáveis, o que liberaria algum espaço no 
patrimônio atmosférico comum (Figura 2). 
Mais importante ainda, um compromisso 
confi ável por parte dos países de renda alta de 
reduzir drasticamente suas emissões estimu-
laria o necessário RD&D de novas tecnologias 
e processos em energia, transporte, indústria e 
agricultura. E uma grande e previsível demanda 
de tecnologias alternativas reduziria seu preço 
ao mesmo tempo que ajudaria a aumentar 
sua competitividade ante os combustíveis fós-
seis. Somente com novas tecnologias a preços 
competitivos, a mudança climática pode ser 
reduzida sem prejuízo para o crescimento.

Os países em desenvolvimento têm mar-
gem de manobra para adotar trajetórias de 
baixo carbono sem comprometer o desen-
volvimento, mas ela varia de um país para 
outro e dependerá da assistência fi nanceira 
e técnica dos países de alta renda. Essa assis-
tência seria igualitária [e em conformidade 
com a Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança Climática (UNFCCC) de 
1992]: os países de renda elevada, com um 
sexto da população mundial, são responsáveis 
por quase dois terços dos gases do efeito estufa 
existentes na atmosfera (Figura 3). Ela também 
seria efi ciente: as economias geradas pela ajuda 
ao financiamento da mitigação antecipada 
nos países em desenvolvimento mediante, 
por exemplo, a construção de infraestrutura e 
moradia nas próximas décadas são tão grandes 
que produzem benefícios econômicos claros 
para todos (Edmonds et al., 2008; Hamilton 
(2009).7 Mas criar, sem falar em implemen-
tar, um acordo internacional que implique 
transferências de recursos substanciais está-
veis e previsíveis não é uma questão trivial.

Os países em desenvolvimento, espe-
cialmente os mais pobres e mais expostos, 
também precisarão de ajuda para se adap-
tarem à mudança climática. Eles já são os 
que mais sofrem com os eventos climáticos 
extremos (ver Capítulo 2). E até mesmo um 

Países de renda baixa (1,2 bilhão de pessoas) 
Países de renda alta (1 bilhão de pessoas)

Emissões de CO2 cumulativas 
desde 1850: energia

Fatia de emissões globais, histórico e 2005

Emissões de CO2 
em 2005: energia

Países de renda média (4,2 bilhões de pessoas)
Uso abusivo relativo à parcela da população

2% 3%

34%

50%
64%

47%

Emissões de gases do efeito estufa 
em 2005: todos os setores, incluindo 

mudança de uso do solo
6%

56%

38%

Figura 3 Os países de renda alta têm contribuído historicamente para uma parcela 
desproporcional de emissões globais e continuam contribuindo

Fontes: U. S. Department of Energy (2009) e Worl Bank (2008c). O World Resources Institute (2008) aumentou 
com as emissões na mudança do uso do solo de Houghton (2009). 
Nota: Os dados abrangem mais de 200 países dos anos mais recentes. Não há dados disponíveis de todos os países 
no século XIX, mas foram incluídos todos os principais emissores da era. Emissões de dióxido de carbono (CO2) 
causadas pela produção de energia incluem toda a produção de cimento, queima de combustíveis fósseis e queima 
de gás. Emissões de gases do efeito estufa incluem CO2, metano (CH4), óxido nitroso (N20) e gases potenciais do alto 
aquecimento global (gases F). Os setores incluem os processos industriais e de energia, agricultura e mudança do 
uso do solo (Houghton, 2009) e resíduos. O uso abusivo do patrimônio atmosférico relativo à parcela da população 
tem por base os desvios de emissões per capita iguais; em 2005, os países de renda alta equivalem a 16% da popu-
lação global; desde 1850, em média, os países de renda alta de hoje equivalem a quase 20% da população global.
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Figura 2 Lei de reequilíbrio: mudar de utilitários esportivos para carros de passageiro 
econômicos nos Estados Unidos praticamente compensaria apenas as emissões geradas no 
fornecimento de eletricidade para mais 1,6 bilhão de pessoas

Fonte: Cálculos da equipe do WDR baseados em Bureau of Transportation Statistics (2008).
Nota: As estimativas são baseadas nos 40 milhões de SUV (sports utility vehicles – veículos utilitários esporti-
vos) que viajam um total de 480 bilhões de milhas por ano nos Estados Unidos (supondo 12 mil milhas por carro). 
Com efi ciência de combustível média de 18 milhas por galão, a frota de SUV consome 27 bilhões de galões de 
gasolina anualmente com emissões de 2.421 gramas de carbono por galão. Mudar para carros econômicos 
com a efi ciência de combustível média dos novos carros de passageiros vendidos na União Europeia (45 milhas 
por galão; ver International Council on Clean Transportation, 2007) resulta em uma redução de 142 milhões de 
toneladas de CO2 (39 milhões de toneladas de carbono) anualmente. O consumo de eletricidade dos domicílios 
pobres nos países em desenvolvimento está estimado em 170 quilowatts-hora por pessoa ao ano, e supõe-se 
que a eletricidade seja fornecida na intensidade do carbono médio mundial atual de 160 gramas de carbono um 
quilowatt-hora, equivalente a 160 milhões de toneladas de CO2 (44 milhões de toneladas de carbono). O tamanho 
do símbolo da eletricidade no mapa global corresponde ao número de pessoas sem acesso à eletricidade.

 7 Blanford, Richels e Rutherford (2008) tam-
bém mostram uma economia substancial dos 
países que anunciam antecipadamente a data 
em que vão se engajar na mitigação, porque 
isso permite que aqueles que investem em 
ativos de longa duração levem em conta a 
provável mudança nos futuros regimes nor-
mativos e preços de carbono e, portanto, 
minimizem o número de ativos ociosos.
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aquecimento adicional relativamente modesto 
exigirá grandes ajustes na forma como a polí-
tica de desenvolvimento é planejada e imple-
mentada, na forma como as pessoas vivem e se 
sustentam, e nos perigos e nas oportunidades 
que enfrentam.

A atual crise fi nanceira não pode ser uma 
desculpa para relegar o clima a segundo plano. 
Uma crise fi nanceira tem, em média, duração 
de menos de dois anos, resulta em uma perda 
de 3% do PIB e é mais tarde compensada por 
um crescimento de mais de 20% ao longo de 
oito anos de recuperação e prosperidade.8 

Assim, em que pese todo o mal que elas cau-
sam, as crises fi nanceiras vêm e vão. O mesmo 
não acontece com a crescente ameaça imposta 
por um clima em transformação. Por quê?

Porque o tempo não é nosso aliado. Os 
impactos dos gases do efeito estufa liberados 
na atmosfera serão sentidos por décadas, até 
mesmo milênios (Matthews; Caldeira, 2008), 
tornando muito difícil o retorno para um 
nível “seguro”. Essa inércia do sistema climá-
tico restringe seriamente a possibilidade de 
compensar os modestos esforços de hoje com 
uma mitigação acelerada no futuro (Schaeffer 
et al., 2008). Os atrasos também aumentam 
os custos porque os impactos se agravam e as 
opções de baixo custo para a mitigação desa-
parecem pelo fato de as economias fi carem 
amarradas a infraestruturas e estilos de vida de 
alta emissão de carbono – mais inércia.

É necessária uma ação imediata para man-
ter o aquecimento o mais próximo possível de 
2°C. Esse aquecimento não é o desejável, mas 
é provavelmente o melhor que podemos fazer. 
Não há um consenso entre os economistas de 
que isso seja o ideal para a economia. Há, no 
entanto, um consenso crescente nos círcu-
los políticos e científi cos de que visar a um 
aquecimento de 2°C é a medida responsável 
a tomar.9 Este relatório endossa tal posição. 
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Figura 4 Fora dos gráficos com CO2 

Fonte: Lüthi et al. (2008).
Nota: Análise de bolhas de ar presas em um núcleo de gelo de 800 mil anos documenta a mudança de 
concentração de CO2 da Terra. Nesse longo período, os fatores naturais levaram a concentração de CO2 na 
atmosfera a variar numa faixa de cerca de 170 a 300 partes por milhão (ppm). Os dados relacionados à tem-
peratura deixam claro que essas variações tiveram um papel central na determinação do clima global. Como 
resultado das atividades humanas, a atual concentração de CO2, de cerca de 387 ppm, fi cou aproximada-
mente 30% acima de seu nível mais alto durante pelo menos os últimos 800 mil anos. Na ausência de medidas 
de controle sólidas, as emissões projetadas para este século resultariam em uma concentração de CO2 quase 
duas a três vezes o nível mais alto experimentado nos últimos 800 mil ou mais anos, conforme demonstrado 
nos dois cenários das emissões projetadas para 2100.

 8 As crises fi nanceiras que são altamente sincro-
nizadas em todos os países estão associadas a 
durações similares e são seguidas de recupera-
ções similares embora as perdas tendam a ser 
mais severas (5% do PIB em média) (Inter-
national Monetary Fund, 2009, tabela 3.1). 
Até mesmo a Grande Depressão nos Estados 
Unidos durou somente três anos e meio, 
de agosto de 1929 a março de 1933 (banco 
de dados do National Bureau of Economic 
Research Business Cycle Expansion and Con-

  traction. Disponível em: <http://www.nber.
org/cycles.html>. Acesso em: 1 ago. 2009).

 9 Embora a questão sobre o que constitui uma 
mudança climática perigosa exija julgamentos 
de valor, resumos de uma pesquisa recente 
realizada pelo Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática (IPCC) sugerem 
que um aquecimento superior a 2°C acima 
dos níveis pré-industriais aumenta drastica-
mente os riscos, de modo que esses “signifi -
cativos benefícios são obtidos restringindo-se 
as temperaturas a não mais de 1,6°C-2,6°C” 
(Fisher et al. 2007; Intergovernmental Panel 
on Climate Change, 2007b, 2007c; Parry et al. 
2007). Publicações científi cas recentes tam-
bém sustentam a noção de que o aquecimento 
deve ser limitado de modo a permanecer o 
mais próximo possível de 2°C acima das tem-
peraturas pré-industriais (cf. Foco A sobre 
Ciência; Mann, 2009; Smith et al., 2009). Os 
organizadores do Congresso Científi co Inter-
nacional sobre Mudança Climática de 2009 
concluíram que “há um crescente consenso 
de que seria muito difícil para as sociedades 
contemporâneas e ecossistemas lidarem 
com um aquecimento superior a 2°C”. Dis-
ponível em: <http://climatecongress.ku.dk>. 
Acesso em: 1 ago. 2009. Outras chama-
das para não permitir que o aquecimento
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 Visão geral: a mudança do clima para o desenvolvimento 5

Da perspectiva do desenvolvimento, um 
aquecimento muito acima de 2°C é simples-
mente inaceitável. Mas a estabilização em 2°C 
exigirá grandes mudanças no estilo de vida, 
uma verdadeira revolução energética e uma 
transformação no modo como lidamos com o 

solo e com as fl orestas. E ainda seria necessária 
uma adaptação substancial. Para lidar com a 
mudança climática, a raça humana terá que 
empregar toda a inovação e a criatividade que 
lhe são inerentes.

Inércia, equidade e criatividade são três 
temas que permeiam este relatório. A inércia 
é a característica que defi ne o desafi o climá-
tico, motivo pelo qual uma ação se faz neces-
sária com tanta urgência. A equidade é a chave 
para um acordo global efi caz, para a confi ança 
necessária para encontrar uma solução efi-
ciente para essa tragédia do patrimônio glo-
bal – o motivo pelo qual precisamos agir de 
modo diferente de como agimos no passado. 
E criatividade é a única resposta possível para 
um problema que é politica e cientifi camente 
complexo – a qualidade que nos poderia per-
mitir agir de modo diferente de como agi-
mos no passado. Agir agora, agir juntos, agir 
de modo diferente – são essas as etapas que 
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Mapa 1 A mudança climática reduzirá as produções agrícolas na maioria dos países em 2050, dadas as atuais práticas agrícolas e variedades de colheitas

Fontes: Müller et al. (2009) e World Bank (2008c).
Nota: A fi gura mostra a mudança de porcentagem projetada nas produções das 11 principais colheitas (trigo, arroz, milho, painço, ervilha de campo, beterraba, batata-doce, 
soja, amendoim, girassol e canola) de 2046 a 2055, em comparação a 1996-2005. Os valores que produzem variação são o meio dos três cenários de emissões em todos os cinco 
modelos climáticos, presumindo que não haja fertilização de CO2 (um possível impulso – de magnitude incerta – para o cultivo de plantas e efi ciência do uso da água das concen-
trações mais altas de CO2 no ambiente). Os números indicam a parcela do PIB proveniente da agricultura em cada região. (A parcela para a África subsaariana será de 23% se 
excluirmos a África do Sul.) São previstos grandes impactos negativos na produção em muitas áreas que são altamente dependentes de agricultura.

  ul trapasse os 2°C incluem European Commis-
sion (2007), Scientifi c Expert Group Climate 
Change (2007) e International Scientifi c 
Steering Committee (2005). Os líderes da 
África do Sul, Alemanha, Austrália, Brasil, 
Canadá, China, Estados Unidos, Federação 
Russa, França, Índia, Indonésia, Itália, Japão, 
México, Reino Unido, República da Coreia e 
União Europeia – reunidos no Principal Fórum 
de Economia sobre Energia e Clima em julho 
de 2009 – reconheceram “a opinião científi ca 
de que o aumento da temperatura média 
global acima dos níveis pré-industriais não 
deveria exceder 2°C” (disponível em: <http://
usclimatenetwork.org/resource-database/MEF_
Declarationl0.pdf>. Acesso em: 1º ago. 2009).
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6 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

podem colocar ao nosso alcance um mundo 
inteligente em termos climáticos. Mas primeiro 
é preciso acreditar que há motivo para agir.

O caso para a ação

A temperatura média do planeta já se elevou 
quase 1°C desde o início do período indus-
trial. Segundo o Quarto Relatório de Ava-
liação do Painel Intergovernamental sobre a 

Mudança Climática (IPCC), um documento 
de consenso produzido por mais de dois mil 
cientistas representando todos os países mem-
bros das Nações Unidas: “o aquecimento do 
sistema climático é evidente” (Intergovern-
mental Panel on Climate Change, 2007c). As 
concentrações atmosféricas globais de CO2, 
o mais importante gás do efeito estufa, fi ca-
ram na faixa de 200 a 300 partes por milhão 

QUADRO 1   Todas as regiões em desenvolvimento são vulneráveis aos impactos da mudança 
climática – por diferentes razões

Os problemas comuns aos países em 
desenvolvimento – recursos humanos e 
fi nanceiros limitados, instituições frágeis 
– impulsionam sua vulnerabilidade. Mas 
outros fatores, atribuíveis à sua geografi a e 
história, também são signifi cativos.

A África subsaariana sofre de fragilidade 
natural (dois terços de sua área de super-
fície são desertos ou possuem solo seco) 
e alta exposição a secas e enchentes, que 
devem aumentar com as futuras mudanças 
climáticas. As economias da região são alta-
mente dependentes de recursos naturais. 
A biomassa fornece 80% do suprimento de 
energia básica interna. A agricultura depen-
dente da água da chuva contribui com 
cerca de 23% do PIB (excluindo a África do 
Sul) e emprega aproximadamente 70% da 
população. A infraestrutura inadequada 
pode difi cultar os esforços de adaptação, 
com armazenamento limitado de água, 
apesar dos recursos abundantes. A malá-
ria, que já é a principal causa de morte na 
região, está se disseminando para altitudes 
mais elevadas, que antes eram seguras.

No leste asiático e Pacífi co, um impor-
tante impulsor de vulnerabilidade é o 
grande número de pessoas que vivem ao 
longo da costa e nas ilhas de baixas altitu-
des – mais de 130 milhões de pessoas na 
China e aproximadamente 40 milhões ou 
mais da metade de toda a população no 
Vietnã. Um segundo impulsor é a contínua 
dependência da agricultura, especialmente 
entre os países mais pobres em matéria de 
renda e emprego. À medida que aumentam 
as pressões sobre os recursos do solo, da 
água e das fl orestas, como resultado do 
crescimento da população, da urbanização 
e da degradação ambiental causados pela 
rápida industrialização, uma maior variabi-
lidade e eventos climáticos extremos com-
plicarão sua gestão. Na bacia hidrográfi ca 
do Mekong, a estação chuvosa verá uma 
precipitação mais intensa, enquanto a esta-
ção seca se prolongará em até dois meses. 
Um terceiro impulsor está relacionado às 
economias da região que são altamente 

dependentes dos recursos marinhos. 
Somente no sudeste da Ásia, o valor de 
recifes de corais bem-gerenciados é de US$ 
13 bilhões, mas eles já foram prejudicados 
por poluição industrial, desenvolvimento 
costeiro, pesca predatória e escoamento de 
pesticidas e nutrientes agrícolas.

A vulnerabilidade à mudança climática 
na Europa Oriental e Ásia Central é impul-
sionada por um legado soviético que ainda 
persiste de má administração ambiental e 
estado precário de boa parte da infraestru-
tura da região. Um exemplo: temperaturas 
elevadas e a precipitação reduzida na Ásia 
Central exacerbarão a catástrofe ambiental 
do sul do Mar de Arai que está desapare-
cendo (causada pelo desvio da água para o 
cultivo de algodão em um clima desértico), 
enquanto a areia e o sal do fundo do mar 
ressecado estão atingindo as geleiras da Ásia 
Central, acelerando o derretimento causado 
pelas temperaturas mais altas. Infraestrutu-
ras e moradias envelhecidas, mal-construí-
das e precariamente mantidas – um legado 
da era soviética e dos anos de transição – 
não são apropriadas para suportar tempes-
tades, ondas de calor ou enchentes.

Os ecossistemas mais importantes da 
América Latina e do Caribe estão ameaça-
dos. Em primeiro lugar, as geleiras tropicais 
dos Andes devem desaparecer, reduzindo 
o tempo e a intensidade da água disponível 
para vários países, resultando em escassez 
de água para pelo menos 77 milhões de 
pessoas até 2020 e ameaçando a energia 
hidrelétrica, fonte de mais da metade da 
eletricidade em muitos países da América 
do Sul. Em segundo lugar, o aquecimento 
e a acidifi cação dos oceanos resultarão em 
um branqueamento frequente e possíveis 
mortes descendentes dos recifes de corais 
do Caribe, que abrigam viveiros de quase 
65% de todas as espécies de peixes da 
bacia, fornecem uma proteção natural con-
tra surto de tempestades e são um impor-
tante ativo do turismo. Em terceiro lugar, 
o dano causado aos pantanais do Golfo do 
México tornarão a costa mais vulnerável 

a furacões mais intensos e frequentes. Em 
quarto lugar, o impacto mais desastroso 
pode ser a dramática morte da fl oresta ama-
zônica e uma conversão de grandes áreas 
em savanas, com graves consequências 
para o clima da região – e possivelmente do 
mundo.

A água é a principal vulnerabilidade do 
Oriente Médio e da África do Norte, a região 
mais seca do mundo, onde a disponibilidade 
de água per capita deve ser reduzida pela 
metade até 2050, mesmo sem os efeitos da 
mudança climática. A região tem poucas 
opções atraentes para aumentar o armaze-
namento de água, uma vez que quase 90% 
de seus recursos de água doce são armaze-
nados em reservatórios. A maior escassez de 
água combinada a uma maior variabilidade 
ameaçará a agricultura, que responde por 
cerca de 85% do uso hídrico da região. A 
vulnerabilidade é composta por uma pesada 
concentração de população e atividade 
econômica em zonas costeiras propensas a 
enchentes e por tensões sociais e políticas 
que a escassez de recursos pode elevar.

O sul da Ásia sofre com uma base de 
recursos naturais já escassa e amplamente 
degradada, resultante de uma geografi a 
acoplada a altos níveis de pobreza e den-
sidade populacional. Os recursos hídricos 
devem ser afetados pela mudança climá-
tica, pelo seu efeito sobre a monção, que 
fornece 70% da precipitação anual em 
um período de quatro meses, e sobre o 
derretimento das geleiras do Himalaia. Os 
elevados níveis do mar são uma terrível 
preocupação na região, que possui litorais 
longos e densamente povoados, planícies 
agrícolas ameaçadas pela invasão de água 
salgada e muitas ilhas de baixas altitudes. 
Nos cenários com mudança climática mais 
intensa, a elevação dos níveis do mar afun-
daria boa parte das Maldivas e inundaria 
18% do solo de Bangladesh.

Fontes: de la Torre, Fajnzylber e Nash (2008), 
Fay, Block e Ebinger (2010), World Bank 
(2007a, 2007c, 2008b, 2009b).
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(ppm) durante 800 mil anos, mas saltaram 
para cerca de 387 ppm nos últimos 150 anos 
(Figura 4), principalmente por causa da 
queima de combustíveis fósseis e, em menor 
escala, da agricultura e alteração no uso do 
solo. Uma década após o Protocolo de Kyoto 
defi nir os limites para as emissões internacio-
nais de carbono, início do primeiro período 
de rigorosa contabilidade das emissões pelos 
países desenvolvidos, os gases causadores do 
efeito estufa na atmosfera ainda estão aumen-
tando. E o que é pior – estão aumentando a 
uma taxa acelerada (Raupach et al., 2007).

Os efeitos já são visíveis no aumento das 
temperaturas médias do ar e do oceano, no 
derretimento generalizado da neve e do gelo, 
e na elevação dos níveis do mar. Dias frios, 
noites frias e geadas estão se tornando menos 
frequentes, enquanto as ondas de calor são 
mais comuns. Em termos globais, a precipita-
ção aumentou apesar de a Ásia Central, Aus-
trália, bacia do Mediterrâneo, Sahel, oeste dos 
Estados Unidos e muitas outras regiões esta-
rem enfrentando secas mais intensas e mais 
frequentes. Chuvas torrenciais e inundações 
estão se tornando mais comuns, e os danos 
causados por tempestades e ciclones tropicais 
aumentaram e, provavelmente, também sua 
intensidade.

A mudança climática ameaça todos 
os países, mas sobretudo os países em 
desenvolvimento
O aquecimento de 5°C a mais de aqueci-
mento que uma mudança climática não miti-
gada poderia causar neste século (Lawrence 
et al., 2008; Matthews; Keith, 2007; Parry et 
al., 2008; Scheffer; Brovkin; Cox, 2006; Torn; 
Harte, 2006; Walter et al., 2006) equivale à 
diferença entre o clima de hoje e a última era 
glacial, quando as geleiras atingiram a Europa 
Central e a região norte dos Estados Unidos. 
Aquela mudança ocorreu no decorrer de 
milênios; a mudança climática provocada 
pelos seres humanos está ocorrendo na escala 
de um século, dando pouco tempo para as 
sociedades e os ecossistemas se adaptarem ao 
ritmo rápido. Uma mudança de temperatura 
tão drástica causaria grandes deslocamentos 
em ecossistemas fundamentais para as socie-
dades e economias humanas – como a possí-
vel morte descendente da fl oresta amazônica, 
perda completa de geleiras dos Andes e do 
Himalaia, e rápida acidificação do oceano, 
gerando a ruptura dos ecossistemas marinhos 

e a morte dos recifes de corais. A velocidade e 
a magnitude da mudança poderiam conde-
nar à extinção mais de 50% das espécies. Os 
níveis do mar podem subir até um metro 
este século (Horton et al., 2008), ameaçando 
mais de 60 milhões de pessoas e mais de US$ 
200 bilhões em ativos apenas nos países em 
desenvolvimento.10 A produtividade agrícola 
provavelmente declinaria em todo o mundo 
especialmente nos trópicos, até mesmo com 
mudanças dramáticas nas práticas agrícolas. 
E o número de pessoas que poderiam morrer 
de desnutrição a cada ano aumentaria em 3 
milhões (Stern, 2007).

Até mesmo um aquecimento de 2°C acima 
das temperaturas pré-industriais resultaria 
em novos padrões climáticos com conse-
quências globais. Aumento da variabilidade 
do clima, eventos extremos mais frequentes 
e mais intensos, e maior exposição a surtos 
de tempestades costeiras resultariam em um 
risco muito maior de impactos catastrófi cos 

QUADRO 2  Crescimento econômico: necessário, mas não 
sufi ciente

Os países de renda alta têm mais recur-
sos para enfrentar os impactos do clima, 
e as populações mais bem-educadas 
e mais saudáveis são inerentemente 
mais resilientes. Mas o processo de 
crescimento pode exacerbar a vulne-
rabilidade à mudança climática, como 
na sempre crescente extração de água 
para a agricultura, indústria e consumo 
nas províncias propensas à seca em 
torno de Pequim e como na Indonésia, 
em Madagáscar, na Tailândia e Costa do 
Golfo dos Estados Unidos, onde man-
gues de proteção foram eliminados para 
o turismo e as fazendas de camarão.

O crescimento provavelmente não é 
rápido o bastante para que os países de 
baixa renda possam custear o tipo de 
proteção que os ricos têm condições 
de pagar. Bangladesh e a Holanda 
estão entre os países mais expostos à 
elevação dos níveis do mar. Bangla-
desh já está envidando vários esforços 
para reduzir a vulnerabilidade da sua 

população com um sistema de alerta 
antecipado muito efi caz e baseado 
na comunidade para ciclones e um 
programa de previsão de inundações e 
resposta que utiliza perícia local e inter-
nacional. Mas a abrangência da possí-
vel adaptação é limitada pelos recursos 
– sua renda per capita é de US$ 450 por 
ano. Ao mesmo tempo, o governo da 
Holanda está planejando investimentos 
no valor de US$ 100 por ano para todos 
os seus cidadãos durante o próximo 
século. Até mesmo a Holanda, com 
renda per capita 100 vezes superior à 
de Bangladesh, iniciou um programa 
de retirada seletiva das áreas de baixa 
altitude, já que proteção contínua em 
todos os lugares é inviável.

Fontes: Barbier e Sathirathai (2004), Del-
tacommissie (2008), Food and Agricul-
ture Organization (2007), Government 
of Bangladesh (2008), Guam e Hubacek 
(2008), Karim e Mimura (2008), Shalizi 
(2006) e Xia et al. (2007).

 10 Essa estimativa não leva em conta o aumento 
dos danos causados pelos surtos de tempes-
tades e utiliza a população e as atividades 
econômicas atuais. Portanto, na falta de uma 
adaptação de larga escala, é provável que o 
cálculo esteja consideravelmente subestimado 
(cf. Dasgupta et al., 2009).
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e irreversíveis. De 100 milhões a 400 milhões 
de pessoas a mais poderiam correr risco de 
passar fome (Easterling et al., 2007, Tabela 
5.6, p.299). Ainda, de 1 bilhão a 2 bilhões de 
pessoas a mais possivelmente não teriam mais 
água sufi ciente para atender às suas necessida-
des (Parry et al., 2007, tabela TS.3, p.66).

Os países em desenvolvimento são mais 
expostos e menos resilientes aos perigos 
climáticos.  Essas consequências atingirão 
desproporcionadamente os países em desen-
volvimento. Um aquecimento de 2°C pode 
resultar em uma redução permanente de 4% a 
5% na renda anual per capita na África e sul da 

Ásia (Nordhaus; Boyer, 2000),11 em oposição 
a perdas mínimas nos países de renda elevada 
e uma perda média no PIB global de cerca de 
1% (Nordhaus, 2008; Stern, 2007; Yohe et al., 
2007, Figura 20.3). Essas perdas seriam impul-
sionadas pelos impactos na agricultura, um 
setor importante para as economias da África 
e do sul da Ásia (Mapa 1).

Estima-se que os países em desenvolvi-
mento arcarão com a maior parte dos custos 

QUADRO 3   O custo do “seguro climático”

Hof, den Elzen e van Vuuren examinam a sen-
sibilidade da meta climática ideal em relação 
a premissas sobre o horizonte temporal, sen-
sibilidade climática (o nível de aquecimento 
associado a uma duplicação de concentrações 
de dióxido de carbono em níveis pré-indus-
triais), custos de mitigação, danos prováveis 
e taxas de desconto. Para isso, executaram 
seu modelo de avaliação integrada (Fair), 
variando os cenários do modelo ao longo das 
premissas encontradas nas publicações, nota-
damente as associadas a dois economistas 
bem-conhecidos: Nicholas Stern, que defende 
uma ação preliminar e ambiciosa, e William 
Nordhaus, que apoia uma abordagem gra-
dual para a mitigação climática.

Não é de surpreender que esse modelo 
produza metas ideais completamente 
diferentes, dependendo das premissas uti-
lizadas. (Essa meta ideal é defi nida como a 
concentração que resultaria na redução mais 
baixa do valor atual de consumo global.) 
As “premissas de Stern” (que incluem sen-
sibilidade ao clima e danos climáticos rela-
tivamente elevados e um longo horizonte 
temporal combinado com taxas de desconto 
e custos de mitigação baixos) produzem 
uma concentração de pico de CO2e ideal de 
540 partes por milhão (ppm). As “premissas 
de Nordhaus” (que presumem sensibilidade 
e danos climáticos mais baixos, um horizonte 
temporal mais curto e uma taxa de desconto 
mais elevada) produzem uma concentração 
ideal de 750 ppm. Em ambos os casos, os 
custos de adaptação estão implicitamente 
incluídos na função de dano climático.

A fi gura apresenta o menor custo de esta-
bilização das concentrações atmosféricas na 
faixa de 500 a 800 ppm para as premissas 
de Stern e Nordhaus (descritas como a 
diferença entre o valor atual do modelo de 
consumo e o valor atual de consumo do 
qual o mundo desfrutaria se não houvesse 

mudança climática). Um ponto fundamen-
tal evidente na fi gura é o achatamento 
relativo das curvas de perda de consumo 
sobre amplas faixas de pico de concentra-
ções de CO2e. Consequentemente, passar 
de 750 ppm para 550 ppm resulta em uma 
perda relativamente pequena em consumo 
(0,3%) para as premissas de Nordhaus. Os 
resultados sugerem, portanto, que o custo 
da mitigação preventiva para 550 ppm 
é pequeno. Das premissas de Stern, uma 
meta de 550 ppm resulta em um ganho 
no valor de consumo presente de cerca de 
0,5% com relação à meta de 750 ppm.

Uma forte motivação para escolher uma 
meta de concentração de pico mais baixa 

é reduzir o risco de resultados catastró-
fi cos associados ao aquecimento global. 
Dessa perspectiva, o custo de mudar de 
uma meta alta de concentrações de pico 
de CO2e para uma meta baixa pode ser 
visto como o custo do seguro climático – a 
quantidade de bem-estar que o mundo 
sacrifi caria para reduzir o risco de uma 
catástrofe. A análise de Hof, den Elzen e 
van Vuuren sugere que o custo do seguro 
climático é modesto de acordo com uma 
faixa muito ampla de premissas sobre o 
sistema climático e o custo de mitigar a 
mudança climática.

Fonte: Hof, den Elzen e van Vuuren (2008).
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Examinando compensações: a perda no consumo relativa a um mundo sem aquecimento para 
diferentes picos de concentrações de CO2

Fontes: Adaptada de Hof, den Elzen e van Vuuren (2008, Figura 10).
Nota: As curvas mostram a perda de porcentagem no valor atual de consumo, relativo ao que seria com um 
clima constante, como uma função da meta para concentrações de pico de CO2e. As “premissas” de Stern e 
Nordhaus referem-se a opções sobre o valor de parâmetros-chave do modelo conforme explicado no texto. O 
ponto mostra o ideal para cada cenário, onde o ideal é defi nido como a concentração de gases do efeito estufa 
que minimizaria a perda de consumo global resultante da soma de custos de mitigação e danos de impacto.

 11 Segundo Stern (2007), as perdas associadas à 
mudança climática seriam muito maiores na 
Índia e no sudeste asiático do que a média 
mundial.
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pelos danos – cerca de 75%-80%.12 São várias 
as razões que explicam isso (Quadro 1). Os 
países em desenvolvimento são particular-
mente dependentes dos serviços de ecossis-
tema e de capital natural para a produção nos 
setores sensíveis ao clima. Grande parte de 
suas populações vive em locais fisicamente 
expostos, e sua condição é precária do ponto 
de vista econômico. Sua capacidade fi nanceira 
e institucional de adaptar-se é limitada. Os 
formuladores de políticas de alguns países em 
desenvolvimento já percebem que uma par-
cela maior do seu orçamento para o desenvol-
vimento está sendo desviada para enfrentar as 
emergências relacionadas ao clima.13

Os países de renda elevada também serão 
afetados até mesmo pelo aquecimento mode-
rado. De fato, os danos per capita devem ser 
mais altos nos países mais ricos, uma vez que 
respondem por 16% da população mun-
dial e arcariam com 20%-25% dos custos 
do impacto global. Mas sua riqueza muito 
mais elevada permite que eles superem mais 
facilmente esses impactos. A mudança climá-
tica causará destruição no mundo inteiro e 
aumentará o abismo entre os países desenvol-
vidos e aqueles em desenvolvimento.

Crescimento é necessário para aumentar a 
resiliência, mas não é sufi ciente.  O cresci-
mento econômico é necessário para reduzir a 
pobreza e fundamental no aumento da resi-
liência à mudança climática nos países pobres. 
Mas o crescimento por si só não é a resposta 
para uma mudança climática. O crescimento 
provavelmente não é sufi cientemente rápido 
para ajudar os países mais pobres e pode 
aumentar a vulnerabilidade aos perigos do 

clima (Quadro 2). Nem o crescimento é em 
geral igualitário o bastante para garantir a pro-
teção para os mais pobres e mais vulneráveis. 
Ele não garante que as principais instituições 
funcionarão bem. E se fi zer uso intensivo de 
carbono, causará mais aquecimento.

Não há, entretanto, razão para pensar que 
uma trajetória com baixo carbono reduzirá 
necessariamente o crescimento econômico: 
muitas regulamentações ambientais foram 
precedidas por alertas de perdas de emprego 
brutais e colapso da indústria, poucos dos 
quais se concretizaram (Barbera; McCon-
nell, 1990; Barrett, 2003; Burtraw et al., 2005; 
Jaffe et al., 1995; Meyer, 1995). Contudo, 
claramente existem elevados custos de tran-
sição, notadamente no desenvolvimento de 

Tabela 1 Custos adicionais da mitigação e requisitos financeiros correlatos para uma 
trajetória de 2°C: o que será necessário nos países em desenvolvimento até 2030?
Dólares constantes de 2005

Modelo Custo da mitigação Requisito do fi nanciamento

IEA ETP 565

McKinsey 175 563

Message 264

MiniCAM 139

Remind 384

Fontes: IEA ETP: International Energy Agency (2008c); Remind: McKinsey & Company (2009) e dados adicio-
nais fornecidos por McKinsey (J. Dinkel) para 2030, usando a taxa de câmbio dólar-euro de US$ 1,25 para € 1; 
Message: International Institute for Applied Systems Analysis (2009) e dados adicionais fornecidos por V. Krey; 
MiniCAM: Edmonds et al. (2008) e dados adicionais fornecidos por J. Edmonds e L Clarke; Remind: Knopf et al. 
(no prelo) e dados adicionais fornecidos por B. Knopf. 
Nota: Tanto os custos da mitigação como os requisitos de fi nanciamento correlatos são incrementais com 
relação à linha de base habitual. As estimativas são para a estabilização dos gases do efeito estufa a 450 ppm 
de CO2e, que forneceria uma chance de 40%-50% de manter o aquecimento abaixo de 2°C até 2100 (Schaeffer 
et al., 2008; Hare; Meinshausen, 2006). O IEA ETP é o modelo desenvolvido pela Agência Internacional de 
Energia Atômica, e McKinsey é a metodologia patenteada desenvolvida pela McKinsey & Company; Message, 
MiniCAM e Remind são modelos revistos por pares do Instituto Internacional de Análise de Sistemas Aplica-
dos, Pacifi c Northwest Laboratory e Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o Impacto Climático, respectiva-
mente. McKinsey inclui todos os setores; outros modelos incluem somente iniciativas de mitigação no setor 
energético. Os relatórios MiniCAM reportam US$ 168 bilhões em custos de mitigação até 2035 em dólares 
constantes de 2000; essa cifra foi interpolada a 2030 e convertida em dólares de 2005.

Tabela 2 No longo prazo, quanto custará? Valor atual dos custos da mitigação para 2100

Modelos

Valor atual dos custos da mitigação para 2100 
para 450 ppm CO2e (% do PIB)

Âmbito mundial Países em desenvolvimento

Dice 0,7

Fair 0,6

Message 0,3 0,5

MiniCAM 0,7 1,2

Page 0,4 0,9

Remind 0,4

Fontes: Dice: Nordhaus (2008) (estimado na Tabela 5.3 e Figura 5.3); Fair: Hof, den Elzen e van Vuuren (2008); 
Dice: International Institute for Applied Systems Analysis (2009); MiniCAM: Edmonds et al. (2008) e comunicação 
pessoal; Page: Hope et al. (2009) e comunicação pessoal; Remind: Knopf et al. (no prelo).
Nota: Dice, Fair, Message, MiniCAM, Page e Remind são modelos revistos por colegas. As estimativas são para a 
estabilização dos gases do efeito estufa a 450 ppm de CO2e, que forneceria uma chance de 40%-50% de manter 
o aquecimento abaixo de 2°C até 2100 (Schaeffer et al., 2008; Hare; Meinshausen, 2006). O resultado do modelo Fair 
reporta redução de custos por meio de confi gurações mais baixas (ver Tabela 3 em Hof, den Elzen; van Vuuren, 2008).

 12 O modelo Page, usado para a Revisão Stern 
da Mudança Climática, calcula que 80% dos 
custos dos danos seriam arcados pelos países 
em desenvolvimento; ver Hope (2009), com 
outras análises de dados comunicadas pelo 
autor. O modelo Rice (Nordhaus; Boyer, 
2000), ampliado para incluir a adaptação de 
Bruin, Dellink e Agrawala (2009), sugere que 
os países em desenvolvimento arcariam com 
cerca de 75% dos danos. Ver também Smith 
et al. (2009) e Tol (2008). Observe que essa 
estimativa pode ser baixa, uma vez que não 
leva em conta o valor da perda de serviços de 
ecossistemas. Ver Capítulo 1 para conhecer 
o debate sobre a limitação da capacidade dos 
modelos de avaliar os custos dos impactos.

 13 Percebido durante as consultas com os países 
da África Oriental e da América Latina.
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tecnologias e infraestrutura de baixo carbono 
para energia, transportes, habitação, planeja-
mento urbano e desenvolvimento rural. Dois 
argumentos frequentemente apresentados são 
que esses custos de transição são inaceitáveis 
em razão da urgente necessidade de outros 
investimentos mais imediatos nos países 
pobres e que é preciso ter cuidado para não 
sacrifi car o bem-estar das pessoas pobres em 
nome de gerações futuras, possivelmente mais 
ricas. Essas preocupações têm fundamento. 
Subsiste ainda o ponto de que um argumento 
econômico forte pode ser levantado para uma 
medida ambiciosa sobre a mudança climática.

A economia da mudança climática: 
a redução dos riscos climáticos é 
economicamente viável 
A mudança climática é dispendiosa, seja qual 
for a política escolhida. Gastar menos com 
mitigação signifi cará gastar mais com adapta-
ção e aceitar danos maiores: o custo da ação 
deve ser comparado ao custo da inação. Mas, 
conforme discutido no Capítulo 1, a compa-
ração é complexa por causa da considerável 

incerteza a respeito das tecnologias disponí-
veis no futuro (e seu custo), da capacidade 
de adaptação das sociedades e dos ecossiste-
mas (e a que preço), da extensão dos danos 
que as concentrações mais altas de gases do 
efeito estufa causarão e das temperaturas que 
podem constituir limiares ou pontos impor-
tantes além dos quais ocorrem impactos 
catastrófi cos (ver foco sobre Ciência). A com-
paração também é complicada por causa das 
questões de distribuição ao longo do tempo 
(mitigação incorrida por uma geração pro-
duz benefícios para muitas gerações futuras) 
e espaço (algumas áreas são mais vulneráveis 
do que outras, portanto mais aptas a suportar 
os efeitos agressivos da mitigação global). E 
torna-se ainda mais complicada pela questão 
sobre como valorizar a perda da vida, de sub-
sistência e serviços fora do mercado como a 
biodiversidade e os serviços de ecossistemas.

Normalmente, os economistas tentam 
identifi car a melhor política climática usando 
uma análise de custo-benefício. Contudo, 
como mostra o Quadro 3, os resultados são 
sensíveis a determinadas premissas sobre as 
incertezas restantes e às escolhas normativas 
relacionadas às questões de distribuição e ava-
liação. (Uma tecnologia otimista. Quem espera 
que o impacto da mudança climática seja rela-
tivamente modesto e que ocorra gradualmente 
ao longo do tempo e quem desconta pesada-
mente o que acontece no futuro favorecerá 
uma ação modesta agora. E vice-versa para os 
pessimistas em relação à tecnologia.) Assim, 
os economistas continuam a discordar sobre 
a trajetória de carbono ideal do ponto de vista 
econômico ou social. Mas há alguns acordos 
emergentes. Nos principais modelos, os bene-
fícios da estabilização excedem os custos com 
aquecimento de 2,5°C (embora não neces-
sariamente a 2°C) (Hope, 2009; Nordhaus, 
2008). E todos concluem que a rotina usual 
dos negócios (o que signifi ca nenhum esforço 
de mitigação) poderia ser um desastre.

Os defensores de uma redução mais gradual 
das emissões do que a meta ideal – aquela que 
produzirá o menor custo total (o que signifi ca 
a soma dos custos de impacto e mitigação) – 
poderia fi car muito acima de 3°C (Nordhaus, 
2008). Mas eles indicam que o custo adicional 
de se manter o aquecimento em torno de 2°C 
seria modesto, menos de 0,5% do PIB (ver 
Quadro 3). Em outras palavras, o custo total 
da opção 2°C não é muito maior do que os 
custos totais de um nível ótimo econômico 
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Figura 5 Como é o caminho a seguir? Duas opções entre muitas: condução habitual dos 
negócios ou mitigação agressiva

Fonte: Clarke et al. (no prelo).
Nota: A faixa superior exibe a série de estimativas entre os modelos (Gtem, IMAGE, Message, MiniCAM) 
para emissões abaixo do cenário de rotina usual dos negócios. A faixa inferior exibe uma trajetória que pode 
produzir uma concentração de 450 ppm de CO2e (com uma chance de 50% de limitar o aquecimento em menos 
de 2°C). As emissões dos gases do efeito estufa incluem CO2, CH4 e N2O. As emissões negativas (no futuro 
na trajetória de 2°C) sugerem que a taxa anual de emissões é inferior à taxa de adesão e armazenamento de 
carbono por meio de processos naturais (por exemplo, cultivo de plantas) e processos de engenharia (por 
exemplo, cultivar biocombustíveis e, ao queimá-los, sequestrar o CO2 subterrâneo). Os modelos Gtem, Image, 
Message e MiniCAM são de avaliação integrada do Departamento Australiano de Economia Agrícola e de 
Recursos, da Agência de Avaliação Ambiental da Holanda, do Instituto Internacional de Análise de Sistemas 
Aplicados e do Laboratório Nacional do Noroeste do Pacífi co.
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menos ambicioso. Por quê? Em parte porque 
as economias obtidas com menos mitigação 
são amplamente compensadas pelos custos 
adicionais de impactos mais severos ou gas-
tos mais altos com adaptação.14 E em parte 
porque a real diferença entre a ação climática 
ambiciosa e modesta reside nos custos que 
ocorrem no futuro, o que os gradualistas des-
contam pesadamente.

As grandes incertezas sobre as perdas 
potenciais associadas à mudança climática e 
à possibilidade de riscos catastrófi cos podem 
justifi car uma ação preliminar e mais agres-
siva do que recomendaria uma simples aná-
lise custo-benefício. Essa quantia adicional 
poderia ser considerada como um prêmio 
de seguro para manter a mudança climática 
dentro do que os cientistas consideram uma 
faixa mais segura (Nordhaus, 2008, Figura 5.3, 
p.86).15 Gastar menos de 0,5% do PIB como 
“seguro climático” parece ser uma proposta 
socialmente aceitável: o mundo gasta atual-
mente 3% do PIB global em seguro.16

Mas além da questão do “seguro climático” 
está a questão de quanto seriam os custos 
resultantes da mitigação – e as necessidades 
de fi nanciamento correlatas. No médio prazo, 
as estimativas dos custos da mitigação nos 
países em desenvolvimento variarão de US$ 
140 bilhões a US$ 175 bilhões anualmente até 
2030. Isso representa os custos incrementais 
relativos ao cenário habitual (Tabela 1).

As necessidades financeiras, no entanto, 
seriam maiores, uma vez que as poupanças 
provenientes de custos operacionais mais 
baixos, associadas à energia renovável e aos 
ganhos de eficiência energética, somente 
se materializam com o correr do tempo. 
McKinsey, por exemplo, estima que, embora 
o custo incremental em 2030 seria de US$ 
175 bilhões, os investimentos diretos reque-
ridos se elevariam a US$ 563 bilhões, muito 
acima das necessidades habituais dos inves-
timentos. McKinsey indica que isso corres-
ponde a um aumento de praticamente 3% em investimentos globais habituais e, como tal, 

estará provavelmente dentro da capacidade 
dos mercados fi nanceiros globais (Mckinsey & 
Company, 2009). No entanto, historicamente, 
o financiamento tem sido uma limitação 
nos países em desenvolvimento, resultando 
em subinvestimento na infraestrutura, bem 
como em uma tendência no tocante às esco-
lhas de energia com custos de capital diretos 
mais baixos, mesmo quando tais escolhas 
venham a resultar em custos globais mais 
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expansão térmica: 
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Figura 6 Impactos climáticos são duradouros: elevação de temperaturas e do nível do mar 
associada às altas concentrações de CO2 

Fonte: Equipe do WDR, baseada no Intergovernmental Panel on Climate Change (2001).
Nota: Números estilizados; as magnitudes em cada painel têm apenas fi ns ilustrativos.

 14 Alguns modelos incorporam custos de adap-
tação (cf. Bruin; Dellink; Agrawala, 2009).

 15 Segundo Nordhaus (2008), o custo adicional 
para estabilizar o aquecimento em 2°C em vez 
de sua meta ideal de 3,5°C é de 0,3% do PIB 
anual. O custo adicional de 2,5°C em vez de 
3,5°C é inferior a 0,1% do PIB anual.

 16 A média dos países em desenvolvimento é 
de 1,5% do PIB. Inclui seguro-saúde e exclui 
seguro de vida (Swiss Re, 2007).
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altos. Portanto, a busca de mecanismos fi nan-
ceiros adequados deve ser uma prioridade.

E quanto ao longo prazo? Os custos da 
mitigação aumentarão com o tempo para 
lidar com o aumento da população e as 
necessidades de energia, mas a renda também 
aumentará. Como resultado, o valor atual dos 
custos da mitigação global para 2100 deverá 
permanecer bem abaixo de 1% do PIB global, 
com estimativas oscilando de 0,3% a 0,7% 
(ver Tabela 2). No entanto, os custos da miti-
gação dos países em desenvolvimento repre-
sentariam uma parcela maior de seu próprio 
PIB, variando de 0,5% a 1,2%.

Há um número muito menor de estimati-
vas de investimentos necessários à adaptação, 
e as que existem não são prontamente com-
paráveis. Algumas levam em conta somente 
o custo dos projetos de ajuda externa à prova 
de clima. Outras incluem somente determina-
dos setores. Pouquíssimas tentam examinar as 
necessidades gerais dos países (ver Capítulo 6). 
Um estudo recente do Banco Mundial que 
procura enfrentar essas questões sugere que 
os investimentos necessários poderiam oscilar 
de US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões por ano, 
somente nos países em desenvolvimento.17

Um mundo inteligente em termos 
climáticos estará ao nosso alcance 
se agirmos agora, juntos e de modo 
diferente

Mesmo que o custo adicional de redução dos 
riscos climáticos seja modesto e as necessidades 
de investimento estejam longe de ser proibiti-
vas, a estabilização do aquecimento em torno 
de 2°C acima das temperaturas pré-industriais 
é extremamente ambiciosa. Até 2050, as emis-
sões precisariam estar 50% abaixo dos níveis 
de 1990 e ser de zero ou negativas até 2100 
(Figura 5). Isso exigiria esforços hercúleos e 
imediatos: nos próximos 20 anos, o volume 
da redução das emissões globais – comparação 
com uma rotina usual – teria que ser igual 
ao volume total que os países de renda alta 
emitem hoje. Além disso, mesmo um aqueci-
mento de 2°C também exigiria uma adaptação 
dispendiosa – a alteração dos tipos de riscos 
para os quais as pessoas se preparam; os locais 
onde elas moram; o que comem e a forma 
como planejam, desenvolvem e administram 

os sistemas agroecológicos e urbanos (Adger 
et al., 2009).

Portanto, tanto a mitigação quanto a adap-
tação representam desafi os consideráveis. Mas 
a hipótese deste relatório é de que eles podem 
ser superados por meio de políticas inteligen-
tes em termos climáticos que implicam agir 
agora, juntos (ou globalmente) e de modo 
diferente. Agir agora por causa da imensa inér-
cia, tanto dos sistemas climáticos quanto dos 
socioeconômicos. Agir juntos para manter os 
custos baixos e proteger os mais vulneráveis. 
E agir de modo diferente porque um mundo 
inteligente em termos climáticos requer a 
transformação de nossos sistemas de ener-
gia, produção de alimentos e gestão de riscos.

Agir agora: a inércia signifi ca que as 
ações de hoje determinarão as opções de 
amanhã
O sistema climático exibe inércia substan-
cial (Figura 6). As concentrações retardam as 
reduções de emissões: o CO2 permanece na 
atmosfera durante décadas e séculos; portanto, 
uma queda nas emissões leva tempo para afe-
tar as concentrações. Temperaturas retardam 
as concentrações: as temperaturas continua-
rão a aumentar por alguns séculos depois que 
as concentrações estiverem estabilizadas, e o 
nível do mar fi cará atrás das reduções de tem-
peraturas: a expansão térmica do oceano resul-
tante de um aumento na temperatura durará 
mil anos ou mais, ao passo que a elevação do 
nível do mar causada pelo derretimento do 
gelo pode durar vários milênios (Intergovern-
mental Panel on Climate Change, 2001).

A dinâmica do sistema climático, portanto, 
limita o quanto a mitigação futura pode ser 
substituída pelos esforços de hoje. Por exem-
plo, para estabilizar o clima em cerca de 2°C 
(cerca de 450 ppm de CO2e), seria necessá-
rio que as emissões globais começassem a 
declinar imediatamente em cerca de 1,5% 
ao ano. Um atraso de cinco anos teria de ser 
compensado com declínios de emissões mais 
rápidos. E atrasos ainda mais longos sim-
plesmente não poderiam ser compensados: 
um atraso de 10 anos em mitigação torna-
ria impossível impedir que o aquecimento 
ultrapassasse 2°C (Mignone et al., 2008).18

 17 Em dólares constantes de 2005 (World Bank, 
2009c).

 18 Isso é verdadeiro na ausência de uma tecno-
logia de geoengenharia efetiva e aceitável (ver 
Capítulo 7).
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A inércia também está presente no ambiente 
construído, limitando a fl exibilidade na redu-
ção dos gases do efeito estufa ou na elaboração 
de respostas à adaptação. Os investimentos 
em infraestrutura são volumosos, concentra-
dos no tempo em vez de serem distribuídos 
de modo uniforme.19 Eles também têm vida 
longa: 15-40 anos para fábricas e usinas de 
energia elétrica, e 40-75 para estradas, ferro-
vias e redes de distribuição de energia. As deci-
sões sobre o uso do solo e a forma urbana – a 
estrutura e a densidade das cidades – causam 
impactos por mais de um século. Uma infraes-
trutura de longa data aciona investimentos em 
capital associado (carros para cidades de baixa 
densidade; aquecimento para gás e capacidade 
de geração de energia em resposta aos gasodu-
tos), amarrando as economias a padrões de 
estilos de vida e de consumo de energia.

A inércia no capital físico está muito longe 
da apatia nos sistemas climáticos e está mais 
sujeita a afetar o custo do que a viabilidade de 
cumprir uma determinada meta – ela é subs-
tancial. As oportunidades de mudar de capital 
social de alto carbono para capital social de 
baixo carbono não estão distribuídas unifor-
memente no tempo (Shalizi; Lecocq, 2009). A 
China deve dobrar seu capital social entre 2000 
e 2015. As usinas de energia elétrica alimen-
tadas a carvão propostas no mundo inteiro 
nos próximos 25 anos são tão numerosas que 
as emissões de CO2 de sua vida útil equiva-
leriam às de todas as atividades de combus-
tão de carvão desde o início da era industrial 
(Folger, 2006; Levin et al., 2007). Somente as 
instalações situadas muito próximas aos locais 
de armazenamento poderiam ser readaptadas 
para captura e armazenamento de carbono 
(quando essa tecnologia se tornar comercial-
mente disponível: ver capítulos 4 e 7). Apo-
sentá-las antes do fi nal de sua vida útil – se 
as mudanças no clima forçarem essa medida 
tardia – seria extremamente dispendioso.

A inércia também é um fator em pesquisa 
e desenvolvimento (P&D) e na implantação 
de novas tecnologias. Novas fontes de energia 

levaram historicamente cerca de 50 anos para 
atingir metade de seu potencial (Hãfele et al., 
1981; Ha-Duong; Grubb; Hourcade 1997). 
Investimentos substanciais em pesquisa e 
desenvolvimento são necessários agora para 
garantir que novas tecnologias estejam dispo-
níveis e penetrem rapidamente no mercado 
no futuro próximo. Isso exigiria de US$ 100 
bilhões a US$ 700 bilhões adicionais anual-
mente (Davis; Owens, 2003; International 
Energy Agency, 2008b; Nemet; Kammen, 
2007; Scientific Expert Group on Climate 
Change, 2007; Stern, 2007). Também é neces-
sária uma inovação no transporte, na constru-
ção, na gestão da água, no design urbano e em 
muitos outros setores que afetam a mudança 
climática e são, por sua vez, afetados pela 
mudança climática – portanto, a inovação tam-
bém é uma questão crítica para a adaptação.

QUADRO 4   Redes de segurança: do apoio aos rendimentos 
até a redução da vulnerabilidade à mudança climática

Bangladesh tem tido uma longa his-
tória de ciclones e inundações, que 
provavelmente se tornarão mais fre-
quentes. O governo possui redes de 
segurança que podem ser ajustadas 
com bastante facilidade aos efeitos da 
mudança climática. Os melhores exem-
plos são os programas de alimentação 
dos grupos vulneráveis, de alimenta-
ção para o trabalho e de garantia do 
novo emprego.

O programa de alimentação dos 
grupos vulneráveis é contínuo e geral-
mente abrange mais de 2 milhões 
de domicílios. Mas foi desenvolvido 
para ser intensifi cado em resposta a 
uma crise: após o ciclone em 2008, o 
programa foi expandido para cerca de 
10 milhões de domicílios. O direciona-
mento, realizado pelo nível mais baixo 
do governo local e monitorado pelo 
nível administrativo mais baixo, é con-
siderado muito bom.

O programa de alimento por tra-
balho, normalmente em execução 
durante o período de entressafra da 
agricultura, é intensifi cado durante as 
emergências. Também é realizado em 
colaboração com os governos locais, 
mas a gestão do programa tem sido 
subcontratada para organizações não 
governamentais em muitas partes do 
país. Os trabalhadores que aparecem 
no local de trabalho geralmente encon-
tram trabalho, mas normalmente não 
existe muito o que fazer, e, assim, o tra-
balho é racionado por meio de rodízio.

O programa de garantia do novo 
emprego ajuda as pessoas sem nenhuma 
outra fonte de renda (incluindo o 
acesso a outras redes de segurança) 
com emprego por até 100 dias, com 
salários vinculados ao salário praticado 
na entressafra. O elemento garantia asse-
gura que as pessoas que precisam de 
ajuda a recebam. Se não houver oferta 
de trabalho, o trabalhador tem direito a 
receber 40 dias de salários no valor total 
e 60 dias a metade do valor.

Os programas de Bangladesh e outros 
na Índia e em outros lugares sugerem 
algumas lições. Uma resposta rápida 
requer acesso rápido a fi nanciamento, 
regras de direcionamento para identi-
fi car pessoas necessitadas, pobres crô-
nicos ou pessoas que provisoriamente 
passam por necessidades e procedimen-
tos acordados bem antes da ocorrência 
de um choque. Uma carteira de projetos 
“prontos” pode ser pré-identifi cada 
como particularmente relevante em 
relação ao aumento da resiliência 
(armazenamento de água, sistemas de 
irrigação, refl orestamento e barragens 
que podem duplicar como as estradas 
em áreas de baixa altitude). A experiên-
cia na Índia e em Bangladesh sugere a 
necessidade de recursos para fi ns de 
orientação profi ssional (engenheiros) na 
seleção elaboração e implementação de 
serviços públicos e em termos de equi-
pamentos e suprimentos.

Fonte: Contribuição de Qaiser Khan.

 19 Isso pode ser resultado das economias de 
escala no fornecimento de tecnologia (como 
foi o caso do programa nuclear francês e 
parece ser uma questão para a energia solar 
concentrada), efeitos da rede (para um pro-
grama de construção de rodovias e ferrovias) 
ou choques demográfi cos ou econômicos. 
Essa informação e o restante do parágrafo são 
baseados em Shalizi e Lecocq (2009).
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A inércia também faz parte do comporta-
mento das pessoas e das organizações. Apesar 
da maior preocupação por parte do público, os 
comportamentos não mudaram muito. Tec-
nologias efi cientes e efi cazes disponíveis que 
se pagariam não são adotadas. É insufi ciente 
o fi nanciamento de P&D em energias reno-
váveis. Os agricultores deparam com incenti-
vos para irrigar excessivamente suas culturas, 
o que, por sua vez, afeta o uso da energia, 
porque a energia é um importante insumo 
no fornecimento e tratamento da água. As 
construções continuam em áreas propen-
sas a riscos e a infraestrutura continua a ser 
projetada para o clima do passado (Repetto, 
2008). Mudar comportamentos, metas e 
padrões organizacionais é difícil e geralmente 
lento, mas já foi feito antes (ver Capítulo 8).

Agir juntos: para equidade e efi ciência 
É necessário que haja uma ação coletiva para 
combater efetivamente a mudança climática 
e reduzir os custos de mitigação (Stern, 2007, 
parte VI). Também é essencial facilitar a adap-
tação, notadamente por meio de uma melhor 
gestão de riscos e redes de segurança para pro-
teger os mais vulneráveis.

Manter os custos baixos e distribuídos 
de modo justo.  A viabilidade financeira 

depende de que a mitigação seja feita de modo 
econômico. Ao avaliarem os custos de mitiga-
ção discutidos anteriormente, os modeladores 
presumem que as reduções das emissões de 
gases do efeito estufa ocorrem quando e onde 
quer que sejam mais baratas. Em qualquer 
lugar signifi ca buscar maior efi ciência energé-
tica e outras opções de baixo custo para miti-
gar em qualquer que seja o país ou setor em 
que surgir a oportunidade. A qualquer hora 
implica usar investimentos em novos equipa-
mentos, infraestrutura ou projetos agrícolas e 
de silvicultura para minimizar custos e evitar 
que as economias fi quem amarradas a condi-
ções de alta emissão de carbono que seriam 
dispendiosas para mudar depois. Afrouxar 
a regra do a qualquer hora e em qualquer 
lugar – como necessariamente aconteceria no 
mundo real especialmente na ausência de um 
preço global para o carbono – aumenta signi-
fi cativamente o custo da mitigação.

A implicação é que há enormes ganhos 
para os esforços globais – nesse ponto, os 
analistas são unânimes. Se um país ou grupo 
de países não mitigar, outros devem fazer 
opções mais caras de mitigação para atingir 
uma determinada meta global. Por exemplo, 
segundo uma estimativa, a não participação 
dos Estados Unidos, que produzem 20% de 
emissões mundiais, no Protocolo de Kyoto 
aumenta o custo do alcance da meta original 
em cerca de 60%.20

A equidade e a eficiência defendem o 
desenvolvimento de instrumentos finan-
ceiros que separam quem fi nan cia a mitiga-
ção de onde isso acontece. Do contrário, a 
mitigação substancial potencial nos países em 
desenvolvimento (65%-70% das reduções de 
emissões, aumentando para 45%-70% dos 
investimentos de mitigação global em 2030),21 

Dejetos e 
águas residuais

3%

Energia
26%

Transporte
13%

Mudança de 
uso do solo e 

silvicultura
17%

Prédios residenciais 
e comerciais

8%

Indústria
19%

Agricultura
14%

Figura 7 Emissões globais de CO2e por setor: energia, 
agricultura e silvicultura são as principais fontes

Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (2007a, 
Figura 2.1).
Nota: Parcela de emissões de gases do efeito estufa antropogê-
nicos (causados por humanos) em 2004, em CO2e (ver Figu  ra 1 
para obter a defi nição de CO2e). As emissões associadas ao 
uso do solo e à mudança de uso do solo, como fertilizantes agrí-
colas, pecuária, desmatamento e queimadas, respondem por 
cerca de 30% do total de emissões dos gases do efeito estufa. 
E a absorção de carbono em fl orestas e outras vegetações e 
solos constituem um importante reservatório de carbono, por-
tanto a melhoria da gestão do uso do solo é essencial em inicia-
tivas para reduzir os gases do efeito estufa na atmosfera.

 20 Com base na fórmula usada em Nordhaus 
(2008).

 21 Esses são valores arredondados baseados nos 
seguintes dados. O IPCC estima que com o 
preço do carbono a US$ 50 por tonelada de 
CO2e, cerca de 65% da redução das emissões 
ocorreria nos países em desenvolvimento 
em 2030 (Barker et al., 2007a, Tabela 11.3). 
McKinsey & Company (2009b) estima essa 
parcela em 68% para um cenário de 450 ppm 
se feito usando uma alocação de menor custo. 
Como para a parcela de menor custo de 
investimentos globais em mitigação em 2030 
ocorrendo nos países em desenvolvimento, 
estima-se em 44%-67% para uma concen-
tração de 450 ppm de CO2e (ver Tabela 4.2: 
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não será totalmente explorada, aumentando 
substancialmente o custo para atingir uma 
determinada meta. Levando isso ao extremo, 
uma falta de financiamento que resulte no 
adiamento total da mitigação nos países em 
desenvolvimento até 2020 mais do que dobra-
ria o custo para estabilizar o clima em cerca de 
2°C (Edmonds et al., 2008). Com os custos da 
mitigação estimados para aumentar de US$ 
4 trilhões para US$ 25 trilhões22 no próximo 

século, as perdas implicadas por esses atrasos 
são tão grandes que fi cam claros os benefícios 
econômicos para os países de renda alta com-
prometidos em limitar a mudança climática 
perigosa para fi nanciar uma ação preliminar 
nos países em desenvolvimento (Hamilton, 
2009). De modo geral, o custo total da miti-
gação pode ser bastante reduzido por meio de 
mecanismos de fi nanciamento de carbono de 
bom desempenho, transferências fi nanceiras e 
sinalizações de preços que ajudem a aproximar 
o resultado produzido da premissa de a qual-
quer hora e em qualquer lugar.

Gerenciar melhor o risco e proteger os mais 
pobres.  Em muitos lugares, os riscos ante-
riormente incomuns estão se tornando mais 
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Figura 8 Será necessária uma carteira completa de medidas existentes e tecnologias avançadas, e não uma fórmula mágica, para ajustar o 
aquecimento mundial à trajetória de 2°C

Fonte: Equipe do WDR com dados do International Institute for Applied Systems Analysis (2009).

  44% Message; 56%, McKinsey; 67%, IEA 
ETP), embora uma estimativa remota seja 
oferecida por Remind (91%). No decorrer 
do século (usando o valor atual de todos os 
investimentos até 2100), a parcela estimada de 
países em desenvolvimento é um pouco mais 
alta, com faixas entre 66% (Edmonds et al., 
2008) e 71% (Hope, 2009).

 22 Para um cenário de estabilização de 425-450 
ppm de CO2e, ou 2°C, o International Ins-
titute for Applied Systems Analysis (2009) 
estima o custo de US$ 4 trilhões; Knopf et 
al. (no prelo), de US$ 6 trilhões; Edmonds 
et al. (2008), de US$ 9 trilhões; Nordhaus 
2008, de US$ 11 trilhões; e Hope (2009), de 

  US$ 25 trilhões. Esses são os valores atuais e as 
grandes diferenças entre eles são amplamente 
impulsionadas pelas diferentes taxas de des-
conto usadas. Todos seguem um cenário ideal 
onde a mitigação ocorre em qualquer lugar e 
independentemente do custo-efetivo.
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disseminados. Levemos em conta a crise de 
alimentos, que já foi rara, mas hoje é cada vez 
mais comum na África e o primeiro furacão 
já registrado no Atlântico Sul, que atingiu o 
Brasil em 2004.23 A redução de riscos de desas-
tres, por meio dos sistemas de alerta rápido 
baseados em comunidades, monitoramento 
do clima, infraestrutura mais segura, além do 
fortalecimento e cumprimento de regulamen-
tações de zoneamento e códigos de constru-
ção, junto com outras medidas, torna-se mais 
importante em um clima em transformação. 
Inovações fi nanceiras e institucionais também 
podem limitar os riscos para a saúde e subsis-
tência. Isso requer ação interna – mas uma 
ação interna será muito maior se for apoiada 
pelo fi nanciamento internacional e comparti-
lhamento de melhores práticas.

Entretanto, conforme abordado no Capí-
tulo 2, reduzir ativamente o risco nunca será 
suficiente porque sempre haverá um risco 
residual que também deve ser gerenciado 
por meio de melhores mecanismos de res-
posta e preparação. A implicação é que o 
desenvolvimento possa precisar ser feito de 
modo diferente, com muito mais ênfase no 
risco climático. A cooperação internacional 
pode ajudar, por exemplo, por meio de esfor-
ços conjuntos para melhorar a produção de 
informações sobre o clima e sua ampla dis-
ponibilidade (ver Capítulo 7), bem como 
compartilhando melhores práticas para lidar 

com um clima mais variável (Rogers, 2009; 
Westermeyer, 2009).

O seguro é outro instrumento criado para 
gerenciar o risco residual, mas ele tem suas 
limitações. O risco climático está aumentando 
e tende a afetar regiões inteiras, ou grandes 
grupos de pessoas ao mesmo tempo, o que 
difi culta o fornecimento de seguro. Mesmo 
com seguro, os prejuízos associados a catás-
trofes (tais como inundações de áreas extensas 
ou secas graves) não podem ser totalmente 
absorvidos por indivíduos, comunidades e 
pelo setor privado. Em um clima mais volá-
til, os governos se tornarão, cada vez mais, os 
seguradores em último caso e terão a respon-
sabilidade implícita de apoiar a recuperação e 
a reconstrução de desastres. Isso exige que os 
governos protejam sua própria liquidez em 
tempos de crise, particularmente os países 
mais pobres e menores que são vulneráveis 
do ponto de vista financeiro aos impactos 
da mudança climática: o furacão Ivã causou 
danos equivalentes a 200% do PIB de Gra-
nada (Organization of Eastern Caribbean 
States, 2004). Ter fundos imediatos disponí-
veis para acelerar a reabilitação ou o processo 
de recuperação reduz o efeito de descarrila-
mento dos desastres sobre o desenvolvimento.

Os mecanismos multinacionais e de resse-
guro podem ajudar. O Mecanismo de Seguro 
contra Riscos de Catástrofes no Caribe divide 
o risco entre 16 países caribenhos, por meio do 
controle do mercado de resseguros de modo a 
fornecer liquidez aos governos logo após fura-
cões e terremotos destruidores (World Bank, 
2008a). Esses mecanismos podem necessitar 
da ajuda da comunidade internacional. Em 
linhas mais gerais, os países de renda elevada 
desempenham um papel crítico em garantir 
que os países em desenvolvimento tenham 
acesso oportuno aos recursos necessários 
quando os choques ocorrerem, seja apoiando 
esses mecanismos, seja por meio do forne-
cimento direto de recursos de emergência.

O seguro e os recursos de emergência, no 
entanto, são apenas uma parte de uma estru-
tura mais ampla de gestão de risco. As políticas 
sociais se tornarão mais importantes para aju-
dar as pessoas a lidar com ameaças mais fre-
quentes e persistentes à própria subsistência. 
As políticas sociais reduzem a vulnerabilidade 
social e econômica e aumentam a resiliência 
à mudança climática. Assim, uma população 
saudável e bem-educada e com acesso à prote-
ção social poderá enfrentar melhor os choques 
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explicação
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US$25,30

US$3,68

43%

30%

22% 5%

Efeito da demanda esperada
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Figura 9 A demanda alta esperada gerou reduções de custo em fotovoltaicos solares, 
permitindo produção em maior escala

Fonte: Adaptada de Nemet (2006).
Nota: As barras mostram a parte da redução no custo de energia solar fotovoltaica, de 1979 a 2001, conforme 
diferentes fatores como tamanho da fábrica (que é determinado pela demanda esperada) e melhoria da efi ciên-
cia (que é impulsionada pela inovação de P&D). A “outra” categoria inclui reduções no preço do principal silício 
de entrada (12%) e vários de fatores bem menores (incluindo quantidades reduzidas de silício necessárias para 
uma determinada saída de energia e taxas mais baixas de produtos descartados por erro de fabricação).

 23 The Nameless Hurricane – Disponível em: 
<http://science. nasa.gov/headlines/y2004/ 
02apr_hurricane.htm>. Acesso em: 12 mar. 
2009.
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climáticos e a mudança climática. As políticas 
de proteção social precisarão ser fortalecidas 
onde existem, desenvolvidas onde estão em 
falta e elaboradas de modo a poderem ser rapi-
damente ampliadas após um choque (Kanbur, 
2009). A criação de redes de segurança social 
em países onde inexistem é fundamental, e 
Bangladesh mostra como isso pode ser feito, 
mesmo nos países muito pobres (Quadro 4). 
As entidades de desenvolvimento podem 
ajudar a difundir modelos bem-sucedidos 
de redes de segurança social e adaptá-los às 
necessidades criadas pela mudança climática.

Assegurar alimento e água adequados para 
todos os países.  A ação internacional é essen-
cial para gerenciar os desafi os da segurança 
alimentar e hídrica impostos pela combinação 
da mudança climática e das pressões da popu-
lação – mesmo com a produtividade agrícola 
e a eficiência do uso hídrico melhoradas. 
Um quinto dos recursos renováveis de água 
doce do mundo é compartilhado entre países 
(Food and Agriculture Organization, 2009a), 
que compreendem 261 bacias hidrográfi cas 
transfronteiriças, abrigam 40% da população 

mundial e são regidos por 150 tratados inter-
nacionais que nem sempre contemplam todos 
os Estados ribeirinhos.24 Para gerenciar esses 
recursos com mais intensidade, os países terão 
de ampliar a cooperação relacionada às vias 
hídricas internacionais mediante novos trata-
dos internacionais ou a revisão dos já existen-
tes. O sistema de alocação de água precisará 
ser retrabalhado por causa da crescente varia-
bilidade, e a cooperação só pode ser efetiva 
quando todos os países ribeirinhos estiverem 
envolvidos e forem responsáveis pela gestão 
do curso de água.

Da mesma forma, tornar ainda mais áridas 
as condições dos países que já importam uma 
grande parcela de seu alimento, juntamente 
com eventos climáticos extremos mais fre-
quentes e crescimento da renda e da popu-
lação, aumentará a necessidade de importar 
alimentos (Easterling et al., 2007; Fisher et al., 

QUADRO 5  Abordagens promissoras que são boas para os agricultores e para o meio ambiente

Práticas promissoras
As práticas de cultivo como plantio direto 
(que envolve a injeção de sementes dire-
tamente no solo, em vez de semeá-las em 
campos lavrados), associadas ao manejo 
de resíduos e uso adequado de fertilizante, 
podem ajudar a preservar a umidade 
do solo, maximizar a infi ltração de água, 
aumentar o armazenamento de carbono, 
minimizar o escoamento de nutrientes e 
melhorar as safras. Utilizada atualmente 
em cerca de 2% das terras aráveis de todo 
o mundo, essa prática deverá expandir-se. 
O plantio direto foi principalmente ado-
tado nos países de alta renda, mas está se 
expandindo rapidamente para países como 
a Índia. Em 2005, os agricultores adotaram 
o plantio direto no sistema de agricultura 
de arroz e trigo em 1,6 milhão de hectares 
da planície indo-gangética; em 2008, entre 
20% e 25% do trigo de dois Estados india-
nos (Haryana e Punjab) eram cultivados 
com o mínimo de manejo. E no Brasil, cerca 
de 45% das terras férteis são cultivadas 
com essas práticas.

Tecnologias promissoras
Técnicas agrícolas de precisão para a 
aplicação direcionada e perfeitamente 

cronometrada do mínimo necessário 
de fertilizante e água poderiam ajudar 
as propriedades agrícolas intensivas e 
de alta produção dos países de renda 
elevada, a Ásia e a América Latina a 
reduzir as emissões e o escoamento de 
nutrientes e aumentar a efi ciência do uso 
da água. Novas tecnologias que restrin-
gem as emissões de nitrogênio gasoso 
incluem a liberação controlada de nitro-
gênio mediante a colocação profunda de 
supergrânulos de fertilizantes ou a adição 
de inibidores biológicos aos fertilizantes. 
Tecnologias de sensoriamento remoto 
para a comunicação de informações 
exatas acerca da umidade do solo e de 
necessidades de irrigação podem elimi-
nar o emprego desnecessário de água. 
Algumas dessas tecnologias podem 
continuar a ser excessivamente caras 
para a maioria dos agricultores dos países 
em desenvolvimento (e podem exigir 
esquemas de pagamento para a conser-
vação de carbono do solo ou mudanças 
na determinação do preço da água). Mas 
outras, como os inibidores biológicos, 
não exigem mão de obra adicional e 
aumentam a produtividade.

Uma lição do passado
Outra abordagem baseada em uma tec-
nologia utilizada por povos indígenas da 
fl oresta amazônica pode sequestrar o car-
bono em grande escala enquanto aumenta 
a produtividade do solo. A queima de 
resíduos úmidos de plantas e adubo (bio-
massa) a temperaturas baixas na quase 
completa ausência de oxigênio para pro-
duzir biocarvão, um sólido parecido com 
carvão com um conteúdo muito elevado 
de carvão. O biocarvão é muito estável 
no solo, retendo o carbono que, de outra 
forma, seria liberado pela simples queima 
da biomassa ou por sua decomposição. Em 
ambientes industriais, esse processo trans-
forma metade do carbono em biocombus-
tível, e a outra metade, em biocarvão. Uma 
análise recente sugere que o biocarvão 
pode ser capaz de armazenar o carbono 
durante séculos, talvez milênios, e existem 
outros estudos em andamento para verifi -
car essa propriedade.

Fontes: de la Torre, Fajnzylber e Nash (2008), 
Derpsch e Friedrich (2009), Erenstein (2009), 
Erenstein e Laxmi (2008), Lehmann (2007) e 
Wardle, Nilsson e Zackrisson (2008).

 24 Worldwatch Institute, State of the World 2005 
Trends and Facts: Water Confl ict and Security 
Cooperation – Disponível em: <http://www.
worldwatch.org/node/69>. Acesso em: 1 jul. 
2009. Cf. Wolf et al. (1999).
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2007). Mas os mercados globais de alimentos 
são restritos e há relativamente poucos países 
que exportam culturas de alimentos (Food 
and Agriculture Organization, 2008). Por-
tanto, pequenas mudanças tanto no forneci-
mento quanto na demanda podem ter graves 
efeitos sobre os preços. E pequenos países com 
pouco poder de mercado podem achar difícil 
garantir importações confi áveis de alimentos.

Para garantir água e nutrição adequadas 
para todos, o mundo terá que depender de um 
sistema comercial aprimorado, menos vulne-
rável a grandes mudanças de preços. Facilitar 
o acesso dos países em desenvolvimento aos 
mercados mediante a redução de barreiras 
comerciais, a oferta de transporte resistente 
às intempéries (por exemplo, aumentando o 
acesso a estradas que operam o ano inteiro), 
a melhoria dos métodos de aquisição e o for-
necimento melhores informações sobre o 
clima e os índices de mercado podem tornar 
o comércio de alimentos mais efi ciente e evi-
tar grandes mudanças de preços. É possível 
também evitar os picos de preços por meio 
de investimento em reservas nacionais dos 
principais cereais e alimentos, bem como 
em instrumentos que compensam os riscos 
(von Braun et al., 2008; World Bank, 2009a).

Agir de modo diferente: para 
transformar os sistemas de energia, 
produção de alimentos e tomada de 
decisões
Para conseguir a redução necessária de emis-
sões, é preciso transformar nosso sistema 
energético e a forma como gerenciamos a agri-
cultura, o uso do solo e as fl orestas (Figura 7). 
Essas transformações também devem incor-
porar as adaptações necessárias à mudança 
climática. Quer envolvam a decisão sobre 
qual colheita plantar quer quanto de energia 
hidrelétrica desenvolver, as decisões terão de 
ser robustas para a variedade de resultados 
climáticos que podemos enfrentar no futuro, 
em vez de se adaptarem de uma forma ideal 
ao clima do passado.

Acender uma verdadeira revolução energé-
tica.  Supondo que o fi nanciamento esteja 
disponível, as emissões podem ser profunda 
e rapidamente cortadas sem sacrifi car o cres-
cimento? A maior parte dos modelos sugere 
que é possível embora ninguém considere isso 
fácil (ver Capítulo 4). Eficiência energética 
muito maior, gestão mais sólida da demanda, 

implantação em grande escala das fontes de 
eletricidade existentes que emitem pouco CO2 
poderiam produzir cerca de metade das redu-
ções de emissões necessárias para colocar o 
mundo na direção da marca de 2°C (Figura 8). 
Muitas têm cobenefícios substanciais, mas são 
prejudicadas pelas restrições institucionais e 
fi nanceiras que demonstraram ser difíceis de 
superar.

Assim, tecnologias e práticas conhecidas 
podem representar uma economia de tempo – 
se puderem ser ampliadas. Para que isso acon-
teça, é essencial a determinação apropriada 
dos preços de energia. O corte de subsídios 
e o aumento dos impostos de combustíveis 
são politicamente difíceis, mas o recente sobe-
-e-desce nos preços do petróleo e da gasolina 
torna o momento oportuno para isso. Na ver-
dade, os países da Europa usaram o período 
da crise do petróleo pós-1974 para adotar 
altas taxas de combustível. Como resultado, 
a demanda de combustível é cerca da metade 
do que provavelmente seria se os preços esti-
vessem próximos daqueles praticados nos 
Estados Unidos (Sterner, 2007).25 Do mesmo 
modo, os preços da eletricidade são duas vezes 
mais elevados na Europa do que nos Estados 
Unidos, e o consumo de eletricidade per capita 
é a metade.26 Os preços ajudam a explicar por 
que as emissões europeias per capita (10 tone-
ladas de CO2e) equivalem a menos da metade 
das emissões nos Estados Unidos (23 tonela-
das).27 Os subsídios globais à energia nos paí-
ses em desenvolvimento foram calculados em 
cerca de US$ 310 bilhões em 2007 (Interna-
tional Energy Agency, 2008d; United Nations 

 25 O preço médio do combustível na área do 
euro em 2007 era mais do que duas vezes o 
preço nos Estados Unidos (US$ 1,54 o litro 
em oposição a US$ 0,63 o litro). As varia-
ções em emissões não impulsionadas por 
renda podem ser obtidas pelos resíduos de 
uma regressão de emissões per capita em 
renda. Quando esses resíduos retornam ao 
preço da gasolina, a elasticidade é estimada 
em -0,5, o que signifi ca que qualquer dupli-
cação dos preços dos combustíveis reduzi-
ria pela metade a intensidade das emissões, 
mantendo a renda per capita constante.

 26 Baseado no preço médio da eletricidade 
para domicílios em 2006-2007 da Agência 
de Informações sobre Energia dos Estados 
Unidos. Disponível em: <http://www.eia.
doe.gov/emeu/international/elecprih.html>. 
Acesso em: 1 ago. 2009.

 27 Os dados sobre emissões são do World Re -
sources Institute (2008).
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Environment Programme, 2008),28 benefi-
ciando desproporcionadamente as popula-
ções com renda mais elevada. Racionalizar 
subsídios de energia para destinar aos pobres 
e encorajar a energia e o transporte sustentá-
veis pode reduzir as emissões globais de CO2 
e fornecer um conjunto de outros benefícios.

A determinação de preço, entretanto, é 
apenas uma parte da agenda de efi ciência ener-
gética, que sofre com as falhas do mercado, 
os altos custos das transações e as restrições 
de fi nanciamento. Normas, reforma regula-
mentar e incentivos fi nanceiros também são 
necessários – e são econômicas. Os padrões 
de efi ciência e os programas de etiquetagem 
custam cerca de 1,5 centavo de dólar dos Esta-
dos Unidos por quilowatt-hora, muito menos 
do que qualquer opção de fornecimento de 

eletricidade,29 enquanto as metas de desempe-
nho energético industrial impulsionam a ino-
vação e aumentam a competitividade (Price; 
Worrell, 2006). Como os serviços de utilidade 
pública são canais potencialmente efi cazes de 
fornecimento para tornar as casas, os prédios 
comerciais e a indústria mais efi cientes em 
termos de energia, é preciso criar incentivos 
para que os serviços de utilidade pública pou-
pem energia. Isso pode ser feito desatrelando 
os lucros dos serviços de utilidade pública de 
sua venda bruta, com o lucro aumentando 
com sucessos da conservação energética. Essa 
abordagem está por trás do notável programa 
de conservação de energia da Califórnia; sua 
adoção tornou-se uma condição para qual-
quer Estado americano receber concessões 
federais de efi ciência energética do incentivo 
fi scal de 2009.

Em termos de energia renovável, acordos 
de compra de energia em longo prazo, em 

QUADRO 6  Criatividade necessária: a adaptação exige novas ferramentas e novo conhecimento

Independentemente dos esforços de miti-
gação, a humanidade precisará adaptar-se 
a mudanças substanciais no clima – em 
todos os lugares e em muitos campos 
diferentes.

Capital natural
Será necessária uma diversidade de ativos 
naturais para enfrentar a mudança climática 
e garantir agricultura produtiva, silvicul-
tura e pesca. Por exemplo, são necessárias 
variedades de colheitas que tenham bom 
desempenho em situações de seca, calor 
e aumento de CO2. Mas o setor privado, e 
o processo conduzido por agricultores de 
escolher os cultivos, favorece a homogenei-
dade adaptada às condições passadas ou 
atuais, não variedades capazes de produzir 
sistematicamente safras elevadas em con-
dições de maior calor, mais umidade ou 
mais secas. São necessários programas de 
reprodução acelerada para conservar um 
conjunto mais amplo de recursos genéticos 
das colheitas existentes, tipos e seus paren-
tes selvagens. Ecossistemas relativamente 
intatos, tais como microbacias fl orestadas, 
mangues e pantanais, são capazes de amor-
tecer os impactos da mudança climática. 
Sob um clima em transformação, esses 
ecossistemas estão eles próprios em risco, 
e as abordagens de gestão precisarão ser 
mais proativas e adaptativas. Poderão ser 

necessárias ligações entre áreas naturais, 
tais como corredores de migração, para 
tornar mais fácil que as movimentações das 
espécies mantenham o mesmo ritmo da 
mudança do clima.

Capital físico
A mudança climática provavelmente 
afetará a infraestrutura de maneiras que 
não são fáceis de prever e que variam 
muito com a geografi a. Por exemplo, a 
infraestrutura de áreas de pouca altitude é 
ameaçada pelas inundações dos rios e pela 
elevação do mar, quer seja na Baía de Tân-
ger, na cidade de Nova York ou em Xangai. 
As ondas de calor amolecem o asfalto e 
podem exigir o fechamento de estradas; 
elas afetam a capacidade das linhas de 
transmissão de eletricidade e aquecem 
a água necessária para resfriar as usinas 
térmicas e nucleares, da mesma forma que 
aumentam a demanda de eletricidade. 
As incertezas podem infl uenciar não ape-
nas as decisões sobre investimento, mas 
o planejamento da infraestrutura que 
precisará ser robusta para o clima futuro. 
Uma incerteza semelhante acerca da 
confi abilidade do abastecimento de água 
está produzindo estratégias de gestão 
integradas e tecnologias aprimoradas rela-
cionadas à água como proteções contra a 
mudança climática. Serão necessários mais 

conhecimento técnico e recursos de enge-
nharia para planejar a infraestrutura futura 
por causa da mudança climática.

Saúde humana
Muitas adaptações dos sistemas de saúde à 
mudança climática envolverão inicialmente 
opções de ordem prática que tomarão por 
base o conhecimento existente. Mas outras 
exigirão novas aptidões. Os avanços em 
genômica estão tornando possível projetar 
novas ferramentas diagnosticas capazes de 
detectar novas doenças infecciosas. Essas 
ferramentas, associadas aos avanços em 
tecnologias das comunicações, são capazes 
de detectar as tendências emergentes em 
saúde e oferecer aos profi ssionais de saúde 
oportunidades de intervenção antecipada. 
As inovações em uma série de tecnologias 
estão transformando a medicina. Por exem-
plo: o surgimento de dispositivos portáteis 
de diagnóstico e as consultas mediadas 
por vídeo estão ampliando as perspectivas 
da telemedicina e tornando mais fácil que 
comunidades isoladas conectem-se à infra-
estrutura mundial de saúde.

Fontes: Burke, Lobell e Guarino (2009), Ebi 
e Burton (2008), Falloon e Betts (no prelo), 
Guthrie, Juma e Sillem (2008), Keim (2008), 
Koetse e Rietveld (2009), National Academy 
of Engineering (2008) e Snoussi et al. (2009).

 28 Um relatório de 2004 elaborado pela Euro-
pean Environment Agency (2004) avaliou 
subsídios europeus para energia em €  30 
bilhões em 2001, dois terços para combustí-
veis fósseis, o restante para fontes nucleares e 
renováveis.

 29 Disponível em: <http://www.eia.doe.gov/
emeu/international/elecprih.html>.  Acesso 
em: jul. 2009.
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uma estrutura normativa com garantia de 
um acesso justo à rede aberta por parte dos 
produtores independentes de energia, atrai-
rão investidores. Isso pode ser feito por meio 
de compras obrigatórias de energia renovável 
a um preço fi xo (conhecido como tarifa de 
suprimento), como na Alemanha e na Espa-
nha, ou por meio de padrões de portfólios 
renováveis que exigem uma parcela mínima 
de energia proveniente de fontes renováveis de 
energia, como em muitos Estados americanos 
(Energy Sector Management Assistance Pro-
gram, 2006). O importante é que a demanda 
previsivelmente mais alta deverá reduzir os 
custos das fontes renováveis, com benefícios 
para todos os países. De fato, a experiência 
mostra que a demanda esperada pode ter um 
impacto ainda maior do que a inovação tec-
nológica na redução dos preços (Figura 9).

As novas tecnologias, porém, serão indis-
pensáveis: todos os modelos de energia 
analisados neste relatório concluem que é 
impossível seguir a trajetória de 2°C apenas 
com efi ciência energética e disseminação das 
tecnologias existentes. Tecnologias novas 
ou emergentes, tais como captura e arma-
zenamento de carbono, biocombustíveis de 
segunda geração e energia solar fotovoltaica, 
são extremamente necessárias.

Poucas das novas tecnologias necessárias 
estão disponíveis no mercado. Os projetos 
em andamento de captura e armazenamento 
de carbono armazenam atualmente somente 
cerca de 4 milhões de toneladas de CO2 anu-
almente.30 Para provar totalmente a viabili-
dade dessa tecnologia em diferentes regiões e 
cenários, serão necessárias cerca de 30 plantas 
em tamanho natural a um custo total de US$ 
75 bilhões a US$ 100 bilhões (Calvin et al., no 
prelo; International Energy Agency, 2008a). É 
necessário que até 2020 a capacidade de arma-
zenamento seja de 1 bilhão de toneladas de 
CO2 ao ano para fi carmos dentro da faixa de 
aquecimento de 2°C.

Também são necessários investimentos 
em pesquisas de biocombustíveis. Uma pro-
dução expandida por meio da geração atual 
de biocombustíveis deslocaria grandes áreas 
de fl orestas e pastagens naturais e competiria 
com a produção de alimentos (Gurgel; Reilly; 
Paltsev, 2007; International Energy Agency, 
2006; Wise et al., 2009). Biocombustíveis de 

segunda geração que dependem de colheitas 
não alimentares podem reduzir a concorrên-
cia com a agricultura usando mais terras mar-
ginais. Mas eles ainda podem causar a perda 
da terra de pastos para o gado e ecossistemas 
de pradarias e competir por recursos hídricos 
(National Research Council, 2007; Tilman; 
Hill; Lehman, 2006; German Advisory Coun-
cil on Global Change, 2009).

Avanços revolucionários em tecnologias 
inteligentes em termos de clima exigirão des-
pesas muito maiores com pesquisa, desenvol-
vimento, demonstração e implantação. Como 
foi mencionado anteriormente, os gastos 
públicos e privados com RD&D de energia são 
modestos, tanto no que diz respeito às neces-
sidades estimadas, quanto em comparação 
com o que as indústrias inovadoras investem. 
Gastos modestos signifi cam progresso lento, 
com a energia renovável representando ainda 
apenas 0,4% de todas as patentes (Organisa-
tion for Economic Co-operation and Deve-
lopment, 2008). Além disso, os países em 
desenvolvimento precisam ter acesso a essas 
tecnologias, o que requer o aumento da capa-
cidade interna de identifi car e adaptar novas 
tecnologias e também fortalecer mecanismos 
internacionais de transferência tecnológica 
(ver Capítulo 7).

Transformar a gestão da terra e da água 
e gerenciar demandas concorrentes.  Até 
2050, o mundo precisará alimentar mais 3 
bilhões de pessoas e lidar com as mudanças 
de demandas alimentares de uma população 
mais rica (as pessoas mais ricas comem mais 
carne, uma maneira de obter proteínas que 
requer muitos recursos). Isso deve ocorrer em 
um clima severo com mais tempestades, secas 
e inundações, incorporando ao mesmo tempo 
a agricultura na agenda de mitigação – porque 
a agricultura impulsiona cerca da metade do 
desmatamento todos os anos e contribui dire-
tamente com 14% das emissões globais. E os 
ecossistemas, já enfraquecidos pela poluição, 
pela pressão da população e por uso abusivo, 
são mais ameaçados pela mudança climática. 
Produzir mais e proteger melhor em um clima 
mais severo e, ao mesmo tempo, reduzir as 
emissões de gases do efeito estufa é uma missão 
difícil. Exigirá a gestão de demandas concor-
rentes para solo e água da agricultura, fl ores-
tas e outros ecossistemas, cidades e energia.

Assim, a agricultura precisará tornar-se 
mais produtiva, produzindo mais safra por 

 30 Disponível em: <http://co2captureandsto-
ra ge.info/index.htm>. Acesso em: 1 ago. 2009.
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gota d’água (crop per drop) e por hectare – 
mas sem o aumento dos custos ambientais 
atualmente associados à agricultura intensiva. 
E as sociedades terão que se empenhar muito 
mais para proteger os ecossistemas. Para evitar 
destinar mais terras para o cultivo e invadir 
solo e fl orestas “sem manejo”, a produtivi-
dade agrícola terá que aumentar, talvez em 
1,8% ao ano em comparação com 1% se não 
houvesse mudança climática (Lotze-Campen 
et al., 2009; Wise et al., 2009).31 A maior parte 
desse aumento terá que ocorrer nos países em 
desenvolvimento porque a agricultura nos 
países de renda elevada já está próxima das 
produções máximas viáveis. Felizmente, novas 
tecnologias e práticas estão surgindo (Qua-
dro 5). Algumas melhoram a produtividade e 
resiliência ao mesmo tempo que sequestram 
o carbono do solo e reduzem o escoamento 
dos nutrientes que prejudica os ecossistemas 
aquáticos. Mas é necessário pesquisar mais 
para compreender como aumentá-las.

O aumento dos esforços de conservação 
das espécies e dos ecossistemas precisará ser 
mais compatível com a produção de alimentos 
(na agricultura ou na pesca). As áreas preser-
vadas – que já representam 12% das terras do 
planeta, mas apenas uma minúscula parcela 
do oceano e do sistema de água doce – não 
podem ser a única solução para a manuten-
ção da biodiversidade porque o âmbito das 

espécies provavelmente ultrapassa os limites 
dessas áreas. Em vez disso, as paisagens ecoa-
grícolas, onde os agricultores criam mosaicos 
de habitats cultivados e naturais, podem facili-
tar a migração das espécies. Ao mesmo tempo 
que benefi ciam a biodiversidade, as práticas de 
ecoagricultura também aumentam a resiliên-
cia da agricultura à mudança climática junto 
com a produtividade das lavouras e as receitas. 
Na América Central, as propriedades agrícolas 
que utilizam essas práticas sofreram a metade, 
ou menos, do prejuízo infl igido a outras pes-
soas pelo furacão Mitch (World Bank, 2007b).

Uma melhor gestão da água é crucial para 
que a agricultura se adapte à mudança climá-
tica. As bacias hidrográfi cas perderão arma-
zenamento natural de água em gelo e neve, e 
em recarga reduzida dos aquíferos, na mesma 
medida em que as temperaturas mais eleva-
das aumentam a evaporação. A água pode ser 
usada de maneira mais efi ciente com a com-
binação de uma nova tecnologia com aquela 
existente, melhores informações e uso mais 
sensato. Isso pode ser feito até mesmo nos paí-
ses pobres e entre os pequenos agricultores: 
em Andhra Pradesh, na Índia, um esquema 
simples, no qual os agricultores monitoram 
a chuva e os lençóis subterrâneos e aprendem 
novas técnicas agrícolas e de irrigação, permi-
tiu que um milhão de agricultores reduzissem 
voluntariamente o consumo de águas subter-
râneas, alcançando níveis sustentáveis (World 
Bank, 2007b).

QUADRO 7  As cidades reduzem suas pegadas de carbono

O movimento em direção às cidades com 
selo de carbono neutro mostra como os 
governos estão agindo mesmo na ausên-
cia de compromissos internacionais ou de 
políticas nacionais rigorosas. Nos Estados 
Unidos, país que não ratifi cou o Protocolo 
de Kyoto, quase um milhão de cidades con-
cordaram em cumprir a meta do protocolo 
nos termos do acordo de Proteção Climática 
dos Prefeitos. Em Rizhao, uma cidade de 3 
milhões de habitantes no norte da China, o 
governo municipal combinou incentivos e 
ferramentas legislativas para incentivar o uso 
efi ciente e em larga escala de energia reno-
vável. Os arranha-céus são construídos para 
utilizar energia solar, e 99% dos domicílios de 
Rizhao usam aquecedores com energia solar. 
Quase todos os sinais de trânsito e postes de 
iluminação de ruas e parques são movidos 
por células solares fotovoltaicas. No total, a 

cidade tem mais de 500 mil metros quadra-
dos de painéis de aquecimento de água com 
energia solar, o equivalente a cerca de 0,5 
megawatt de aquecedores de água elétricos. 
Como resultado desses esforços, o uso de 
energia foi reduzido em quase um terço e as 
emissões de CO2 foram cortadas pela metade.

Exemplos de cidades com selo de car-
bono neutro estão se propagando rapi-
damente além da China. Em 2008, Sydney 
tornou-se a primeira cidade da Austrália 
a receber o selo de carbono neutro, por 
meio de efi ciência de energia renovável e 
compensações das emissões de carbono. 
Copenhague tem como meta reduzir suas 
emissões de carbono para zero até 2025. O 
plano abrange investimentos em energia 
eólica e o incentivo para carros movidos a 
energia elétrica e hidrogênio com estacio-
namento e recarga gratuitos.

Mais de 700 cidades e governos munici-
pais em todo o mundo estão participando 
de uma “Campanha das Cidades em Prol 
da Proteção do Clima” para adotar políticas 
e implementar medidas quantifi cáveis 
para reduzir as emissões locais de gases do 
efeito estufa (http://www.iclei.org). Junto 
com outras associações de governos locais, 
tais como o C40 Cities Climate Leadership 
Group e o Conselho Mundial de Prefeitos 
para Mudanças Climáticas, essas cidades 
iniciaram um processo que busca a capa-
citação e a inclusão de cidades e governos 
locais na Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática.

Fontes: Bai (2006), World Bank (2009d) e C40 
Cities Climate Leadership Group. Disponível 
em: <http://www.c40cities.org>. Acesso em: 
1 ago. 2009.

 31 Sobre essa discussão, ver Capítulo 3.
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Os esforços para aumentar os recur-
sos hídricos incluem represas, mas estas só 
podem ser uma parte da solução e precisarão 
ser projetadas de forma fl exível para lidar com 
uma maior variabilidade em termos de pre-
cipitação pluviométrica. Outras abordagens 
incluem o uso de água reciclada e dessalini-
zação, as quais, embora dispendiosas, podem 
valer a pena para o uso de alto valor em áreas 
costeiras especialmente se abastecidas por 
energia renovável (ver Capítulo 3).

A mudança de práticas e tecnologias, 
entretanto, pode constituir um desafi o espe-
cialmente em ambientes pobres, rurais e isola-
dos, onde a introdução de novas maneiras de 
fazer as coisas exige trabalhar com um grande 
número de atores avessos ao risco localizado 
fora dos caminhos mais conhecidos e que 
enfrentam restrições e incentivos diferentes. 
As entidades de extensão geralmente têm 
recursos limitados para apoiar os agricultores 
e normalmente são formadas por engenheiros 
e agrônomos e não por comunicadores treina-
dos. Para aproveitar as tecnologias emergen-
tes, será necessário também levar educação 
técnica superior às comunidades rurais.

Transformar os processos de tomada de deci-
são: formulação de políticas adaptativas 
para enfrentar um ambiente mais arriscado 
e mais complexo.  A elaboração e o plane-
jamento da infraestrutura, a determinação 
de preços de seguros e inúmeras decisões 
privadas – de datas de plantio e de colheita 
ao assentamento de fábricas e planejamento 
de edifícios – baseiam-se desde longa data 
na estacionaridade, ou seja, a ideia de que 
os sistemas naturais fl utuam dentro de um 
invólucro imutável de variabilidade. Com a 
mudança climática, desaparece a estaciona-
ridade (Milly et al., 2008). Os responsáveis 
pela tomada de decisões precisam agora lidar 
com a mudança climática que aumenta as 
incertezas que já estão enfrentando. Agora, 
será necessário tomar mais decisões em um 
contexto de alteração de tendências e maior 
variabilidade, para não falar das possíveis res-
trições do carbono.

As abordagens que estão sendo desenvol-
vidas e empregadas por órgãos públicos e 
privados, cidades e países de todo o mundo, 
da Austrália ao Reino Unido estão demons-
trando que é possível aumentar a resiliência 
mesmo sem uma modelagem dispendiosa 
e sofisticada do clima futuro (Fay; Block; 

Ebinger, 2010; Ligeti; Penney; Wieditz, 2007; 
Heinz Center, 2007). Obviamente, projeções 
melhores e menos incerteza ajudam, mas essas 
novas abordagens tendem a concentrar-se em 
estratégias que são “robustas” para uma série 
de possíveis resultados futuros e não apenas 
ótimos para um determinado conjunto de 
expectativas (Quadro 6) (Lempert; Schlesin-
ger, 2000). Estratégias robustas podem ser tão 
simples quanto escolher tipos de sementes que 
tenham bom desempenho em vários climas.

Estratégias robustas geralmente promovem 
fl exibilidade, diversifi cação e redundância em 
capacidades de resposta (ver Capítulo 2). Elas 
favorecem ações “sem pesar” que proporcio-
nam benefícios (tais como efi ciência de água 
e energia) mesmo sem a mudança climática. 
Elas também favorecem opções reversíveis 
e flexíveis para manter o custo de decisões 
erradas o mais baixo possível (planejamento 
urbano restritivo para áreas costeiras pode 
ser mais facilmente fl exibilizado, enquanto 
retiradas forçadas ou aumento de proteção 
podem ser difíceis e dispendiosos). Incluem 
margens de segurança para aumentar a resi-
liência (pagando os custos marginais da cons-
trução de uma ponte mais alta ou uma ponte 
que pode ser inundada ou ampliando as redes 
de segurança a grupos marginais). E depen-
dem de planejamento de longo prazo baseado 
na análise de cenário, além de uma avaliação 
das estratégias sob uma ampla variedade de 
futuros possíveis (Keller; Yohe; Schlesinger, 
2008). O projeto participativo e a implemen-
tação são fundamentais, pois permitem o uso 
do conhecimento local sobre a vulnerabili-
dade existente e promovem a propriedade da 
estratégia pelos benefi ciários.

A formulação de política para adaptação 
também precisa ser, ela própria, adaptativa, 
com análises periódicas baseadas na coleta 
e no monitoramento de informações, um 
recurso cada vez mais viável a baixo custo gra-
ças a melhores tecnologias. Por exemplo, um 
problema essencial na gestão da água é a falta 
de conhecimento sobre as águas subterrâneas 
ou sobre quem consome o quê. Uma nova 
tecnologia de sensoriamento remoto possi-
bilita inferir o consumo dos lençóis freáticos, 
identifi car que agricultores têm baixa produti-
vidade da água e especifi car quando aumentar 
ou diminuir as aplicações de água de modo a 
maximizar a produtividade sem afetar as pro-
duções das culturas em geral (ver Capítulo 3).
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Fazendo acontecer: novas 
pressões, novos instrumentos e 
novos recursos

As páginas anteriores descrevem as várias 
etapas necessárias para administrar o desa-
fio da mudança climática. Muitas delas se 
parecem com a prática padrão de um manual 
sobre desenvolvimento ou ciência ambien-
tal: melhorar a gestão dos recursos hídricos, 
aumentar a efi ciência energética, promover 
as práticas agrícolas sustentáveis e remover 
os subsídios perversos. Mas esses ensinamen-
tos demonstraram ser difíceis de conseguir, 
levantando a questão sobre o que tornaria 
possíveis as necessárias reformas e mudanças 
de comportamento. A resposta está em uma 
combinação de novas pressões, novos instru-
mentos e novos recursos.

As novas pressões vêm de uma crescente 
conscientização da mudança climática e de 
seus custos, atuais e futuros. Mas a conscien-
tização nem sempre leva à ação: para obterem 
êxito, as políticas de desenvolvimento inteli-
gentes em termos de clima também têm que 
combater a inércia no comportamento das 
pessoas e das organizações. A percepção de 
mudança climática no âmbito nacional tam-
bém determinará o êxito de um acordo global 
– sua adoção mas também sua implementa-
ção. Embora muitas das respostas ao pro-
blema do clima e do desenvolvimento sejam 
nacionais ou mesmo locais, é necessário um 
acordo global para gerar novos instrumentos 
e novos recursos para a ação (ver Capítulo 5). 
Assim, ao mesmo tempo que novas pressões 
devem começar em casa com a mudança de 
comportamento e da opinião pública, a ação 
deve ser viabilizada por um acordo interna-
cional efi ciente e efi caz, que leve em conta as 
realidades do desenvolvimento.

Novas pressões: o sucesso depende 
da mudança de comportamento e da 
evolução da opinião pública
Os regimes internacionais infl uenciam as polí-
ticas nacionais, mas são eles próprios um pro-
duto de fatores nacionais. Normas políticas 
estruturas de governança e interesses adqui-
ridos orientam a transformação da legislação 
internacional em política interna e, ao mesmo 
tempo, formam o regime internacional (Cass, 
2005; Davenport, 2008; Dolsak, 2001; Kunkel; 
Jacob; Busch, 2006). Na falta de um meca-
nismo de execução global, os incentivos para 

o cumprimento dos compromissos globais 
são nacionais.

Para ter sucesso, uma política de desen-
volvimento inteligente em termos climáticos 
deve considerar esses determinantes locais. 
As políticas de mitigação a serem seguidas 
pelo país dependem de fatores internos, tais 
como a matriz energética, as fontes de energia 
atuais e potenciais, e a preferência por políti-
cas orientadas pelo Estado ou pelo mercado. A 
busca de benefícios subsidiários locais – como 
ar mais puro, transferências tecnológicas e 
segurança energética – é fundamental para 
gerar apoio sufi ciente.

As políticas climáticas inteligentes também 
têm que combater a inércia no comportamento 
das pessoas e das organizações. Para separar as 
novas economias dos combustíveis fósseis e 
aumentar a resiliência à mudança climática, 
serão necessárias mudanças de atitudes por 
parte dos consumidores, líderes empresariais 
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Figura 10 A lacuna é grande: custos climáticos 
incrementais anuais estimados, necessários para uma 
trajetória de 2°C em comparação com os recursos atuais

Fonte: Ver Tabela 1 e a discussão no Capítulo 6. 
Nota: Custos da mitigação e adaptação somente para os paí-
ses em desenvolvimento. As barras representam a faixa das 
estimativas referentes aos custos incrementais das iniciativas 
de adaptação e mitigação associados a uma trajetória de 2°C. 
As necessidades de fi nanciamento da mitigação, associadas 
aos custos incrementais aqui indicados, são muito mais altas, 
indo de US$ 265 bilhões a US$ 565 bilhões anualmente em 2030.
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e formuladores de decisões. Os desafi os para 
a mudança de comportamentos enraizados 
exigem uma ênfase especial nas políticas e 
intervenções independentes do mercado.

Em todo o mundo, os programas de ges-
tão de riscos de desastres estão focados em 
mudar as percepções da comunidade sobre 
os riscos. Londres transformou programas 
educacionais e de comunicação específicos 
nos elementos centrais do seu Plano de Ação 
London Warming (Aquecimento de Lon-
dres). E os serviços de utilidade pública dos 
Estados Unidos começaram a utilizar as nor-
mas sociais e a pressão da comunidade para 
incentivar uma demanda por energia mais 
baixa: simplesmente demonstrando para os 
domicílios como eles estão se saindo em rela-
ção aos outros e indicando que a aprovação 
de consumo abaixo da média é sufi ciente para 
incentivar um consumo de energia menor 
(ver Capítulo 8).

A abordagem do desafi o climático também 
requer mudanças na forma como os governos 
atuam. A política climática atinge o mandato 
de muitos órgãos governamentais, mas não 
pertence a nenhum deles. Em termos de miti-
gação e adaptação, muitas das ações necessá-
rias exigem uma perspectiva de longo prazo 
que vai muito além da duração de qualquer 
administração eleita. Muitos países, incluindo 
Brasil, China, Índia, México e Reino Unido, 
criaram órgãos responsáveis pela mudança 
climática, defi niram organismos de coordena-
ção de alto nível e aumentaram o uso de infor-
mações científi cas na formulação de políticas 
(ver Capítulo 8).

As cidades, os Estados e as regiões fornecem 
o espaço político e administrativo mais pró-
ximo das fontes de emissões e dos impactos da 
mudança climática. Além de implementar e 
articular as políticas e regulamentações nacio-
nais eles executam a formulação de políticas, 
funções de regulamentação e planejamento 
em setores essenciais para a mitigação (trans-
porte, construção, serviços públicos, defesa de 
direitos locais) e adaptação (proteção social, 
redução do risco de desastres, gestão dos 
recursos naturais). Como estão mais próxi-
mos dos cidadãos, esses governos conseguem 
promover a conscientização pública e mobi-
lizar os atores privados (Albert; Kern, 2008). 
E na interseção do governo e do público, eles 
representam o espaço onde a responsabili-
dade do governo por respostas apropriadas se 
esgota. É por isso que muitos governos locais 

antecedem os governos nacionais em relação 
às ações climáticas (Quadro 7).

Novos instrumentos e novos recursos: o 
papel de um acordo global
A ação imediata e abrangente não é viável sem 
cooperação global, o que requer um acordo 
considerado equitativo por todas as partes, 
ou seja, países de renda elevada, que precisam 
envidar os esforços mais imediatos e rigoro-
sos; países de renda média, onde precisarão 
ocorrer mitigação e adaptação substanciais; 
e países de baixa renda, cuja prioridade é a 
assistência técnica e fi nanceira para superar a 
vulnerabilidade às condições atuais, sem falar 
no esclarecimento das mudanças climáticas. 
O acordo deve também ser efi caz no alcance 
das metas climáticas, incorporando lições de 
outros acordos internacionais e de êxitos e 
fracassos anteriores com grandes transferên-
cias internacionais de recursos. Finalmente, 
esse acordo tem que ser efi ciente, o que exige 
recursos fi nanceiros apropriados e instrumen-
tos fi nanceiros capazes de separar o local onde 
a mitigação ocorre de quem a fi nancia – alcan-
çando, assim, a mitigação pelo menor custo.

Um acordo equitativo.  A cooperação global 
na escala necessária para lidar com a mudança 
climática somente poderá ocorrer se for 
baseada em um acordo global que aborde as 
necessidades e restrições dos países em desen-
volvimento; somente se puder separar onde 
a mitigação ocorre de quem suporta o ônus 
desse esforço; e somente se criar instrumentos 
fi nanceiros para incentivar e facilitar a miti-
gação, mesmo em países que sejam ricos em 
carvão e pobres em renda ou que tenham con-
tribuído pouco ou nada historicamente para a 
mudança climática. A questão de se esses países 
irão aproveitar a oportunidade para empreen-
der uma via de desenvolvimento mais susten-
tável será fortemente infl uenciada pelo apoio 
técnico e fi nanceiro que os países de renda 
elevada puderem reunir. De outro modo, os 
custos de transição podem ser proibitivos.

Uma cooperação global, entretanto, exi-
girá mais do que contribuições fi nanceiras. 
A economia comportamental e a psicolo-
gia social mostram que as pessoas tendem a 
rejeitar acordos que considerem injustos com 
elas, mesmo que eles sejam benéfi cos (Guth; 
Schmittberger; Schwarze, 1982; Camerer; 
Thaler, 1995; Irwin, 2008; Ruffe, 1998). Assim, 
o fato de ser interesse de todos colaborar não 
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QUADRO 8  O papel do uso do solo, da agricultura e silvicultura na gestão da mudança climática

O uso do solo, a agricultura e a silvicultura 
têm um grande potencial de mitigação, mas 
causaram controvérsia nas negociações 
climáticas. Poderiam as emissões e as absor-
ções ser medidas com precisão sufi ciente? O 
que fazer a respeito das fl utuações naturais 
no crescimento e perdas resultantes de 
incêndios associados à mudança climática? 
Os países devem receber créditos por ações 
tomadas décadas ou séculos antes das 
negociações climáticas? Os créditos obtidos 
das atividades baseadas na terra afundariam 
o mercado de carbono e fariam cair o preço 
do carbono, reduzindo os incentivos ao 
aumento da mitigação? Tem-se conseguido 
progresso em muitas dessas questões, e o 
Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática desenvolveu diretrizes para a 
medição de gases do efeito estufa relaciona-
dos à terra.

A média do desmatamento líquido global 
foi de 7,3 milhões de hectares por ano no 
período de 2000 a 2005, contribuindo com 
cerca de 5,0 gigatoneladas de CO2 por ano 
em emissões, ou cerca de um quarto da 
redução de emissões necessária. Uma redu-
ção adicional de 0,9 gigatonelada pode ser 
atribuída ao refl orestamento e à melhoria da 
gestão das fl orestas nos países em desen-
volvimento. Mas a melhoria da gestão das 
fl orestas e a redução do desmatamento nos 
países em desenvolvimento atualmente não 
fazem parte do Mecanismo de Desenvolvi-
mento Limpo da UNFCCC.

Há também interesse na criação de um 
mecanismo para pagamentos por uma 
melhor gestão do carbono do solo e outros 
gases do efeito estufa produzidos pela 
agricultura. Tecnicamente, cerca de 6,0 
gigatoneladas de CO2e em emissões podem 
ser reduzidas com a redução da lavoura de 
solos, melhor gestão de pantanais e arro-
zais, e melhor gestão da pecuária e adubo. É 
possível alcançar cerca de 1,5 gigatonelada 
de reduções de emissões ao ano por um 
preço de carbono de US$ 20 a tonelada de 
CO2e (fi gura).

A silvicultura e a mitigação agrícola produ-
ziriam muitos cobenefícios. A manutenção 
das fl orestas abre uma maior diversidade 
de opções de subsistências, protege a bio-
diversidade e funciona como amortecedor 
contra eventos extremos como enchentes 
e deslizamentos de terra. A redução de 
culturas e melhor gestão de fertilizantes 
podem melhorar a produtividade. E os 
recursos gerados podem ser substanciais, 
pelo menos para os países com grandes 
fl orestas: se os mercados de carbono das 
fl orestas alcançarem todo o seu potencial, 
a Indonésia poderá ganhar entre US$ 400 
milhões e US$ 2 bilhões por ano. Quanto 
ao carbono do solo, mesmo na África, onde 
terras relativamente pobres em carbono 
cobrem quase a metade do continente, o 
potencial de sequestro de carbono do solo é 

de 100 milhões a 400 milhões de toneladas 
de CO2e por ano. A US$ 10 por tonelada, 
isso seria igual à atual assistência ofi cial ofe-
recida ao desenvolvimento da África.

Por causa, em grande parte, dos esforços 
de um grupo de países em desenvolvimento 
que formaram a Coalização para as Florestas 
Tropicais, o uso do solo, a mudança no uso 
do solo e a silvicultura foram reintroduzi-
dos na agenda da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC). Esses países buscam oportunida-
des para contribuir com a redução de emis-
sões de acordo com sua responsabilidade 
comum mas diferenciada e levantar fi nan-
ciamento de carbono para melhor gerenciar 
seus sistemas. As negociações acerca do 
que se tornou conhecido como Redução das 
Emissões Causadas pelo Desmatamento e 
pela Degradação de Florestas (Redd) con-
tinuam, mas a maioria espera que alguns 
elementos do processo de Redd façam parte 
de um acordo em Copenhague.

As iniciativas relacionadas ao carbono do 
solo não estão muito avançadas. Apesar de 
o sequestro de carbono na agricultura ser 
uma resposta bem barata e tecnicamente 
simples e efi ciente para a mudança climá-
tica, o desenvolvimento de um mercado 
para tal não é tarefa simples. Um projeto-
-piloto no Quênia (ver Capítulo 3) e com-
pensações das emissões de carbono do 
solo na Bolsa do Clima de Chicago indicam 
oportunidades. Três passos podem ajudar a 
promover o sequestro do carbono do solo.

Em primeiro lugar, o monitoramento 
do carbono deve seguir uma abordagem 
“baseada em atividade”, onde as reduções 
de emissões são calculadas de acordo com 

as atividades desempenhadas pelo agricul-
tor e não pelas análises do solo, muito mais 
dispendiosas. Fatores específi cos e conser-
vadores de redução de emissões podem 
ser aplicados a diferentes zonas agroecoló-
gicas e climáticas. Isso é mais simples, mais 
barato e mais previsível para o agricultor, 
que sabe antecipadamente quais são os 
pagamentos e as possíveis penalidades 
para qualquer atividade em questão.

Em segundo lugar, os custos de transa-
ção podem ser reduzidos por “agregado-
res” que combinam as atividades de muitas 
propriedades agrícolas de pequeno porte, 
como no projeto-piloto do Quênia. Traba-
lhando com muitas propriedades agrícolas, 
os agregadores podem criar um meca-
nismo de amortecimento permanente e 
calcular a média de reversões do sequestro 
A canalização de um portfólio de projetos 
com cálculos conservadores de permanên-
cia pode tornar o sequestro de carbono do 
solo totalmente equivalente à redução de 
CO2 em outros setores.

Em terceiro lugar, uma ajuda logística, 
principalmente para agricultores pobres 
que precisam de ajuda para fi nanciar cus-
tos antecipados, deve incluir serviços de 
extensão fortalecidos. Eles são fundamen-
tais para a disseminação do conhecimento 
sobre as práticas de sequestro e oportuni-
dades de fi nanciamento.

Fontes: Canadelle et al. (2007), Eliasch (2008), 
Food and Agriculture Organization (2005), 
Smith et al. (2008), Smith et al. (2009), 
Tschakert (2004), United Nations Environ-
ment Programme (1990), Voluntary Carbon 
Standard (2007) e Word Bank (2008c).
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Fonte: Barker et al. (2007b, Figura TS.27).
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é garantia de sucesso. Existem preocupações 
verdadeiras entre os países em desenvolvi-
mento de que um esforço para integrar clima 
e desenvolvimento poderia transferir mais 
responsabilidade para a mitigação no mundo 
em desenvolvimento.

A valorização do princípio da equidade em 
um acordo global ajudaria bastante na elimi-
nação de tais preocupações e geraria confi ança 
(ver Capítulo 5). Uma meta de longo prazo 
de emissões per capita convergindo para uma 
faixa poderia garantir que nenhum país fi casse 
preso em uma parcela desigual do patrimô-
nio atmosférico. A Índia declarou recente-
mente que nunca excederia a média per capita 
de emissões dos países de alta renda.32 Por-
tanto, uma ação drástica por parte dos países 
de renda elevada no sentido de reduzir seus 
próprios níveis de pegada de carbono é fun-
damental. Isso mostraria liderança, impulsio-
naria a inovação e tornaria possível que todos 
adotassem o caminho do crescimento com 
baixos níveis de emissões de carbono.

Outra grande preocupação dos países em 
desenvolvimento é o acesso à tecnologia. A 
inovação das tecnologias associadas ao clima 
permanece concentrada nos países de renda 
elevada embora os países em desenvolvimento 
estejam aumentando sua presença (a China 
ocupa a sétima posição em patentes globais 
de energia renovável (Dechezleprêtre et al., 
2008), e uma empresa indiana é agora a líder 
em carros elétricos em circulação (Miani, 
2005; Nagrath, 2007). Além disso, os países 
em desenvolvimento, pelo menos os menores 
ou os mais pobres, podem precisar de assis-
tência para produzir uma nova tecnologia ou 

adaptá-la às suas circunstâncias. Isso é parti-
cularmente problemático em termos de adap-
tação, onde as tecnologias podem ser bastante 
específi cas para o local.

As transferências internacionais de tecno-
logias limpas têm sido modestas até agora. 
Elas ocorrem, na melhor das hipóteses, em 
um terço dos projetos fi nanciados por meio 
do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), o principal canal de fi nanciamento 
de investimentos em tecnologias de baixo 
carbono nos países em desenvolvimento 
(Haites et al., 2006). O Mecanismo Global 
para o Meio Ambiente, que historicamente 
aloca cerca de US$ 160 milhões por ano para 
os programas de mitigação,33 está apoiando 
as avaliações de necessidades de tecnologia 
em 130 países. Cerca de US$ 5 bilhões foram 
recentemente prometidos sob o novo Fundo 
de Tecnologia Limpa para ajudar os países em 
desenvolvimento, mediante o apoio a gran-
des e arriscados investimentos que envolvem 
tecnologias limpas, mas existem controvér-
sias sobre o que constitui tecnologia limpa.

A criação de acordos tecnológicos em um 
acordo global sobre o clima pode impulsionar 
a inovação tecnológica e garantir o acesso dos 
países em desenvolvimento. A colaboração 
internacional é fundamental para a produção 
e o compartilhamento das tecnologias inteli-
gentes sobre o clima. Com relação à produ-
ção, os acordos de participação nos custos são 
necessários para tecnologias de larga escala e 
alto risco como a captura e armazenamento 
de carbono (ver Capítulo 7). Os acordos inter-
nacionais sobre padrões criam mercados em 
termos de inovação. E o apoio internacional à 
transferência de tecnologia pode tomar a forma 
de produção conjunta e compartilhamento 

Muitas pessoas estão tomando medidas para proteger nosso ambiente. A meu 

ver, eliminaremos a diferença se trabalharmos em equipe. Até mesmo as crianças 

podem participar para ajudar, pois somos a geração futura e devemos valorizar 

nosso próprio meio ambiente natural.

– Adrian Lau Tsun Yin, 8 anos, China 

Anoushka Bhari, 8 anos, Quênia

 32 Times of India. Disponível em: <http://time-
sofi ndia.indiatimes.com/NEWS/India/Even-
in-2031-Indias-per-capita-emission-will-
be-l/7th-of-US/articleshow/4717472.cms>. 
Acesso em: ago. 2009.

 33 Disponível   em:  <http://www.gefweb.org/
uploadedFiles/Publications/ClimateChange-
FS-June2009.pdf>. Acesso em: 6 jul. 2009.
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de tecnologia, ou de apoio fi nanceiro para o 
custo incremental da adoção de uma tecno-
logia nova e mais limpa (como foi feito por 
meio do Fundo Multilateral para a Implemen-
tação do Protocolo de Montreal sobre Subs-
tâncias que Destroem a Camada de Ozônio).

Um acordo global também terá que ser 
aceitável para os países de renda alta. Estes 
se preocupam com as demandas fi nanceiras 
que poderiam recair sobre eles e querem cer-
tifi car-se de que as transferências fi nanceiras 
produzam os resultados desejados em termos 
de adaptação e mitigação. Estão preocupados 
também com o fato de que uma abordagem 
escalonada, que permite aos países em desen-
volvimento atrasar as ações, possa afetar sua 
competitividade com relação aos principais 
países de renda média.

Um acordo efi caz: lições obtidas da efi cácia da 
ajuda e acordos internacionais.  Um acordo 
eficaz sobre o clima alcançará os objetivos 
acordados para a mitigação e adaptação. Seu 
planejamento pode basear-se nas lições obtidas 
com a efi cácia da ajuda e com os acordos inter-
nacionais. Financiamento do clima não signi-
fi ca fi nanciamento da ajuda, mas a experiência 
da ajuda proporciona lições importantes. Em 
especial, tornou-se claro que os compromis-
sos raramente são respeitados, exceto quando 
correspondem aos objetivos de um país; ou 
seja, o debate condicionalidade versus pro-
priedade. Sendo assim, o fi nanciamento em 
termos de adaptação e mitigação deve organi-
zar-se em torno de um processo que incentive 
o desenvolvimento e a propriedade por parte 
do país benefi ciário de uma agenda de desen-
volvimento de baixa emissão de carbono. 
A experiência da ajuda também demonstra 
que uma multiplicidade de fontes de fi nan-
ciamento impõe custos imensos de transação 
aos países beneficiários e reduz a efetivi-
dade. E enquanto as fontes de fi nanciamento 
podem ser separadas, o gasto dos recursos de 
adaptação e mitigação deve ser totalmente 
integrado aos esforços de desenvolvimento.

Os acordos internacionais demonstram 
também que as abordagens escalonadas podem 
ser uma maneira apropriada de unir parceiros 
muito diferentes em um único acordo. Basta 
observarmos a Organização Mundial do 
Comércio: um tratamento especial e diferen-
ciado para os países em desenvolvimento tem 
sido uma característica que defi ne o sistema de 
comércio multilateral durante a maior parte 

do período pós-guerra. Nas negociações sobre 
o clima, estão surgindo propostas acerca da 
estrutura com múltiplos caminhos lançada 
no Plano de Ação de Bali da UNFCCC.34 Essas 
propostas signifi cam que os países desenvolvi-
dos se comprometem com metas de produtos, 
onde os “produtos” são as emissões de gases 
do efeito estufa, e os países em desenvolvi-
mento se comprometem com as mudanças 
de políticas, em vez de metas de emissão.

Essa abordagem é atraente por três moti-
vos. Primeiro, pode fazer avançar as opor-
tunidades de mitigação que envolvem os 
cobenefícios do desenvolvimento. Segundo, 
é bem-adequada aos países em desenvolvi-
mento, onde o rápido crescimento popula-
cional e econômico está comandando a rápida 
expansão do capital social (com oportunida-
des para um bom ou mau bloqueio) e aumenta 
a urgência de caminhar no sentido de siste-
mas de energia, sistemas urbanos e de trans-
porte com menos emissão de carbono. Um 
caminho cuja base é política também pode 
oferecer uma boa estrutura aos países com 
uma alta parcela de emissões difíceis de medir 
derivadas do uso do solo, da mudança no uso 
do solo e da silvicultura. Terceiro, a aborda-
gem tem menos probabilidade de requerer 
monitoramento de fl uxos complexos, o que 
é um desafio para muitos países. Contudo, 
é essencial que exista um certo monitora-
mento geral e avaliação dessas abordagens, 
ao menos para compreender sua eficácia.35

 34 Disponível em: <http://unfccc.int/meetings/
cop_13/items/4049.php>. Acesso em: 1 ago. 
2009.

 35 O desenvolvimento e a ajuda à comunidade 
têm-se deslocado na direção da avaliação do 
impacto e da ajuda baseada em resultados, 
sugerindo um certo grau de frustração com os 
programas baseados em contribuições (onde 
se monitoraram a quantidade de recursos 
fi nanceiros desembolsados e o número de 
escolas construídas, em oposição ao número 
de crianças que se graduam nas escolas ou às 
melhorias em seu desempenho). Entretanto, 
existe uma certa diferença na maneira como 
as abordagens “baseadas em contribuições” 
são defi nidas nesse caso, uma vez que as “con-
tribuições” são mudanças nas políticas e não 
contribuições fi nanceiras defi nidas de forma 
restrita – a adoção e execução de um padrão 
de efi ciência para os combustíveis, em vez de 
gastos públicos em um programa de efi ciên-
cia. Todavia, o monitoramento e a avaliação 
ainda seriam importantes para saber o que 
funciona.
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Um acordo efi ciente: o papel do 
fi nanciamento do clima
O financiamento do clima pode conciliar 
igualdade e efi ciência mediante a separação 
do local onde ocorre a ação climática de quem 
paga por ele. O fl uxo sufi ciente de fi nancia-
mento para os países em desenvolvimento, 
associado à formulação de capacidade e acesso 
à tecnologia, pode apoiar o crescimento e o 
desenvolvimento com a baixa emissão de car-
bono. Se o fi nanciamento da mitigação for 
direcionado para onde os custos da mitiga-
ção são menores, a efi ciência aumentará. Se o 
fi nanciamento da adaptação for direcionado 
para onde as necessidades são maiores, será 
possível evitar a perda e o sofrimento inde-
vidos. O fi nanciamento do clima oferece os 
meios para conciliar igualdade eficiência e 
efi cácia no tratamento da mudança climática.

Os níveis atuais de fi nanciamento climá-
tico, no entanto, estão aquém das necessida-
des previsíveis. As estimativas constantes na 
Tabela 1 sugerem que os custos da mitigação 
nos países em desenvolvimento poderiam 
atingir US$ de 140 bilhões a US$ 175 bilhões 
por ano, além das consequentes necessidades 
de fi nanciamento de US$ 265 bilhões a US$ 
565 bilhões. Os atuais fluxos de mitigação 
do fi nanciamento, que atingirão em média 
US$ 8 bilhões ao ano até 2012, perdem sua 
importância. E os US$ 30 bilhões a US$ 100 
bilhões estimados que poderiam ser necessá-
rios por ano para a adaptação nos países em 
desenvolvimento tornam insignificantes os 
recursos inferiores a US$ 1 bilhão disponíveis 
atualmente (Figura 10).

As defi ciências do fi nanciamento do clima 
são formadas por ineficiências significati-
vas na forma como os recursos são gerados 
e implantados. Os principais problemas 
incluem fontes de fi nanciamento fragmen-
tadas, custos elevados de implementação de 
mecanismos de mercado, tais como o Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) 
e instrumentos para a obtenção de fi nancia-
mento para a adaptação que são insufi cientes 
e causam distorções.

O Capítulo 6 identifi ca quase 20 fundos 
bilaterais e multilaterais diferentes para a 
mudança climática atualmente propostos 
ou em operação. Essa fragmentação tem um 
custo que foi identifi cado na Declaração de 
Paris sobre Eficácia da Ajuda: cada fundo 
tem sua própria governança, o que eleva 
os custos das transações para os países em 

desenvolvimento; o alinhamento com os obje-
tivos de desenvolvimento dos países poderá 
ser prejudicado se as fontes de fi nanciamento 
forem escassas. Outros dogmas da Declaração 
de Paris, que incluem participação, harmoni-
zação de doadores e responsabilização mútua, 
também são prejudicados quando o fi nancia-
mento é muito fragmentado. Justifi ca-se cla-
ramente uma consolidação fi nal dos fundos 
em um número mais limitado.

Com relação ao futuro, a definição do 
preço do carbono (seja por meio de imposto, 
seja por um esquema de cap and trade, limite e 
comércio) é a melhor forma de gerar recursos 
para o fi nanciamento do carbono e direcionar 
tais recursos para oportunidades efi cientes. 
No futuro próximo, contudo, o MDL e outros 
mecanismos baseados no desempenho para 
compensações das emissões de carbono deve-
rão continuar a ser os principais instrumentos 
baseados no mercado para o fi nanciamento da 
mitigação nos países em desenvolvimento e 
justifi cada, portanto, críticos na complemen-
tação de transferências diretas dos países de 
renda alta.

O MDL ultrapassou as expectativas em 
muitos aspectos, crescendo rapidamente, 
incentivando o aprendizado, aumentando a 
conscientização sobre as opções de mitigação 
e formulando a capacidade. Mas ele também 
tem muitas limitações, incluindo poucos 
benefícios colaterais do desenvolvimento, adi-
cionalidade questionável (porque o MDL gera 
créditos de carbono para reduções de emis-
sões relativas a uma linha de base, e a escolha 
dessa linha de base sempre pode ser questio-
nada), governança frágil, operação inefi ciente, 
abrangência limitada (setores essenciais como 
transporte não são cobertos) e preocupações 
sobre a continuidade do mercado após 2012 
(Olsen, 2007; Sutter; Parreno, 2007; Olsen; 
Fenhann, 2008; Nussbaumer, 2009; Michae-
lowa; Pallav, 2007; Schneider, 2007). Para 
a eficácia das ações climáticas, também é 
importante compreender que as transações 
do MDL não reduzem as emissões globais de 
carbono além dos compromissos acordados, 
elas apenas mudam o local onde ocorrem (nos 
países em desenvolvimento e não nos países 
desenvolvidos) e reduzem o custo da mitiga-
ção (aumentando dessa forma a efi ciência).

O Fundo de Adaptação do Protocolo de 
Kyoto emprega um novo instrumento de fi  -
nanciamento na forma de um imposto de 2% 
sobre as reduções certificadas de emissões 
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(unidades de compensação das emissões de 
carbono geradas pelo MDL). Isso claramente 
gera fi nanciamento adicional a outras fontes, 
mas, como indicado no Capítulo 6, essa abor-
dagem possui diversas características indese-
jáveis. O instrumento é tributar algo bom 
(financiamento da mitigação) e não ruim 
(emissões de carbono), e, como ocorre com 
qualquer imposto, existem inefi ciências inevi-
táveis (perdas de excedente). A análise do 
mercado de MDL sugere que a maior parte 
dos ganhos perdidos com o comércio em 
resultado do imposto recairia sobre os forne-
cedores de créditos de carbono dos países em 
desenvolvimento (Fankhauser; Martin; Pri-
chard, no prelo). O fi nanciamento da adapta-
ção também exigirá um mecanismo de 
alocação que idealmente compreenderia os 
princípios de transparência efi ciência e equi-
dade – abordagens efi cientes direcionariam o 
fi nanciamento para os países mais vulneráveis 
e aqueles com a maior capacidade para admi-
nistrar a adaptação, enquanto a equidade exi-
giria que fosse dado um peso específi co para 
os países mais pobres.

O fortalecimento e a expansão do regime 
de fi nanciamento do clima exigirão a reforma 
dos instrumentos existentes e o desenvolvi-
mento de novas fontes de fi nanciamento do 
clima (ver Capítulo 6). A reforma do MDL é 
particularmente importante, tendo em vista 
seu papel na geração de financiamento do 
carbono para projetos nos países em desen-
volvimento. Um conjunto de propostas tem o 
objetivo de reduzir os custos mediante a agili-
zação da aprovação de projetos, inclusive atua-
lizando as funções de análise e administrativas. 
Um segundo conjunto de propostas, muito 
importante, concentra-se em permitir que o 
MDL apoie mudanças de políticas e progra-
mas, em vez de limitá-los a projetos. As “metas 
sem perdas do setor” são um exemplo de um 
esquema baseado no desempenho, no qual as 
reduções comprováveis de emissões de car-
bono do setor em comparação com uma linha 
de base acordada poderiam ser compensadas 
pela venda de créditos do carbono sem pena-
lidade, caso as reduções não sejam alcançadas.

A silvicultura é outra área na qual o fi nan-
ciamento do clima pode reduzir as emissões 
(Quadro 8). Outros mecanismos para a defi ni-
ção do preço do carbono das fl orestas deverão 
surgir das atuais negociações sobre o clima. 
Várias iniciativas, que incluem o Mecanismo 
de Parceria do Carbono Florestal do Banco 

Mundial, já estão explorando o modo pelo 
qual incentivos financeiros podem reduzir 
o desmatamento nos países em desenvolvi-
mento e, dessa forma, reduzir as emissões 
de carbono. Os maiores desafi os incluem o 
desenvolvimento de uma estratégia nacional 
e estrutura da implementação para a redu-
ção de emissões causadas pelo desmatamento 
e pela degradação; um cenário de referência 
para emissões e um sistema para monitora-
mento, criação de relatórios e verificação.

Esforços para reduzir as emissões de car-
bono do solo (mediante incentivos para mudar 
práticas de cultivo, por exemplo) também 
podem ser o objetivo dos incentivos fi nancei-
ros – e são fundamentais para garantir que as 
áreas naturais não sejam convertidas na pro-
dução de alimentos e biocombustíveis. Mas a 
metodologia está menos desenvolvida do que 
para o carbono das fl orestas, e importantes 
questões de monitoramento precisariam ser 
resolvidas (ver Quadro 8). Mas programas-
-piloto devem ser desenvolvidos rapidamente 
para incentivar uma agricultura mais fl exível e 
sustentável e para levar mais recursos e inova-
ção a um setor que tem sentido a falta de ambos 
nas últimas décadas (World Bank, 2007d).

Nos países, o papel do setor público será 
fundamental na criação de incentivos para a 
ação climática (mediante subsídios, impostos, 
tetos ou regulamentações), fornecendo infor-
mações e educação, e eliminando as falhas do 
mercado que inibem a ação. Mas grande parte 
do fi nanciamento virá do setor privado espe-
cialmente para a adaptação. Para os prestado-
res privados de serviços de infraestrutura, a 
fl exibilidade do regime será fundamental no 
fornecimento dos incentivos corretos para os 
investimentos e as operações à prova de clima. 
Ao mesmo tempo que será possível alavancar 
o fi nanciamento privado para investimentos 
específicos para adaptação (tais como pro-
teção contra enchentes), a experiência até o 
momento com as parcerias público-privadas 
para infraestrutura nos países em desenvol-
vimento sugere que o escopo será modesto.

A geração de fi nanciamento adicional para 
a adaptação é uma prioridade fundamental, 
e esquemas inovadores, tais como o leilão de 
unidades de quantidade atribuída (AAU, os 
tetos vinculantes que os países aceitam nos 
termos da UNFCCC), a taxação das emissões 
do transporte internacional e um imposto 
global sobre o carbono têm o potencial para 
angariar dezenas de bilhões de dólares em 

01-RBM-2010-Visao_geral.indd   2901-RBM-2010-Visao_geral.indd   29 18/06/2010   17:58:1318/06/2010   17:58:13



30 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

novos fi nanciamentos a cada ano. Para a miti-
gação, é claro que ter um preço efi ciente para 
o carbono, mediante imposto ou “limite e 
troca”, será transformacional. Quando isso for 
alcançado, o setor privado fornecerá grande 
parte do fi nanciamento necessário à medida 
que investidores e consumidores contabili-
zarem o preço do carbono. Mas os impostos 
nacionais sobre o carbono ou mercados de 
carbono não fornecerão obrigatoriamente 
os fl uxos de fi nanciamento necessários para 
os países em desenvolvimento. Se a solução 
para o problema do clima é ser equitativo, um 
MDL reformado e outros esquemas baseados 
no desempenho, a vinculação dos mercados 
nacionais de carbono, a alocação e venda de 
AAU e as transferências fi scais, todas propor-
cionarão financiamento para os países em 
desenvolvimento.

Em dezembro de 2009, os países partici-
parão de negociações sobre um acordo global 
acerca do clima sob os auspícios da UNFCCC. 
Muitos desses mesmos países também estão 
em meio a uma das crises fi nanceiras mais gra-
ves de décadas recentes. As difi culdades fi scais 
e as necessidades urgentes podem tornar mais 
difícil convencer os representantes do Poder 
Legislativo a concordar em gastar recursos 
no que é, de forma equivocada, considerado 
unicamente como uma ameaça de período 
mais longo.

Vários países, entretanto, adotaram pacotes 
de recuperação fi scal para tornar a economia 
mais verde e restaurar o crescimento, para um 
total global de mais de US$ 400 bilhões durante 
os próximos anos, na esperança de incentivar 
a economia e gerar empregos.36 Os investi-
mentos em efi ciência energética podem pro-
duzir um triplo dividendo de mais economia 
de energia, menos emissões e mais empregos.

As atuais negociações sobre o clima, que 
se encerrarão em Copenhague em dezembro 
de 2009, têm feito pouco progresso – inér-
cia na esfera política. Por todos os motivos 

destacados neste relatório – inércia do sistema 
climático, inércia na infraestrutura, inércia 
em sistemas socioeconômicos –, um acordo 
sobre o clima se faz necessário com urgência. 
Mas é preciso que seja um acordo inteligente, 
que crie os incentivos para soluções efi cientes, 
para fl uxos de fi nanciamento e o desenvolvi-
mento de novas tecnologias. Precisa ainda ser 
um acordo equitativo, que atenda às neces-
sidades e aspirações dos países em desenvol-
vimento. Somente assim será possível criar o 
clima correto para o desenvolvimento.
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E
m cerca de 2200 a.C., uma mudança 
nos ventos ocidentais do Mediter-
râneo e uma redução na monção 
indiana causaram 300 anos de baixa 

pluviosidade e temperaturas mais frias, afe-
tando a agricultura do Mar Egeu ao Rio Indo. 
Essa mudança no clima prejudicou a constru-
ção de pirâmides do Antigo Império do Egito 
e o império de Sargão o Grande na Mesopotâ-
mia (Weiss; Bradley, 2001). Algumas décadas 
de baixa pluviosidade foram sufi cientes para 
que as cidades ao norte do Eufrates, o celeiro 
dos acádios, fi cassem desertas. Na cidade de 
Tell Leilan, ao norte do Eufrates, existe um 
monumento cuja construção foi interrom-
pida pela metade (Ristvet; Weiss, 2000). Com 
a cidade abandonada, uma grossa camada de 
poeira trazida pelo vento cobriu as ruínas.

Mesmo a Mesopotâmia meridional, com 
melhor irrigação, burocracia sofisticada e 
racionamento bem-elaborado, não conse-
guiu reagir rápido o sufi ciente para enfren-
tar as novas condições. Sem as remessas de 
grãos alimentados pela chuva do norte e com 

os canais de irrigação secos e imigrantes das 
devastadas cidades do norte, o império ruiu 
(Weiss, 2000).

As sociedades sempre dependeram do 
clima, mas apenas agora estão compreen-
dendo que o clima depende das ações. Desde 
a Revolução Industrial, um aumento pro-
nunciado nos gases do efeito estufa trans-
formou o relacionamento entre as pessoas 
e o meio ambiente. Em outras palavras, não 
apenas o clima afeta o desenvolvimento, mas 
este também afeta o clima.

Se não for administrada, a mudança cli-
mática reverterá o progresso do desenvol-
vimento e comprometerá o bem-estar das 
gerações atuais e futuras. O certo é que a 
Terra estará mais quente em média, a uma 
velocidade inédita. Os impactos serão sen-
tidos em toda parte, mas a maior parte do 
dano ocorrerá nos países em desenvolvi-
mento. Milhões de pessoas de Bangladesh à 
Flórida sofrerão à medida que o nível do mar 
se elevar, inundando cidades e contaminando 
a água doce (Harrington; Walton, 2008; Ins-
titute of Water Modelling; Center for Envi-
ronmental and Geographical Information 
Services, 2007). A maior variabilidade plu-
viométrica e as secas mais intensas no semiá-
rido africano serão um obstáculo à melhoria 
da segurança alimentar e ao combate à des-
nutrição (Schmidhuber; Tubiello, 2007). O 
desaparecimento acelerado das geleiras do 
Himalaia e dos Andes, que regulam o curso 
de rios, gera eletricidade e fornece água limpa 
para mais de um bilhão de pessoas em áreas 
rurais e cidades, porá em risco a subsistência 
rural e os mercados importantes de alimentos 
(Mapa 1.1) (Bates et al., 2008).

As relações entre mudança climática 
e desenvolvimento

CAPÍTULO1

Mensagens importantes

Os objetivos de desenvolvimento estão ameaçados pela mudança climática, que afeta mais os paí-
ses e as pessoas pobres. A mudança climática não poderá ser controlada exceto se o crescimento, 
tanto dos países ricos quanto dos pobres, se tornar menos intensivo com relação ao uso de gases 
do efeito estufa. Devemos agir agora: as decisões de desenvolvimento dos países aprisionam o 
mundo numa intensidade de carbono específi ca e determinam aquecimento futuro. O cenário de 
referência pode provocar aumentos de temperatura de 5°C ou mais neste século. Devemos agir: 
postergar a mitigação nos países em desenvolvimento pode duplicar os custos desta, o que certa-
mente acontecerá se não houver mobilização de fi nanciamentos de vulto. Contudo, se a agirmos 
agora e em parceria, os custos graduais para manter o aquecimento ao redor de 2°C serão modes-
tos e poderão ser justifi cados em face dos perigos prováveis de uma mudança climática maior.
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ver também Figura FA.6 do Foco A e a Visão 
geral). Entretanto, se os países estiverem dis-
postos a agir, encontrarão os incentivos eco-
nômicos para o acordo global.

A janela de oportunidades para escolher 
as políticas certas para lidar com a mudança 
climática e promover o desenvolvimento está 
se fechando. Quanto mais os países conti-
nuarem com as trajetórias de emissões atuais, 
mais difícil será reverter o curso e alterar as 
infraestruturas, as economias e os estilos de 
vida. Os países de alta renda devem enfrentar 
diretamente a tarefa de contar suas próprias 
emissões reais, mediante a remodelação de 
suas construções e sua economia. Precisam 
também prometer e financiar a transição 
para o crescimento de baixo carbono em 
países em desenvolvimento. A aplicação 
de práticas conhecidas e a introdução de 
transformações essenciais são fundamentais 
para enfrentar o desafi o que se descortina, 

Em razão disso, é fundamental que haja 
uma ação decisiva e imediata. Independen-
temente do debate sobre os custos e bene-
fícios da mitigação de mudança climática, 
é imprescindível que seja estabelecida uma 
ação imediata para evitar aumentos des-
controlados de temperatura. A passividade 
diante do irreversível, os impactos potencial-
mente catastrófi cos e a incerteza sobre como 
e com que brevidade eles ocorrerão ensejam 
ações ousadas. A acentuada inércia no que se 
refere ao sistema climático, ao meio ambiente 
construído e ao comportamento de indiví-
duos e instituições exige que essa ação seja 
urgente e imediata.

Nos dois últimos séculos, os benefícios 
do desenvolvimento intensivo em carbono 
concentraram-se amplamente nos países de 
alta renda. A iniquidade da distribuição glo-
bal de emissões passadas e atuais e os danos 
presentes e futuros é desoladora (Figura 1.1; 

Mapa 1.1 Mais de um bilhão de pessoas dependem da água das geleiras do Himalaia

Fontes: Center for International Earth Science Informações Network, http://sedac.CIESIN.columbia.edu/gpw/global.jsp (acesso 
em 15 de maio de 2009); Armstrong et al., 2005; ESRI 2002; equipe WDR.
Nota: As geleiras dos Himalaias e o platô tibetano regulam a fonte da água durante o ano nas bacias hidrográfi cas principais 
que sustentam grandes populações agrícolas e urbanas; a água do degelo fornece entre 3 e 45 por cento do curso do rio para o 
Ganges e Indo, respectivamente. O armazenamento reduzido como gelo e o gelo condensado resultará em inundações maiores 
durante meses chuvosos e escassez de água durante os meses mais quentes e mais secos, quando a água é mais necessária 
para a agricultura. O mapa inclui apenas a localização de geleiras com áreas acima de 1,5 km2. Os números indicam quantas pes-
soas moram em cada bacia hidrográfi ca. 
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A mudança climática não 
mitigada é incompatível com o 
desenvolvimento sustentável

O desenvolvimento que seja social, econô-
mica e ambientalmente sustentável é um 
desafio, mesmo sem aquecimento global. 
O crescimento econômico é necessário, mas 
não o suficiente para reduzir a pobreza e 
aumentar a igualdade de oportunidades. Dei-
xar de preservar o meio ambiente amea ça as 
realizações econômicas e sociais. Esses pon-
tos não são novos. Depois de mais de vinte 
anos, a definição mais amplamente usada 
de desenvolvimento sustentável ainda é a 
seguinte: “desenvolvimento que atenda às 
necessidades do presente sem comprometer 
a habilidade da pauta de gerações futuras de 
satisfazer suas próprias necessidades” (World 
Commission on Environment and Develop-
ment, 1987). Por defi nição, a mudança cli-
mática não mitigada é incompatível com o 
desenvolvimento sustentável.

ou seja, gestão de recursos naturais, forne-
cimento de energia, urbanização, redes de 
segurança social, transferências fi nanceiras 
internacionais, inovação tecnológica e gover-
nança, tanto em nível internacional quanto 
nacional.

O principal desafi o para grandes áreas do 
mundo ainda é aumentar as oportunidades 
materiais e o bem-estar da população sem 
prejudicar a sustentabilidade do desenvol-
vimento, ao mesmo tempo que uma grave 
crise econômica e fi nanceira provoca percal-
ços em todo o mundo. A prioridade imediata 
é a estabilização dos mercados fi nanceiros e a 
proteção da economia real, dos mercados de 
trabalho e dos grupos vulneráveis. O mundo, 
porém, deve explorar este momento de opor-
tunidades para a cooperação internacional e 
intervenção doméstica para tratar de vários 
outros problemas relacionados ao desenvol-
vimento. Entre eles está a mudança climática, 
certamente uma prioridade.
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Figura 1.1. Emissões indivíduais em países de alta renda superam as dos países em desenvolvimento

Fontes: Emissões de gases do efeito estufa em 2005, de WRI (2008), ampliadas com emissões por mudança do uso do solo de Houghton (2009); população de Banco Mundial (2009c). 
Nota: A largura de cada coluna ilustra população e a altura, emissões per capita, portanto a área representa emissões totais. As emissões per capita de Catar (55,5 toneladas de 
dióxido de carbono equivalente per capita), EAU (38,8) e Barein (25,4) – maiores do que altura do eixo y – não são mostradas. Entre os países maiores Brasil, Indonésia, Congo e 
Nigéria têm emissões baixas relativas a energia, mas emissões signifi cativas de mudança do uso do solo; portanto, a parcela de mudança do uso do solo é indicada por hachuras.
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A mudança climática impõe um ônus 
adicional ao desenvolvimento (United 
Nations Development Programme, 2008). 
Os impactos já são visíveis, e as mais recentes 
evidências científicas mostram que o pro-
blema piora rapidamente, pois as trajetórias 
atuais das emissões de gases do efeito estufa 
(GEE) e o aumento do nível do mar ultra-
passam projeções anteriores (International 
Alliance of Research Universities, 2009). Os 
contratempos aos sistemas socioeconômicos 
e naturais já estão ocorrendo – ou seja, muito 
antes do que anteriormente imaginado (ver 
Foco A sobre ciência) (Smith et al., 2009). 
As mudanças na temperatura, as médias de 
precipitação e um clima mais variável, impre-
visível ou mesmo extremo podem alterar os 
rendimentos, os ganhos, a saúde, a atual 
segurança física e os caminhos e níveis de 
desenvolvimento futuro. 

A mudança climática afetará vários seto-
res e ambientes produtivos, como agricul-
tura, silvicultura, energia e zonas litorâneas 
nos países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento. As economias em desenvolvimento 
serão mais afetadas pela mudança climática: 
em parte, por causa de sua maior exposição 
a choques climáticos e, em parte, por sua 
baixa capacidade de adaptação. Nenhum 
país, entretanto, estará imune. A onda de 
calor no verão de 2003 matou mais de 70 
mil pessoas em doze países europeus (Mapa 
1.2). O besouro-do-pinheiro epidêmico nas 
fl orestas ocidentais do Canadá, uma conse-
quência parcial de invernos mais amenos, 
está destruindo o setor madeireiro e amea-
çando a subsistência e a saúde de comunida-
des remotas, o que exige alto investimento 
por parte do governo para ajuste e prevenção 
(Patriquin et al., 2005; Patriquin; Wellstead; 
White, 2007; Pacific Institute for Climate 
Solutions, 2008). As tentativas de adaptação 
a ameaças futuras semelhantes em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento terão 
custos humanos e econômicos reais mesmo 
quando não puderem eliminar todo o dano 
direto.

O aquecimento pode ter um grande 
impacto tanto no nível quanto no cresci-
mento do produto interno bruto (PIB), ao 
menos em países pobres. Um exame de varia-
ções ano a ano na temperatura (relativas à 
média dos países) revela que anos anormal-
mente quentes reduzem tanto o nível quanto 

A mudança climática ameaça reverter 
os ganhos de desenvolvimento
Aproximadamente 400 milhões de pes-
soas saíram da pobreza entre em 1990 e 
2005, período da última estimativa (Chen; 
Ravaillon, 2008), embora a crise fi nanceira 
global em andamento e o aumento no preço 
dos alimentos entre 2005 e 2008 tenham 
revertido alguns desses ganhos (Banco 
Mundial, 2009a). Desde 1990, as taxas de 
mortalidade infantil caíram de 106 por mil 
nascimentos vivos para 83 (Nações Unidas, 
2008). Entretanto, quase metade da popu-
lação dos países em desenvolvimento (48%) 
ainda vive na pobreza, sobrevivendo com 
menos de US$ 2 por dia (Chen; Ravaillon, 
2008). Quase um quarto, ou seja, 1,6 bilhão, 
não tem eletricidade (International Energy 
Agency, 2007), e uma em seis pessoas não 
tem acesso à água tratada (Nações Unidas, 
2008). A cada ano, cerca de 10 milhões de 
crianças com menos de 5 anos de idade ainda 
morrem de doenças que podem ser preveni-
das e tratadas, como infecções respiratórias, 
sarampo e diarreia (ibidem).

Nos últimos cinquenta anos, o uso de 
recursos naturais (entre eles, combustíveis 
fósseis) trouxe melhorias em termos de 
bem-estar, mas, quando acompanhado por 
degradação de recursos em mudança climá-
tica, tal uso não é sustentável. Ao ignorar o 
meio ambiente na busca por crescimento, 
as pessoas tornaram-se mais vulneráveis a 
desastres naturais (ver Capítulo 2). Com 
frequência, os mais pobres dependem dire-
tamente de recursos naturais para sua sub-
sistência. Quase 70% da população mundial 
extremamente pobre vivem em áreas rurais.

Em 2050, a população mundial atingirá 9 
bilhões, exceto se houver mudanças substan-
ciais nas tendências demográfi cas, e haverá 
2,5 milhões a mais de pessoas nos atuais paí-
ses em desenvolvimento. Maiores popula-
ções exercem mais pressão nos ecossistemas e 
recursos naturais, o que intensifi ca a compe-
tição por terra e água, e aumenta a demanda 
por energia. A maior fatia do aumento popu-
lacional ocorrerá em cidades, o que ajudará 
a alimentar a degradação de recursos e o 
consumo individual de energia. Mas ambos 
poderão ser maiores, juntamente com a vul-
nerabilidade humana, se a urbanização não 
for bem-administrada.
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A produtividade agrícola é um dos mui-
tos fatores da maior vulnerabilidade dos 
países em desenvolvimento (ver Capítulo 3, 
Mapa 3.3). No norte da Europa e na América 
do Norte, as colheitas e as fl orestas devem 
crescer a níveis baixos de aquecimento em 
fertilização de dióxido de carbono (CO2) 
(Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2007b). No entanto, as colheitas de arroz na 
China e no Japão, um alimento básico global, 
provavelmente sofrerão declínio, enquanto 
as colheitas de trigo, milho e arroz na Ásia 
central e meridional serão muito afetadas. 
As perspectivas (Cruz et al., 2007) para plan-
tações e rebanhos em terras semiáridas, ali-
mentadas por chuvas na África subsaariana, 
não são das melhores, mesmo antes que o 

a taxa de crescimento subsequente do PIB 
em países em desenvolvimento (Dell; Jones; 
Olken, 2008).1 Espera-se que anos quentes 
consecutivos levem à adaptação, diminuindo 
os impactos econômicos do crescimento, 
porém os países em desenvolvimento com 
tendências de aquecimento mais acentuadas 
apresentam taxas de crescimento menores. 
Evidência da África subsaariana indica que a 
variabilidade pluviométrica, cuja projeção é 
de aumento substancial, também reduz o PIB 
e aumenta a pobreza (Brown et al., 2009).

 1 Observe que esse relacionamento persiste 
mesmo quando é controlado, porque os paí-
ses mais pobres tendem, em média, a ser mais 
quentes. 
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Mapa 1.2 Os países ricos também são afetados por clima anômalo: em 2003, uma onda de calor matou mais de 
70 mil pessoas na Europa

Fonte: Robine et al., 2008.
Nota: As mortes atribuídas à onda de calor são aquelas estimadas como superiores às que ocorreriam na ausência da onda de 
calor, com base em tendências de mortalidade de linha de base média.
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do crescimento do PIB agrícola em países em 
desenvolvimento aumentaria o consumo do 
terço mais pobre da população em quatro a seis 
pontos percentuais (Ligon; Sadoulet, 2007).

Os impactos da mudança climática na 
saúde somam-se às perdas humanas e econô-
micas, principalmente em países em desen-
volvimento. A Organização Mundial da Saúde 
estima que a mudança climática tenha cau-
sado em 2000 5,5 milhões de anos de vida 
perdidos ajustados por incapacidade – 84% 
na África subsaariana e no Sudeste Asiá-
tico (Campbell-Lendrum; Corvalan; Pruss-
Ustun, 2003). À medida que as temperaturas 
aumentam, o número de pessoas expostas a 
malária e dengue cresce, o que onera signifi -
cativamente os países em desenvolvimento.2 

 2 Entre os vários países e regiões afetados, es tão 
a Colômbia (Vergara, 2009), o Cáucaso (Rabie 
et al., 2008),  Etiópia (Confalonieri et al., 
2007) e as ilhas do Pacífi co Sul (Potter, 2008).

aquecimento alcance de 2 a 2,5°C acima dos 
níveis pré-industrialização (Easterling et al., 
2007).

Na Índia, a desaceleração no aumento da 
produtividade de arroz após 1980 (a partir da 
Revolução Verde de 1960) é atribuída não ape-
nas à queda dos preços de arroz e deterioração 
da infraestrutura de irrigação, com anterior-
mente afi rmado, mas também a fenômenos 
climáticos diversos provocados pela poluição 
local e pelo aquecimento global (Auffhammer; 
Ramanathan; Vincent, 2006). Uma extrapola-
ção das variações ano a ano passadas no clima 
e nos resultados agrícolas apresenta uma 
projeção para os rendimentos das principais 
plantações da Índia de queda de 4,5% a 9% 
nas próximas três décadas, mesmo com a pre-
visão de adaptações em curto prazo (Guiteras, 
2007). As implicações dessa mudança climá-
tica na pobreza e no PIB seriam enormes em 
razão do projeto de crescimento populacional 
e da evidência de que um ponto percentual 
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Mapa 1.3 Provavelmente, a mudança climática aumentará a pobreza em boa parte do Brasil, principalmente em suas regiões menos desenvolvidas

Fontes: Center for International Earth Science Informações Network, http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/global.jsp. Acesso em: 15 maio 2009; Dell, Jones e Olken 2009; Assun-
çao e Chein 2008.
Nota: As estimativas do impacto da mudança climática sobre a pobreza para meados do século XXI com base em declínio projetado nas colheitas agrícolas de 18 por cento. A mudança 
na pobreza é expressa em pontos percentuais; por exemplo, estima-se em 30 por cento o índice de pobreza para o Nordeste (com base em US$ 1 por dia em dados do ano) 2000 pode-
ria subir 4 pontos percentuais para 34 por cento. As estimativas consideram migração interna; os resultados da pobreza de migrantes são contados na municipalidade que os envia.
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renda per capita inferior a US$ 6.000. Tem-
peraturas mais altas serão responsáveis pelo 
aumento de doenças cardiovasculares, prin-
cipalmente nos trópicos e países em latitudes 
mais altas (e de renda mais alta) – mais do que 
a compensação oferecida por menos mortes 
relacionadas ao frio (Confalonieri et al., 2007).

Tendências climáticas adversas, variabi-
lidade e choques não fazem discriminação 
de renda, mas indivíduos e comunidades 

A incidência de secas, com projeção de 
aumento no Sahel e em outros lugares, 
tem forte correlação com uma epidemia de 
meningite na África subsaariana (Molesworth 
et al., 2003). O declínio nas colheitas agrícolas 
em algumas regiões aumentará a desnutrição, 
o que reduzirá a resistência da população a 
doenças. O ônus de doenças diarreicas pro-
vocado apenas pela mudança climática deve 
aumentar em até 5% em 2020 em países com 

QUADRO 1.1  A capacitação das mulheres melhora os resultados de adaptação e mitigação

Mulheres e homens têm uma percep-
ção diferente da mudança climática. 
Os impactos e as políticas de mudança 
climática não são neutros em termos 
de gênero por causa das diferenças em 
responsabilidade, vulnerabilidade e capa-
cidade para mitigação em adaptação. Os 
padrões de vulnerabilidade com base 
em gênero são moldados pelo valor dos 
ativos e o direito a estes pelo acesso a 
serviços fi nanceiros, nível de educação, 
redes sociais e participação em organiza-
ções locais. Em algumas circunstâncias, as 
mulheres são mais vulneráveis a choques 
climáticos no tocante à subsistência e 
segurança física – mas há evidências de 
que, em contextos em que mulheres e 
homens têm os mesmos direitos econô-
micos e sociais, os desastres não fazem 
nenhuma discriminação. A capacitação e 
a participação de mulheres no processo 
de tomada de decisão podem levar a 
melhores resultados ambientais e de sub-
sistência que benefi ciam todos.

A participação das mulheres na 

gestão de desastres salva vidas
O bem-estar da comunidade antes, 
durante e depois de eventos climáticos 
extremos pode ser melhorado com a 
inclusão das mulheres no preparo para 
desastres e a posterior recuperação. Ao 
contrário de outras comunidades em 
que houve muitas mortes, não existiram 
relatos de mortes em La Masica, em Hon-
duras, durante o furacão Mitch em 1998. 
A educação comunitária voltada para o 
gênero em sistemas de alarme precoce 
e gestão de perigos proporcionada por 
uma agência dedicada a desastres seis 
meses antes do furacão contribuiu para 
esse fato. Embora homens e mulheres 
tenham participado das atividades de 
gestão de perigo, no fi nal as mulheres 
assumiram a tarefa de monitorar continu-
amente o sistema de alarme precoce. Sua 
conscientização de risco e capacidade de 

gestão maiores permitiram que a prefei-
tura fi zesse a evacuação imediatamente. 
Outras lições na recuperação após o 
desastre indicam que colocar uma mulher 
na chefi a de sistemas de destruição de ali-
mentos resulta em menos corrupção e em 
distribuição de alimentos mais justa.

A participação das mulheres 

impulsiona a biodiversidade e 

melhora a gestão de água
Entre 2001 e 2006, em Zamour, na Tuní-
sia, houve um aumento na área vegetal, 
preservação de biodiversidade e a estabi-
lização de terras erodidas no ecossistema 
montanhoso – o programa de antideserti-
fi cação que convidou as mulheres a com-
partilhar suas ideias durante consultas 
incorporou o conhecimento das mulheres 
locais sobre gestão de água e foi imple-
mentado por elas. O projeto avaliou e 
aplicou métodos inovadores e efi cazes de 
coleta e preservação de água de chuva, 
com o plantio em bolsões de pedra para 
reduzir a evaporação de água de irrigação 
e o plantio de espécies locais de árvores 
frutíferas para estabilizar terras erodidas. 

A participação das mulheres 

melhora a segurança de alimentos e 

protege fl orestas
Na Guatemala, na Nicarágua, em El Salva-
dor e Honduras, as mulheres plantaram 
400 mil árvores de noz-dos-maias desde 
2001. Além de melhorar a segurança de 
alimentos, as mulheres e suas famílias 
podem benefi ciar-se de fi nanciamento 
para a mudança climática, pois a entidade 
patrocinadora Equilibrium Fund busca 
oportunidades de troca de carbono com 
os Estados Unidos e a Europa. No Zimbá-
bue, as mulheres lideram mais da metade 
dos 800 mil domicílios agrícolas em áreas 
comunitárias, há ainda grupos femininos 
que agenciam recursos fl orestais e pro-
jetos de desenvolvimento por meio do 
plantio de árvores, desenvolvimento de 

viveiros e posse e gerenciamento de lotes 
de madeira.

As mulheres representam pelo menos 
metade dos trabalhadores agrícolas do 
mundo e ainda são predominantemente 
responsáveis pela coleta de madeira e 
água. O potencial de adaptação e mitiga-
ção, principalmente nos setores agrícolas 
e fl orestais, não pode ser totalmente 
realizado sem o emprego da experiência 
feminina na gestão de recursos naturais, 
inclusive o conhecimento tradicional e a 
efi ciência do uso de recursos.

A participação das mulheres apoia a 

saúde pública
Na Índia, os povos indígenas conhecem 
ervas e arbustos medicinais e os aplicam 
para fi ns terapêuticos. As mulheres indí-
genas, como guardiãs da natureza, têm 
muito conhecimento e podem identifi car 
quase trezentas espécies fl orestais úteis.

Na América Central, na África do Norte, 
na Ásia meridional ou na África do Sul, os 
programas de adaptação e mitigação de 
mudança climática que levam em conta o 
gênero mostram resultados mensuráveis: 
a participação total da mulher na tomada 
de decisão pode salvar vidas e proteger 
os recursos naturais frágeis, reduzir os 
gases do efeito estufa e aumentar a 
resistência de gerações atuais e futuras. 
Os mecanismos de fi nanciamento para a 
prevenção de desastres, adaptação e miti-
gação ainda serão insufi cientes exceto se 
tiverem a participação total das mulheres, 
com suas vozes e mãos, nos processos 
de elaboração, tomada de decisão e 
implementação.

Fontes: Contribuição de Nilufar Ahmad, com 
base em Parikh (2008), Lambrou e Laub 
(2004), Neumayer e Plumper (2007), Smyth 
(2005), Aguilar (2006), United Nations Inter-
national Strategy for Disaster Risk Reduction 
(2007), United Nations Development Pro-
gramme (2009) e Martin (1996).
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Além disso, o acesso limitado a crédito, 
seguro ou garantias impede que os domicí-
lios pobres façam investimentos produtivos, 
o que os leva a escolher investimentos com 
baixo risco e retorno a fi m de que possam 
se prevenir de choques futuros (Azariadis; 
Stachurski, 2005). Em aldeias por toda a 
Índia, os agricultores pobres mitigaram o 
risco climático com o investimento em ati-
vos e tecnologias com baixa sensibilidade à 
variação pluviométrica e também com baixos 
retornos médios, o que os mantém presos aos 
padrões de desigualdade existentes no país 
(Rosenzweig; Binswanger, 1993).

Choques climáticos podem afetar de 
maneira permanente a saúde e educação das 
pessoas. Uma pesquisa na Costa do Marfi m, 
que vincula padrões pluviométricos e inves-
timento na educação infantil, mostra que, 
em regiões em que há variabilidade climática 
maior do que normal, as taxas de matrícula 
em escolas foram reduzidas em 20% tanto 
para meninos quanto para meninas (Jensen, 
2000). Em conjunto com outros choques, os 
ambientais podem ter efeitos mais duradou-
ros. As pessoas expostas à seca e às lutas civis 
no Zimbábue, durante a primeira infância 
(entre 12 e 24 meses de idade), sofrerão uma 
perda em altura de 3,4 cm, quase um ano 
menos de escolaridade e quase seis meses de 
atraso no início da escola. O efeito estimado 
nos ganhos durante a vida era de 14%, uma 
grande diferença para alguém tão próximo 
da linha de pobreza (Alderman; Hoddinott; 
Kinsey, 2006).

Equilibrar crescimento e avaliar 
políticas no clima em mudança
Crescimento: mudar as pegadas de carbono 
e vulnerabilidade.  Em 2050, uma grande 
parcela da população que hoje habita os paí-
ses em desenvolvimento terá um novo estilo 
de vida de classe média. Contudo, o planeta 
não pode sustentar 9 bilhões de pessoas com 
a pegada de carbono do cidadão médio da 
classe média atual. As emissões anuais pra-
ticamente seriam três vezes maiores. Além 
disso, nem todo desenvolvimento aumenta a 
fl exibilidade: o crescimento pode não acon-
tecer rápido o bastante e pode criar novas 
vulnerabilidades mesmo que haja redução 
em outras. Políticas de mudança climá-
tica mal elaboradas podem tornar-se uma 
ameaça ao desenvolvimento sustentável.

prósperos podem administrar com maior 
sucesso os revezes (Mapa 1.3). Quando o 
furacão Mitch passou por Honduras em 
1998, um número maior de domicílios 
ricos foi mais afetado do que os pobres. No 
entanto, na proporção, os mais pobres per-
deram mais: entre os domicílios afetados, os 
pobres perderam de 15% a 20% de seus ati-
vos, enquanto os ricos perderam apenas 3% 
(Confalonieri et al., 2007; Morris et al., 2002). 
Os impactos de longo prazo foram maiores 
também: todos os domicílios afetados pas-
saram por uma redução na acumulação de 
ativos, mas a queda foi maior para os domi-
cílios mais pobres (Carter et al., 2007). Os 
impactos também variaram em gênero (Qua-
dro 1.1): famílias cujo chefe eram homens, 
com maior acesso a novas acomodações e 
trabalho, passaram períodos mais curtos em 
abrigos quando comparados com as famílias 
chefi adas por mulheres, que demoraram para 
se recompor e permaneceram nos abrigos 
por mais tempo (World Bank, 2001).

O ciclo de descida para a pobreza poderia 
surgir na confl uência de mudança climática, 
degradação ambiental e falhas de mercado 
e institucionais. O ciclo poderia ser preci-
pitado pelo colapso gradual de um ecossis-
tema costeiro, pluviosidade menos previsível 
e período de furacões mais fortes (Azariadis; 
Stachurski, 2005). Enquanto os desastres 
naturais em larga escala causam choques 
mais visíveis, choques pequenos, mas repe-
tidos, ou mudanças sutis na distribuição de 
chuvas durante o ano também podem pro-
duzir mudanças abruptas, porém persisten-
tes no bem-estar.

A evidência empírica sobre as armadilhas 
da pobreza, defi nidas como consumo per-
manentemente abaixo de um certo limite, 
é mista (Lokshin; Ravallion, 2000; Jalan; 
Ravallion, 2004; Dercon, 2004). Contudo, 
há evidência crescente de uma recuperação 
de ativos físicos e crescimento de capital 
humano mais lento entre os pobres após os 
desastres. Na Etiópia, a estação com chuva 
muito reduzida reprimiu o consumo mesmo 
após um período de quatro a cinco anos 
(Dercon, 2004). No Brasil, exemplos de seca 
foram seguidos por uma redução signifi cativa 
de salários na zona rural no curto prazo, e os 
salários dos trabalhadores afetados se equi-
pararam aos de seus iguais apenas após cinco 
anos (Mueller; Osgood, 2007).
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sugere que as pegadas de carbono nem sem-
pre aumentam com a renda. As economias 
em desenvolvimento atuais utilizam muito 
menos energia per capita do que os países 
desenvolvidos, como os Estados Unidos, com 
rendas semelhantes, o que mostra o potencial 
para crescimento de baixo carbono (Marco-
tullio; Schulz, 2007).

A adaptação e a mitigação precisam ser 
integradas numa estratégia de desenvolvi-
mento inteligente em termos de clima que 
aumente a fl exibilidade, reduza a ameaça de 

Não é, no entanto, ética e politicamente 
aceitável negar à população pobre do mundo 
a oportunidade de ascensão em termos de 
renda apenas porque os ricos chegaram antes 
ao topo. Os países em desenvolvimento, atual-
mente, contribuem com cerca de metade das 
emissões de gases do efeito estufa anuais, mas 
abrigam quase 85% da população mundial. 
A pegada de carbono relativa à energia do 
cidadão médio de um país de renda média ou 
baixa é de 1,3 ou 4,5 toneladas de dióxido de 
carbono equivalente (CO2e), respectivamente, 
quando comparadas com as 15,3 toneladas 
em países de alta renda.3 Além disso, o maior 
volume das emissões passadas e, portanto, 
o volume do estoque existente de gases do 
efeito estufa na atmosfera são responsabili-
dade dos países desenvolvidos (World Resour-
ces Institute, 2008). A resolução da ameaça da 
mudança climática ao bem-estar humano não 
pode, portanto, depender apenas do desen-
volvimento inteligente em termos climáticos, 
ou seja, aumentar a renda e a fl exibilidade ao 
mesmo tempo que reduz as emissões relativas 
aos aumentos projetados. Exige também pros-
peridade inteligente em termos climáticos nos 
países desenvolvidos, com maior fl exibilidade 
e reduções absolutas em emissões.

A evidência demonstra que políticas 
podem fazer uma grande diferença em como 
as pegadas de carbono mudam o crescimento 
da renda (Chomitz; Meisner, 2008). A pegada 
média de cidadãos em países ricos, inclusive 
produtores de petróleo e pequenas nações 
insulares, varia por um fator de 12, assim 
como a intensidade de energia do PIB,4 o que 

 3 Os números incluem todos os gases do efeito 
estufa, mas não as emissões por mudança do 
uso do solo. Se forem acrescentadas as esti-
mativas das emissões por mudança do uso do 
solo emissões, a fatia dos países em desenvol-
vimento nas emissões globais será próxima 
de 60%.

 4 Cálculos dos autores com base em dados do  
World Resources Institute (2008). As emis-
sões de gases do efeito estufa (excluindo 
mudança do uso do solo) per capita variam 
de 4,5 a 55,5 toneladas de CO2e (de 7 a 27, 
se forem excluídos os países insulares e pro-
dutores de petróleo) entre os países de alta 
renda. As emissões por US$ 1.000 de saída às 
taxas de câmbio de mercado variam de 0,15 
a 1,72 tonelada em países de alta renda; na 
medição de saída na paridade do poder aqui-
sitivo, a faixa é de 0,20 a 1,04 tonelada.
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Mapa 1.4 Em janeiro de 2008 na China, uma tempestade causou problemas na mobilidade, um 
pilar de seu crescimento econômico

Fontes: ACASIAN 2004; Chan 2008; Huang e Magnoli 2009; Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, 
Serviço Agrícola Estrangeiro, Commodity Intelligence Report, February 1 2008, http://www.pecad.fas.usda.gov/
highlights/2008/02/MassiveSnowStorm.htm. Acesso em: 14 julho 2009; Ministério das Comunicações, Governo 
da República Popular da China, “The Guarantee Measures and Countermeasures for Extreme Snow and Rain-
fall Weather”, February 1 2008. Disponível em: http://www.china.org.cn/e-news/news080201-2.htm. Acesso 
em: 14 julho 2009).
Nota: A largura das setas refl ete as estimativas de tamanho dos fl uxos de viagens durante o feriado do Ano-novo 
chinês com base nos fl uxos migratórios reversos de mão de obra. Estima-se que a migração interna total seja 
entre 130 milhões e 180 milhões de pessoas. A avaliação da gravidade do impacto da tempestade tem por base a 
precipitação cumulativa no mês de janeiro e notícias e comunicados do governo chinês na época da tempestade.
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clima em mudança e suas consequências. 
Hoje, faz-se necessária a promoção de polí-
ticas de desenvolvimento sólidas e fl exíveis 
que promovam a adaptação, uma vez que 
as mudanças no clima, já em andamento, 
aumentarão mesmo em prazo curto.

A disseminação da prosperidade econô-
mica sempre esteve interligada com a adapta-
ção a condições ecológicas em mudança. Mas, 

mais aquecimento e melhore os resultados 
do desenvolvimento. As medidas de adapta-
ção e mitigação podem fomentar o desenvol-
vimento e a prosperidade, além de aumentar 
rendas e gerar melhores instituições. Uma 
população mais saudável, morando em 
casas mais bem-construídas e com acesso a 
empréstimos bancários e seguridade social 
está em melhor posição para lidar com um 
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Mapa 1.5 A África tem enorme potencial de energia hídrica não dominado, comparado com o potencial menor 
mas de maior exploração de recursos hídricos nos Estados Unidos

Fontes: International Journal on Hydropower and Dams, World Atlas, 2006 (http://hydropower-dams.com. Acesso em: 9 jul. 2009); 
IEA Energy Balances of OECD Countries 2008; e IEA Energy Balances of Non-OECD Countries 2007. Disponível em: 
http://www.oecd.org/document/10/0,3343,en_21571361_33915056_39154634_1_1_1_1,00.html. Acesso em: 9 jul. 2009).
Nota: Os Estados Unidos exploraram 50 por cento de seu potencial hídrico comparado com apenas 7–8 por cento nos países da 
África subsaariana. A produção total de eletricidade nos Estados Unidos é mostrada em escala.
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excessiva dos recursos naturais. No plano de 
desenvolvimento soviético, o cultivo de algo-
dão irrigado foi expandido até alcançar regiões 
com uso excessivo de água, o que ocasionou o 
desaparecimento do Mar de Aral, ameaçando 
a subsistência de pescadores, pastores e agri-
cultores (Lipovsky, 1995). A eliminação de 
manguezais, um amortecedor costeiro natural 
contra tempestades, para abrir caminho para 
a criação intensiva de camarões ou a constru-
ção de casas aumenta a vulnerabilidade física 
das povoações costeiras, seja na Guiné, seja 
na Louisiana.

Choques climáticos podem pressionar 
uma infraestrutura normalmente adequada 
ou revelar fraquezas institucionais anterior-
mente não testadas mesmo em países de 
rápido crescimento e alta renda. Por exemplo, 
apesar do crescimento econômico, impres-
sionante por mais de duas décadas e em 
parte por causa das transições do mercado 
de trabalho que o acompanharam, milhões 
de trabalhadores migrantes na China fi caram 
ilhados durante intensas tempestades de neve, 
em janeiro de 2008 (Mapa 1.4). O sistema fer-
roviário entrou em colapso. O retorno para 
casa para o Ano-novo chinês afetou milhares 
de pessoas, enquanto as províncias centrais e 
meridionais foram afetadas pela falta de ali-
mentos e energia. O furacão Katrina expôs os 
Estados Unidos como um país despreparado 
e mal equipado, incapaz de, apesar de déca-
das de prosperidade constante, promover 
um bom planejamento (e, por extensão, boa 
adaptação). Isso signifi ca que rendas médias 
altas não são garantia de proteção para as 
comunidades mais pobres.

Políticas de mitigação – para o melhor ou 
para o pior.  As políticas de mitigação 
podem ser exploradas de modo a trazer 
benefícios econômicos além das reduções 
de emissões e criar oportunidades locais e 
regionais. Os biocombustíveis poderiam 
fazer do Brasil o próximo maior fornecedor 
de energia do mundo, pois sua produção de 
etanol mais do que dobrou desde a virada 
do século.5 Uma grande parcela do poten-
cial hidrelétrico não explorado está em paí-

 5 “Annual Brazilian Ethanol Exports” e “Bra-
zilian Ethanol Production”. Disponível em: 
<http://english.unica.com.br/dadosCotacao/
estatistica/>. Acesso em: dez. 2008.

à medida que o crescimento alterou o meio 
ambiente e a mudança ambiental foi acele-
rada, o crescimento sustentado e as demandas 
por adaptabilidade exigem maior capacidade 
de compreensão do meio ambiente, geração 
de novas tecnologias, práticas adaptativas e 
maior difusão. Como explicaram os historia-
dores econômicos, grande parte do potencial 
criativo da humanidade foi direcionada para 
a adaptação ao mundo em mudança (Rosen-
berg, 1971). No entanto, a adaptação não 
pode lidar com todos os impactos relativos à 
mudança climática, principalmente à medida 
que mudanças maiores ocorrem em longo 
prazo (ver Capítulo 2) (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 2007a).

Os países não podem sair do perigo com 
rapidez sufi ciente para estar no mesmo com-
passo que a mudança climática. Algumas 
estratégias de crescimento, independente-
mente de serem pressionadas por governo 
ou mercado, também podem se somar à vul-
nerabilidade, principalmente a exploração 
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Fonte: Hill et al., 2009.
Nota: Os custos são em dólar por litro de gasolina ou equivalente 
de gasolina. Os custos com saúde (porção superior das barras) 
são custos estimados, pois as emissões de matéria particulada, 
da produção e combustão fi nal de um litro adicional de etanol. Os 
custos de emissão de gases do efeito estufa (porção inferior das 
barras) presumem um preço de carbono de US$ 120 a tonelada, 
com base no preço estimado de captura e armazenamento de car-
bono. Uma porção (hachura em diagonal na fi gura) de emissões 
de gases do efeito estufa associado com a produção de etanol de 
grãos origina-se da abertura, conversão ou cultivo de solo.
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um pouco onerados pela perda da competi-
tividade (ver Foco C em comércio).

Impostos verdes.  Como enfatizado no 
Capítulo 6, os impostos sobre carbono 
podem ser o instrumento ideal  para o con-
trole das emissões de carbono, porém as 
mudanças no sistema tributário para incor-
porar custos ambientais (impostos verdes) 
podem ser regressivas, o que dependerá 
da estrutura econômica do país, da qua-
lidade do alvo e da distribuição do bônus. 
No Reino Unido, o imposto sobre carbono 
com incidência igual em todos os domicílios 
seria muito regressivo, igual aos resultados 
de outros países da OCDE (Cramton; Kerr, 
1999). O motivo é que o gasto com energia 
representa uma fatia maior dos gastos totais 
para os domicílios pobres do que para os 
ricos. No entanto, o efeito regressivo poderia 
ser compensado por um projeto de tarifas 
escalonadas ou por um programa direcio-
nado com base em mecanismos de políticas 
sociais existentes (Ekins; Desner, 2004).

Em países em desenvolvimento, os impos-
tos verdes poderiam até mesmo ser progres-
sivos, como sugerido por um recente estudo 
para a China. A maioria dos domicílios 
pobres da China encontra-se em áreas rurais 
e consome produtos que dependem muito 
menos do carbono do que aqueles consumi-
dos pelos domicílios urbanos, mais ricos. Se 
as receitas de um imposto de carbono fossem 
recicladas na economia com base per capita 
igual, o efeito progressivo seria ainda maior 
(Brenner; Riddle; Boyce, 2007).

Obter apoio político para impostos ver-
des e garantir que não prejudiquem os 
pobres não será fácil. A reciclagem de recei-
tas seria fundamental para a América Latina 
e Europa Ocidental, onde uma parcela sig-
nificativa dos pobres habita áreas urbanas 
e seria afetada diretamente pelos impostos 
verdes. Contudo, essa reciclagem de receita, 
além dos alvos sugeridos por um estudo na 
Grã-Bretanha, exigiria compromisso com 
essa mudança de política, o que é difícil em 
muitos países em desenvolvimento, nos quais 
subsídios repressivos para energia e outros 
serviços de infraestrutura encontram-se poli-
ticamente enraizados. Sem a reciclagem de 
receita, o impacto no preço de carbono ou 
impostos verdes, mesmo que progressivo, 
provavelmente prejudicaria os pobres, pois os 

ses em desenvolvimento, principalmente 
na África subsaariana (Mapa 1.5). O norte 
da África e o Oriente Médio, por terem 
exposição à luz solar durante todo o ano, 
poderiam benefi ciar-se da maior demanda 
europeia por energia solar (ver Capítulo 
4, Quadro 4.15) (Ummel; Wheeler, 2008). 
Porém, em muitos países, a vantagem com-
parativa na produção de energia renovável 
ainda não foi totalmente explorada, como 
mostra a proliferação da produção de ener-
gia solar na Europa setentrional, em vez de 
na África setentrional.

As políticas de mitigação, entretanto, 
também podem dar errado e reduzir o bem-
estar se não forem considerados os efeitos 
subsidiárias no projeto e na execução. Rela-
tivamente à produção de etanol celulósico e 
gasolina mais limpos, a produção de biocom-
bustíveis à base de milho nos Estados Unidos 
impõe maiores custos à saúde em decorrên-
cia da poluição local e oferece apenas redu-
ções de emissões de CO2 duvidosas (Figura 
1.2) (Hill et al., 2009). Além disso, as polí-
ticas de bicombustíveis nos Estados Unidos 
e na Europa desviaram insumos de alimen-
tos para a produção de combustível, o que 
contribuirá para aumentos no preço global 
de alimentos (Mitchell, 2008). Esses aumen-
tos de preço aumentam frequentemente os 
índices de pobreza (Ivanic; Martin, 2008). O 
impacto total na pobreza depende da estru-
tura da economia, uma vez que os produtores 
ricos se benefi ciarão dos preços mais altos, e 
os compradores líquidos serão prejudicados. 
Porém, muitos governos em que há superávit 
de alimentos, como Argentina, Índia e Ucrâ-
nia, reagiram com proibições a exportações 
e outras medidas protecionistas, o que limi-
tou os ganhos dos produtores domésticos, 
reduziu o fornecimento de grãos e restringiu 
o escopo para soluções futuras de mercado 
(Ng; Aksoy 2008; World Bank, 2008).

A inter-relação de comércio e políticas 
de mitigação não é direta. Sugeriu-se que 
o teor de carbono das exportações deve ser 
computado na conta de carbono do país de 
destino, de modo que os países exportado-
res não sejam punidos por se especializarem 
em bens industriais pesados consumidos 
por outros. Mas, se os importadores insti-
tuem um imposto de fronteiras sobre o teor 
de carbono dos bens para igualar o preço de 
carbono, os países exportadores ainda serão 
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de recuperação quanto direcionar melhor os 
benefícios para os pobres (Komives et al., 
2005). A mudança climática (e as receitas do 
imposto verde) pode tornar viável e vanta-
josa a expansão de programas de suporte a 
renda para países que atualmente dependem 
do preço de energia e água como parte de sua 
política social. A maior efi ciência de energia 
reduz os custos para todos, enquanto tecno-
logias mais verdes podem ser menos caras do 
que as tradicionais intensivas em carbono. 
Por exemplo, o uso de fogões a lenha mais 
modernos na zona rural do México pode-
ria reduzir as emissões em 160 milhões de 
toneladas de CO2 nos próximos vinte anos, 
com ganhos econômicos líquidos (de cus-
tos de energia diretos mais baixos e melhor 
saúde) de US$ 8 a US$ 24 para cada tonelada 
de emissões de CO2 evitada (Johnston et al., 
2008).

Avaliação de compensações

Enquanto alguns ainda discutem a neces-
sidade de ação para mitigar a mudança cli-
mática, permanecem controvérsias sobre o 
quanto e quando mitigar. Manter as mudan-
ças em temperaturas médias globais abaixo 
de níveis “perigosos” (ver Foco A sobre 
ciência) exigiria ações imediatas, globais e, 

domicílios pobres gastam aproximadamente 
25% de sua renda com eletricidade, água e 
transporte. É também provável que seja poli-
ticamente difícil, pois mesmo o domicílio 
médio gasta cerca de 10% de sua renda com 
esses serviços (Benitez et al., 2008).

A renda real dos mais pobres também será 
reduzida num futuro próximo, à medida que 
os custos iniciais mais altos de construção 
de infraestrutura, operação e serviços verdes 
atingirem o aumento de oferta da economia 
(Estache, 2009). O imposto verde também 
teria dois efeitos: direto nos domicílios (cau-
sado pelo aumento no preço de energia) e 
indireto (no gasto total de domicílios como 
resultado dos custos mais altos de produção 
e, portanto, preços de bens ao consumi-
dor). Um estudo em Madagascar revelou 
que os efeitos indiretos representariam 40% 
de perdas de bem-estar por meio de preços 
mais altos de alimentos, têxteis e transporte 
(Andriamihaja; Vecchi, 2007). Apesar do 
maior consumo direto de serviços de infra-
estrutura pela classe média, a projeção é de 
que o quintil mais pobre da população sofra 
as maiores perdas em termos de renda real.

Em todo o mundo, existe amplo escopo 
para um projeto de tarifas energéticas e de 
subsídios que tanto podem aumentar o custo 

QUADRO 1.2   Os fundamentos do desconto dos custos e benefícios da mitigação e de mudança climática

A avaliação da alocação de recursos 
durante um período é a base da eco-
nomia aplicada e do gerenciamento de 
projeto. Essas avaliações foram ampla-
mente usadas para analisar o problema 
de custos e benefícios de mitigação da 
mudança climática. No entanto, permane-
cem grandes desavenças sobre os valores 
de parâmetros corretos.

A taxa de desconto social expressa os 
custos monetários e benefícios ocorridos 
no futuro em termos de seu valor atual 
ou seu valor para as decisões de hoje. Por 
defi nição então, a ferramenta primária de 
análise de bem-estar intergeracional – o 
valor atual líquido esperado – provoca 
queda na distribuição de bem-estar ao 
longo do tempo. A determinação do valor 
apropriado para os elementos da taxa de 
desconto no contexto de um problema 
em longo prazo, como a mudança climá-
tica, engloba considerações econômicas e 
éticas profundas (ver Quadro 1.4).

Três fatores determinam a taxa de 
desconto. O primeiro é o quanto atribuir 
ao bem-estar a ser desfrutado no futuro, 
estritamente porque ele demora mais a 
acontecer. Essa taxa pura de preferência 
pode ser considerada uma medida de 
impaciência. O segundo fator é a taxa de 
crescimento no consumo per capita: se o 
crescimento for rápido, as gerações futu-
ras serão muito mais ricas, reduzindo o 
valor atribuído hoje às perdas e os danos 
climáticos futuros, quando comparados 
com os custos de mitigação suportados 
hoje. O terceiro fator é o grau de declínio 
da utilidade marginal de consumo (uma 
medida do quanto o dólar adicional 
é aproveitado) à medida que a renda 
aumenta.a

Não há consenso sobre como escolher 
os valores numéricos para cada um dos 
três fatores que determinam a taxa de 
desconto social. Tanto os julgamentos 
éticos quanto as informações empíricas 

que tentam avaliar as preferências com 
base em comportamento passado são 
usados, por vezes em conjunto. Uma vez 
que os custos das políticas de mitigação 
são suportados imediatamente e os 
benefícios possivelmente maiores de tais 
políticas (danos evitados) são descartados 
muito além do futuro, a escolha de parâ-
metros para a taxa de desconto social 
infl uencia fortemente as prescrições para 
a política climática.

Fontes: Stern (2007, 2008), Dasgupta (2008), 
Roemer (2009) e Sterner e Persson (2008).
a. A utilidade marginal de consumo diminui 
à medida que a renda cresce porque o dólar 
adicional de consumo traz mais utilidade 
para um indivíduo pobre do que para a um 
com maior hábito de consumo. A profundi-
dade da mudança, conhecida como elastici-
dade do consumo da utilidade marginal de 
consumo com relação às mudanças no nível 
de renda, também mede a tolerância ao 
risco e à desigualdade.
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maior de redução de emissões do futuro se 
for implementado um capital fi xo de emissão 
mais alta. Além disso, haverá a redução de 
incertezas e risco de resultados catastrófi cos 
associados às temperaturas mais elevadas 
(Pindyck, 2007; Weitzman, 2009a; Halle-
gatte; Dumas; Hourcade, 2009).

Qualquer resposta à mudança climática 
compreende pesar os prós e contras, pontos 

portanto, onerosas para reduzir emissões dos 
níveis projetados de 50% para 80% em 2050.

Grande parte da literatura publicada mos-
tra que a mitigação imediata e sig nifi ca tiva 
torna-se mais forte quando se considera a 
inércia no sistema climático, ou seja, o aque-
cimento e seus impactos diretos, que são, até 
certo ponto, reversíveis. A inércia do meio 
ambiente construído implicará um custo 

QUADRO 1.3   Feedbacks positivos, pontos de virada, limiares e não linearidades em sistemas 
naturais e socioeconômicos

Feedbacks positivos no sistema 

climático
Os feedbacks positivos amplifi cam os 
efeitos dos gases do efeito estufa. Um 
desses feedbacks positivos é a mudança 
na refl exividade, ou albedo, na superfície 
da Terra: superfícies altamente refl eto-
ras, como gelo e neve, refl etem os raios 
do aquecimento solar de volta para a 
atmosfera. No entanto, as temperaturas 
mais elevadas provocam o derretimento 
do gelo, e mais energia é absorvida na 
superfície terrestre, o que leva a mais 
aquecimento e mais de gelo, à medida 
que o processo se repete.

Pontos de virada em sistemas naturais
Mesmo mudanças uniformes e mode-
radas no clima podem levar o sistema 
natural para um ponto além do qual 
podem ocorrer mudanças relativamente 
abruptas, possivelmente aceleradas, 
irreversíveis e, fi nalmente, perigosas. Por 
exemplo, a extinção de fl orestas regionais 
pode resultar da combinação de seca, 
pragas e altas temperaturas, elementos 
que, combinados, ultrapassam os limites 
fi siológicos. Um ponto de virada possível 
que preocupa a todos é o derretimento 
da camada de gelo que cobre a maior 
parte da Groenlândia. Além de um certo 
nível de aquecimento, o degelo do verão 
não congela no inverno, o que aumenta 
drasticamente o índice de gelo e eleva o 
nível do mar em 6 metros.

Limiares em sistemas econômicos
O custo econômico para os impactos 
diretos pode apresentar também fortes 
efeitos lineares, já que as infraestruturas 
e práticas de produção atuais são criadas 
para que sejam robustas apenas para 
variações de condições climáticas expe-
rimentadas anteriormente. Isso sugere 
que qualquer aumento nos impactos será 
conduzido primariamente pelo aumento 

de concentrações de população e ativos, e 
não pelo clima, desde que os eventos cli-
máticos permaneçam dentro do envelope 
das variações passadas. Entretanto, tais 
impactos poderão ter aumento acentuado 
se as condições climáticas ultrapassarem 
constantemente esses limites no futuro.

Não linearidades e efeitos 

econômicos indiretos
A resposta econômica a esses impactos 
é, em si, não linear porque estes simulta-
neamente aumentarão a necessidade de 
adaptação e potencialmente diminuirão 
a capacidade adaptativa. Os impactos 
diretos também podem gerar efeitos 
indiretos (feedbacks macroeconômicos, 
interrupções nos negócios e interrupções 
na cadeia de suprimentos) que aumentam 
mais do que dólar por dólar, em resposta 
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Perdas indiretas aumentam ainda mais acentuadamente com a elevação dos danos diretos: 
estimativas para Louisiana

Fonte: Dados fornecidos por Hallegate (2008).

aos danos diretos maiores. Esse efeito é 
evidente em alguns desastres naturais. Evi-
dência recente na Louisiana mostrou que 
a economia tem a capacidade de absorver 
até 50 bilhões de dólares de prejuízo 
direto com prejuízos indiretos mínimos. 
Mas os prejuízos indiretos aumentaram 
rapidamente com os desastres mais des-
trutivos (Figura). Os prejuízos diretos do 
furacão Katrina alcançaram 107 bilhões, 
e os indiretos acrescentaram outros 42 
bilhões; um desastre simulado com pre-
juízos diretos de 200 bilhões de dólares 
causariam mais 200 bilhões de dólares em 
prejuízos indiretos.

Fontes: Schmidt (2006), Kriegler et al. (2009), 
Adams et al. (2009), Hallegatte (2008) e 
comunicação pessoal de Stephane Halle-
gatte (maio 2009).
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fracos e fortes, benefícios e custos. A ques-
tão é como essa avaliação será realizada. A 
análise custo-benefício é uma ferramenta 
fundamental para a avaliação de política no 
contexto inevitável de prioridades concor-
rentes e escassez de recursos. Entretanto, essa 
análise pode também facilmente negligenciar 
bem e serviços ambientais não comerciais. 
Além disso, a monetarização de custos e 
benefícios torna-se impossível diante de ris-
cos futuros (e atitudes em relação ao risco) 
altamente incertos.

As ferramentas adicionais de decisão, que 
complementam a análise custo-benefício, são 
necessárias para estabelecer as metas globais 
e os riscos aceitáveis. Abordagens multidis-
ciplinares podem gerar ideias sobre com-
pensações que não são expressas em termos 
monetários. Diante da aversão ao risco e da 
incerteza sobre os riscos climáticos futuros, 
a abordagem de “janelas toleráveis” pode 
identifi car trajetórias de emissões que per-
maneçam dentro dos limites de risco aceitá-
vel escolhidos e, em seguida, avaliar o custo 
de fazê-lo (Yohe, 1999; Toth; Mwandosya, 
2001). A “tomada de decisão robusta” pode 
destacar políticas que trabalham com uma 
vantagem eficaz contra resultados futuros 
indesejáveis (Lempert; Schlesinger, 2000).

O debate custo-benefício: por que não é 
apenas a taxa de desconto
O debate econômico sobre análise custo-
-benefício de política de mudança climática 
tem sido particularmente ativo desde a publi-
cação do Relatório Stern sobre a Economia da 
Mudança Climática em 2007. O relatório 
estimava que o custo potencial de mudança 
climática não mitigada seria muito alto, uma 
perda anualizada permanente de 5% a 20% 
do PIB, e exigia a ação decisiva e imediata. 
As recomendações do relatório contradiziam 
muitos outros modelos que compõem o caso 
econômico para a mitigação mais gradual na 
forma de uma “rampa de política climática” 
(Nordhaus, 2008a).6

O debate acadêmico sobre a taxa de des-
conto apropriado, que orienta boa parte da 
diferença entre o resultado de Stern e de 

 6 Sobre os modelos e resultados obtidos, ver, 
por exemplo, Heal (2008), Fisher  et al. 
(2007), Tol (2005) e Hourcade e Ambrosi 
(2007).

outros, provavelmente nunca será resol-
vido (Quadro 1.2).7 Stern usou uma taxa de 
desconto muito baixa. Nessa abordagem, 
normalmente justifi cada com base em fun-
damentos éticos, o fato de as gerações futuras 
serem provavelmente mais ricas é o único 
fator que torna a avaliação do bem-estar 
futuro mais baixa do que a de hoje; em todas 
as outras maneiras, o bem-estar das gerações 
futuras é tão valioso quanto o da geração atu-
al.8 Bons argumentos podem ser apresenta-
dos a favor tanto das altas quanto das baixas 
taxas de desconto. Infelizmente, a economia 
intergeracional do bem-estar não pode aju-
dar a solucionar o debate, pois coloca mais 
perguntas do que é capaz de responder (Das-
gupta, 2008).

O chamado para a ação rápida e signifi -
cativa para mitigar as emissões de gases do 
efeito estufa não depende, no entanto, apenas 
de uma taxa de desconto baixa. Enquanto 
seu papel na determinação do peso relativo 
de custos e benefícios é importante, outros 
fatores aumentam os benefícios da mitigação 
(danos evitados) e as maneiras que também 
fortalecem o caso para mitigação rápida e 
signifi cativa mesmo com a taxa de desconto 
mais alta (Heal, 2008; Sterner; Persson, 2008).

Impactos mais amplos.  A maioria dos 
modelos de impactos de mudança climática 
não é calculada adequadamente na perda 
de biodiversidade e serviços de ecossistema 
associados, uma omissão paradoxal que 
equivale a analisar as compensações entre 
os bens de consumo e os ambientais, sem 
incluir estes últimos na função de utilidade 
do indivíduo (Guesnerie, 2004; Heal, 2005; 
Hourcade; Ambrosi, 2007). Embora o valor 
de mercado estimado de serviços ambientais 
perdidos seja difícil de calcular, já que pode 
variar entre culturas e sistemas de valores, 
tais perdas têm um custo. As perdas aumen-

 7 A estimativa de 5% é muito direcionada pela 
taxa de desconto, mas a margem entre 5% e 
20% tem por base a inclusão de impactos de 
não mercado (saúde e meio ambiente), sen-
sibilidade possivelmente maior do clima aos 
gases do efeito estufa, e o uso de ponderação 
de equidade (Stern, 2007; Dasgupta, 2007; 
Dasgupta, 2008).

 8 Sobre isso, ver Dasgupta (2007), Dasgupta 
(2008) e Quadro 1.4.
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positivos, efeitos lineares e irreversibilidade 
dos impactos da mudança climática. Cientis-
tas descobriram que o aquecimento causado 
pelos aumentos na concentração de gases 
do efeito estufa pode ser amplamente irre-
versível por mais mil anos após o término 
das emissões (Solomon et al., 2009). O adia-
mento da mitigação negligencia a opção por 
uma trajetória de aquecimento mais baixo: 
por exemplo, o atraso de mais de dez anos 
provavelmente impediria a estabilização da 
atmosfera a menos de 3°C de aquecimento 
(Mignone et al., 2008). Além disso, o sistema 
climático continuará mudando durante 
vários séculos, mesmo após a estabilização 
das concentrações de gases do efeito estufa 
(cf. Visão geral). Por  tanto, apenas a mitiga-
ção imediata preserva o valor da opção, ou 
seja, impede a perda de opções nos resultados 
da estabilização.

A inércia é também importante no 
ambiente construído – transporte, energia, 
habitação e forma urbana (a maneira como 
as cidades são projetadas). Em resposta a 
essa inércia, alguns especialistas defendem o 
adiamento de investimentos em mitigação 
para que esse processo não fi que desneces-
sariamente atrelado a investimentos de alto 
custo e a baixo carbono. Ainda segundo esses 
especialistas, é importante esperar até que 
haja tecnologia melhor e mais econômica 
que permita aumentar rapidamente a miti-
gação e conhecer mais sobre os riscos contra 
os quais as sociedades precisarão se proteger.

Contudo, na prática não é possível adiar 
investimentos importantes em infraestrutura 
e fornecimento de energia sem comprome-
ter o desenvolvimento econômico. Prova-
velmente, a demanda por energia triplicará 
em países desenvolvidos entre 2002 e 2030. 
Além disso, muitas usinas elétricas em países 
de alta renda foram construídas nas décadas 
de 1950 e 1960, portanto estão chegando ao 
fi m de sua vida útil, o que signifi ca que mui-
tas novas usinas precisarão ser construídas 
nos próximos dez a vinte anos, mesmo com 
demanda constante. Atualmente, as usinas 
a carvão estão entre as opções mais baratas 
para muitos países, além de oferecerem segu-
rança energética para aqueles com amplas 
reservas de carvão. Se todas as usinas movi-
das a carvão que precisam ser construídas 
nos próximos 25 anos entrarem em funcio-
namento, suas emissões de CO2, durante sua 

tam o preço relativo dos serviços ambien-
tais à medida que estes se tornam relativa e 
absolutamente mais escassos. A introdução 
de penas ambientais em um modelo de ava-
liação integrado padrão aumenta signifi cati-
vamente o custo total da mudança climática 
não mitigada (Sterner; Persson, 2008). De 
fato, calcular a perda de biodiversidade em 
um modelo padrão resulta em forte apelo 
para uma mitigação mais rápida, mesmo 
com a taxa de desconto mais elevada.

Dinâmica com modelagem mais precisa: 
efeitos de limiares e de inércia.  A função 
dano, que vincula mudanças em tempe-
raturas a danos monetizados associados, 
geralmente é modelado em análises de 
custo-benefício com crescimento suave. 
Mas a evidência científi ca acumulada sugere 
que os sistemas naturais poderiam exibir 
respostas não lineares à mudança climática 
com uma consequência de feedbacks positi-
vos, pontos de virada e limiares (ver Quadro 
1.3). Os feedbacks positivos poderão ocorrer, 
por exemplo, se o aquecimento causar o der-
retimento do permafrost, o que libera gran-
des quantidades de metano (um potente gás 
do efeito estufa) contidas nele, acelerando 
ainda mais o aquecimento. Os limiares ou 
pontos de virada são relativamente rápidos, 
e as mudanças em larga escala em sistemas 
naturais (ou socioeconômicos) provocam 
perdas graves e irreversíveis. Quando há fee-
dbacks positivos, pontos de virada e limia-
res, isso signifi ca que deve existir um grande 
valor para manter bem baixos o passo e a 
magnitude da mudança climática.9

A inércia substancial em sistemas climá-
ticos soma-se à preocupação com feedbacks 

 9 Hourcade  et al. (2001) exploram a sensibi-
lidade de sete modelos diferentes de avalia-
ção integrada para moldar a função de dano 
e encontrar as trajetórias de concentração 
que podem indicar partida signifi cativa das 
tendências de emissão atuais se ocorrerem 
danos signifi cativos com aquecimento de 3°C 
ou 500 partes por milhão (ppm) de concen-
tração de CO2. De maneira mais geral, esses 
autores observam que a ação precoce pode 
ser justifi cada se for atribuída uma probabi-
lidade não zero a danos que aumentam rapi-
damente com o aquecimento, de modo que 
estes cresçam mais rápido do que a taxa em 
que o desconto corta seu peso.
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tecnologia que está sendo desenvolvida para 
capturar o CO2 produzido por uma usina que 
utiliza combustível fóssil e armazená-lo no 
subsolo, exigem que a usina esteja localizada 
entre 80 e 160 quilômetros de distância de 
um local de armazenamento de CO2 apro-
priado, do contrário o custo do transporte de 
carbono passa a proibitivamente alto.10 Isso 
não seria um problema para países dotados 

 10 A tecnologia de captura e armazenamento de 
carbono é descrita no Capítulo 4, Quadro 4.6.

vida útil, serão iguais a todas as atividades de 
queima de carvão desde o início da indus-
trialização (Folger, 2006; Auld et al, 2007). 
Como consequência, a falta de compromis-
sos mais sólidos de redução de emissão pelo 
setor energético hoje está preso a trajetórias 
de alta emissão.

Nem sempre é possível modernizar tais 
investimentos em larga escala. A moderniza-
ção nem sempre é viável e seu custo pode ser 
proibitivo. Ainda no exemplo do carvão, a 
captura e o armazenamento de carbono, uma 

QUADRO 1.4  Ética e mudança climática
A complexidade da mudança climática 
destaca várias questões éticas. Questões 
de decência e justiça são particularmente 
importantes, dado o longo intervalo tem-
poral e geográfi co das emissões de gases 
do efeito estufa e seus impactos. Pelo 
menos três dimensões éticas importantes 
originam-se no problema de mudança 
climática: avaliação de impactos, conside-
ração da equidade entre gerações e a dis-
tribuição de responsabilidades e custos.

Avaliação de impactos
Várias disciplinas, inclusive a Economia, 
discutem que o bem-estar deve ser o 
critério dominante na avaliação de polí-
ticas. Porém, mesmo com uma estrutura 
de “utilitarismo descontado”, há grandes 
desavenças, principalmente sobre que 
taxa de desconto usar e como agregar 
bem-estar entre indivíduos no presente e 
futuro. Um argumento comum é que não 
há uma razão ética sólida para não valo-
rizar os impactos econômicos e humanos 
apenas porque estãp previstos para acon-
tecer daqui a 40 ou mesmo 400 anos. Um 
contra-argumento é que não é justo, para 
a geração atual, alocar recursos para miti-
gar mudança climática futura se outros 
investimentos são considerados de maior 
retorno, voltando assim ao problema de 
pesar custos e benefícios de opções alter-
nativas incertas. 

Uma discussão recente concentrou-se 
nos direitos humanos com um critério 
pertinente para avaliar impactos. Alguns 
direitos humanos, principalmente os 
econômicos e sociais, poderiam ser 
ameaçados pelos impactos da mudança 
climática e, possivelmente, por algumas 
reações políticas. Tais direitos compreen-
dem o direito a alimento, água e moradia. 
Os impactos climáticos podem também 

ter efeitos diretos e indiretos no exercí-
cio e na concretização de direitos civis e 
políticos. Mas estabelecer causa e efeito 
é um problema sério e pode limitar o 
âmbito para a aplicação da lei dos direitos 
humanos aos litígios internacionais ou 
domésticos.

Uma vez que as causas da mudança cli-
mática são difusas, o vínculo direto entre 
as emissões de um país e os impactos 
sofridos em outro são de difícil confi rma-
ção no contexto de litígio. Outro obstá-
culo para a defi nição de responsabilidade 
e danos em termos jurídicos é a difusão 
de emissões e impactos em um período: 
em alguns casos, a fonte do dano ocorreu 
durante várias gerações, e os danos sen-
tidos hoje também podem ser refl etir nas 
gerações futuras.

Consideração da equidade entre 

gerações
A equidade entre gerações integra a 
avaliação de impactos. O modo como a 
equidade entre gerações é incorporada 
em um modelo econômico subjacente 
traz implicações signifi cativas. Como 
observado no Quadro 1.2, os atuais cri-
térios padrão de valor descontam custos 
e benefícios futuros, fazendo ruir a dis-
tribuição de bem-estar em um período 
até o presente. Fórmulas alternativas 
compreendem maximizar a utilidade da 
geração atual com a incorporação de suas 
preocupações e a consideração da incer-
teza da existência de gerações futuras.

Distribuição de responsabilidades e 

custos
Provavelmente, a questão mais contro-
versa é quem deve arcar com o ônus de 
solucionar o problema da mudança cli-
mática. Uma resposta ética é o princípio 

de “o poluidor paga”: as responsabilida-
des devem ser alocadas conforme a con-
tribuição de cada país ou para a mudança 
climática. Uma versão específi ca dessa 
visão é que as emissões históricas cumu-
lativas devem ser consideradas para a 
defi nição das responsabilidades. Um 
contra-argumento mantém que a “igno-
rância desculpável” garante imunidade 
aos emissores passados, pois estes não 
tinham ciência das consequências de suas 
ações, mas esse argumento tem sido criti-
cado, pois os efeitos negativos potenciais 
no clima de ação já são compreendidos 
há algum tempo. 

Outra dimensão de responsabilidade 
refere-se a como as pessoas se benefi ciam 
das emissões passadas de gases do efeito 
estufa (cf. Visão geral, Figura 3). Embora 
esses benefícios tenham sido claramente 
desfrutados pelos países desenvolvidos, 
que teriam contribuído com a maior parte 
do CO2 atmosférico até o presente, os 
países em desenvolvimento também se 
benefi ciaram da prosperidade resultante. 
A resposta é ignorar o passado e alocar 
direitos per capita para todas as emissões 
futuras. Outra ideia é reconhecer que, 
fi nalmente, o que é importante não é a 
distribuição de emissões, mas a distribui-
ção de bem-estar econômico, inclusive os 
danos da mudança climática e os custos 
de mitigação. Isso sugere que, no mundo 
com riqueza igual, a maior responsabili-
dade para cada um dos custos é delegada 
aos mais ricos embora essa conclusão não 
impeça ações de mitigação em países 
mais pobres com fi nanciamento externo 
pelos países de alta renda (ver Capítulo 6).

Fontes: Singer (2006), Roemer (2009), Caney 
(2009) e World Bank (2009b).
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sobre o tamanho e período dos impactos 
adversos e sobre o perfi l da viabilidade, do 
custo e tempo dos esforços de mitigação. 
Uma incerteza fundamental esquecida pela 
maioria dos modelos econômicos é a pos-
sibilidade de grandes efeitos catastrófi cos 
relativos à mudança climática (ver Foco A 
sobre ciência), um tema que está no centro 
de um debate em andamento (Weitzman, 
2007, 2009a, 2009b; Nordhaus, 2009). A 
probabilidade de distribuição subjacente 
desses riscos catastrófi cos é desconhecida e, 
provavelmente, assim permanecerá. Quase 
certamente, a mitigação mais regressiva 
reduzirá sua probabilidade embora seja difí-
cil avaliar o quanto. A possibilidade de uma 
catástrofe global, mesmo uma com probabi-
lidade muito baixa, aumentaria a disposição 
da sociedade em pagar por uma mitigação 
mais agressiva e mais rápida até que possa 
ajudar a evitar calamidades (Gjerde; Gre-
pperud; Kverndokk, 1999; Kousky et al., 
2009).

Mesmo sem considerar esses riscos catas-
trófi cos, permanecem incertezas substanciais 
sobre os impactos ecológicos e econômicos 
da mudança climática. O ritmo provável e 
a magnitude fi nal do crescimento são des-
conhecidos. Uma incerteza refere-se a como 
as mudanças na variabilidade e os extremos 
climáticos – e não apenas mudanças na tem-
peratura média – afetarão os sistemas natu-
rais e o bem-estar humano. O conhecimento 
é limitado quanto à capacidade de adapta-
ção das pessoas aos custos de adaptação e 
à magnitude de danos residuais inevitáveis. 
Também é substancial a incerteza sobre a 
velocidade da descoberta, difusão e adoção 
de novas tecnologias.

Tais incertezas apenas aumentam com o 
ritmo e a quantidade de aquecimento – um 
argumento primordial para a ação imediata 
e agressiva (Hallegatte; Dumas; Hourcade, 
2009). A maior incerteza exige estratégias 
de adaptação que possam lidar com muitos 
climas e resultados diferentes. Essas estra-
tégias existem (e serão abordadas a seguir), 
mas são menos efi cientes do que aquelas que 
poderiam ser criadas com o conhecimento 
perfeito. Portanto, a incerteza é onerosa. E 
mais incertezas aumentam os custos. 

Sem a inércia e a invencibilidade, a incer-
teza não importaria tanto, porque as decisões 
podem ser revertidas e os ajustes seriam mais 

de uma abundância de locais de armazena-
mento potenciais: cerca de 70% das usinas 
energéticas da China estão perto o sufi ciente 
de locais de armazenamento e, portanto, 
podem ser reformadas a preços razoáveis 
se e quando a tecnologias tornar-se comer-
cialmente disponível. Não é o caso da Índia, 
África do Sul ou de vários outros países, onde 
as reformas serão inviáveis, salvo se usinas 
estiverem perto dos poucos locais de arma-
zenamento existentes (ver capítulos 4 e 7).

Os países em desenvolvimento, que pos-
suem menor infraestrutura que os desenvol-
vidos, são mais fl exíveis e, potencialmente, 
poderiam ir direto para tecnologias mais 
limpas. Os países desenvolvidos devem ser 
líderes em trazer ao mercado novas tecnolo-
gias e compartilhar o conhecimento de suas 
experiências de uso. A habilidade de mudar 
trajetórias de emissões depende da disponibi-
lidade de tecnologia apropriada e econômica, 
e isso só existirá no futuro se houver, no pre-
sente, investimento em pesquisa e desenvol-
vimento (P&D), difusão e aprendizado.

As oportunidades para sair do capital 
social já existente de alto para baixo carbono 
ainda não existem (Shalizi; Lecocq, 2009). 
A substituição do atual sistema por um que 
contenha mais energia e seja mais econômico 
não poderá ser realizada no futuro se as atuais 
tecnologias ainda não estiverem prontas e 
em escala sufi ciente para serem econômicas 
e se as pessoas ainda não tiverem o know-how 
para usá-las (ver Capítulo 7).11 As tecnolo-
gias de mitigação efi cazes e econômicas para 
transformar sistemas energéticos não esta-
rão disponíveis no futuro sem iniciativas de 
pesquisa e demonstração que movam tecno-
logias potenciais nas curvas de custo e apren-
dizado. Para esse fi m, os países desenvolvidos 
precisam estar na liderança do desenvolvi-
mento e da criação de novas tecnologias para 
comercializar e compartilhar conhecimento 
de suas experiências de uso.

Responsabilizar-se pelas incertezas.  A ava-
liação econômica das políticas de mu danças 
climáticas deve considerar as incertezas 

 11 Para uma discussão geral, ver Arthur (1994). 
Sobre uma aplicação mais específi ca dos 
retornos crescentes e a necessidade de inves-
tir em inovação na área de efi ciência energé-
tica, ver Mulder (2005).
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com diferentes níveis de renda afeta de 
maneira signifi cativa o valor das perdas esti-
madas (Fisher et al., 2007; Hourcade; 
Ambrosi, 2007; Tol, 2005). Para captar uma 
dimensão de equidade adicional às preocu-
pações entre gerações expressas na taxa de 
desconto, podem-se aplicar pesos de modo a 
refl etir que a perda de um dólar signifi ca mais 
para uma pessoa pobre do que para uma rica. 
Essa abordagem captura melhor o bem-estar 
humano (em vez de apenas renda). E uma 
vez que as pessoas de países pobres estão mais 
expostas a mudanças climáticas, essa aborda-
gem aumenta signifi cativamente as perdas 
agregadas estimadas da mudança climática. 
Em contraste, resumir os danos globais em 
dólares e expressá-los como uma parcela do 
PIB global, implicitamente pesando os danos 
pela contribuição ao resultado total, signifi ca 
atribuir um peso muito menor às perdas dos 
pobres.

Os sistemas de valor também desempe-
nham um papel importante nas decisões de 
política ambiental. Recentemente, a mudança 
climática surgiu como uma questão de direi-
tos humanos (Quadro 1.4). A maioria das 
sociedades tem sistemas étnicos ou religiosos 
que valorizam a natureza e identifi cam as res-
ponsabilidades humanas para a administra-
ção da terra e suas riquezas naturais – embora 
os resultados fi quem veementemente aquém 
dos ideais defendidos. Na primeira metade 
do século XVII, o Japão estava a caminho 
de uma catástrofe ambiental provocada por 
desmatamento gigantesco. Logo no início de 
1700, o país tinha elaborado um sistema de 
gestão de fl orestas (Diamond, 2005). Dois 
motivos foram responsáveis pela decisão 
do xogunato Tokugawa, o governantes do 
período: a preocupação com as gerações 
futuras, resultante das tradições culturais 
confucianas (Komives et al. 2007; Diamond, 
2005), e o desejo de manter o sistema político 
hereditário. Atualmente, quase 80% do terri-
tório japonês tem fl orestas (Diamond, 2005).

Estruturas alternativas para a tomada 
de decisão
A incerteza, a inércia e a ética apontam para 
a necessidade de cautela e, portanto, de miti-
gação mais imediata e ambiciosa, porém o 
debate analítico continua entre economistas 
e criadores de políticas. As soluções de aná-
lises diferentes de custo-benefício são muito 

suaves e econômicos. Mas a enorme inér-
cia, no sistema climático, no ambiente cons-
truído e no comportamento de indivíduos e 
instituições, faz que seja dispendioso, se não 
impossível, ajustar na direção de mitigação 
mais rígida se novas informações ou tecnolo-
gias demorarem a ser descobertas. Portanto, 
a inércia aumenta muito as implicações nega-
tivas potenciais de decisões políticas sobre 
clima sob incertezas. E ainda, a incerteza 
combinada com a inércia e irreversibilidade 
pede maior mitigação acauteladora. 

A economia do processo de tomada de 
decisão sob incerteza faz com que a incer-
teza sobre os efeitos da mudança climática 
exija mais mitigação do que menos (Pindyck, 
2007; Quiggin, 2008). A incerteza é um argu-
mento forte quando se adota uma abordagem 
repetitiva para alvos, começando com uma 
postura ambiciosa. Isso não é enfraquecido 
pela perspectiva de aprendizado (adquirir 
novas informações que mudem nossa ava-
liação de incerteza).

Escolhas normativas sobre agregação e 
valores.  As políticas de mudança climá-
tica exigem compensações entre ações de 
curto prazo e benefícios de longo prazo, 
entre escolhas individuais e consequências 
globais. Portanto, as decisões sobre polí-
tica de mudança climática são conduzidas 
fundamentalmente por escolhas éticas. Na 
realidade, tais decisões referem-se à preocu-
pação com o bem-estar de terceiros (O’Neill 
et al., 2006).

Uma abordagem para capturar tais com-
pensações é infl uir diretamente nos benefí-
cios de bens ambientais de não mercado e sua 
existência para gerações futuras em mode-
los de bem-estar econômico.12 Na prática, 
a habilidade de quantifi car essas compensa-
ções tem sido limitada, mas tal estrutura é o 
ponto de partida para uma melhor avalia-
ção do valor aumentado que as sociedades 
atribuem ao meio ambiente à medida que a 
renda aumenta, de compensações possíveis 
entre o consumo atual e os esforços onerosos 
para proteger o bem-estar e a existência de 
gerações futuras (Portney; Weyant, 1999).

Além disso, a maneira como o modelo 
agrega impactos entre indivíduos ou países 

 12 Em seu modelo, Sterner e Persson (2008) in-
cluem bens ambientais na função de utilidade.
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para efeitos limiares, bem com julgamentos 
não monetizados sobre os riscos residuais 
e vulnerabilidade que permaneceriam sob 
estratégias de mitigação e adaptação dife-
rentes. Os custos de permanecer dentro dos 
conjuntos de corrimões propostos devem ser 
considerados relativamente aos julgamentos 
que cercam os níveis de segurança climática 
fornecidos pelos diferentes corrimões. Nesse 
tipo de base com diversos critérios, as deci-
sões podem promover uma avaliação infor-
mada e mais abrangente do que é melhor 
para definir os corrimões (e sua avaliação 
pode ser periodicamente revista durante um 
certo tempo).

Essa abordagem pode ser complemen-
tada por técnicas de apoio à decisão, como 
processo de tomada de decisão sólido, para 
tratar de incertezas de difícil avaliação (Toth; 
Mwandosya, 2001). No contexto de proprie-
dades desconhecidas e do futuro altamente 
incerto, uma estratégia sólida responde à 
seguinte pergunta: “Quais ações devem 
ser tomadas, já que não podemos prever o 
futuro, para reduzir a possibilidade de um 
resultado indesejável para nível aceitável?” 
(Lempert; Schlesinger, 2000). No contexto 
de mudança climática, a política torna-se um 
problema de eventualidade (ou é a melhor 
estratégia dada uma variedade de possíveis 
resultados?), em vez de um problema de oti-
mização tradicional. A base dessa aborda-
gem não é nova, pois Savage (1951, 1954), no 
início da década de 1950, já havia apontado 
questões relacionadas à “minimização do 
desapontamento máximo”.

A busca por estratégias sólidas, em vez de 
ideais, é realizada por meio do que essen-
cialmente equivale a planejamento com base 
em cenário. Criam-se diferentes cenários, e 
as opções alternativas de política são com-
paradas com base em sua solidez, ou seja, a 
habilidade de evitar o resultado em todos os 
cenários diferentes. A análise compreende 
“ações e moldagem” que influenciam a 
vulnerabilidade futura e “a sinalização”, o 
que indica a necessidade de reavaliação ou 
mudança de estratégias. A sólida análise de 
decisões também pode ser realizada com 
ferramentas quantitativas mais formais, em 
uma abordagem de modelagem explorató-
ria, por meio de métodos matemáticos para 
caracterizar decisões e resultados sobre con-
dições de profunda incerteza.

sensíveis às premissas iniciais, como o cená-
rio de linha de base, as funções de desconto 
e dano e a taxa de desconto, inclusive pre-
sunções implícitas incorporadas às formula-
ções do modelo (Hof; Elzen; Vuuren, 2008) 
que podem levar aos gargalos no processo de 
tomada de decisão.

As estruturas alternativas de tomada de 
decisão que incorporem avaliações mais 
amplas e custos e benefícios, aversão a risco e 
as implicações de julgamentos éticos podem 
sustentar de maneira mais efi caz a tomada 
de decisão em face das várias lacunas e dos 
obstáculos de conhecimento. A inclusão de 
algumas questões de avaliação (valores de 
opção, serviços de ecossistema, riscos de 
descontinuidade na análise) mais amplas de 
custo-benefício é desejável (embora difícil). 
Contudo, é preciso tornar mais transparentes 
as consequência normativas para as escolhas 
políticas e para informar os decisores, com 
vistas a defi nir metas e políticas ambientais 
e de desenvolvimento concretas. Isso pode 
lhes servir de ajuda para angariar o apoio dos 
vários e diversos atores que terão experiência 
com os custos e benefícios do mundo real.

Uma alternativa é a abordagem de janelas 
toleráveis ou “corrimão de segurança”. Esco-
lhe-se uma janela de metas de mitigação, ou 
uma faixa limitada de segurança, para limitar 
a mudança de temperatura e a velocidade de 
mudança para o que é considerado tolerável 
heuristicamente ou com base em julgamento 
especializado (Bruckner et al., 1999). A janela 
é defi nida pelos limites derivados de vários 
sistemas sensíveis ao clima. Um deles pode 
ser determinado pela aversão da sociedade 
a uma certa perda de PIB, associada a uma 
certa quantia e índice de mudança de tem-
peratura. O segundo pode ser defi nido pela 
aversão da sociedade a conflitos sociais e 
impactos injustos. Um terceiro seria a preo-
cupação sobre os limiares de crescimento, 
além dos quais certos sistemas entrariam em 
colapso (Yohe, 1999).

A abordagem dos corrimões de segurança 
não exige estimativa monetária dos danos, 
porque os limites são determinados pelo 
que é julgado tolerável em cada sistema (por 
exemplo, pode ser difícil traduzir em núme-
ros do PIB as pessoas deslocadas após uma 
seca severa). Os direcionadores do valor das 
emissões dos corrimões de segurança com-
preendem análises científi cas do potencial 
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Figura 1.3 Avaliação de perdas de peso morto na participação parcial em um acordo climático 

Fonte: McKinsey & Company (2009) com dados detalhados fornecidos pela equipe do WDR 2010. 
Nota: As barras em (a) representam várias medidas de mitigação: a largura indica a quantidade de redução de emissão que cada medida alcançaria, e a altura refere-se ao custo 
da medida por tonelada evitada. Delinear a altura das barras cria uma curva de custo marginal de mitigação. Os painéis (b) e (c) mostram a curva de custo marginal de mitigação 
se a mitigação ocorrer apenas em países de alta renda (b) ou apenas em países em desenvolvimento (c), além das perdas de peso morto associadas a esses cenários. Tais 
perdas de peso morto seriam evitadas ou minimizadas por meio de mecanismos fi nanceiros que permitam a separação entre quem paga e quem mitiga e assegurem as medidas 
mais econômicas de mitigação adotadas.
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mudança de uso do solo vem dos países tro-
picais.14 O mais importante, porém, é que as 
mudanças projetadas do uso de combustível 
fóssil em países de renda média sugerem que 
suas emissões de CO2 continuarão a crescer 
e ultrapassarão as emissões acumuladas dos 
países desenvolvidos nas próximas décadas 
(Wheeler; Ummel, 2007).

A implicação, contida na CQNUMC e no 
Plano de Ação de Bali,15 é de que todos os 
países têm um papel no acordo para reduzir 
as emissões globais que deve ser proporcional 
à sua condição de desenvolvimento. Nessa 
abordagem, os países desenvolvidos assu-
mem a liderança na concretização de metas 
de redução signifi cativa auxiliando os países 
em desenvolvimento a lançar as bases para 
trajetórias de crescimento de baixo carbono 
e satisfazer às necessidades de adaptação de 
seus cidadãos. A CQNUMC também con-
clama os países desenvolvidos a indenizar 
os países em desenvolvimento pelos custos 
adicionais de mitigação e adaptação em que 
possam incorrer.

Um componente fundamental da ação 
global é o mecanismo global que permite 
diferir quem promove a mitigação daqueles 
que pagam (tema do Capítulo 6). As transfe-
rências fi nanceiras internacionais negociadas 
podem habilitar fi nanciamento direto, pelos 
países de alta renda, de medidas de mitigação 
assumidas nos países em desenvolvimento. 
(Nos países em desenvolvimento, a mitigação 
exige frequentemente reorientar as trajetórias 
de emissão futuras a níveis mais sustentáveis 
e não reduzir os níveis de emissões absolu-
tos.) Liberar fi nanciamento em larga escala 
por parte países de alta renda parece ser um 
grande desafio. Contudo, se os países de 
alta renda têm o compromisso de alcançar 

 14 Conforme a International Energy Agency 
(2008), os países fora da Organização para 
a Cooperação e o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) alcançaram o mesmo nível 
anual de emissões relativas à energia que 
os países da OCDE em 2004 (aproximada-
mente 13 gigatoneladas de CO2 por ano). A 
base de dados do indicador de emissões Cait 
do World Resource Institute (2008) sugere 
a mesma conclusão usando a defi nição do 
Banco Mundial de países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.

 15 O Capítulo 5, Quadro 5.1, descreve detalha-
damente o Plano de Ação de Bali.

Em processos de tomada de decisão sóli-
dos, os custos, os benefícios e as compensa-
ções climáticas de efi cácia são avaliados em 
todos os cenários. A prescrição de política 
não é buscar uma política “ideal”, no sen-
tido tradicional de maximizar utilidade, que 
tenha desempenho, em média, melhor do 
que outras. Pelo contrário, políticas sólidas 
são aquelas que suportam futuros imprevisí-
veis de maneira tão robusta. Nessa estrutura, 
as políticas de médio prazo podem ser com-
preendidas com uma vantagem em relação ao 
custo de ajustes de política – dando sustenta-
ção, hoje, aos esforços para investir em P&D 
e infraestrutura com o propósito de manter, 
no futuro, aberta a opção de baixo carbono 
(Keller; Yohe; Schlesinger, 2008).

Os custos de retardar o esforço de 
mitigação 

O atual aquecimento global foi causado, 
em grande parte, pelas emissões dos países 
ricos (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2007a). Os países em desenvolvi-
mento estão certos em se preocupar com as 
consequências da imposição de limitações a 
seu conhecimento. Isso serve de sustentação 
ao argumento, incorporado no princípio das 
“responsabilidades comuns mas diferencia-
das” da Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança do Clima (CQNUMC), 
que afi rma que os países de alta renda devem 
liderar projetos que visem à redução de emis-
sões em decorrência de sua responsabilidade 
histórica e também das emissões per capita 
significativamente mais elevadas hoje. Os 
recursos financeiros e tecnológicos muito 
maiores dos países desenvolvidos são outro 
argumento para que assumam a maior parte 
dos custos de mitigação, independentemente 
de onde esta ocorre.

No entanto, as reduções realizadas apenas 
pelos países ricos não serão sufi cientes para 
limitar o aquecimento a níveis toleráveis. 
Embora as emissões passadas e cumulativas 
per capita sejam baixas, principalmente em 
países de baixa renda e também de renda 
média,13 o total anual das emissões de CO2 
nos países de renda média alcançou as dos 
ricos, e a parcela maior das emissões atuais de 

 13 Consultar Visão geral, Figura 3, quanto às 
emissões cumulativas relativas à fatia de 
população.
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encolhimento do conjunto de oportunida-
des de mitigação disponíveis para alcançar 
uma meta defi nida exige não apenas medidas 
negativas de baixo custo, mas também as de 
alto custo.

Os países desenvolvidos e em desenvolvi-
mento têm potencial semelhante para medi-
das de custo negativo (benefício líquido) e de 
alto custo, porém a faixa média das condições 
de mitigação de baixo custo está predomi-
nantemente nos países em desenvolvimento 
(muitas delas na agricultura e nas fl orestas). 
A exploração de todas as medidas disponíveis 
será fundamental para alcançar a mitigação 
substancial. Essa questão é ilustrada pela 
análise da McKinsey (Figura 1.3a), mas os 
resultados não são exclusivos para ela. Se os 
países em desenvolvimento não reduzirem 
suas trajetórias de emissão, o custo total de 
qualquer quantidade escolhida de mitigação 
será muito mais alto (o custo marginal de 
redução apenas nos países em desenvolvi-
mento, a linha em cinza claro na Figura 1.3b, 
será sempre maior caso seja considerado o 
portfólio global de opções, a linha preta na 
Figura 1.3b). O declínio no potencial de 
mitigação total e o aumento nos custos de 
mitigação global derivados de uma aborda-
gem que envolva a mitigação principalmente 
em países de alta renda não dependem de 
nenhum modelo específico (cf. Edmonds 
et al., 2008). Não dependem também de 
nenhuma diferença entre as oportunidades e 
os custos entre os países desenvolvidos e em 
desenvolvimento: se os países desenvolvidos 
se recusarem a reduzir suas emissões, os cus-
tos globais subirão e a quantidade de redução 
potencial será ignorada (Figura 1.3c).

emissões globais totais mais baixas, é de seu 
interesse promover o fi nanciamento para que 
a mitigação signifi cativa ocorra nos países em 
desenvolvimento. Estimativas de custos de 
mitigação global geralmente presumem que a 
mitigação ocorrerá onde ou quando for mais 
barata. Muitas medidas de baixo custo para 
reduzir as emissões relativas às trajetórias 
projetadas estão em países em desenvolvi-
mento. Portanto, os caminhos de mitigação 
global de custo mais baixo simplesmente 
implicam que uma grande parcela da miti-
gação está em países em desenvolvimento – 
independentemente de quem paga.16

Ações retardadas por parte de qualquer 
país para reduzir de maneira signifi cativa as 
trajetórias de emissão ensejam custo global 
mais elevado para qualquer alvo de mitiga-
ção escolhido. Por exemplo, retardar ações 
de mitigação em países em desenvolvimento 
até 2050 poderia mais do que duplicar o 
custo total de cumprir uma meta especí-
fi ca, conforme uma estimativa (Edmonds et 
al., 2008). Outra estimativa sugere que um 
acordo internacional que contemple apenas 
os países com níveis de emissões mais altos 
(ou seja, dois terços das emissões) triplicaria 
o custo de alcançar uma determinada meta 
em comparação com a participação total 
(Nordhaus, 2008b). Isso ocorre porque o 

 16 Para 2030, estimam-se 65%-70% das reduções 
de emissões ou 45%-70% do custo de inves-
timento. Durante o século (usando o valor 
líquido atual para 2100), a parcela de investi-
mentos estimada que deve ocorrer em países 
em desenvolvimento é de 65%-70%. Consul-
tar Visão geral, nota 47, quanto a fontes.
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Figura 1.4 O gasto global com estímulo verde está em alta

Fonte: Robins, Clover e Singh (2009)
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2007). Em geral, os países são pequenos o 
bastante de modo que, se um decidir se reti-
rar do acordo global, não seria afetado. Con-
tudo, quando aplicado a todos os países, esse 
raciocínio mina a possibilidade de alcançar 
um acordo em primeiro lugar (Barret; Sta-
vins, 2003).

De fato, simulações que exploram várias 
estruturas de coalizão e transferências de 
recursos internacionais para persuadir os 
participantes relutantes a permanecer na 
coalizão revelam a difi culdade em alcançar 
um consenso estável (um que seja coerente 
com autointeresse) para executar cortes pro-
fundos e incisivos nas emissões globais. Coa-
lizões estáveis e efi cazes são possíveis para 
cortes mais amenos e menos incisivos em 
emissões globais, mas estes não tratam de 
maneira sufi ciente as ameaças à sustentabili-
dade de maior mudança climática (Carraro; 
Eykmans; Finus 2009; Carraro, 2009).

Aproveitar o momento: estímulo 
imediato e transformações de 
longo prazo 

Em 2008, a economia global sofreu um 
choque drástico provocado por problemas 
nos mercados habitacionais e financeiros 
nos Estados Unidos que acabou por atingir 
vários países. Desde a Grande Depressão, 
o mundo não passava por uma experiên-
cia fi nanceira e econômica desse porte. Os 
mercados de crédito congelaram, inves-
tidores fugiram para a segurança, dezenas 
de moedas foram realinhadas, e as bolsas 
tiveram queda acentuada. No pico da vola-
tilidade fi nanceira, o mercado norte-ame-
ricano de capitais perdeu o US$ 1,3 trilhão 
em valor em apenas uma sessão (Brinsley; 
Christie, 2009).

Em todo o mundo, as consequências para 
os indicadores reais de economia e desenvol-
vimento são imensas e não param de acon-
tecer. Existem projeções de que a economia 
global se contraia em 2009. No mundo todo, 
o desemprego está em alta. Apenas nos Esta-
dos Unidos, houve uma perda de quase 5 
milhões de postos de trabalho entre dezem-
bro de 2007, quando a recessão começou, e 
março de 2009 (Bureau of Labor Statistics, 
2009). Algumas estimativas sugerem perdas 
de 32 milhões de postos de trabalho nos paí-
ses em desenvolvimento (Organização Inter-
nacional do Trabalho, 2009). De 53 milhões 

Esses aumentos dos custos de redução 
global representam perdas puras de peso 
morto – custos adicionais desperdiçados que 
resultam em ganhos zero de bem-estar. Mui-
tas vezes, evitar as perdas (os cantos sombre-
ados entre as curvas de custo marginal nas 
fi guras 1.3.b e 1.3c) cria incentivos e espaço 
para negociar a localização e o fi nanciamento 
de ações de mitigação, ao mesmo tempo que 
beneficia os participantes. É muito mais 
barato para o mundo como um todo alcançar 
as metas de mitigação determinadas com um 
portfólio completo de medidas que ocorrem 
em todos os países. É tão mais econômico 
que, conquanto países sufi cientes compro-
metam-se com o objetivo de mitigação glo-
bal, todos estarão em melhor posição se os 
países desenvolvidos acabarem com o custo 
de fi nanciar medidas ampliadas em países em 
desenvolvimento hoje.

Os países desenvolvidos têm os meios e 
incentivos para transferir fi nanciamento sufi -
ciente para os países que não fazem parte do 
Anexo 1 (cf. Edmonds et al., 2008; ver tam-
bém Capítulo 5, Quadro 5.1) para enriquecê-
-los um pouco com as transferências recebi-
das e ampliar imediatamente seus esforços 
de mitigação, comparados com o retarda-
mento do compromisso por uma década ou 
mais antes de introduzir suas próprias metas 
e políticas nacionais. Para uma dada meta de 
mitigação, cada dólar transferido para esse 
fi m poderia render uma média de US$ 3 em 
ganhos de bem-estar com a eliminação de 
perdas de peso morto, os quais podem ser 
compartilhados conforme os termos nego-
ciados. Em outras palavras, a participação de 
países desenvolvidos no processo de alcançar 
uma meta global vale muito. O compartilha-
mento de grandes perdas de peso morto pode 
formar um incentivo sólido para a participa-
ção em um negócio justo. Não é um jogo de 
soma zero (Hamilton, 2009).

Por conseguinte, é fundamental não 
subestimar as difi culdades de se alcançar um 
acordo quanto às metas de emissão global, 
pois tal acordo sofre de um tipo de “tragédia 
dos comuns” internacional: todos os países 
podem se benefi ciar da participação global, 
mas os incentivos unilaterais para a parti-
cipação são fracos para a maioria deles. Isso 
ocorre porque nem todos os países gosta-
riam de ter os benefícios gratuitamente, sem 
se preocupar com os custos (Barret, 2006, 
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vulneráveis ao aquecimento já em anda-
mento. Sem esforços conjuntos para disso-
ciar as emissões do crescimento, as emissões 
novamente acelerarão à medida que a recu-
peração econômica acontecer.

Em muitos países desenvolvidos e em 
desenvolvimento, os governos estão res-
pondendo a essa crise com a expansão do 
gasto público. Em vários planos nacionais 
e regionais de estímulo, o gasto proposto 
chega a cifras que varia de US$ 2,4 trilhões 
a 2,8 trilhões (Robins; Clover; Singh, 2009). 
Os governos esperam que esse aumento 
de gastos proteja postos de trabalho com o 
aumento da demanda efetiva, uma das prin-
cipais prioridades para impedir a recessão. O 
Banco Mundial propôs que 0,7% dos paco-
tes de estímulos dos países de alta renda seja 
canalizado para um “fundo de vulnerabili-
dade” a fi m de minimizar os custos sociais 
da crise econômica nos países em desenvol-
vimento (Zoellick, 2009).

A necessidade do estímulo verde
Apesar do caos econômico, permanece a 
necessidade de uma ação urgente contra a 
mudança climática, sobretudo em razão do 
aumento da pobreza e vulnerabilidade em 
todo o mundo. Assim, debates públicos 
recentes concentraram-se na possibilidade 
de usar pacotes fi scais para exigir uma eco-
nomia verde, com o propósito de combater a 
mudança climática e restaurar o crescimento.

Como o declínio econômico e a mudança 
climática podem ser tratados como estímulo 
fi scal? A solução para esse problema requer 
intervenção governamental, pois a mudança 
climática é criada por uma externalidade em 
larga escala. E essa crise inédita nos mercados 
fi nanceiros e na economia real apela para o 
dispêndio público.

a 90 milhões de pessoas não escaparão da 
pobreza, como resultado de 2009 (Banco 
Mundial, 2009a). A assistência de desenvol-
vimento ofi cial, já muito abaixo das metas 
comprometidas para vários países doadores, 
provavelmente diminuirá à medida que as 
fi nanças públicas nos países desenvolvidos 
piorarem e a atenção se voltar para as priori-
dades nacionais.

Algumas regiões estão se tornando mais 
vulneráveis a desafi os futuros por causa da 
crise econômica: as economias subsaarianas 
cresceram rapidamente nos primeiros anos 
do século XXI, porém o colapso no preço 
de commodities e a atividade econômica glo-
bal serão um teste para essa tendência. Paí-
ses e comunidades em todo o mundo que 
dependem de remessas de seus cidadãos que 
trabalham nos países desenvolvidos foram 
gravemente afetados com a queda nas trans-
ferências fi nanceiras (Ratha; Mohapatra; Xu, 
2008). No México, as remessas caíram em 
US$ 920 milhões em seis meses, até março 
de 2009 – uma queda de 14%.17

A crise financeira apresenta um ônus 
adicional aos esforços de desenvolvimento 
e uma distração provável a urgência da 
mudança climática. A vulnerabilidade indi-
vidual, comunitária e dos países à ameaça de 
mudanças climáticas aumentará à medida 
que o crescimento econômico desacelerar, 
receitas desaparecerem e assistência encolher. 
Enquanto o desaquecimento econômico se 
equiparar a uma desaceleração temporá-
ria das emissões, as pessoas permanecerão 

 17 Banco de México. Disponível em:  <http://
www.banxico.org.mx/SieInternet/consultar-
DirectorioInternetAction.do?accion=consu
ltarCuadro&idCuadro=CE99&locale=es>. 
Acesso em: 15 maio 2009.

“Cuide da terra,

Cuide de suas criaturas.

Não deixe para seus fi lhos

Um planeta que está morto.” 

Lakshmi Shree, 12 anos, Índia.

02-RBM-2010-Cap01.indd   6102-RBM-2010-Cap01.indd   61 18/06/2010   19:54:0518/06/2010   19:54:05



62 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

se forem fi nanciadas outras medidas de efi -
ciência energética que reduzam o custo social 
da energia em prédios privados e também 
em instalações de água e saneamento, e que 
produzam melhor fl uxo de tráfego.

Em cada país, o portfólio de projetos e 
investimentos varia de acordo com as con-
dições específi cas da economia e as necessi-
dades de criação de trabalho. Por exemplo, a 
maioria dos pacotes de estímulo na América 
Latina será gasta em obras públicas, como 
estradas, com potencial limitado de miti-
gação (Schwartz; Andres; Dragoiu, 2009). 
Na República da Coreia, onde é esperada a 
criação de 960 mil postos de trabalho nos 
próximos quatro anos, uma grande fatia do 
investimento – US$ 13,3 bilhões de 36 bilhões 
de dólares – será alocada para três projetos: 
recuperação de rios, expansão de transporte 
de massa e ferrovias, e conservação de energia 
em aldeias e escolas, programas com pro-
jeção para criar 500 mil postos de trabalho 
(Barbier, 2009). A China destinará US$ 85 
bilhões para transporte ferroviário com uma 
alternativa de baixo carbono para o trans-
porte rodoviário e aéreo, que também pode 
até ajudar a aliviar os gargalos no transporte. 
Os outros US$ 70 bilhões serão alocados 
para uma nova rede elétrica que melhore a 
efi ciência e disponibilidade de eletricidade 
(ibidem). Nos Estados Unidos, dois projetos 
relativamente baratos – US$ 6,7 bilhões para 
a renovação de prédios e federais, e outros 
US$ 6,2 bilhões para a aclimatação de casas 
– criarão cerca de 325 mil postos de trabalho 
por ano.18

Na maioria dos países em desenvolvi-
mento, os projetos em pacotes de estímulo 
não têm o forte componente de redução de 
emissão, mas podem melhorar a flexibili-
dade e a mudança climática e criar postos 
de trabalho. A melhoria de redes de água 
e saneamento na Colômbia, por exemplo, 
deve criar 100 mil empregos diretos para cada 
um bilhão de dólares investidos, ao mesmo 
tempo que reduz o risco de doenças transmi-
tidas pela água (Schwartz; Andres; Dragoiu, 
2009). Tanto os países em desenvolvimento 
quanto os desenvolvidos devem considerar 
medidas de adaptação, como a restauração 
de fundos de riacho e áreas inundadas, que 

 18 Cálculo dos autores, com base em Houser, 
Mohan e Heilmayr (2009).

O investimento em política climática pode 
ser uma maneira efi ciente de lidar com a crise 
econômica no curto prazo. As tecnologias 
de baixo carbono podem gerar um aumento 
líquido em postos de trabalho, pois podem 
depender mais da mão de obra intensiva do 
que os setores de alto carbono (Fankhauser; 
Sehlleier; Stern, 2008). Algumas estimativas 
sugerem que um bilhão de dólares em gas-
tos governamentais com projetos verdes nos 
Estados Unidos podem criar 30 mil empregos 
no ano, sete mil a mais do que os gerados pela 
infraestrutura tradicional (Houser; Mohan; 
Heilmayr, 2009). Outras estimativas suge-
rem que gastar 100 bilhões de dólares geraria 
quase dois milhões de empregos – cerca de 
metade deles diretamente (Pollin et al., 2008). 
Contudo, em qualquer estímulo de curto 
prazo, os ganhos de empregos não podem 
ser sustentados no longo prazo (Fankhauser; 
Sehlleier; Stern, 2008).

Gasto verde em todo o mundo 
Vários governos incluíram uma parcela de 
investimentos “verdes” em suas propostas 
de estímulo, como tecnologias de baixo car-
bono, efi ciência energética, pesquisa e desen-
volvimento, e gestão de recursos hídricos e de 
refugos (Figura 1.4). A República da Coreia 
dedicará 80,5% de seu plano fi scal a projetos 
verdes. No pacote de estímulo norte-ameri-
cano, dos US$ 130 bilhões planejados, cerca 
de US$ 100 bilhões já foram alocados para 
investimentos relativos à mudança climática. 
Em geral, apenas US$ 436 bilhões serão desti-
nados a investimentos verdes como parte do 
estímulo fi scal em todo mundo, dos quais há 
uma expectativa que metade seja usada em 
2009 (Robins; Clover; Singh, 2009).

A efi ciência desses investimentos depen-
derá da rapidez de sua implementação, como 
podem ser bem-direcionados para criar pos-
tos de trabalho e utilizar recursos subutili-
zados e o quanto direcionam as economias 
para uma infraestrutura de baixo carbono, 
emissões reduzidas e maior capacidade de 
adaptação (Bowen et al., 2009). Os investi-
mentos em efi ciência energética em prédios 
públicos, por exemplo, são atraentes por-
que, em geral, estes já estão prontos e exigem 
muita mão de obra e geram economias em 
longo prazo para o setor público (Bowen et 
al., 2009; Houser; Mohan; Heilmayr, 2009). 
Resultados semelhantes poderão ser obtidos 
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catastrófi cos na temperatura. Em qualquer 
caso e em qualquer cenário, uma forte 
política pública pode ajudar as economias 
a absorver os choques de impactos climáti-
cos inevitáveis, minimizar as perdas líquidas 
sociais e garantir o bem-estar daqueles que 
mais têm a perder.

A resposta à mudança climática poderia 
gerar impulso para melhorar o processo de 
desenvolvimento e promover reformas em 
prol do bem-estar, o que precisa acontecer 
de qualquer maneira. Por exemplo, os esfor-
ços conjuntos para o aumento da efi ciência 
energética e promoção do desenvolvimento 
poderiam encontrar uma expressão política 
– e física – em cidades mais verdes e mais 
resistentes. A melhoria no projeto urbano 
para promover a efi ciência energética, por 
exemplo, transporte coletivo ou um pedágio 
urbano, poderia aumentar a segurança física 
e a qualidade de vida. Isso depende da capa-
cidade de substituição de mecanismos e polí-
ticas institucionais inadequados, que ocorre 
graças a um maior espaço político para a 
mudança conquistado em face da ameaça do 
aquecimento global e da maior assistência 
fi nanceira e técnica internacional.

Os cidadãos terão um papel signifi cativo 
no debate público e na implementação de 
soluções. As pesquisas de opinião mostram 
que, em todo o mundo, as pessoas estão preo-
cupadas com a mudança climática, mesmo 
com a crise fi nanceira recente (Accenture, 
2009), contudo a evidência em tendências 
recentes nos Estados Unidos é mista (Pew 
Research Center for People e the Press, 2009). 
A maioria dos governos também reconhece, 
pelo menos no discurso, a enormidade do 
perigo. A comunidade internacional reco-
nheceu o problema como mostra a conces-
são do Prêmio Nobel da Paz de 2007 para a 
avaliação científi ca e comunicação ao público 
sobre a mudança climática.

O desafio para os tomadores de deci-
sões é garantir que essa conscientização crie 
o impulso para reforma de instituições e 
comportamento e sirva às necessidades dos 
mais vulneráveis (Ravallion, 2008). As crises 
financeiras da década de 1990 foram fun-
damentais para a revitalização das redes de 
segurança na América Latina, trazendo à luz 
os programas Progresa-Oportunidades, no 
México, e o Bolsa Família, no Brasil, entre 

podem utilizar muita mão de obra, portanto 
com redução tanto das vulnerabilidade físi-
cas quanto fi nanceiras de alguns grupos. O 
desafio seria assegurar que as medidas de 
adaptação continuem após o encerramento 
do programa de gastos.

É provável que esses números prelimina-
res mudem com o desenrolar da crise. Não 
há garantia de que os elementos verdes do 
estímulo fi scal tenham êxito, seja na geração 
de trabalho, seja na mudança do conjunto de 
carbono na economia. E mesmo no melhor 
cenário, as intervenções fiscais não serão 
sufi cientes para eliminar o risco de aprisio-
namento de carbono e vulnerabilidade cli-
mática. Contudo, a oportunidade para dar 
início a investimentos verdes e lançar as bases 
para economias de baixo carbono é real e 
deve ser aproveitada. 

Transformações fundamentais em 
médio e longo prazos 
A incorporação sólida de componentes de 
investimento de baixo carbono e alta fl exi-
bilidade em expansões fi scais para comba-
ter a crise fi nanceira não será sufi ciente para 
impedir os problemas de longo prazo causa-
dos pela mudança climática. São necessárias 
transformações fundamentais em proteção 
social, fi nanciamento de carbono e pesquisa 
e desenvolvimento em mercados energéticos 
e na gestão de terra e água.

Em médio e longo prazos, o desafio é 
encontrar novos caminhos para alcançar 
metas idênticas de desenvolvimento susten-
tável e limite à mudança climática. Alcançar 
um acordo global equânime e justo seria um 
passo importante para evitar o pior cená-
rio. Mas isso exige transformar o estilo de 
vida altamente dependente de carbono dos 
países ricos (e dos ricos de toda parte) e os 
caminhos de crescimento dependentes de 
carbono dos países em desenvolvimento, 
o que exige mudanças socioeconômicas 
complementares.

As modificações de normas sociais que 
recompensam o estilo de vida de baixo 
carbono podem ser o elemento poderoso 
de sucesso (ver Capítulo 8). Contudo, as 
mudanças de comportamento precisam 
ser combinadas com reforma institucional, 
fi nanciamento adicional e inovação tecno-
lógica para evitar aumentos irreversíveis e 
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as melhores inovações em política social em 
décadas.19

A crise ruiu a crença em mercados não 
regulados. Como consequência, espera-se 
melhor regulamentação, maior intervenção 
e melhor responsabilidade por parte dos 
governos. Para lidar com a mudança climá-
tica, é necessária a regulamentação adicional 
de clima em termos inteligentes para indu-
zir abordagens normativas para mitigação e 
adaptação. As políticas criam uma abertura 
para a escala e o âmbito das intervenções 
governamentais necessárias, com o propósito 
de corrigir a mudança climática – o maior 
fracasso de mercado na história humana.
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pois os modelos projetam que, em 2100, 
a temperatura média global aumentará 
de 2,5 a 7°C acima dos níveis pré-indus-
triais,3 o que dependerá da quantidade 
e velocidade do crescimento da produ-
ção de energia, dos limites das fontes 
de energia de combustíveis fósseis e do 
ritmo do desenvolvimento de tecno-
logias sem carbono (ver Capítulo 4). 
Embora o aumento dessa temperatura 
pareça modesto se comparado com as 
variações sazonais, a parte mais inferior 
desse intervalo equivale a mover Oslo 
para Madri. A parte superior equivale 
ao aquecimento que vem ocorrendo 
desde o pico da última era glacial, que 
ocasionou o degelo da camada de gelo 
com dois quilômetros de espessura que 
cobria a Europa setentrional e a Amé-
rica do Norte (Schneider von Deimling 
et al., 2006). Para as próximas décadas, 
as projeções do aumento da tempera-
tura média global são de 0,2 a 0,3°C por 
década,4 uma velocidade de mudança 
que afetará a capacidade de adaptação 
de espécies e ecossistemas (ver Foco B 
sobre biodiversidade).

A defi nição de “interferência antro-
pogênica perigosa” será uma decisão 
política, não uma determinação cientí-

sistemas se adaptarem ao aquecimento 
global é posta à prova para variações de 
mais de 2°C de aquecimento (Smith et 
al., 2009). Se o mundo pudesse limitar 
o aumento da temperatura de causa 
antropogênica em cerca de 2°C acima 
do nível pré-industrial, seria possível 
limitar perdas signifi cativas de gelo na 
Groen lândia e Antártida ocidental e a 
subsequente elevação do nível do mar, 
reduzir a ocorrência de enchentes, secas 
e incêndios fl orestais em muitas regiões, 
limitar o aumento de morte e doenças 
decorrentes da disseminação de infec-
ções e diarreia e do calor extremo, evi-
tar a extinção de mais de um quarto de 
todas as espécies conhecidas e impe-
dir o declínio signifi cativo na produ-
ção global de alimentos (Parry et al., 
2007).

Porém, mesmo a estabilização de 
temperaturas globais em 2°C acima dos 
níveis pré-industriais mudaria muito 
o mundo. Desde a era pré-industrial, 
a Terra aqueceu em média 0,8°C, e as 
regiões de latitude alta já estão sofrendo 
problemas ambientais e culturais; 
outros impactos serão inevitáveis com 
a continuação do aquecimento. Um 
aquecimento de 2°C causará eventos 
climáticos extremos mais frequentes e 
mais fortes, além de escassez de água 
em muitas regiões do mundo, dimi-
nuição na produção de alimentos em 
várias regiões tropicais e ecossistemas 
danifi cados, com a maior perda de reci-
fes de coral decorrente de aquecimento 
e acidifi cação dos oceanos.

O mundo deve agir rapidamente 
para alterar as trajetórias das emissões, 

O artigo 2o da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática estabelece a meta de alcan-
çar uma “estabilização de emissões 
de gases de efeito estufa a um nível 
que evitaria interferência antropogê-
nica perigosa no sistema climático”.2 
De acordo com essa Convenção, 
deve-se evitar a interferência “peri-
gosa”, ou seja, manter os níveis atuais 
de emissões de modo a “permitir que os 
ecossistemas se adaptem naturalmente 
à mudança climática, garantir que a 
produção de alimentos não seja amea-
çada e possibilitar que o desenvolvi-
mento econômico prossiga de maneira 
sustentável”. Não está claro se é possível 
atingir totalmente esse objetivo, porque 
o aquecimento já observado tem sido 
ligado a aumentos de secas, enchentes, 
ondas de calor, incêndios fl orestais e 
pluviosidade intensa que estão amea-
çando os seres humanos e a natureza.

Há evidências convincentes de que a 
capacidade de as sociedades e os ecos-

Não resta mais nenhuma dúvida: o clima está mudando. Existe um consenso científi co de que o mundo está se tornando 
mais quente, fato essencialmente atribuível às atividades humanas. Segundo o Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática (Intergovernmental Panel on Cli mate Change – IPCC, 2007b), em seu quarto relatório de avaliação: “O aque-
cimento do sistema climático é inquestionável”.1 Durante quase um milhão de anos antes da Revolução Industrial, a con-
centração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera variou entre 170 e 280 partes por milhão (ppm). Os níveis atuais 
estão muito acima desse intervalo – 387 ppm –, maior do que o ponto mais alto, pelo menos dos últimos 800 mil anos, e a 
velocidade de crescimento estaria acelerada (Raupach et al., 2007). Conforme os cenários de altas emissões, até o fi nal do 
século XXI as concentrações poderão ultrapassar aquelas sofridas pelo planeta durante dezenas de milhões de anos.

A ciência da mudança climáticafoco A

 1 O Painel Intergovernamental sobre 
Mudança Climática (IPCC) foi criado 
em 1988 como um esforço conjunto da 
Organização Meteorológica Mundial e 
do Programa do Meio Ambiente das 
Nações Unidas para resumir o estado do 
conhecimento científi co sobre mu dança 
climática em uma série de avaliações 
periódicas importantes. A primeira de las 
foi concluída em 1990, a segunda em 
1995, a terceira em 2001 e a quarta 
em 2007.

 2 Disponível em: <http://unfccc.int/es sen-
tial_background/convention/back-
ground/items/1353.php>. Acesso em: 
30 ago. 2009.

 3 O aumento de temperaturas nos polos 
será cerca do dobro da média global.

 4 Os aumentos observados foram em 
média de 0,2°C por década desde 1990, 
o que nos deu confi ança para as pro-
jeções futuras. Ver Intergovernmental 
Panel on Cli mate Change (2007a, tabela 
3.1), que fornece um intervalo de 0,1 a 
0,6°C por década, em todos os cenários.
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passar limiares irreversíveis e o desafi o 
de limitar o aquecimento a 2°C.

Como funciona o sistema 
climático
O clima da Terra é determinado pela 
entrada de energia do sol, pela saída 
de energia irradiada do planeta e pelas 
trocas de energia entre atmosfera, terra, 
oceanos, gelo e seres vivos. A composi-
ção da atmosfera é muito importante, 
pois alguns gases e aerossóis (partícu-
las muito pequenas) afetam o fl uxo da 

mudança, a velocidade desta, o risco de 
uma mudança repentina ou abrupta e 
a probabilidade de ultrapassar limiares 
irreversivelmente perigosos. Espera-se 
que o determinado como um grau peri-
goso de mudança climática dependa 
dos efeitos nos seres humanos e nos 
sistemas naturais e da capacidade de 
adaptação destes. Este foco analisa o 
funcionamento do sistema climático, 
as mudanças observadas até o presente, 
o que seria um mundo 2°C mais quente 
contra um em 5°C, os riscos de ultra-

fi ca. Uma década após o Protocolo de 
Kyoto, quando adentramos o primeiro 
período de contabilidade rigorosa das 
emissões pelos países desenvolvidos, 
o mundo está negociando o curso de 
ação para as próximas décadas, que, 
de modo geral, determinará se nossos 
fi lhos herdarão ou não um planeta que 
se estabilizou em uma temperatura 
2°C mais quente ou se traçou uma tra-
jetória de temperaturas mais altas. O 
termo “perigoso” compreende vários 
componentes – a magnitude total da 

QUADRO FA.1.  O ciclo do carbono

A quantidade de dióxido de carbono 
(CO2) na atmosfera é controlada pelos 
ciclos biogeoquímicos que redistribuem 
o carbono entre o oceano, a terra, os 
seres vivos e a atmosfera. Atualmente, a 
atmosfera contém aproximadamente 824 
gigatoneladas (Gt) de carbono. Em 2007, 
as emissões antropogênicas de carbono 
totalizaram cerca de 9 Gt de carbono, das 
quais aproximadamente 7,7 Gt (ou 28,5 Gt 
de CO2) tiveram origem em combustíveis 
fósseis, e o restante refere-se às mudanças 
de cobertura da terra. (Um Gt equivale a 
um bilhão de toneladas. Para converter as 
emissões de carbono e fl uxos em quanti-
dades de CO2 , multiplique a quantidade 
de carbono por 3,67.) 

Atualmente, a concentração atmosférica 
de CO2 está aumentando a uma taxa de 2 
partes por milhão (ppm) por ano, equiva-
lente a um aumento na carga atmosférica 
de carbono de cerca de 4 Gt por ano (em 
outras palavras, cerca de metade das 
emissões de combustíveis fósseis de CO2 
ocasiona um aumento em longo prazo 
na concentração atmosférica). O restante 
das emissões de CO2 é capturado por 
“sumidouros de carbono” – o oceano e 
os ecossistemas terrestres. Os oceanos 
recebem até cerca de 2 Gt de carbono por 
ano (a diferença entre 90,6 e 92,2 indicada 
na fi gura, mais um pequeno fl uxo da terra 
para o oceano). A absorção líquida de car-
bono pelos oceanos e sistemas terrestres 
(fotossíntese menos respiração) e as esti-
mativas de emissões a partir da mudança 
do uso do solo e da combustão de com-
bustíveis fósseis resultariam em concen-
trações atmosféricas mais altas dos que as 
registradas. Ao que parece, atualmente, os 
ecossistemas terrestres estão absorvendo 
o excesso. Presume-se que um chamado 

“sumidouro residual” de 2,7 Gt resultaria 
principalmente de mudanças na cobertura 
da terra (aumentos líquidos em cobertura 
fl orestal a partir de refl orestamento e fl o-
restamento maior do que desmatamento) 
e maior absorção de carbono em razão do 
melhor crescimento das fl orestas mundiais 
em resposta a concentrações de CO2 mais 
elevadas (conhecido como o efeito de fer-
tilização de CO2). 

Os ecossistemas terrestres detêm cerca 
de 2.300 Gt de carbono – aproximada-
mente 500 Gt em biomassa acima do 
solo e cerca de três vezes a quantidade 
em solos. A redução do desmatamento 
precisa ser um componente importante 
na redução do crescimento de emissões. 
Mesmo com todos os esforços para 
aumentar o armazenamento de carbono 

no solo, haverá desafi os à medida que o 
clima muda e aumenta a frequência de 
incêndios, pragas, secas e problemas pelo 
calor. Se as emissões de combustíveis fós-
seis continuarem na trajetória do cenário 
de referência, poderá haver redução, ou 
mesmo reversão, dos ecossistemas terres-
tres, pois eles passarão a ser uma fonte de 
emissões até o fi nal do século, conforme 
alguns modelos. Além disso, oceanos mais 
quentes absorverão CO2 mais devagar, 
assim, uma fração maior das emissões 
de combustíveis fósseis permanecerá na 
atmosfera.

Fontes: Fischlin et al. (2007), Intergovernmen-
tal Panel on Cli mate Change (2000, 2001), 
Canadell et al. (2007), Houghton (2003), Pren-
tice et al. (2001) e Sabine et al. (2004).

ATMOSFERA (824)

Produção
primária

bruta

Reservatório no solo 
e emissões por 

mudança do uso 
do solo da terra

Fluxo do 
oceano para 

atmosfera

OCEANO (38.000)

119,6

VEGETAÇÃO E SOLOS (2.300)

120,2 2,7 1,5 90,692,2

Respiração
Combustão de combustível 
fóssil e processo industrial

7,7

Fluxo natural
Carbono (Gt)

Fluxo antropogênico
RESERVATÓRIO (carbono 
armazenado)

Fonte: Adaptada de IPCC (2007b).
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mais o efeito do gás de efeito estufa 
natural. A concentração média global 
de CO2 aumentou signifi cativamente 
desde o início da Revolução Industrial, 
principalmente nos últimos cinquenta 
anos. No século XX, a concentração de 
CO2 aumentou de cerca de 280 ppm 
para 387 ppm – quase 40% –, princi-
palmente em razão da queima de com-

criado pelos níveis naturais desses gases 
é o “efeito do gás de efeito estufa natu-
ral”. Esse efeito aquece o mundo cerca 
de 33°C mais do que o normal, mantém 
a água do mundo em estado líquido e 
permite a existência de vida do Equador 
até próximo aos polos.

Os gases liberados a partir das ati-
vidades humanas amplifi caram ainda 

radiação solar que entra e da radiação 
infravermelha que sai. Vapor d’água, 
CO2, metano (CH4), ozônio (O3) e 
óxido nitroso (N2O) são gases de efeito 
estufa (GEE) encontrados natural-
mente na atmosfera. Eles escapam da 
superfície quente da Terra e impedem 
a fuga de energia infravermelha (calor) 
para o espaço. O efeito de aquecimento 
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Figura FA.1 Aumento das emissões globais de gases de efeito estufa

Fonte: Reproduzida de Barker et al. (2007).
Nota: Essa fi gura mostra as fontes e taxas de crescimento de alguns dos gases de efeito estufa de médio a longo prazos. Combustíveis fósseis e mudança do uso do solo têm sido 
as principais fontes de CO2, enquanto a energia e a agricultura têm contribuição igual para as emissões de CH4. O N2O vem principalmente da agricultura. Outros gases de efeito 
estufa não incluídos na fi gura são carbono grafi te (fuligem), ozônio troposférico e halocarbonos. As comparações das emissões equivalentes de gases diferentes baseiam-se no 
uso do Potencial de Aquecimento Global de 100 anos; ver explicação na nota 5.

03-RBM-2010-FocoA.indd   7203-RBM-2010-FocoA.indd   72 21/06/2010   11:58:0021/06/2010   11:58:00



 A ciência da mudança climática 73

bustíveis fósseis à base de carbono e, 
em escala menor, do desmatamento e 
das mudanças no uso do solo (Quadro 
FA.1). Atualmente, a combustão de 
carvão, petróleo e gás natural contribui 
com 80% do CO2 emitido em um ano, 
enquanto a mudança do uso do solo e 
o desmatamento respondem pelos 20% 
restantes. Em 1950, as contribuições 
por parte de combustíveis fósseis e uso 
do solo eram praticamente iguais; desde 
então, o uso de energia cresceu em um 
fator de 18. As concentrações de outros 
gases que retêm calor, como metano e 
óxido nitroso, também aumentaram 
como resultado da combustão de com-
bustíveis fósseis, das atividades agríco-
las e industriais e da mudança do uso 
do solo (Figura FA.1).5
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Figura FA.2 Principais fatores que afetam o clima desde a Revolução Industrial

Fonte: Adaptada de Karl, Melillo e Peterson (2009).
Nota: Essa fi gura exibe a quantidade de infl uência de aquecimento (barras cinza claro) ou de arrefecimento (barras 
cinza escuro) que os diferentes fatores tiveram no clima da Terra desde o início da era industrial (de cerca de 1750 até 
o presente). Os resultados estão em watts por metro quadrado. A parte superior do quadro contém todos os principais 
fatores provocados por ação humana, enquanto a segunda contém o sol, o único fator natural importante com efeito 
de longo prazo sobre o clima. O efeito de arrefecimento de cada vulcão também é natural, mas com existência relativa-
mente breve (de 2 a 3 anos), portanto sua infl uência não foi incluída nessa fi gura. A parte inferior do quadro mostra que 
o efeito líquido total (infl uências de aquecimento menos infl uências de arrefecimento) das atividades humanas é uma 
forte infl uência de aquecimento. As linhas fi nas em cada barra apresentam uma estimativa da faixa de incerteza.
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Figura FA.3 A temperatura média anual global e a concentração de CO2 continuam a subir, 1880-2007

Fonte: Adaptada de Karl, Melillo e Peterson (2009).
Nota: As barras cinza claro indicam temperatura acima da média de 1901-2000; as cinza escuro, temperaturas 
abaixo da média. A linha mostra o aumento da concentração de CO2. Enquanto há uma clara tendência de aqueci-
mento global de longo prazo, cada ano em si não mostra um aumento de temperatura relativo ao ano anterior, e 
alguns anos apresentam mudanças maiores do que outros. Ano após ano, essas fl utuações na temperatura são 
atribuídas a processos naturais, como os efeitos do El Niño, La Niña e erupções vulcânicas.

 5 Segundo as estimativas mais recentes da 
Organização Meteorológica Mundial, 
a concentração média de CO2 em 2008 
foi de 387 partes por milhão (ppm). 
As concentrações de metano e óxido 
ni troso também aumentaram, al can-
çando va lores de 1.789 e 321 partes 
por bilhão (ppb), respectivamente. A 
concentração de dióxido de carbono 
equivalente (CO2e) é a quantidade 
que descreve, para uma dada mistura 
e quan tidade de gases de efeito estufa, 
a quantia de CO2 que teria o mesmo 
potencial para contribuir com o aque-
cimento global medido em um deter-
minado período. Por exemplo, para 
a mesma massa de gás, o Potencial de 
Aquecimento Global (PAG) para o me -
tano em um período de 100 anos é 25, 
e para o óxido nitroso, 298. Isso quer 
dizer que as emissões de uma tonelada 
de metano e óxido nitroso, respectiva-
mente, causariam a mesma infl uência 
de aquecimento que as emissões de 25 e 
298 de toneladas de dióxido de carbono. 
Felizmente, a massa de emissão desses 
gases não é tão grande quanto do CO2, 
portanto sua infl uência no aquecimento 
é menor. Observe, porém, que, em di -
ferentes períodos, os índices de PAG 
podem variar: por exemplo, o PAG de 
médio prazo (20 anos) para o metano é 
75, o que indica que, em períodos cur-
tos, as emissões de metano são muito 
importantes e seu controle pode reduzir 
o ritmo da mu dança climática.
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Figura FA.4 Derretimento da manta de gelo da Groenlândia

Fontes: Painel superior: adaptado de Acia (2005) e Cooperative Institute for Environmental Sciences (Cires). Dis-
ponível em: <http://cires.colorado.edu/steffen/greenland/melt2005/>. Acesso em: jul. 2009. Painel inferior: reprodu-
zido de Mote (2007).
Nota: Nos mapas da Groenlândia, as áreas em cinza-claro mostram a extensão do degelo no verão, que aumentou 
drasticamente nos últimos anos. Em 2007, houve uma perda de mais de 10% em relação a 2005. O gráfi co de barras 
mostra que, apesar da variação anual na coberta de gelo, há mais de uma década ocorre perda signifi cativa.

aquecimento provoca mudança cli-
mática de longo prazo. Entretanto, os 
efeitos no aquecimento das emissões 
de metano duram apenas algumas 
décadas, e os efeitos no clima decor-
rentes de aerossóis – os quais podem 
aprisionar o calor, como carbono gra-
fi te (fuligem), ou reduzir o calor, como 
os sulfatos refl exivos7 – duram apenas 
de alguns dias a semanas (Forster et al., 
2007). Portanto, enquanto uma queda 
acentuada nas emissões de CO2 a par-
tir da combustão de carvão nas próxi-
mas décadas reduziria o aquecimento 
em longo prazo, a redução associada 
no efeito arrefecedor das emissões de 
enxofre, causada principalmente pela 
combustão de carvão, levaria provavel-
mente a um aumento de 0,5°C.

Atualmente, as temperaturas já estão 
0,8°C acima dos níveis pré-industriais 
(Figura FA.3). Não fosse a infl uên-
cia arrefecedora das partículas refl e-
toras (como os aerossóis de sulfatos) 
e as décadas em que as temperaturas 
oceânicas demoraram para entrar em 
equilíbrio com a crescente retenção de 
radiação infravermelha, a temperatura 
média mundial, em razão do aumento 
causado pelas atividades humanas, pro-
vavelmente estaria 1°C mais quente do 
que a presente. Assim, as concentrações 
de gases de efeito estufa atuais, sozi-
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 6 Os compostos halocarbonos são pro-
dutos químicos que contêm átomos de 

  carbono ligados a átomos halógenos 
(fl úor, cloro, bromo ou iodo). Esses 
compostos tendem a ser muito persis-
tentes e não reativos. Até serem banidos 
para proteger a camada de ozônio, mui-
tos eram normalmente usados como 
refrigerantes e para formar materiais 
isolantes. Uma vez que esses compostos 

Alguns poluentes introduzidos pelos 
humanos aquecem a Terra e outros a 
resfriam (Figura FA.2). Alguns têm 
efeito duradouro, enquanto outros 
não. Ao reter radiação infravermelha, 
o dióxido de carbono, o óxido nitroso 
e os halocarbonos6 aquecem a Terra, e, 

  também causam aquecimento global, 
sua proibição, conforme o Protocolo de 
Montreal e aditamentos subsequentes, 
ajudou a limitar o aquecimento global 
(de fato, mais do que o Protocolo de 
Kyoto). Os compostos de substituição 
introduzidos realmente contribuem para 
o menor aquecimento global e para a 
manutenção de ozônio, porém o uso 
mais amplo das substituições poderia 
exercer uma infl uência signifi cativa sobre 
o aquecimento no período, e, portanto, 
as emissões de tais compostos devem ser 
reduzidas nas próximas décadas.

 7 A remoção natural das partículas de sul-
fato da atmosfera em algumas semanas 
após sua formação é também um con-
tribuinte primário da acidifi cação da 
precipitação (chuva ácida), que reduz 
a fertilidade do solo, danifi ca plantas e 
prédios, e prejudica a saúde humana.

como as maiores concentrações desses 
gases duram séculos, sua infl uência no 
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Mapa FA.1 Variação regional em tendências climáticas globais nos últimos 30 anos

Fonte: Goddard Institute for Space Studies. Disponível em: <http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/do_nmap.py?year_last=2009&month_last=07&sat=4&sst=1&type=anoms&m
ean_gen=07&year1=1990&year2=2008&base1=1951&base2=1980&radius=1200&pol=reg>. Acesso em: jul. 2009.
Nota: O mapa indica aumentos médios em temperaturas (°C) desde 1980 até o presente, quando comparados com aqueles ocorridos nas três décadas anteriores. O aquecimento 
tem sido maior nas latitudes altas, principalmente no hemisfério norte.

Fonte: Goddard Institute for Space Studies. Disponível em: <http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/precipcru/do_PRCmap.py?type=1&mean_gen=0112&year1=1980&year2=2000&base1
=1951&base2=1980>. Acesso em: maio 2009.
Nota: Os tons de cinza mais claros indicam diminuição da precipitação em milímetros por dia; os tons mais escuros indicam aumentos desde 1980 até o presente, quando com-
paradas com as reduções ocorridas nas três décadas anteriores. As secas têm sido maiores no interior de continentes, enquanto as chuvas são mais intensas em muitas áreas 
costeiras. A mudança geográfi ca de distribuição de precipitação traz sérias implicações para a agricultura.
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Figura FA.5    Barras “ardentes” mais quentes: avaliação de riscos aumentou de 2001 a 2007 

Fonte: Smith et al. (2009).
Notas: A fi gura mostra os riscos da mudança climática, como descrito em 2001 (à esquerda) em comparação com os dados atualizados (direita). As consequências das alte-
rações climáticas são mostradas como barras e os aumentos da temperatura média global (°C) em relação aos níveis de hoje (0 graus e 5 graus). Cada coluna corresponde a 
um tipo específi co de impacto. Por exemplo, “sistemas únicos e ameaçados”, tais como prados alpinos ou ecossistemas árticos, são os mais vulneráveis (ilustrados pelo som-
breamento da coluna A) e apenas uma pequena mudança na temperatura pode levar a grandes perdas. A mudança de tonalidade representa o aumento progressivo dos níveis 
de risco do mais claro para o mais escuro. Entre 1900 e 2000 a temperatura média global aumentou em ~ 0,6°C (e quase 0,2°C na década) e já levou a alguns impactos. Desde 
2001, o risco de danos avaliados aumentou mesmo para temperaturas de 1°C superiores em relação aos níveis de hoje, ou cerca de 2°C acima dos níveis pré-industriais.
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nhas, estão próximas de levar o mundo 
a um aquecimento de 2°C, nível que 
pode provocar consequências desastro-
sas e, por que não, “perigosas” (Adger 
et al., 2008; Scientifi c Expert Group on 
Climate Change, 2007).

As mudanças observadas até o 
presente, as implicações delas 
e nossa nova compreensão da 
ciência
Os efeitos das mudanças no clima 
ocorridos desde meados do século XIX 
são particularmente evidentes hoje, 
quando se constatam as temperaturas 
médias do ar e do oceano mais eleva-
das, o degelo em todo o mundo, prin-

cipalmente no Ártico e na Groenlândia 
(Figura FA.4), e o aumento no nível do 
mar. Há menos dias frios, noites frias 
e geadas, enquanto ondas de calor são 
mais intensas e frequentes. Tanto as 
enchentes quanto as secas vêm ocor-
rendo com mais frequência (Millen-
nium Ecosystem Assessment, 2005).8 

O interior dos continentes tende a 
secar, apesar do aumento geral na pre-
cipitação total. Em todo o mundo, a 
precipitação aumentou à medida que 
o ciclo de água do planeta se acelerou 
devido a temperaturas mais quentes, ao 
passo que as regiões do Sahel e Medi-
terrâneo tiveram secas mais frequentes 

 8 Essas mudanças aparentemente contra-
ditórias são possíveis porque, à medida 
que a temperatura sobe, tanto a evapo-
ração quanto a capacidade de retenção 
de água da atmosfera aumentam. Com 
maior vapor d’água na atmosfera, as 
chuvas convectivas tornam-se mais 
intensas, muitas vezes com enchentes. 

  Ao mesmo tempo, temperaturas mais 
elevadas provocam a evaporação mais 
veloz das terras, o que causa esgota-
mento mais rápido da umidade do solo 
e início acelerado de secas. Como resul-
tado, uma região específi ca pode, em 
épocas diferentes, ter tanto enchentes 
maiores como secas mais severas.
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Figura FA.6 Impactos projetados da mudança climática por região 

Fonte: Adaptada de Parry et al. (2007).
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QUADRO FA.2  Saúde do oceano: recifes de coral e acidifi cação do oceano

Nas próximas décadas e séculos, os 
oceanos se tornarão mais ácidos como 
consequência química direta do aumento 
da concentração de CO2 atmosférico. A 
absorção de aproximadamente um terço 
das emissões de CO2 antropogênicas nos 
últimos 200 anos diminuiu o pH da água 
do mar de superfície em 0,1 unidade 
(pH, o grau de acidez ou alcalinidade, é 
medido em uma escala logarítmica, e o 
decréscimo de 0,1 em pH representa um 
aumento de 30% na acidez oceânica). 
A projeção dos decréscimos de pH nas 
águas oceânicas de superfície para os 
próximos 100 anos variam de 0,3 a 0,5 
unidade, o que tornaria o oceano mais 
ácido do que nas últimas dezenas de 
milhões de anos.a Uma das implicações 
maiores da mudança na acidez dos ocea-
nos envolve muitos organismos e animais 
marinhos fotossintéticos, como corais, 
bivalves e algumas espécies de plâncton 
que formam suas conchas e placas com 
carbonato de cálcio. O processo de “cal-
cifi cação” será inibido com a acidez da 
água. Uma das formas de vida mais abun-
dantes a ser afetada será o plâncton, que 
forma a base da cadeia alimentar marinha 
e é uma importante fonte de alimentos 
para peixes e mamíferos marinhos. Com 

base em evidência disponível, há uma 
incerteza signifi cativa se as espécies e os 
ecossistemas marinhos terão condições 
de se aclimatar ou evoluir em resposta às 
rápidas mudanças na química dos ocea-
nos. A pesquisa sobre os impactos de altas 
concentrações de CO2 em oceanos ainda 
está engatinhando. 

Entretanto, para os recifes de coral, as 
consequências adversas já estão se tor-
nando evidentes. Esses recifes estão entre 
os ecossistemas marinhos mais vulnerá-
veis à mudança climática e à composição 
atmosférica e estão ameaçados por uma 
combinação de impactos humanos diretos 
e mudança climática global. A perda des-
ses recifes afetaria diretamente milhões de 
pessoas. Recifes de coral, tanto tropicais 
como de águas profundas, são centros 
globais de biodiversidade. Eles fornecem 
anualmente bens e serviços de cerca de 
US$ 375 bilhões por ano para aproxima-
damente 500 milhões de pessoas. Cerca 
de 30 milhões das pessoas mais pobres do 
mundo dependem diretamente dos ecos-
sistemas dos recifes de coral para obter 
alimentos. 

Esses recifes já estão sendo empurra-
dos para além de seus limites térmicos 
pelos recentes aumentos de temperatura. 

As temperaturas mais altas da superfície 
do mar afetam os corais e provocam seu 
branqueamento (a perda ou morte da alga 
simbiótica), que, frequentemente, causa 
mortalidade em ampla escala. É provável 
que um “ponto de virada” ecológico seja 
cruzado se, em muitas áreas, as tempe-
raturas oceânicas aumentarem mais de 
2°C acima dos níveis pré-industriais, prin-
cipalmente à medida que a acidifi cação 
oceânica reduzir as concentrações de car-
bonato, o que inibe a agregação do recife. 
Com a morte dos corais, macroalgas coloni-
zam os recifes mortos e impedem o cresci-
mento de novos corais. A má administração 
pode aumentar essa dinâmica, pois a pesca 
em excesso de peixes de coral herbívoros 
leva a uma maior superabundância de 
macroalgas, e a perda de sedimento e 
nutrientes decorrente do desmatamento 
e de práticas agrícolas insatisfatórias pro-
move o crescimento de macroalgas, inten-
sifi cando o dano aos corais.

Fontes: Barange e Perry (2008), Doney (2006), 
Fabry et al. (2008) e Wilkinson (2008).
aDeclaração de Mônaco. Disponível em: 
<http://ioc3.unesco.org/oanet/Sympo-
sium2008/MonacoDeclaration.pdf>. Acesso 
em: maio 2009.

e intensas. Precipitações e enchentes 
maiores passaram a ser comuns, e há 
evidência de aumento da intensidade de 
tempestades e ciclones tropicais (Webs-
ter et al., 2005).

Esses impactos não estão distribuí-
dos de maneira uniforme pelo mundo 
(Mapa FA.1). Como esperado, as 
mudanças de temperatura são maiores 
nos polos; no Ártico, algumas regiões 
aqueceram apenas 0,5°C nos últimos 
30 anos.9 Em latitudes baixas, próximas 
ao Equador, uma fatia maior da energia 
infravermelha retida vai para a evapo-

ração, o que limita o aquecimento, mas 
aumenta o vapor de água que cai como 
chuva mais intensa em tempestades 
convectivas e ciclones tropicais.

A resiliência de muitos ecossistemas 
deve provavelmente aumentar nas pró-
ximas décadas por causa de uma combi-
nação dos efeitos da mudança climática 
e outras tensões, como degradação de 
hábitat, espécies invasoras e poluição 
de ar e água. Alterações maiores são 
projetadas em ecossistemas à medida 
que a mudança climática alterna as fai-
xas geográfi cas de espécies de plantas e 
animais. A produtividade na agricul-
tura, na silvicultura e nos pesqueiros 
será afetada, assim como outros ser-
viços ecológicos (Allison et al., 2005). 
No presente, 20 mil conjuntos de dados 
mostram uma ampla faixa de espécies 
em movimento, e as mudanças são em 
média de seis quilômetros por década 

em direção aos polos ou seis metros 
por década montanha acima, como 
resultado aparente do aumento em 
temperaturas (Parry et al., 2007). Essas 
rápidas mudanças estão levando a uma 
assincronia em muitos relacionamentos 
predador-caça já defi nidos; algumas 
espécies estão chegando muito cedo ou 
muito tarde às suas fontes de alimento 
tradicionais.

Nos últimos 20 anos, nossa compre-
ensão da ciência da mudança climática 
melhorou muito. Em 1995, por exem-
plo, o IPCC concluiu: “O saldo de evi-
dências sugere uma infl uência humana 
perceptível no clima global”. Em 2001, 
o mesmo órgão apontou o seguinte: 
“Há evidência nova e robusta de que 
o aquecimento observado nos últimos 
50 anos pode ser atribuído a atividades 
humanas”. Seis anos depois, em 2007, 
indicou (2007a): “O aquecimento do 

 9 O degelo de neve e gelo em latitudes 
altas leva a uma “amplifi cação polar” 
do aumento da temperatura, mediante 
a substituição de partículas refl etoras 
com terra preta ou água aberta; ambas 
absorvem calor e criam um retorno 
positivo de mais calor e degelo.
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Cerca de mais 3 bilhões de pessoas 
sofreriam escassez de água, os corais 
morreriam, cerca de 50% das espécies 
em todo os mundo seriam extintas, a 
produtividade das lavouras tanto na 
zona temperada quanto na tropical 
declinaria, cerca de 30% dos pântanos 
costeiros seriam inundados, o mundo 
teria problemas com vários metros 
de elevação do nível do mar e haveria 
um ônus substancial nos sistemas de 
saúde em decorrência de desnutrição, 
diarreia e doenças cardiorrespiratórias 
(Battisti; Naylor, 2009; Lobell; Fiel, 
2007). Espera-se que os ecossistemas 
terrestres deixem de ser “sumidouros” 
(armazenamento) de carbono e pas-
sem a ser uma fonte de carbono; se este 
for liberado como dióxido de carbono 
ou metano, ele pode acelerar o aque-
cimento global (Global Forest Expert 
Panel on Adaptation of Forests to Cli-
mate Change, 2009). Várias pequenas 
nações insulares e planícies costeiras 
seriam inundadas por tempestades e 
elevação do nível do mar à medida que 
as grandes mantas de gelo derretessem, 
e o modo de vida tradicional dos povos 
do Ártico seria perdido com a retração 
do gelo do mar. 

Evidência recente indica que a perda 
de gelo do mar, o degelo dos cobertores 
de gelo na Groenlândia e na Antártida, 
a velocidade de elevação do nível do 
mar e o degelo do permafrost e de gla-
ciares são mais rápidos do que o espe-
rado da conclusão do relatório do IPCC 
em 2007.11 Novas análises sugerem que 
as secas na África ocidental (Shanahan 
et al., 2009) e a secagem da fl oresta 
Amazônica (Phillips et al., 2009) são 
mais prováveis do que se imaginava 
(Allan; Soden, 2008).

Enquanto a incerteza científi ca tem 
sido citada como um motivo para se 
esperar por mais evidências antes de 
ação para controlar a mudança cli-
mática, essas surpresas recentes ilus-

Ramanathan; Feng, 2008). Atualmente, 
a avaliação de muitos riscos determina 
que estes são maiores do que se pen-
sava, principalmente os riscos de maior 
aumento do nível do mar neste século 
e os aumentos em eventos climáticos 
extremos.

Mudanças futuras se o aumento 
de temperatura ultrapassar 2°C
Os impactos físicos da mudança cli-
mática futura nos seres humanos e 
no meio ambiente incluirão tensões e 
mesmo colapso de ecossistemas, perda 
de biodiversidade, mudança na época 
das estações de crescimento, erosão 
costeira e salinização de aquíferos, 
degelo de permafrost, acidifi cação de 
oceanos (Brewer; Peltzer, 2009; McNeil; 
Matear, 2008; Silverman et al., 2009) e 
variedades diferentes de pragas e doen-
ças. Esses impactos são mostrados para 
temperaturas e regiões diferentes do 
mundo na Figura FA.6.

Os efeitos físicos da mudança cli-
mática futura terão impacto diferente 
na população e no meio ambiente, em 
aumentos diferentes de temperatura 
e em regiões diferentes (ver Figura 
FA.6). Se as temperaturas alcançarem 
2°C acima dos níveis do período pré-
-industrial, a disponibilidade de água 
será reduzida para índices que variam 
de 0,4 a 1,7 bilhão de pessoas em lati-
tudes médias e latitudes baixas semi-
áridas. A população mais afetada pela 
falta de água se localiza principalmente 
na África e na Ásia. Com essas tempera-
turas mais altas, a maioria dos recifes de 
coral pode desaparecer (Quadro FA.2) 
e algumas plantações, principalmente 
cereais, não crescerão bem nos climas 
alterados, prevalecentes em regiões de 
latitude baixa. Cerca de um quarto das 
espécies de plantas e animais provavel-
mente está sob maior risco de extinção 
(ver Foco B) (Parry et al., 2007). As 
comunidades sofrerão maior estresse 
com calor, e as áreas costeiras serão alvo 
de enchentes mais frequentes (Parry et 
al., 2007, tabela TS3).

E se as temperaturas subissem para 
5°C acima dos níveis pré-industriais? 

sistema climático é manifesto. A maior 
parte do aumento observado em tem-
peraturas médias globais desde meados 
do século XX muito provavelmente 
se deve ao aumento observado em 
concentrações de gás de efeito estufa 
antropogênico”.10 

Em 2001 e 2007, a comunidade cien-
tífi ca resumiu a melhor compreensão 
dos impactos ou das razões de preocu-
pação da mudança climática em cinco 
categorias: espécies/ecossistemas únicos 
ameaçados, eventos extremos, alcance 
dos impactos, impactos econômicos 
totais e interrupções em larga escala. 
Nos gráfi cos das “brasas ardentes” da 
Figura FA.5, a intensidade do cinza 
escuro signifi ca o grau de preocupação 
quanto ao efeito em questão. A compa-
ração da coluna B nos painéis esquerdo 
e direito mostra como a mudança nas 
melhores informações possíveis de 
2001 a 2007 moveu a área cinza escuro 
para mais próximo à linha de zero 
grau para eventos extremos – ou seja, 
atualmente, em razão da temperatura 
média mundial, os eventos extremos já 
estão aumentando. A comparação das 
duas colunas E mostra que a ameaça de 
eventos intermitentes, como mudanças 
no sistema de distribuição de calor de 
esteira rolante ou o degelo catastrófi co 
do Ártico que leva a liberações enormes 
de metano, fi cará cada vez maior se o 
mundo aquecer outros 2°C acima dos 
níveis de hoje.

Desde a conclusão do quarto rela-
tório de avaliação do IPCC em 2007, 
novas informações avançaram mais o 
entendimento científi co. Essas infor-
mações trazem observações atualizadas 
de mudanças recentes no clima, melhor 
atribuição de mudança climática obser-
vada a fatores antropogênicos ou natu-
rais, melhor compreensão dos feedbacks 
do ciclo de carbono, novas projeções 
de mudanças futuras em eventos cli-
máticos extremos e o potencial para 
mudança catastrófica (Füssel, 2008; 

 10 O IPCC usa a expressão “muito prova-
velmente” para indicar certeza superior 
a 90%.

 11 Cf. US National Snow and Ice Data 
Center. Disponível em: <http://nsidc.
org>. Acesso em: ago. 2009. Ver tam-
bém Füssel (2008) e Rahmstorf (2007).
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Perda de gelo do mar Ártico
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mudança climática
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Mapa FA.2 Elementos potenciais de virada no sistema climático: distribuição global 

Fonte: Adaptado de Lenton et al. (2008). 
Nota: Várias características em escala regional do sistema climático têm pontos de virada, ou seja, uma pequena perturbação climática em um ponto vital pode disparar uma 
mudança abrupta ou irreversível no sistema. Esses pontos de virada podem ocorrer neste século, o que dependerá do ritmo e da magnitude da mudança climática.

Tabela FA.1 Elementos potenciais de virada no sistema climático: gatilhos, prazo e impactos

Elemento de virada Nível de disparo 
de aquecimento Prazo de transição Principais impactos

Desaparecimento do gelo do mar no verão ártico +0,5 – 2°C ~10 anos (rápido) Aquecimento ampliado e mudança de 
ecossistema

Derretimento da manta de gelo na Groenlândia +1–2°C >300 anos (lento) Elevação do nível do mar de 2 a 7 metros

Derretimento da manta de gelo da Antártica ocidental +3–5°C >300 anos (lento) Elevação do nível do mar de 5 metros

Colapso da circulação termo-halina do Atlântico +3–5°C ~100 anos (gradual) Arrefecimento regional na Europa

Persistência do El Niñ o-oscilação meridional (Enso) +3 – 6°C ~100 anos (rápido) Seca no sudeste da Ásia e em outros lugares

Monção do verão indiano N/D ~1 ano (rápido) Seca

Saara/Sahel e monção na África ocidental +3–5°C ~10 anos (gradual) Maior capacidade

Seca e extinção da fl oresta amazônica +3–4°C ~50 anos (gradual) Perda de biodiversidade e declínio na 
pluviosidade

Guinada para o norte da fl oresta boreal +3–5°C ~50 anos (gradual) Troca de bioma

Aquecimento da água profunda da Antártica Não evidente ~100 anos (gradual) Mudança na circulação do oceano e 
armazenamento reduzido de carbono

Derretimento da tundra Em andamento ~100 anos (gradual) Aquecimento ampliado e troca de bioma

Derretimento de permafrost Em andamento <100 anos (gradual) Aquecimento ampliado pela liberação de metano 
e dióxido de carbono

Liberação de hidratos metano marinhos Não evidente de 1.000 a 100.000 anos Aquecimento ampliado pela liberação de metano 

Fonte: Adaptada de Lenton et al. (2008).
Nota: Opiniões especializadas sobre alguns processos climáticos – como a probabilidade de se passar o ponto de virada em um subconjunto desses sistemas, o derretimento da 
manta de gelo da Antártica ocidental, o derretimento da manta de gelo na Groenlândia, a seca na Amazônia e a circulação oceânica (Krieger et al., 2009) – estimaram em pelo 
menos 16% a probabilidade de um desses eventos sofrer aquecimento de 2-4°C. A probabilidade seria acima de 50% para uma mudança na temperatura média global acima 
de 4°C em relação aos níveis do ano 2000. Em muitos casos, esses números são consideravelmente mais altos do que a probabilidade alocada para eventos catastrófi cos nas 
avaliações atuais de mudança climática; por exemplo, Stern (2007) presumiu uma perda de 5% a 20% das mantas de gelo, com uma probabilidade 10% de aquecimento de 5°C.
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aquecimento, no qual as mudanças 
podem signifi car superar um ponto 
sem volta – em que um sistema entraria 
em um estado diferente, com potencial 
para que deslocamentos ambientais e 
sociais graves acompanhem tal índice 
(Lenton et al., 2008).

Segundo, ninguém vive na tempe-
ratura média global. Os impactos na 
mudança climática terão grandes varia-
ções conforme a região e, com frequên-
cia, com interação com outras tensões 
ambientais. Por exemplo, a evaporação 
e a precipitação estão aumentando e 
assim continuarão em todo o mundo, 
mas, com as mudanças na circulação 
atmosférica, que tem variação regio-
nal, alguns lugares serão mais quentes e 
outros mais secos. Entre as outras con-
sequências prováveis, haverá mudan-
ças nas trajetórias de tempestades, com 
ciclones tropicais mais intensos e even-
tos com altíssima pluviosidade, uma 
linha de neve causando menor área de 
gelo condensado na primavera, maior 
encolhimento dos glaciares (United 
Nations Environ ment Programme – 
World Glacier Moni toring Service, 

mantas de gelo estão especialmente em 
risco de aquecimento global, e parece 
haver mecanismos que poderiam levar 
a mudanças rápidas e de porte na quan-
tidade de gelo que armazenam (Rignot 
e Kanagaratnam, 2006; Steffensen et al., 
2008). Isso é importante, pois a perda 
total do gelo atualmente armazenado 
nas duas mantas fi nalmente levaria a 
uma elevação do nível do mar de apro-
ximadamente 12 metros em todo o 
mundo. Algumas análises indicam que 
esse processo seguiria lentamente em 
um mundo em aquecimento, demo-
rando alguns milênios ou mais. Con-
tudo, estudos recentes indicam que, 
uma vez que essas mantas de gelo que 
estão, em sua maioria, abaixo do nível 
do mar e cercadas por água em aqueci-
mento, seria concebível que sua dete-
rioração ocorresse mais rápido, em 
alguns séculos apenas (Füssel, 2008). 
O derretimento mais agudo de uma 
ou das duas mantas de gelo, com as 
consequentes mudanças na circulação 
oceânica, é apenas uma das inúmeras 
possibilidades de pontos de virada no 
sistema climático de um mundo em 

tram que a incerteza pode ir para o 
outro lado também e que os resultados 
podem ser piores do que o esperado. 
Como destacam a Visão geral e o Capí-
tulo 1, a existência de incerteza garante 
uma abordagem cautelosa à mudança 
climática, em razão do potencial de 
impactos irreversíveis e da inércia no 
sistema climático, na receita de infraes-
trutura e em sistemas socioeconômicos. 

Ultrapassagem de limiares?
Esses impactos não capturam por com-
pleto a probabilidade e a incerteza de 
um aumento em eventos extremos, 
nem defi nem os limiares de eventos 
catastrófi cos irreversíveis. Frequente-
mente, a mudança climática é caracte-
rizada como um aumento gradual da 
temperatura média, porém essa repre-
sentação é inadequada e enganosa em 
pelo menos duas maneiras. 

Primeiro, os registros históricos 
e paleoclimáticos sugerem que as 
mudanças projetadas no clima pode-
riam ocorrer aos saltos, em vez de gra-
dualmente. Como já mencionado, na 
Groenlândia e Antártida ocidental, as 
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Figura FA.7 Maneiras de limitar o aquecimento a 2°C acima dos níveis pré-industriais

Fonte: Allen et al. (2009a). 
Nota: Três trajetórias de emissão de CO2 idealizadas (Figura FA.7a.), cada uma coerente com o total de emissões cumulativas (b) de 1 trilhão de toneladas de carbono. Cada 
trajetória resulta na mesma faixa de aumento de temperatura projetado (c) relativamente à incerteza da resposta do sistema climático (sombreamento em cinza e barra de erro), 
conquanto o total cumulativo não seja afetado. As curvas tracejadas na Figura FA.7a são coerentes com orçamento de 1 trilhão de toneladas, mas quanto mais alto e tardio for o 
pico de emissões, mais rápido as emissões deverão diminuir para que possam permanecer no mesmo orçamento de emissões cumulativas. Os diamantes na Figura FA.7c indicam 
temperaturas observadas em relação a 1900-1920. Enquanto 2°C é o resultado mais provável, os aumentos de temperatura de 4° acima dos níveis pré-industriais não devem ser 
descartados. 

03-RBM-2010-FocoA.indd   8103-RBM-2010-FocoA.indd   81 21/06/2010   11:58:2921/06/2010   11:58:29



cerca de uma década de emissões de 
combustíveis fósseis e ajudaria a limi-
tar o aquecimento em harmonia com 
as reduções nas emissões de CO2. Para 
realmente reduzir o risco de aqueci-
mento excessivo, será aconselhável 
também seguir para emissões negati-
vas. Essa meta, ou seja, não ter novas 
emissões, bem como remover CO2 da 
atmosfera, pode ser possível mediante 
o uso de biomassa para o fornecimento 
de energia, seguido do sequestro de 
carbono (ver Capítulo 4). 
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do cenário de referência liberaria o meio 
trilhão de toneladas restante em 40 anos, 
exigindo que gerações futuras vivessem 
em um mundo em que, essencialmente, 
não ocorresse emissão de carbono.

O conceito de orçamento cumula-
tivo fornece a conjuntura para pensar 
em metas para curto e longo prazos. 
Por exemplo, quanto maiores forem as 
emissões em 2020, menores deverão ser 
em 2050 para se enquadrar no mesmo 
orçamento geral. Se for permitido que 
as emissões de carbono aumentem 
mais 20% a 40% antes do início das 
reduções, o índice de declínio deverá 
ser entre 4% (a trajetória cinza na 
Figura FA.7a) e 8% (trajetória escura) 
a cada ano para manter o orçamento de 
carbono. A título de comparação, em 
Kyoto os países ricos concordaram em 
reduzir as emissões em 5,2% em média 
com relação aos níveis de 1990 para 
o período de 2008 a 2012, enquanto 
as emissões globais totais precisariam 
diminuir de 4% a 8% anualmente para 
limitar o aquecimento em aproximada-
mente 2°C.

O aquecimento causado por outros 
gases de efeito estufa como metano, 
carbono grafi te e óxido nitroso, que 
atualmente contribuem para apro-
ximadamente 25% do aquecimento 
global, signifi ca que será necessário 
um limite ainda menor de CO2 para se 
estar próximo do aquecimento de 2°C 
de causa antropogênica. Esses gases 
de efeito estufa responderiam aproxi-
madamente por 125 bilhões dos 500 
bilhões de toneladas restantes em nosso 
orçamento de emissões, ou seja, o dió-
xido de carbono que pode ser emitido, 
medido em carbono, é realmente ape-
nas cerca de 375 bilhões de toneladas 
(Meinshausen et al., 2009). As medi-
das em curto prazo que reduzem as 
emissões em 2020 de gases potentes, 
porém de vida breve, como metano e 
carbono grafi te ou ozônio troposférico, 
retardam a velocidade do aquecimento. 
De fato, a redução de carbono grafi te 
em 50% ou ozônio em 70% (Wallack 
e Ramanathan, 2009) ou a interrup-
ção do desmatamento compensaria 

2008), cobertura reduzida de neve de 
inverno e gelo do mar, evaporação mais 
rápida da umidade do solo que leva a 
secas e incêndios mais frequentes e de 
maior intensidade, menor extensão de 
permafrost e episódios mais frequentes 
de poluição do ar. Há também pro-
babilidade mundial de deslocamentos 
de período e padrões das monções e 
oscilações de oceano-atmosfera (como 
o El Niño/Oscilação Sul e a Oscilação 
do Atlântico Norte). O Mapa FA.2 e a 
Tabela FA.1 apresentam alguns pontos 
de virada possíveis, sua localização e as 
temperaturas que podem desencadear 
mudança além dos impactos prováveis.

Poderíamos ter como objetivo 
o aquecimento de 2°C e evitar 
5°C ou mais? 
Muitos estudos concluem que a estabi-
lização de concentrações atmosféricas 
dos gases de efeito estufa de CO2 a 450 
ppm ou seu equivalente resultaria ape-
nas em uma chance de 40% a 50% de 
limitar o aumento da temperatura glo-
bal média em 2°C acima dos níveis pré-
-industriais (cf. também Visão geral e 
Capítulo 4). Muitas trajetórias de emis-
são podem nos colocar nesse patamar, 
mas todas exigem que o pico das emis-
sões ocorra na próxima década e, em 
seguida, decline em todo o mundo para 
metade dos níveis atuais até 2050, com 
mais reduções das emissões posterior-
mente. Contudo, para que haja con-
fi ança de que uma certa temperatura 
não será ultrapassada, as reduções das 
emissões devem ser ainda mais profun-
das. Como indicado na Figura FA.7c, 
o “melhor palpite” de uma trajetória a 
2°C não pode excluir a possibilidade de 
alcançar 4°C.

Uma maneira mais incisiva de pensar 
sobre o problema é em termos de orça-
mento de emissões. Manter o aqueci-
mento provocado apenas pelo CO2 em 
2°C exigirá limitar as emissões cumula-
tivas de CO2 em 1 trilhão de toneladas 
(Tt) de carbono (3,7 Tt CO2) (Allen et 
al., 2009b). O mundo já emitiu metade 
dessa quantia nos dois séculos e meio 
anteriores. Para o século XXI, a trajetória 
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E
m Bangladesh, as famílias estão 
decidindo se reconstroem suas 
casas e sua vida após mais uma 
enchente – no passado, as enchen-

tes costumavam ser ocasionais, no entanto 
agora ocorrem com mais frequência – ou se 
tentam a sorte em Daca, a populosa capital. 
Nas grandes florestas do sul da Austrália, 
as famílias estão decidindo se reconstroem 
suas casas após os incêndios mais devasta-
dores da história, cientes de que ainda estão 
à mercê da seca mais longa e severa de que 
se tem notícia. Uma vez que as perdas com 
eventos climáticos e extremos são inevitáveis, 
as sociedades, explícita ou implicitamente, 
escolhem o risco que enfrentam e as estraté-
gias para lidar com ele. Algumas perdas são 
tão elevadas e a capacidade de lidar tão insu-
fi ciente que ocorre interrupção no desenvol-
vimento. À medida que o clima muda, mais 
e mais pessoas estão em risco de cair naquilo 
que se chama “défi cit de adaptação”. 

A redução da vulnerabilidade e a maior 
resiliência ao clima tradicionalmente têm 

fi cado sob a responsabilidade de domicílios 
e comunidades (World Resources Institute et 
al., 2008; Heltberg; Siegel; Jorgensen, 2009) 
por meio de opções de subsistência, aloca-
ções de ativos e preferências locais. A expe-
riência mostra que o processo de tomada de 
decisão, diversidade e aprendizado social são 
características essenciais de comunidades fl e-
xíveis e resilientes (Tompkins; Adger, 2004) 
e que as comunidades vulneráveis podem 
ser agentes efi cazes de inovação e adaptação 
(Enfors; Gordon, 2008). Porém, a mudança 
climática ameaça sufocar os esforços locais, 
exigindo mais de estruturas de apoio nacio-
nais e globais.

A vulnerabilidade da população não é 
estática, e os efeitos da mudança climá-
tica amplifi cam muitas formas de fraqueza 
humana. Cidades populosas expandem-se 
em zonas perigosas. Os sistemas naturais são 
transformados pela agricultura moderna. O 
desenvolvimento de infraestrutura, repre-
sas e estradas criou novas oportunidades 
e também novos riscos para a população. 
A mudança climática, superposta nesses 
processos, traz tensões adicionais para os 
sistemas naturais, humanos e sociais. A sub-
sistência da população precisa funcionar sob 
condições que, quase certamente, mudarão, 
mas não podem ser previstas com certeza.

Independentemente da trajetória de miti-
gação, as temperaturas e outras mudanças 
climáticas nas próximas décadas serão muito 
semelhantes. As temperaturas já estão cerca 
de 1°C acima do nível pré-industrial, e todos 
os cenários realistas de mitigação sugerem 
que se deve esperar mais 1°C em meados do 
século. O mundo a partir de 2050, contudo, 

Redução da vulnerabilidade humana: 
como ajudar a população a se ajudar

CAPÍTULO2

Mensagens importantes

A mudança climática é inevitável. Ela imporá tensões físicas e emocionais, principalmente nos 
países pobres. A adaptação exige processos robustos de tomada de decisão, planejamento para 
um dado período e a consideração de uma ampla gama de cenários climáticos e socioeconô-
micos. Os países podem reduzir os riscos físicos e fi nanceiros associados com clima variável e 
extremo. Também podem proteger os mais vulneráveis. Algumas práticas estabelecidas deverão 
ser ampliadas, como o seguro e a proteção social, e outras terão de ser feitas de maneira 
diferente – como o planejamento urbano e de infraestrutura. Essas ações de adaptação trariam 
benefícios mesmo sem mudança climática. Iniciativas promissoras estão surgindo, mas sua 
aplicação em escala necessária exigirá dinheiro, esforço, engenhosidade e informações.
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será muito diferente de hoje, o que depen-
derá da mitigação. Consideremos duas possi-
bilidades para os fi lhos e netos dessa geração. 
No primeiro cenário, o mundo está a cami-
nho de limitar aumentos de temperatura a 
2°C-2,5°C acima dos níveis pré-industriais. 
No segundo, as emissões são mais elevadas, 
o que gera, fi nalmente, temperaturas cerca de 
5°C ou mais acima dos níveis pré-industriais.1

Mesmo na trajetória de temperatura mais 
baixa, muitos ecossistemas estarão sob tensão 
cada vez maior, padrões de pragas e doenças 
continuarão a mudar, e a agricultura exigirá 
mudanças signifi cativas na prática e no deslo-
camento da população. Em uma trajetória de 
temperatura mais elevada, a maioria das ten-
dências negativas será ainda pior, e as poucas 
tendências positivas, como aumentos na pro-
dutividade agrícola em regiões de colheitas 
mais frias, serão revertidas. A agricultura pas-
sará por uma mudança transformacional em 
práticas e locais, a intensidade das tempesta-
des será mais alta, e o nível do mar provavel-
mente se elevará acima de um metro (Horton 
et al., 2008; Parry et al., 2007; Rahmstrof et 
al., 2007). Enchentes, secas e temperaturas 
extremas serão muito mais comuns (Allan; 
Soden, 2008). A última década foi a mais 
quente historicamente, mas é provável que 
em 2070 mesmo os anos mais frios serão mais 
quentes do que hoje. À medida que aumen-
tam as tensões físicas e biológicas originadas 
da mudança climática, também crescerá a 
tensão social.

Na trajetória mais alta, o aquecimento 
poderia desencadear repercussões em siste-
mas terrestres que dificultariam restringir 
ainda mais o aumento de temperaturas, inde-
pendentemente da mitigação. Essas repercus-
sões rapidamente destruiriam ecossistemas, 
como nas previsões para a Amazônia e as 
turfeiras boreais (ver Foco A). Os indivíduos 

 1 O primeiro é aproximadamente o cenário 
B1 SRES, no qual o mundo está a caminho 
para a estabilização dos gases de efeito estufa 
a 450-550 ppm de CO2e e, fi nalmente, uma 
temperatura de cerca de 2,5°C acima dos 
níveis pré-industriais, e o segundo no qual 
as emissões são signifi cativamente maiores, 
próximas do cenário A1B SRES, que poderia 
levar à estabilização de cerca de 1.000 ppm, 
e, fi nalmente, temperaturas de cerca de 5°C 
acima dos níveis pré-industriais (Solomon et 
al., 2007).

nesse mundo de trajetória mais alta presen-
ciariam perdas cada vez mais aceleradas, e os 
custos repercutiriam por meio de suas socie-
dades e economias – o que exigiria a adap-
tação em uma escala nunca vista na história 
humana. As disputas internacionais devem 
aumentar relativamente pelos recursos, e a 
migração para longe das áreas mais afetadas 
aumentaria (German Advisory Council on 
Global Change, 2008).

Na trajetória mais baixa, a adaptação será 
complexa e dispendiosa, e o desenvolvimento 
do cenário de referência estará longe de ser 
suficiente. A implementação de políticas 
mais amplas e mais aceleradas que provem 
ser bem-sucedidas é tão primordial quanto 
a adaptação que domina a engenhosidade de 
indivíduos, instituições e mercados. Na traje-
tória mais alta, a questão é se o aquecimento 
pode estar se aproximando ou se já chegou 
aos níveis aos quais podemos nos adaptar 
(Adger et al., 2008). Alguns argumentam 
de maneira convincente que ética, cultura, 
conhecimento e atitudes com relação ao risco 
limitam a adaptação humana mais do que 
os limiares físicos, biológicos ou econômicos 
(Repetto, 2008). O esforço de adaptação que 
será exigido das gerações futuras é, portanto, 
determinado pelo quanto a mudança climá-
tica é mitigada de maneira efi caz.

Impactos ambientais graduais implicam 
limites físicos mais fortes no desenvolvimento 
futuro. As políticas climáticas em termos 
inteligentes deverão tratar dos desafios de 
um ambiente de maior risco e maior com-
plexidade. A prática de desenvolvimento deve 
ter melhor capacidade de adaptação a linhas 
de base variáveis, alicerçadas em estratégias 
sólidas quanto ao conhecimento imperfeito 
(Lempert; Schlesinger, 2000). As estratégias 
de plantio devem ser robustas sob condições 
climáticas mais variáveis, mediante a manu-
tenção da uniformidade no longo prazo nos 
resultados, em vez de maximizar a produ-
ção. Os planejadores das cidades costeiras 
devem prever desenvolvimentos demográ-
fi cos e novos riscos decorrentes da elevação 
das marés ou enchentes. Os profi ssionais de 
saúde pública devem se preparar para mudan-
ças surpreendentes em padrões de doenças 
vinculadas ao clima (Keim, 2008). As infor-
mações são fundamentais para estratégias e 
planejamento com base em risco – essa é a 
base da boa política e melhor gestão de risco.
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A gestão de ecossistemas e de seus ser-
viços será muito importante e mais difícil. 
Paisagens bem gerenciadas podem modu-
lar águas de enchentes. Alagados costeiros 
intactos podem servir de amortecedor con-
tra danos de tempestades. Mas a gestão de 
recursos naturais enfrentará um clima em 
rápida mudança com eventos mais extremos 
e com ecossistemas sob ameaças maiores que 
o clima (como mudança do uso do solo e 
demográfi ca) (Millennium Ecosystem Asses-
sment, 2005). A gestão de tais riscos físicos 
é parte de um desenvolvimento inteligente 
em termos climáticos, um passo essencial 
para impedir impactos evitáveis sobre os 
indivíduos.

Contudo, nem todos os impactos físicos 
são evitáveis, especialmente aqueles vincu-
lados a eventos catastrófi cos extremos cuja 
probabilidade é de difícil avaliação sob a 
mudança climática. A eliminação do risco de 
eventos mais extremos não é possível, e ten-
tar fazê-lo pode ser extremamente oneroso, 
dada a incerteza sobre o local e a precisão dos 
impactos. É fundamental que tanto domi-
cílios quanto governos estejam preparados 
economicamente. Isso exigirá mecanismos 
fl exíveis de divisão de risco. 

Como aborda o Capítulo 1, os pobres têm 
menor capacidade de gerenciar riscos físicos e 
fi nanceiros e de tomar decisões de adaptação 
de longo prazo. A vida deles é mais afetada 
pelo clima, seja por praticarem a agricultura 
de subsistência, seja por serem invasores sem-
-terra em uma planície em zona suburbana. 
Além dos pobres, outros grupos sociais tam-
bém sofrem, pois estão desprovidos de direitos, 
ativos produzidos e voz (Ribot, no prelo). A 
política social, um complemento fundamen-
tal para a gestão de risco físico e fi nanceiro, 
apresenta muitos mecanismos para ajudar a 
gerenciar o risco que afeta os mais vulneráveis 
e para capacitar as comunidades para se torna-
rem agentes de gestão de mudança climática.

Este capítulo concentra-se nas medidas 
que ajudarão os indivíduos a lidar com o 
clima variável hoje e com as mudanças climá-
ticas que ocorrerem nas próximas décadas. 
Primeiro, ele descreve uma estrutura política 
com base nas estratégias que são sólidas no 
tocante à incerteza climática e nas práticas de 
gestão que são adaptativas em face das condi-
ções dinâmicas. Em seguida, examina riscos 
de gestão físicos, fi nanceiros e sociais.

Gestão adaptativa: a vida com 
mudança

A mudança climática acrescenta uma fonte 
adicional de questões desconhecidas a serem 
geridas por decisores. No mundo real, diaria-
mente, estes tomam decisões sob a infl uên-
cia de incertezas, mesmo na ausência de 
mudança climática. Os fabricantes investem 
em instalações de produção flexíveis que 
podem ser lucrativas por meio de uma gama 
de volumes de produção para compensar 
a demanda imprevisível. Os comandantes 
militares insistem em superioridade numé-
rica acachapante. Os investidores fi nanceiros 
se protegem contra fl utuações nos mercados 
pela diversifi cação. É provável que todas essas 
formas de proteção produzam resultados 
abaixo do esperado com relação a qualquer 
expectativa de futuro, mas são importantes 
em face da incerteza (Lempert; Schlesinger, 
2000; Lempert, 2007).

Um conjunto de incertezas sobre demo-
grafia, tecnologia, mercados e clima exige 
políticas e decisões de investimentos com base 
em conhecimento imperfeito e incompleto. 
Os tomadores de decisão locais e na cionais 
deparam-se com incertezas ainda maiores, 
pois as projeções tendem a perder a precisão 
em escalas mais refi nadas – um problema ine-
rente à redução de modelos não refi nados e 
agregados. Se os parâmetros não podem ser 
observados e medidos (Lewis, 2007), as estra-
tégias sólidas (ver Capítulo 1) que tratam 
diretamente da realidade de um mundo com 
as linhas de base em alteração e perturbações 
intermitentes (Lempert; Schlesinger, 2000; 
Lempert; Collins, 2007) são a conjuntura 
apropriada no contexto de probabilidades 
desconhecidas.

A aceitação de incerteza como inerente 
ao problema de mudança climática e à soli-
dez como critério de decisão implica alte-
rar estratégias de tomada de decisão para 
investimentos duradouros e planejamento 
de longo prazo. E exige repensar aborda-
gens tradicionais que presumem um modelo 
determinístico do mundo no qual o futuro é 
imprevisível.

Primeiro, deve-se dar prioridade a opções 
de menor risco: opções de investimento e 
políticas que tragam benefícios mesmo sem 
a mudança climática. As opções existem em 
quase todos os domínios, em gestão de terra 
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e água (ver Capítulo 3), no saneamento para 
reduzir doenças provocadas pela água (con-
trole de vazamento de esgotos), em redução 
de risco de desastre (evitar zonas de alto 
risco), em proteção social (dar assistência aos 
pobres). Contudo, tais opções nem sempre 
são implementadas, em parte por causa da 
falta de informação e dos custos de transação, 
e também em decorrência de falhas cogniti-
vas e políticas (ver Capítulo 8) (Bazerman, 
2006).

Segundo, a compra de “margens de segu-
rança” em novos investimentos pode aumen-
tar a resiliência climática, muitas vezes a 
baixo custo. Por exemplo, o custo marginal 
da construção de uma represa em posição 
mais elevada ou da inclusão de grupos adi-
cionais em um esquema de proteção social 
pode ser baixo (Groves; Lempert, 2007). As 
margens de segurança respondem não ape-
nas pelos possíveis impactos da mudança cli-
mática (eventos mais graves), mas também 
pela incerteza no desenvolvimento socioeco-
nômico (mudanças em demanda).

Terceiro, as opções de condições reversí-
veis e fl exíveis precisam ser favorecidas, acei-
tando-se que as decisões possam ser erradas e, 
portanto, mantendo o custo de sua reversão o 
mais baixo possível. O planejamento urbano 
restritivo decorrente de resultados incertos 
de enchentes pode ser revertido de maneira 
mais fácil e econômica do que opções de reti-
rada ou de proteção futuras. O seguro apre-
senta maneiras fl exíveis de gerenciar o risco 
e proteger o investimento necessário quando 

há incerteza quanto à direção e à magnitude 
da mudança (Ward et al., 2008). Os agriculto-
res que passam a usar variedades tolerantes à 
seca (em vez de investir em irrigação) podem 
usar o seguro para proteger seu investimento 
sazonal em novas sementes contra uma seca 
excepcionalmente severa. Quanto às áreas 
sujeitas a tempestades, uma combinação de 
sistemas de aviso antecipado, planos de eva-
cuação e seguro de imóveis (possivelmente 
caros) pode dar maior fl exibilidade para sal-
var vidas e substituir casas do que proteger 
áreas costeiras inteiras com infraestrutura 
ou delas retirar sem necessidade a população 
(Hallegatte, 2009).

Quarto, a institucionalização de plane-
jamento em longo prazo exige análise de 
cenários futuros e uma avaliação de estra-
tégias considerando a maior variedade de 
futuros possíveis. Isso leva a revisões perió-
dicas de investimento (e, se necessário, aná-
lises) e melhora políticas e práticas por meio 
de aprendizado repetitivo com resultados. 
Ampliar o escopo espacial de planejamento 
é igualmente importante como preparo para 
as mudanças que possam se propagar em 
distâncias maiores, como o derretimento de 
geleiras que altera o fornecimento de água de 
zonas urbanas a centenas de quilômetros de 
distância, secas mais disseminadas que afetam 
o mercado regional de grãos, ou a migração 
acelerada da zona rural para a zona urbana 
causada pela degradação ambiental. No 
entanto, as mudanças estruturais necessárias 
podem ser difíceis por causa da inércia nas 
práticas gerenciais existentes (Pahl-Wostl, 
2007; Brunner et al., 2005; Tompkins; Adger, 
2004; Folke et al., 2002).

A implementação de tais estratégias que 
ensejem gestão adaptativa envolve o contínuo 
desenvolvimento de informações, planeja-
mento e projetos fl exíveis e sólidos, imple-
mentação participativa e monitoramento e 
avaliação dos resultados. Essa implementação 
alinha decisões de gestão com a escala de con-
textos e processos ecológicos e sociais, como 
bacias hidrográfi cas e ecorregiões, e pode ser 
conduzida por sistemas de gestão locais ou 
comunitários (Cumming; Cumming; Red-
man, 2006). Enfatiza a gestão baseada em 
conhecimento científi co e local, bem como 
experimentos com políticas que desenvol-
vam o consenso, defi nam aprendizado como 
um objetivo e melhorem as habilidades de 

QUADRO 2.1  Características da gestão adaptativa

Gestão adaptativa é uma abordagem 
que orienta a intervenção em face 
da incerteza. A ideia principal é que 
as ações de gestão sejam moldadas 
por aprendizado claro, com base em 
experimentos de políticas e em infor-
mações científi cas e conhecimento 
técnico novos para melhorar a com-
preensão, informar decisões futuras, 
monitorar o resultado de interven-
ções e desenvolver novas práticas. 
Essa conjuntura defi ne mecanismos 
para avaliar cenários alternativos e 
medidas estruturais e não estruturais, 
compreender e desafi ar premissas e 
explicitamente considerar incerte-
zas. A gestão adaptativa apresenta 

um horizonte de longo prazo para 
planejamento e capacitação, e está 
alinhada com processos ecológicos 
na escala espacial apropriada. Ela 
cria uma conjuntura propícia para a 
cooperação entre os níveis adminis-
trativos, setores e departamentos, e 
participação mais ampla de partes 
interessadas (inclusive centros de 
pesquisas em organizações não 
governamentais) na solução de pro-
blemas e tomada de decisão e legisla-
ção adaptável que sustente ação local 
e responda a novas informações.

Fonte: Adaptado de Raadgever et al. 
(2008) e Olsson, Folke e Berkes (2004).
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tomada decisões em situações de incerteza 
(Quadro 2.1) (Olsson; Folke; Berkes, 2004; 
Folke et al., 2005; Dietz; Ostrom; Stern, 2003).

A participação das partes interessadas no 
planejamento aumenta o apropriamento e 
a probabilidade de que as ações serão sus-
tentadas (Dietz; Stern, 2008). Tanto Bos-
ton quanto Londres têm estratégias para 
mudança climática. Em Boston, o processo 
partiu de pesquisas, o que provocou a parti-
cipação inconstante das partes interessadas. 
O estudo completo, considerado muito téc-
nico, teve pouco impacto. Londres usou uma 
abordagem vertical com a participação de 
muitas partes interessadas. Depois da publi-
cação do London Warming Report, a organi-
zação com partes interessadas evoluiu para 
a Climate Change Partnership e prosseguiu 
com o planejamento de adaptação (Ligeti; 
Penney; Wieditz, 2007).

Para a adaptação à mudança climática, 
é essencial o modelo de tomada de decisão 
com base em risco que favoreça a solidez e o 

planejamento em longo prazo e estruturas de 
governança locais, comunitárias e nacionais 
(Pahl-Wostl, 2007). A pressão cada vez maior 
sobre recursos escassos (terra, água), combi-
nada com transformações sociodemográfi -
cas importantes (crescimento populacional, 
urbanização e globalização), e o clima em 
mudança não oferecem muito espaço para 
riscos não gerenciados. Uma tempestade 
que atingiu uma cidade litorânea moderna 
e de crescimento rápido tem o potencial de 
causar muito mais dano do que no passado, 
quando a costa era menos populosa e com 
menos construções. Diante da incerteza que 
se origina na mudança climática, as estraté-
gias robustas e a gestão adaptativa oferecem 
a conjuntura apropriada para melhor geren-
ciar os riscos físicos, fi nanceiros e sociais.

Gestão de riscos físicos: evitar o 
que pode ser evitado

Quando bem administrados, os sistemas 
naturais podem reduzir a vulnerabilidade 
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20–50

População em zonas costeiras de baixa elevação (ZCBE) (%)

2–5
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5–10

Países em acesso ao mar/ausência 
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Dentro de ZCBE
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Mapa 2.1  Em risco: populações e megacidades concentram-se em zonas costeiras de baixa elevação ameaçadas pela elevação do nível do mar e 
tempestades costeiras

Fonte: United Nations (2008a). 
Nota: Em 2007, as megacidades eram Pequim, Bombaim, Buenos Aires, Cairo, Calcutá, Daca, Istambul, Carachi, Los Angeles, Manila, Cidade do México, Moscou, Nova Délhi, 
Nova York, Osaka, São Paulo, Seul, Xangai e Tóquio. Megacidades são áreas urbanas com mais de 10 milhões de habitantes.
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humana a riscos climáticos, proporcionar 
benefícios de desenvolvimento, reduzir a 
pobreza, preservar a biodiversidade e favo-
recer o sequestro de carbono. A adaptação 
com base em ecossistema, ou seja, manter ou 
restaurar ecossistemas naturais para reduzir a 
vulnerabilidade humana, é uma abordagem 
econômica na redução de riscos climáticos e 
proporciona vários benefícios (ver Foco B). 
Por exemplo, as zonas fl orestadas protegem 
cursos d’água contra chuvas moderadas de 
forma mais eficiente do que reservatórios 
não fl orestados, mas chuvas mais fortes rapi-
damente saturam a esponja, de modo que 
a água se move com maior rapidez sobre o 
solo (Food and Agriculture Organization; 
Center for International Forestry Research, 
2005). Os alagados com muita vegetação rio 
abaixo podem ser necessários para proteger 
melhor os cursos d’água enquanto os siste-
mas de drenagem natural os carregam. Mas 
alagados convertidos em agricultura e uso 
urbano e sistemas de drenagem simplifi cados 
inevitavelmente não funcionam, o que leva 
a enchentes. Uma resposta adequada para 
a gestão de enchentes é manter a cobertura 
de reservatórios, gerenciar alagados e canais 
fl uviais e de maneira apropriada, e planejar a 
infraestrutura em áreas de expansão urbana. 
Do mesmo modo os manguezais litorâneos 
protegem contra tempestades, em parte pela 
absorção de cursos, em parte por manter as 
habitações humanas atrás de manguezais, 
longe do mar.

Construção de cidades inteligentes em 
termos climáticos
Metade da população mundial vive em cida-
des, uma parcela que aumentará para 70% 
em 2050 (United Nations, 2008b). Conside-
rando um crescimento populacional urbano 
de 5 milhões de novos residentes por mês, 
95% estarão no mundo em desenvolvimento, 
onde as pequenas cidades crescem mais rapi-
damente (United Nations, 2008a). As áreas 
urbanas concentram pessoas e ativos eco-
nômicos, com frequência em áreas sujeitas 
a perigo como cidades que, historicamente, 
prosperaram em áreas costeiras e na confl u-
ência de rios. De fato, as zonas costeiras de 
baixa elevação em risco de elevação do nível 
do mar e vagas abrigam cerca de 600 milhões 
de pessoas em todo o mundo e 15% das 20 

cidades médias do mundo (Mapa 2.1) (Balk; 
McGranahan; Anderson, 2008).2

A mudança climática é apenas um dos 
muitos fatores que determinam a vulnerabi-
lidade urbana. Para muitas cidades costeiras, 
a migração aumenta a população exposta à 
elevação dos níveis do mar, às tempestades 
e enchentes (McGranahan; Balk; Anderson, 
2007), como em Xangai, onde o influxo 
anual de pessoas excede a taxa de cresci-
mento natural com fator de quatro.3 Muitas 
cidades em deltas pluviais estão afundando 
por causa da extração do lençol freático e em 
razão do declínio dos depósitos e sedimentos 
causados por represas rio acima. Há algum 
tempo, a sedimentação tem sido um pro-
blema para cidades costeiras (Nova Orleans, 
Xangai) e está se tornando uma nova ameaça 
para Hanói, Jacarta e Manila (Nicholls et 
al., 2008). O desenvolvimento urbano para 
o interior aumenta a demanda de água rio 
acima, e muitos rios, inclusive o Nilo, deixa-
ram de alcançar a sua foz.

A urbanização bem feita pode aumentar a 
resiliência a riscos derivados do clima. Den-
sidades populacionais mais altas diminuem 
os custos per capita no fornecimento de água 
tratada encanada, sistema de esgoto, coleta 
de lixo e outras infraestruturas e serviços 
públicos. O planejamento urbano robusto 
limita o desenvolvimento em áreas sujeitas 
a enchentes e dá acesso fundamental a ser-
viços. O desenvolvimento de infraestrutura 
(barragens ou diques) pode ser a proteção 
física para momentos em que se exigirão 
margens de segurança adicionais onde a 
mudança climática aumentar o risco. Os sis-
temas de comunicação, transporte e alerta 
antecipado e em bom funcionamento são 
de grande ajuda na evacuação da população, 
como é o caso de Cuba, onde 800.000 pessoas 
são rotineiramente evacuadas em 48 horas 
quando um furacão se aproxima (Simms; 

 2 Zonas costeiras de baixa elevação são defi -
nidas como terras costeiras abaixo de dez 
metros de elevação. Ver Socioeconomic 
Data e Application Center – Disponível em: 
<http://sedac.ciesin.columbia.edu/gpw/lecz.
jsp>. Acesso em: 8 jan. 2009.

 3 Em Xangai, a taxa de migração líquida é de 
4% a 8%, comparada com aproximadamente 
menos 2% atribuíveis a crescimento natu-
ral entre 1995 e 2006 (cf. United Nations, 
2008a).
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Reid, 2006). Tais medidas podem aumen-
tar a capacidade de a população urbana lidar 
com choques de curto prazo e adaptar-se à 
mudança climática no longo prazo (World 
Bank, 2008a).

As cidades são sistemas dinâmicos e alta-
mente adaptáveis que podem oferecer uma 
ampla variedade de soluções criativas para os 
desafi os ambientais. Vários países estão bus-
cando novas estratégias de desenvolvimento 

urbano para difundir a prosperidade regio-
nal. A República da Coreia iniciou um ambi-
cioso programa para desenvolver “cidades de 
inovação” como uma maneira de descentra-
lizar as atividades econômicas do país (Seo, 
2009). Vários desses esforços concentram-se 
na inovação tecnológica e apresentam novas 
oportunidades para defi nir cidades futuras 
que sejam capazes de lidar com os desafi os 
da mudança climática.

QUADRO 2.2  Planejamento de cidades mais verdes e mais seguras: o exemplo de Curitiba

Apesar de um aumento de sete vezes na 
população entre 1950 e 1990, Curitiba, 
no Brasil, provou ser uma cidade limpa 
e efi ciente, graças à boa administração 
e cooperação social. A pedra angular do 
sucesso de Curitiba encontra-se em seu 
inovador plano diretor, adotado em 1968, 
e executado pelo Instituto de Pesquisa de 
Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc). 
Em vez de usar soluções altamente tec-
nológicas para a infraestrutura urbana, 
como metrôs e caras usinas de separação 
mecânica do lixo, o Ippuc buscou a tec-
nologia apropriada que é efi caz tanto no 
custo quanto na aplicação.

A utilização e a mobilidade do solo 
foram planejadas de uma forma inte-
grada, e a disposição radial (ou axial) 
da cidade foi projetada para desviar o 
tráfego da área central (três quartos da 
população usam o altamente efi ciente 
sistema de ônibus). O centro industrial 
é construído perto do centro de cidade 
para minimizar a movimentação dos tra-
balhadores. As numerosas áreas naturais 
de preservação estão situadas em torno 
da área industrial, o que evita possíveis 
inundações.

Outra parte do sucesso da cidade é sua 
gestão de resíduos: 90% dos residentes 

reciclam pelo menos dois terços do lixo. 
Nas áreas com renda mais baixa, onde a 
gestão de resíduos convencional é difícil, 
o programa “Compra do lixo” troca o lixo 
por passes de ônibus, alimentos e cader-
nos escolares.

O programa de Curitiba é adotado 
também por outros países. Em Juarez, no 
México, por exemplo, o Instituto Muni-
cipal de Planejamento está construindo 
moradias novas e transformando a zona 
de inundação previamente habitada em 
um parque da cidade.

Fonte: Roman (2008).

QUADRO 2.3  Adaptação à mudança climática: Alexandria, Casablanca e Túnis

Alexandria, Casablanca e Túnis, cidades 
com 3 a 5 milhões de habitantes, avaliam 
a extensão dos impactos projetados da 
mudança climática e planejam cenários 
da adaptação para 2030 com um estudo 
regional em curso. As respostas anteci-
padas das cidades à sua vulnerabilidade 
crescente mostram caminhos desiguais 
para a adaptação.

Em Alexandria, a construção recente de 
uma importante estrada costeira com seis 
pistas agravou a erosão litorânea e apro-
fundou o perfi l do fundo do mar, fazendo 
que as tempestades atinjam o interior da 
cidade. As defesas marítimas estão sendo 
construídas sem estudos ou coordenação 
da engenharia sufi ciente entre as insti-
tuições responsáveis. Um lago perto da 
cidade, um receptáculo natural para 
água de drenagem, está sendo afetado 
por poluição aguda e pressões imo-
biliárias para reclamá-lo para fi ns de 
construção.

Casablanca respondeu aos episó-
dios urbanos devastadores recentes da 

inundação com trabalhos para melhorar 
a administração da bacia hidrográfi ca rio 
acima e para alargar os principais canais 
de drenagem. Os vazamentos na rede 
de distribuição da água domiciliar foram 
reparados, economizando o equivalente 
em água ao consumo de aproximada-
mente 800.000 pessoas. Mas a gestão da 
zona litorânea ainda preocupa, em razão 
das ferramentas limitadas para controlar 
a construção e reduzir a extração de areia 
das praias.

Túnis também está tratando de seus 
riscos de inundação urbana por meio da 
melhoria de canais da drenagem e con-
trole da construção informal em torno 
de alguns mananciais. Estão sendo cons-
truídos diques para defender as áreas 
litorâneas mais ameaçadas, e o novo 
plano diretor conduz o desenvolvimento 
urbano para longe do mar. Mas o centro 
da cidade, já abaixo do nível do mar, está 
em processo de sedimentação, amea-
çando o porto e as instalações logísticas, 
além das usinas geradoras de eletricidade 

e de tratamento de água. Os principais 
projetos de reconstrução urbana, se 
realizados, poderão também aumentar a 
vulnerabilidade da cidade à elevação dos 
mares.

A adaptação à mudança climática em 
Alexandria, Casablanca e Túnis deve 
ocorrer primeiramente com a melhoria 
do planejamento urbano, a identifi -
cação de cenários de uso do solo e da 
expansão que minimizariam a vulnera-
bilidade, tratamento dos pontos fracos 
dos recursos-chave da infraestrutura, 
como portos, estradas, pontes e estações 
de tratamento de água, e a melhora na 
capacidade das instituições responsáveis 
em coordenar respostas e controlar emer-
gências. Além disso, o uso efi ciente de 
energia em edifícios e sistemas munici-
pais pode ser consistente com a crescente 
resiliência à mudança climática ao reduzir 
emissões de gases de efeito estufa.

Fonte: Bigio (2008).
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As tentativas de influenciar os padrões 
espaciais de áreas urbanas por meio de 
intervenções de política pública trouxeram, 
contudo, resultados mistos. A tentativa da 
República Árabe do Egito de criar cidades-
-satélites para descongestionar o Cairo nunca 

atraiu a população projetada. Além disso, 
pouco se fez para evitar o crescimento popu-
lacional no Cairo, sobretudo por causa da 
falta de políticas de promoção de integração 
regional (World Bank, 2008g). As políticas 
bem-sucedidas facilitam a concentração e a 

Mapa 2.2  Um desafio complexo: gestão de crescimento urbano e controle de enchentes em um clima em 
mudança na Ásia e no sudeste asiático

Fontes: Análise da equipe de WDR. Dados da inundação: Darthmouth Flood Observatory (2009). Dados populacionais: Center for 
International Earth Science Information Network (2005).
Nota: Viver com inundações faz parte das atividades econômicas e culturais das populações do sul e sudeste asiáticos. As zonas 
sujeitas a inundações de algumas das bacias hidrográfi cas principais (Ganges, parte superior; Mekong, parte inferior) concen-
tram um grande número de pessoas e expõem a agricultura e centros urbanos ao risco crescente de inundações sazonais. É 
provável que a mudança climática provoque inundações mais intensas, causadas em parte pelo derretimento das geleiras nas 
represas na parte superior da região do Himalaia e em parte pelas chuvas mais curtas e mais intensas da monção que, provavel-
mente, mudarão os padrões da inundação na região. Ao mesmo tempo, os centros urbanos estão invadindo rapidamente os cin-
turões agrícolas que servem como zonas naturais de retenção de águas de inundação, trazendo nova complexidade ao controle 
de águas de inundação e à expansão urbana no futuro.
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migração durante os primeiros estágios de 
urbanização, e a conectividade interurbana 
durante os estágios posteriores. Os investi-
mentos públicos em infraestrutura são mais 
efi cazes quando aumentam a igualdade social 
(por meio de acesso mais amplo a serviços) 
e integram o espaço urbano (por meio de 
sistema de transporte) (ibidem).

Raramente a urbanização é harmoniosa, 
gerando poluição, bolsões de miséria e des-
locamento social. Hoje, as áreas urbanas em 
países em desenvolvimento abrigam 746 
milhões de indivíduos que vivem abaixo 
da linha de pobreza (um quarto dos pobres 
do mundo),4 e os pobres das áreas urba-
nas têm muitos outros problemas além da 
baixa renda. Superpopulação, posse incerta, 
estabelecimentos ilegais situados em áreas 
sujeitas a deslizamentos e inundações, sane-
amento insatisfatório, habitação insegura, 
nutrição inadequada e saúde frágil agravam 
as vulnerabilidades de 810 milhões de pes-
soas que vivem em favelas urbanas (United 
Nations, 2008a).

Essas vulnerabilidades clamam por me -
lhorias detalhadas no planejamento urbano 
e no desenvolvimento. As agências governa-
mentais, particularmente as locais, podem 
dar forma à capacidade adaptável de domi-
cílios e de negócios (Quadro 2.2). Mas a 
ação de organizações comunitárias e não 

 4 Usando uma linha de pobreza de US$ 2,15 
por dia (cf. Ravallion; Chen; Sangraula, 2007).

governamentais é igualmente fundamental, 
sobre tudo aquelas que constroem moradias 
e proporcionam diretamente serviços, como 
as organizações de favelados (Satterthwaite, 
2008). O planejamento e a regulamentação 
robustos podem identificar zonas de alto 
risco em áreas urbanas e permitir que os 
grupos de renda baixa encontrem moradias 
seguras e disponíveis, como em Ilo, no Peru, 
onde as autoridades locais acomodaram 
com segurança um aumento de cinco vezes 
na população após 1960 (Díaz; Palacios; 
Miranda, 2005). Entretanto, os investimen-
tos pesados na infraestrutura podem igual-
mente ser necessários para proteger zonas 
urbanas, como cidades litorâneas no norte da 
África, com paredões e aterros (Quadro 2.3).

Nas áreas urbanas, o principal risco é a 
inundação, causada frequentemente por edi-
fícios, infraestrutura e áreas pavimentadas 
que impedem a infi ltração, o que é agravado 
por sistemas de drenagem sobrecarregados. 
Em cidades bem administradas, a inunda-
ção raramente é um problema porque a dre-
nagem de superfície é construída no tecido 
urbano para acomodar água de enchente dos 
eventos extremos que excedem a capacidade 
de infraestrutura protetora (ver Quadro 2.3). 
A manutenção contínua inadequada da ges-
tão de resíduos e drenagem, entretanto, pode 
rapidamente obstruir os canais de drenagem 
e causar a inundação local mesmo com preci-
pitação leve; em Georgetown, na Guiana, tal 
situação provocou 29 inundações locais entre 
1990 e 1996 (Pelling, 1997).

QUADRO 2.4  Promovendo sinergias entre a mitigação e a adaptação

A organização espacial das cidades, ou 
sua forma urbana, determina o uso de 
energia e a efi ciência. A concentração da 
população e do consumo tende a aumen-
tar rapidamente durante a fase inicial 
de urbanização e de desenvolvimento. 
Algumas áreas urbanas mais densas têm 
um uso efi caz da energia mais elevado e 
distâncias mais curtas de deslocamento 
(ver Capítulo 4, Quadro 4.7). Entretanto, 
com o aumento populacional, a atividade 
econômica e a infraestrutura tendem a 
amplifi car os efeitos do clima em cida-
des. Por exemplo, o espaço verde pode 
reduzir os efeitos urbanos das ilhas de 
calor, mas pode igualmente ser vítima de 

construções. Do mesmo modo, a maior 
densidade, combinada com a pavimenta-
ção de áreas de infi ltração, prejudica a dre-
nagem urbana que atenua as enchentes.

O projeto urbano inteligente em ter-
mos climáticos pode promover sinergias 
entre a mitigação e a adaptação. Promo-
ver fontes de energia renováveis tende a 
favorecer a descentralização do abasteci-
mento de energia. Os espaços verdes for-
necem proteção e refrigeração, reduzem 
a necessidade de ar condicionado em edi-
fícios ou que se tenha de deixar a cidade 
durante ondas de calor. Telhados verdes 
podem conservar a energia, atenuar a 
água da chuva e fornecer refrigeração. As 

sinergias entre a adaptação e a mitigação 
são relacionadas frequentemente a altura, 
disposição, espaçamento, materiais, pro-
teção, ventilação e condicionamento de 
ar do edifício.

Muitos projetos inteligentes em termos 
climáticos, que mesclam princí pios eco-
lógicos, sensibilidades sociais e uso efi caz 
da energia, são planejados para áreas 
urbanas na China, como Dongtan, perto 
de Xangai, mas até agora os planos não 
saíram do papel.

Fontes: Girardet (2008), Laukkonen et al. 
(2009), McEvoy, Lindley e Handley (2006), 
Wang; Yaping (2004), World Bank (2008g) e 
Yip (2008).
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Mapa 2.3  As cidades setentrionais precisam se preparar para o clima mediterrâneo – agora

Fonte: Equipe de WDR, reproduzido de Kopf, Ha-Duong e Hallegatte (2008).
Nota: Com o aumento das temperaturas globais, as zonas climáticas se deslocarão para o norte, e, em meados do século XXI, muitas 
cidades europeias centrais e do norte terão a “sensação” mediterrânea. Essa não é boa notícia e traz implicações importantes: 
as concessionárias de fornecimento de água terão de ajustar planos de gestão, e os serviços sanitários deverão ser preparados 
para episódios mais extremos do calor (similares à onda de calor europeia de 2003). Alguns graus de aquecimento podem parecer 
atraentes em um dia de inverno frio em Oslo (o cenário mostrado no mapa corresponde aproximadamente a um aumento global da 
temperatura atual de 1,2°C), porém as mudanças necessárias no planejamento, gestão de saúde pública e a infraestrutura urbana são 
substanciais. Os edifícios que foram projetados e construídos para invernos rigorosos terão de funcionar com um clima mais seco e 
quente, e o patrimônio histórico pode sofrer danos irreparáveis. Hoje, ainda mais complexa é a construção de edifícios novos, pois o 
projeto destes precisa ser altamente fl exível para se ajustar gradualmente às condições drásticas e diferentes das próximas décadas.

QUADRO 2.5  Preparação para ondas de calor

Após as ondas de calor em 2003, o Minis-
tério da Saúde da Espanha e o CatSalut 
(o serviço sanitário regional catalão) 
elaboraram um plano de ação detalhado 
interministerial e de interagências para 
atenuar os efeitos das ondas futuras de 
calor na saúde (CatSalut, 2008). Esse 
plano que incorpora respostas à saúde e 
às comunicações (em todos os níveis de 
cuidados com a saúde) é acionado por 
um sistema de alarme de calor-saúde.

O plano tem três níveis de ação durante 
o verão:

•   O nível 0 começa em 1o de junho com 
foco na prontidão.

•   O nível 1 ocorre durante julho e agosto, 
com foco em avaliações meteorológicas 
(inclusive registros diários da tempe-
ratura e da umidade), fi scalização da 

doença, avaliação de ações preventivas 
e proteção de populações em risco.

•   O nível 2 é ativado somente se ocorre-
rem elevações de temperatura acima 
do ponto inicial de advertência (35°C 
nas áreas costeiras e 40°C no interior), 
quando são iniciadas respostas dos ser-
viços de saúde e sociais e emergência.

O plano de ação e sua resposta ao 
sistema da saúde têm por base o uso de 
centros de cuidados de saúde primários 
(que incluem serviços sociais) na região. Os 
centros identifi cam e localizam populações 
vulneráveis, e reforçam seu alcance para 
disseminação de informações sobre saúde 
pública durante o verão. Coletam também 
dados sobre a saúde para monitorar e 
avaliar os impactos das ondas de calor na 
saúde e a efi cácia das intervenções.

Ações similares são correntes em outra 
parte. O País de Gales tem uma estrutura 
para prontidão e resposta para ondas de 
calor. Essa estrutura estabelece diretrizes 
para impedir doenças relacionadas ao 
calor e tratar delas, opera um sistema de 
alerta rápido durante os meses do verão 
e tem mecanismos de comunicação com 
o serviço meteorológico (Welsh Assembly 
Government, 2008). A área metropolitana 
de Xangai tem um sistema de alarme 
calor-saúde como parte de seu plano de 
gestão contra vários perigos.a

aProjeto de demonstração do sistema de 
alerta rápida contra vários perigos de Xan-
gai. Disponível em: <http://smb.gov.cn/
SBQXWebInEnglish/TemplateA/Default/
index.aspx>. Acesso em: 13 mar. 2009.
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Do mesmo modo, as cidades devem olhar 
além de suas fronteiras para se preparar para 
a mudança climática. Muitas cidades andinas 
reformularam seus mananciais para acomo-
dar o encolhimento e possível despareci-
mento de geleiras. O derretimento signifi ca 
que o fornecimento de água na estação seca 
já não é confi ável, e os reservatórios preci-
sarão compensar o armazenamento de água 
perdido e a função reguladora das geleiras 
(World Bank, 2008c). Nos deltas do sudeste 
asiático, os subúrbios espalham-se rapida-
mente em cidades como Bangcoc e Ho Chi 
Minh, e invadem campos do arroz, reduzem 

a capacidade de retenção da água e aumen-
tam o risco de enchentes (Hara; Takeuchi; 
Okubo, 2005). Esse risco poderá piorar 
quando as áreas de armazenamento rio acima 
alcançarem sua capacidade e tiverem que sol-
tar a água. As descargas máximas fl uviais nas 
bacias hidrográfi cas do sul e sudeste Asiáticos 
devem aumentar com a mudança climática, 
o que exige maiores esforços rio acima para 
proteger centros urbanos rio abaixo (Mapa 
2.2) (Bates et al., 2008).

Os governos municipais locais podem pro-
mover a redução do risco e o planejamento 
baseado em risco. Criar uma base de dados de 
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Mapa 2.4 A mudança climática acelera o retorno da dengue nas Américas

Fonte: Pan American Health Organization (2009).
Nota: As doenças infecciosas e transmitidas por vetor têm se expandido em novas áreas geográfi cas, em todo o mundo. Nas 
Américas, a incidência de dengue aumentou em decorrência da maior densidade populacional e do maior número de viagens e 
comércio internacionais. As alterações na umidade e na temperatura causadas pela mudança climática amplifi cam essa ameaça 
e permitem que os vetores da doença (mosquitos) prosperem em locais previamente inoportunos para a doença (cf. Knowlton; 
Solomon; Rotkin-Ellman, 2009).
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informação do risco, desenvolvida em parce-
ria com cidadãos, empresas e autoridades é a 
primeira etapa na defi nição das prioridades 
para a intervenção e dos principais pontos de 
identifi cação. Criar diretrizes locais por meio 
de decretos e legislação municipal pode faci-
litar a integração, como em cidades sujeitas 
a inundações e tempestades como Makati, 
nas Filipinas, onde o Conselho de Coordena-
ção de Desastres planeja a gestão de risco da 
cidade contra desastres (World Bank, 2008a).

Muitas ações municipais para a promoção 
do desenvolvimento e da resiliência a eventos 
e desastres locais sobrepõem-se às medidas 
para a adaptação, inclusive fornecimento de 

água e saneamento, cuidados médicos com 
foco em prevenção e prontidão para desas-
tre (Quadro 2.4). É provável que tais inter-
venções ocorram no interesse imediato dos 
responsáveis pelas decisões em contextos 
urbanos (ver Capítulo 8) (Satterthwaite et 
al., 2007). É evidentemente mais fácil moldar 
iniciativas orientadas à adaptação como inte-
resse imediato da cidade, para eliminar entra-
ves políticos para a ação climática (McEvoy; 
Lindley; Handley, 2006).

A construção de cidades inteligentes em ter-
mos climáticos envolverá o uso considerável 
de tecnologias emergentes. Entretanto, muita 
da competência técnica disponível em países 
em desenvolvimento está concentrada no 
governo central, em que as autoridades locais 
frequentemente devem usar uma pequena 
rede de experiência para fazer suas seleções 
(Laryea-Adjei, 2000). As universidades na área 
urbana podem desempenhar um importante 
papel no apoio para cidades que queiram ado-
tar e utilizar práticas inteligentes em termos 
climáticos, por meio de mudanças no currí-
culo e nos métodos de ensino que permitam 
aos estudantes passar mais tempo no mundo 
prático solucionando problemas locais.

Manter a população saudável
As doenças ligadas ao clima, ou seja, desnutri-
ção, diarreia, doenças transmitidas por vetor 
(especialmente malária), já representam um 
enorme ônus à saúde em algumas regiões, 
principalmente na África e no sul da Ásia. A 
mudança climática aumentará esse ônus, afe-
tando mais os pobres (ver Capítulo 1) (Con-
falonieri et al., 2007). Estima-se que mais de 
150.000 mortes por ano atribuíveis à mudança 
climática nas últimas décadas sejam apenas 
a ponta do iceberg.5 Os efeitos indiretos da 
mudança climática causados por água, sane-
amento, ecossistemas, produção alimentar e 
moradia poderiam ser ainda mais altos. As 
crianças são especialmente suscetíveis a esses 
efeitos, em que desnutrição e doenças infec-
ciosas (na maior parte, diarreia) integram um 
ciclo vicioso que gera defi ciências cognitivas 
e de aprendizagem, que afetam de maneira 
permanente a produtividade futura. Em 
Gana e no Paquistão, estima-se que os custos 

 5 Inclui apenas mortalidade principal com 
causa específi ca e exclui efeitos indiretos e 
morbidade (cf. McMichael et al., 2004; Glo-
bal Humanitarian Forum, 2009).

0

Número mortes em um período de cinco anos (milhões)

0,25

0,50

0,75

1,00

1971–75 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–2000 2001–05

1971–75 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–2000 2001–05

1971–75 1976–80 1981–85 1986–90 1991–95 1996–2000 2001–05

0

Número pessoas afetadas em um período de cinco anos (bilhões)

0,50

1,00

1,50

2,00

Pessoas afetadas como parte da população (%)

2

3

4

1

0

5

6

7

8

Países de baixa renda
Países de renda média baixa

Países de renda média alta
Países de alta renda

Figura 2.1  O número de pessoas afetadas por desastres relacionados ao clima está aumentando

Fonte: Equipe de WDR e Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2009).
Nota: Nos últimos 40 anos, o número de mortos caiu, mas o de pessoas afetadas dobrou em todas as décadas. 
(Pessoas afetadas são aquelas que exigem o auxílio imediato durante um  período de emergência e podem 
igualmente incluir indivíduos deslocados ou evacuados.) Em países de renda média baixa, quase 8% da popu-
lação é afetada todos os anos. O aumento não pode ser atribuído somente à mudança climática; boa parte 
resulta do aumento populacional, da maior exposição da infraestrutura e da informação mais atualizada de 
desastres. Entretanto, o impacto nas pessoas é real e mostra por que é tão essencial começar a se concen-
trar no défi cit atual de adaptação, ao mesmo tempo que se prevê um futuro climático tenso.
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associados com a desnutrição e a diarreia este-
jam por volta de 9% do produto interno bruto 
(PIB) quando se contabilizam as perdas de 
produtividade em longo prazo em anos mais 
recentes. Esses custos aumentarão apenas 
com mudança climática se a adaptação a essas 
circunstâncias for lenta (World Bank, 2008b).

As recentes ondas de calor, como a que 
matou aproximadamente 70.000 pessoas na 
Europa em 2003, mostraram que mesmo os 
países de alta renda estão vulneráveis (Ro bine 

et al., 2008). Provavelmente haverá um 
aumento nas ondas de calor em termos de 
frequência e intensidade (Mapa 2.3) (Solo-
mon et al., 2007; Luber; McGeehin, 2008), 
com ilhas urbanas de calor produzindo tem-
peraturas de 3,5°C a 4,5°C, mais elevadas do 
que em áreas rurais (Corburn, 2009). Vários 
países e muitas regiões metropolitanas imple-
mentaram sistemas de alerta antecipado de 
ondas de calor como forma de melhor pre-
paro (Quadro 2.5).

QUADRO 2.6  Ir contra a corrente e estar à frente dos impactos: o controle de riscos de eventos 
extremos antes que se transformem em desastres

Os eventos climáticos extremos e periódi-
cos, como tempestades, inundações, secas 
e incêndios violentos, caracterizam muitas 
regiões do mundo e são parte do sistema 
climático. É provável que a mudança cli-
mática mude os padrões de eventos extre-
mos, mas os impactos negativos podem 
ser reduzidos por meio da gestão sistemá-
tica de riscos. As etapas básicas são avaliar, 
reduzir e mitigar o risco.a

Avaliar o risco, uma condição prévia 
para a gestão de riscos, é a base para a 
tomada de decisão informada. Focaliza a 
ação e os recursos. Identifi car o risco per-
tinente é a primeira etapa e, geralmente, 
não exige técnicas sofi sticadas. Os plan-
tadores de arroz na Ásia prontamente 
indicam seus campos mais propensos a 
inundações. Os responsáveis pelas reser-
vas de água sabem das difi culdades de 
controlar as demandas concorrentes para 
a eletricidade e o fornecimento de água 
quando os níveis de água são baixos. E as 
comunidades podem identifi car os gru-
pos sociais e os indivíduos que tendem 
a ser afetados primeiro quando ocorrem 
eventos climáticos adversos.

A etapa seguinte é quantifi car o risco, 
e há várias abordagens que dependem 
do escopo de uma avaliação de risco. As 
comunidades usam técnicas participativas 
simples baseadas em indicadores pronta-
mente perceptíveis (como o preço de mer-
cado para colheitas básicas durante secas) 
para provocar a ação em nível domiciliar 
e da comunidade ou mapeamento de 
base comunitária para determinar áreas 
propensas a inundações. As avaliações de 
risco em nível setorial (agrícola ou hidre-
letricidade) ou para um país exigem, em 
geral, uma análise de dados mais sistemá-
tica e mais quantitativa (quanto à exten-
são agrícola ou à hidrologia regional).

A compreensão do risco demanda 
investimento na capacidade científi ca, 

técnica e institucional para observar, 
registrar, pesquisar, analisar, prever, 
modelar e mapear perigos naturais e vul-
nerabilidades. Os sistemas de informação 
geográfi ca podem integrar essas fontes 
de informação e fornecer aos decisores 
uma ferramenta poderosa para com-
preender o risco – em nível de agências 
nacionais e locais. Muitos países de renda 
baixa e média estão realizando avaliações 
de risco e sistematicamente reforçando 
sua capacidade de controle de desastres.b

Reduzir o risco exige integrá-lo à 
estrutura estratégica total do desenvol-
vimento, uma tarefa mais importante do 
que nunca como o aumento da densidade 
populacional e de infraestrutura. Desde o 
fi nal da década de 1990, tem havido um 
aumento no reconhecimento da necessi-
dade de tratar de riscos que emanam de 
perigos naturais em estruturas estratégi-
cas de desenvolvimento em médio prazo, 
na legislação e em estruturas institucio-
nais, estratégias e políticas setoriais, pro-
cessos orçamentais, projetos individuais 
e na monitoração e na avaliação. Integrar 
exige a análise de como os eventos de 
perigo potencial poderiam afetar políti-
cas, programas e projetos, e vice-versa.

As iniciativas de desenvolvimento não 
reduzem necessariamente a vulnerabi-
lidade aos perigos naturais e podem de 
modo involuntário criar vulnerabilidades 
novas ou aumentar as existentes. As solu-
ções conjuntas para o desenvolvimento 
sustentável, a redução de pobreza e o 
reforço da resiliência aos perigos preci-
sam, portanto, ser abertamente procura-
dos. A redução do risco de desastre deve 
promover a resiliência e ajudar as comu-
nidades a se adaptar aos riscos novos e 
aumentados. Mas mesmo isso não pode 
ser garantido. Por exemplo, os investimen-
tos no controle estrutural de inundação, 
projetado de acordo com probabilidades 

atuais, poderiam provocar perdas futuras 
por incentivar o desenvolvimento em 
áreas hoje propensas a inundações, mas 
deixando-as mais propensas a danos 
maiores no futuro. Portanto, as previsões 
sobre mudança climática devem ser con-
sideradas quando da tomada de decisão 
atual e no planejamento em longo prazo.

Mitigar o risco envolve ações para mini-
mizar impactos durante um evento e seu 
período imediatamente posterior. Os sis-
temas de alerta antecipado e de vigilância 
aproveitaram a tecnologia da informação 
e os sistemas de comunicação para dar 
alertas antecipados de eventos extre-
mos. Para que essas informações salvem 
vidas, as agências da gestão de desastres 
precisam implementar mecanismos 
para receber e transmitir a informação 
às comunidades bem antes do evento. 
Isso requer o treinamento sistemático de 
preparo, capacitação, conscientização e 
coordenação entre entidades nacionais, 
regionais e locais. Agir de maneira rápida 
e objetiva após um desastre também é 
importante, inclusive a proteção social 
para os mais vulneráveis e uma estratégia 
para recuperação e reconstrução.

Fonte: Equipe de WDR, Range, Muir-Madeira 
e Priya (2009) United Nations (2007, 2009), 
National Research Council of the National 
Academies (2006) e Benson e Twigg (2007).
aAqui o termo mitigação refere-se a evitar 
perdas em eventos climáticos extremos, por 
exemplo, com a evacuação de pessoas em 
uma planície de inundação, por meio de 
medidas de curto prazo que preveem uma 
ameaça imediata.
bGlobal Facility for Disaster Reduction and 
Recovery (Mecanismo Global para Redução 
e Recuperação de Desastres). Disponível 
em: <www.gfdrr.org>. Acesso em: 15 maio 
2009; Prevenção– disponível em: <www.
proventionconsortium.org>, acesso em: 15 
maio 2009.
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As doenças transmitidas por vetor estão 
aumentando sua propagação geográfi ca e rea-
parecendo na Europa Oriental e Ásia Central 
(Fay; Block; Ebinger, 2010). A malária já se 
tornou um problema para as economias nas 
áreas tropicais (Gallup; Sachs, 2001), pois mata 
quase 1 milhão de pessoas por ano (a maior 
parte, crianças), e estima-se que a mudança 
climática irá expor mais de 90 milhões de 
pessoas (um aumento de 14%) à doença até 
2030, apenas na África (Hay et al. 2006).6 

 6 Essa estimativa responde apenas pela expan-
são do vetor da doença; o crescimento popu-
lacional contribuirá para esse efeito e aumen-
tará a população em risco em 390 milhões 
de pessoas (ou 60%) relativa à linha de base 
populacional de 2005.

A dengue expandiu seu alcance geográfi co 
(Mapa 2.4), e espera-se que a mudança cli-
mática duplique a taxa de pessoas em risco, 
de 30% para até 60% da população mun-
dial (ou seja, de 5 a 6 bilhões de pessoas) 
até 2070 (Hales et al., 2002).7 Na detecção 
e no monitoramento de doenças que ten-
dem a epidemias, os sistemas nacionais de 
saúde precisam melhorar a fi scalização e os 
mecanismos de notifi cação de casos (World 
Health Organization, 2008; Torre; Fajnzyl-
ber; Nash, 2008). Atualmente, a fi scalização 
em várias partes do mundo não prevê a pres-
são de novas doenças, por exemplo, na África, 
onde a malária está atingindo os moradores 
urbanos com a expansão de estabelecimentos 
em áreas de transmissão (Keiser et al., 2004). 
Sensoriamento remoto por satélite e biossen-
sores podem melhorar a exatidão e a precisão 
dos sistemas de vigilância e impedir mani-
festações da doença com a detecção precoce 
das mudanças em fatores climáticos (Rogers 
et al., 2002). Modelos avançados de previ-
são climática sazonal podem, atualmente, 
prever épocas máximas para a transmissão 
da malária e fornecer informações às auto-
ridades regionais africanas, para que possam 
operar um sistema de alerta rápido e obter 
um prazo mais longo para fornecer respos-
tas de maneira mais efi caz (World Climate 
Programme, 2007).

 7 Sem mudança climática, apenas 35% da 
população mundial projetada em 2085 esta-
ria em risco.

QUADRO 2.7  Além de econômicos, os dados de satélite e geoinformação são fundamentais para 
o controle de risco 

O satélite dos dados e da geoinfor-
mação frequentemente está disponível 
de forma gratuita ou a custo baixo; o 
software e as ferramentas para usar tal 
tecnologia operam em computadores.

Os satélites monitoram a umidade e a 
vegetação e fornecem informações inesti-
máveis aos serviços de extensão agrícola. 
Rastreiam tempestades tropicais e são o 
alerta antecipado às comunidades cos-
teiras. Com o mapeamento dos impactos 
da inundação, dão apoio às operações de 
recuperação e reconstrução. Mapeiam 
fl orestas e biomassa e capacitam os 

habitantes autóctones das fl orestas por 
meio de informações. Sensores de alta 
resolução identifi cam o avanço urbano 
em áreas perigosas. Os equipamentos de 
georreferenciamento usados em pesqui-
sas podem revelar uma informação nova 
sobre como os domicílios interagem com 
o ambiente natural. Os sistemas de geoin-
formação otimizam a gestão de dados, 
garantem a disponibilidade da informa-
ção necessária e são uma ferramenta 
rápida e econômica para construir a base 
de conhecimento para a criação infor-
mada de políticas e para compreender os 

padrões de risco onde tais dados e conhe-
cimento atualmente são limitados.

O uso amplo e efi caz de tais serviços 
e tecnologia em países em desenvolvi-
mento não exige investimentos 
pesados – investimentos em educação 
superior, capacitação, centros de pesquisa 
regionais com enfoque em missão e pro-
moção da empresa privada são os princi-
pais elementos.

Fonte: European Space Agency (2002); 
National Research Council of the National 
Academies (2007a, 2007b).
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Figura 2.2  As inundações estão aumentando, mesmo na África sujeita a seca

Fonte: Análise da equipe de WDR do Centre for Research on the Epidemiology of Disasters (2009).
Nota: Os eventos de inundação estão aumentando em toda parte, particularmente na África, onde novas 
regiões estão sendo expostas à inundação e com menos tempo de recuperação entre eventos. A informação 
sobre eventos tem melhorado desde a década de 1970, mas essa não é a causa principal de números maior 
de inundações informadas, porque a frequência de outros eventos desastrosos na África, como secas e ter-
remotos, não mostrou um aumento similar.
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A maioria das medidas destinadas a impe-
dir essas doenças não é nova, mas a mudança 
climática torna ainda mais urgente a execu-
ção de abordagens de saúde pública mais 
conhecidas (World Health Organization, 
2005; Frumkin; McMichael, 2008). Inter-
romper o trajeto da transmissão exige melhor 
gestão da água (drenagem urbana), sanea-
mento e higiene (sistemas de esgoto, estações 
de saneamento, comportamentos para lavar 
as mãos) e controle efi caz do vetor para limi-
tar ou erradicar os insetos que transmitem os 
patógenos da doença.8

Tais intervenções exigem ação e gas-
tos públicos intersetorais coordenados. No 
tocante a doenças transmitidas pela água, as 
intervenções devem incluir a agência de saúde, 
obras públicas e concessionárias (Association 
of Metropolitan Water Agencies, 2007). A 
segurança sob controle conjunto para sanea-
mento, higiene e alimentos, combinada com 
a gestão de saúde e desastres, pode render 
retornos elevados. Se houver melhoria no 
desempenho, será conveniente atrair o setor 
privado. Na década de 1990, a privatização 
dos serviços de água na Argentina reduziu 
drasticamente a mortalidade infantil ligada 
a doenças transmitidas pela água (Galiani; 
Gertler; Schargrodsky, 2005).

Monitorar e controlar os impactos na 
saúde pela mudança climática exigirá o uso 
maior de novas ferramentas para diagnósti-
cos. Os avanços na tecnologia da informação 
e genômica estão acelerando o projeto de 
ampla variedade de ferramentas para diag-
nósticos que podem ajudar a monitorar a 
propagação das doenças e a emergência de 
novas. As novas ferramentas de comunica-
ções facilitarão a coleta, a análise e o com-
partilhamento de informações sobre saúde 
de maneira oportuna (Richmond, 2008). 
Contudo, ter tais  ferramentas não será sufi -
ciente se não houver programas sistemáticos 

 8 Processos adequados de saneamento e 
higiene são bons para a saúde, como demons-
tra o impacto de melhorias em saneamento 
na saúde infantil urbana em Salvador, no 
Brasil, cidade com 2,4 milhões de habitantes. 
O programa reduziu a prevalência de doen-
ças diarreicas em 22% em toda a cidade em 
2003-2004 e em 43% em comunidades de 
alto risco. As melhorias foram em grande 
parte atribuídas à nova infraestrutura (Bar-
reto et al., 2007).

de treinamento de profissionais da saúde. 
Do mesmo modo, deverão ser introduzidas 
reformas institucionais de porte para inte-
grar cuidados médicos em outras atividades. 
As escolas, por exemplo, podem ser centros 
importantes para o fornecimento de cuida-
dos médicos básicos, assim como fontes de 
informação médica e de instrução.

Preparo para eventos extremos
Os desastres naturais estão afetando cada vez 
mais a economia, e o controle disso é essen-
cial para a adaptação à mudança climática. 
As mortes provocadas por desastres naturais 
climáticos estão em declínio,9 porém as per-
das econômicas causadas por tempestades, 
inundações e secas estão aumentando (de 
aproximadamente US$ 20 bilhões por ano, 
no princípio da década de 1980, a US$ 70 
bilhões, no início da década de 2000, para 
países de alta renda, e de US$ 10 a US$ 15 
bilhões por ano para países de rendas baixa 
e média) (Hoeppe; Gurenko, 2006). Con-
tudo, esse aumento é explicado pela maior 

 9 Um número cada vez maior de evidências 
sugere que os dados existentes sobre desas-
tres ignoram os menores eventos, que podem 
responder por cerca de um quarto das mor-
tes atribuídas a perigos naturais, e que os 
decisores em muitas municipalidades têm 
relativamente pouco conhecimento dos ris-
cos apresentados pela mudança climática 
para a população e infraestrutura de suas 
cidades (cf. Awuor; Orindi; Adwera, 2008; 
Bull-Kamanga et al., 2003; Roberts, 2008).

QUADRO 2.8  Criação de trabalhos capazes de reduzir o 
risco da inundação

As chuvas pesadas são comuns 
na Libéria, contudo os sistemas de 
drenagem não foram mantidos 
durante décadas por causa dos anos 
de negligência e de guerra civil. 
Como consequência, as inundações 
provocaram desastres periódicos em 
ambientes rurais e urbanos. Por falta 
de recursos, a limpeza do sistema de 
drenagem não era prioridade para 
as autoridades ou os cidadãos. A 
Mercy Corps, uma organização não 
governamental internacional, sugeriu 
as opções de dinheiro por trabalho, 

prontamente adotadas pelas auto-
ridades. Em setembro de 2006, foi 
lançado em cinco regiões um projeto 
com um ano de duração para limpar 
e recuperar os sistemas de drenagem. 
Isso aumentou signifi cativamente o 
fl uxo da água da chuva e reduziu a 
inundação e os riscos para a saúde. 
O projeto também recuperou e 
melhorou o acesso ao mercado com 
a limpeza de estradas e a construção 
de pontes pequenas.

Fonte: Mercy Corps (2008).
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exposição do valor econômico por área, em 
vez de mudanças no clima (United Nations, 
2009). O número de pessoas afetadas (que 
necessitam de assistência humanitária depois 
de desastres) continua a aumentar, a maior 
parte nos países da renda baixa média, cara-
terizados pelo crescimento urbano rápido 
(Figura 2.1) (United Nations, 2008a). Apro-
ximadamente 90% das perdas econômicas 
em países em desenvolvimento recaem em 
domicílios, empresas e governos, e o restante 
é coberto por seguros ou fundos de doadores.

Salvo se houver redução sistemática nos 
impactos de desastres, os ganhos com desen-
volvimento passados estarão em risco. Assim, 
o foco se desloca de lidar com os eventos do 
desastre para a gestão de riscos do desastre e 
para medidas preventivas em vez de reativas. 
Na Estrutura de Ação de Hyogo para reduzir 
os riscos do desastre (a política de 2005 defi -
nida pelas Nações Unidas), a recuperação e 
a reconstrução são projetadas para reduzir 
os riscos de desastres futuros, estreitando 
a lacuna entre as pautas humanitárias e de 
desenvolvimento.10 O setor privado é pri-

 10 Cf. International Strategy for Disaster Reduc-
tion.  Disponível em: <http://www.unisdr.org/
eng/hfa/hfa.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

mordial nessa estrutura, com soluções fi nan-
ceiras (seguro, avaliações de risco) e técnicas 
(comunicação, construção, prestação de ser-
viços) (World Economic Forum, 2008).

Com a mudança climática, é imprescin-
dível que ha ja uma gestão capaz de prevenir 
eventos climáticos extremos e riscos do desas-
tre que se tornam mais frequentes. Além da 
prevenção, essa gestão deve estabelecer meca-
nismos que preparem as pessoas para que elas 
possam lidar com tais ocorrências (Quadro 
2.6) (Milly et al., 2002). Em muitos lugares, 
os riscos considerados raros estão se tor-
nando mais comuns, como na África, onde o 
número de inundações tem aumentado rapi-
damente (Figura 2.2), e no Brasil, onde houve 
o primeiro furacão Atlântico Sul em 2004.11

Gerar a informação sobre onde há pro-
babilidade de ocorrer impactos climáticos 
extremos do tempo e suas consequências 
requer dados socioeconômicos (mapas que 
mostrem a densidade populacional ou os 
valores de terra), assim como a informação 
física (registros de precipitação ou de even-
tos extremos) (Ranger; Muir-Wood; Priya, 

 11 Cf. The Nameless Hurricane. Disponível em: 
<http://science.nasa.gov/headlines/y77/ 2004 
apr_hurricane.htm>. Acesso em: 12 mar. 2009.

QUADRO 2.9  Parcerias público-privadas para compartilhar riscos climáticos: seguro de rebanhos 
na Mongólia

Um conceito importante da gestão de 
risco climático é o compartilhamento 
de risco por comunidades, governos 
e empresas. Na Mongólia, pastores de 
rebanhos, o governo nacional e as segu-
radoras desenvolveram um esquema para 
controlar os riscos fi nanceiros originados 
por episódios de inverno e primavera 
muito frios (dzuds) que, periodicamente, 
causam grande mortalidade dos reba-
nhos. Tais episódios mataram 17% dos 
rebanhos em 2002 (em algumas áreas, até 
100%), com prejuízos de US$ 200 milhões 
(16% do PIB).

Nesse esquema, os pastores retêm a 
responsabilidade pelas perdas menores 
que não afetam a viabilidade de seu 
negócio ou domicílio e muitas vezes têm 
arranjos com membros da comunidade 
para se protegerem contra perdas meno-
res. As perdas maiores (de 10% a 30%) 

são cobertas pelo seguro comercial dos 
rebanhos fornecido por seguradores 
mongóis. Um programa de seguro social 
criado pelo governo para arcar com os 
prejuízos associados à mortalidade dos 
rebanhos prejudicaria tanto os pastores 
quanto as seguradoras. Essa abordagem 
estratifi cada defi ne uma estrutura clara 
para autosseguro pelos pastores, seguro 
comercial e seguro social.

Uma inovação importante é o uso do 
seguro de índice em vez do seguro indi-
vidual dos rebanhos, que fora inefi caz 
porque a verifi cação de prejuízos indivi-
duais tende a ser repleta de perigo moral 
e custos elevados frequentemente proi-
bitivos. Com esse novo tipo de seguro, 
os pastores são indenizados com base na 
taxa de mortalidade média dos rebanhos 
em seu distrito, sem a necessidade de 
avaliação de perda individual. Isso dá às 

seguradoras mongóis incentivos para a 
oferta de seguro comercial aos pastores, 
que antes relutavam em contratá-lo.

O esquema é vantajoso para todos. 
Os pastores podem contratar o seguro 
contra perdas inevitáveis. As seguradoras 
podem expandir seu negócio nas áreas 
rurais, reforçando a infraestrutura rural do 
serviço fi nanceiro. O governo, ao fornecer 
um seguro social bem estruturado, pode 
controlar melhor seu risco fi scal. Mesmo 
que um evento catastrófi co exponha o 
governo a risco potencial signifi cativo, 
o governo tem a obrigação política de 
absorver o maior risco no passado. Uma 
vez que ele cobre resultados catastrófi -
cos, o seguro comercial, limitado a níveis 
de mortalidade moderados, pode ser 
oferecido a preços razoáveis.

Fonte: Mahul; Skees (2007) e Mearns (2004).
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2009). Entretanto, no clima em mudança, o 
passado já não serve como introdução (even-
tos que eram raros podem se tornar mais fre-
quentes), e a incerteza sobre o clima futuro é 
um elemento importante em avaliar o risco 
e as decisões de planejamento. Igualmente 
importantes são a monitoração e as atualiza-
ções periódicas nos dados socioeconômicos 
para refl etir as mudanças no uso do solo e a 
demografi a. A tecnologia da informação de 
satélite e geográfi ca fornece meios poderosos 
para gerar informações físicas socioeconômi-
cos de maneira rápida e econômica (Quadro 
2.7; ver também os capítulos 3 e 7).

Muitos países desenvolvidos fornecem 
mapas detalhados de risco de inundação 
como um serviço público aos proprietários 
de casos, negócios e autoridades locais.12 
Desde 1976, o governo chinês elabora e 
publica mapas de áreas sob risco de inun-
dação que destacam zonas de alto risco para 
as bacias hidrográfi cas mais povoadas. Com 
tais ferramentas, os residentes têm a informa-
ção de quando, como e para onde evacuar. 
Os mapas podem também ser usados para 
o planejamento de uso do solo e projetos de 
construções (Lin, 2008). Nas comunidades 

 12 Um exemplo são os serviços de informações 
dadas pela Agência de Proteção Ambiental da 
Escócia. Disponível em: <www.sepa.org.uk/
fl ooding>. Acesso em: 12 mar. 2009.

locais, tais serviços promovem a ação local, 
como em Bogotá, onde a informação baseada 
em risco similar para zonas sujeitas a terre-
motos reforça a resiliência das comunidades 
(Ghesquiere; Jamin; Mahul, 2006).

Como provavelmente os riscos não serão 
eliminados, é vital para a proteção da popu-
lação o preparo para lidar com os eventos 
extremos. Os sistemas de alerta e os planos-
-resposta (ou seja, para evacuação em uma 
emergência) salvam vidas e impedem perdas 
evitáveis. Fazer que as comunidades estejam 
preparadas e tenham comunicações de emer-
gência protege seus meios de subsistência. 
Por exemplo, em Moçambique, as comuni-
dades ribeirinhas do Búzi usam transmissão 
por rádio para alertar as comunidades rio 
abaixo sobre inundações (Ferguson, 2005). 
Mesmo nas comunidades remotas e isoladas, 
a ação local pode reduzir o risco, criar traba-
lhos e lidar com a pobreza (Quadro 2.8). Em 
nível nacional, ter preparo fi nanceiro para 
prestar auxílio imediato após desastres é fun-
damental para evitar perdas em longo prazo 
para as comunidades.

Gestão de riscos financeiros: 
instrumentos flexíveis para 
contingências

A política pública cria uma estrutura que 
defi ne papéis e responsabilidades claras para 
os setores público e privado, domicílios e 
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Figura 2.3  O seguro é limitado no mundo em desenvolvimento

Fonte: Swiss Re (2007).
Nota: O seguro é primariamente um mercado de país desenvolvido, como indicado pela  parte regional dos prêmios (esquerda) e a penetração (prêmio como porcentagem do PIB) 
de seguro que não de vida (direita). O seguro que não de vida inclui propriedade, acidente e responsabilidade (também chamado seguro geral). O seguro de saúde e os produtos 
do seguro não são defi nidos como seguro de vida.
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indivíduos. Primordial para essa estrutura 
é um espectro de práticas de gestão do risco 
com responsabilidades estruturadas. Uma 
seca mais branda que cause perdas pequenas 
na produção de colheita pode ser controlada 
por domicílios por meio do compartilha-
mento do risco informal e comunitário, salvo 
se ocorrerem várias secas curtas em sequência 
(ver Capítulo 1). Uma seca mais grave, que 
ocorre, por exemplo, a cada 10 anos, pode 
ser controlada por meio dos instrumentos de 
transferência de risco no setor privado. Mas, 
para os eventos mais graves e mais amplos, 
o governo deve atuar como o segurador de 
último recurso. Precisa desenvolver uma 
estrutura que permita que as comunidades 

se ajudem e que o setor privado desempe-
nhe um papel ativo e comercialmente viá-
vel, ao mesmo tempo que cria mecanismos 
para cobrir os custos resultantes dos eventos 
catastrófi cos.

Criação de camadas de proteção
O uso e a sustentação de mecanismos do 
seguro ganharam muita atenção no contexto 
de adaptação (Linnerooth-Bayer; Mechler, 
2006). O seguro pode proteger contra as 
perdas associadas com os eventos climáti-
cos extremos e controlar os custos que não 
podem ser cobertos pela assistência interna-
cional, pelos governos ou cidadãos (Mills, 
2007). Algumas abordagens novas foram 

11–50

51–250

> 250

Elevada

Média

Baixa

Período do retorno 
do evento crítico

(anos)

Vulnerabilidade
financeira

Não aplicável

Mapa 2.5 Os países pequenos e pobres são financeiramente vulneráveis aos eventos climáticos extremos

Fonte: Mechler et al. (2009).
Nota: O mapa mostra o grau de vulnerabilidade fi nanceira dos países quanto a inundações e tempestades. Por exemplo, nos países em cinza-escuro, um evento climático severo 
que exceda a habilidade fi nanceira do setor público de restaurar a infraestrutura danifi cada e continuar com desenvolvimento previsto é esperado aproximadamente uma vez a 
cada 11 a 50 anos (uma probabilidade anual de 2% a 10%). A elevada vulnerabilidade fi nanceira de economias pequenas enfatiza a necessidade de que o planejamento de con-
tingência fi nanceira aumente a resiliência dos governos contra desastres futuros. Somente os 74 países mais propensos a desastres que tiveram perdas diretas de pelo menos 
de 1% do PIB por causa de inundações, tempestades e secas durante os últimos 30 anos foram incluídos na análise.
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desenvolvidas e testadas, como derivativos 
baseados em clima e produtos de micros-
seguro no mercado privado. Criaram-se o 
seguro de índice climático para pequenas 
propriedades rurais na Índia – que prevê 
indenização para centenas de milhares de 
fazendeiros em caso do défi cit severo de pre-
cipitação – e o consórcio de seguro comum 
do Caribe – que rapidamente dá aos governos 
liquidez após desastres (Manuamorn 2007; 
Giné; Townsend; Vickery, 2008; World Bank, 
2008e).

O seguro, entretanto, não é uma solução 
infalível – trata-se apenas de um elemento em 
uma estrutura mais ampla de gestão de riscos 
que promove a redução do risco e recom-
pensa práticas sadias de gestão de risco (os 
proprietários recebem um desconto especial 
se instalarem alarmes contra incêndio). Se a 
tendência do clima segue uma forma previ-
sível (em direção a condições meteorológicas 
mais quentes ou mais secas, por exemplo), o 
seguro não é viável. O seguro é apropriado 
quando os impactos são aleatórios e raros, 
ajudando domicílios, empresas e governos 
a dividir o risco em um período (pagando 
prêmios regulares, em vez de cobrir os cus-
tos plenos imediatamente) e área geográfi ca 
(compartilhando o risco com terceiros). 
Assim, ele não elimina o risco, mas reduz a 
variação das perdas sofridas por indivíduos 
no consórcio de seguro.

O seguro contra tempestades, inundações 
e secas, fornecido a governos ou a indivíduos, 
é de difícil controle. O risco climático tende 
a afetar simultaneamente regiões inteiras ou 
grandes grupos de pessoas; por exemplo, os 
milhares de criadores de gado na Mongólia 
viram, em 2002, seus rebanhos serem dizi-
mados quando um verão seco foi seguido 
por um inverno extremamente frio (Qua-
dro 2.9). Tais eventos covariantes caracteri-
zam muitos riscos climáticos e difi cultam o 
fornecimento de seguro porque os sinistros 
tendem a se concentrar e a exigir grandes 
esforços em termos de respaldo de capital e 
administrativo (Hochrainer et al., 2008). Esse 
é um motivo por que os riscos climáticos não 
desfrutam de ampla cobertura por seguro, 
sobretudo nos países em desenvolvimento. 
De fato, frequentemente as instituições de 
microfi nanciamento restringem a parcela de 
empréstimos agrícolas em sua carteira caso 
os maiores impactos climáticos tornem seus 

clientes inadimplentes (Christen; Pearce, 
2005).

A provisão de serviços fi nanceiros sem-
pre foi um desafio no processo de desen-
volvimento por motivos não relacionados 
à mudança climática. Em geral, o acesso aos 
produtos de seguros é muito mais fraco em 
países em desenvolvimento (Figura 2.3), um 
fato que se reflete na penetração normal-
mente mais baixa de serviços fi nanceiros em 
áreas rurais. A Philippines Crop Insurance 
Corporation, por exemplo, alcança cerca de 
apenas 2% dos agricultores, principalmente 
nas zonas produtivas mais ricas (Llanto; 
Geron; Almario, 2007). Levar serviços fi nan-
ceiros às populações rurais é complexo e 
arriscado, porque muitos domicílios rurais 
não integram a economia monetizada e seus 
meios de subsistência dependem do clima. 
Em zonas urbanas, a população é mais con-
centrada, mas mesmo assim é difícil alcançar 
os pobres na economia informal.

A mudança climática poderia erodir ainda 
mais a segurabilidade para risco relacionado 
ao clima. A mudança climática não verifi cada 
impossibilitaria o seguro para muitos riscos 

QUADRO 2.10  Mecanismo de Seguro de Risco contra Desastres 
do Caribe: seguro contra a interrupção do serviço após desastres

Entre os muitos desafi os que os gover-
nos de nações insulares enfrentam 
após desastres naturais, o mais urgente 
refere-se ao acesso ao dinheiro para 
esforços urgentes da recuperação do 
instrumento a fi m de manter os servi-
ços governamentais essenciais. Esse 
desafi o é muito sério para os países 
caribenhos, cuja fl exibilidade econô-
mica é limitada, pois conjuga vulnera-
bilidade com dívida elevada.

Para os governos caribenhos, o 
novo Caribbean Catastrophe Risk 
Insurance Facility (Mecanismo de 
Seguro de Risco contra Desastres do 
Caribe) é um instrumento semelhante 
ao seguro contra interrupção de 
negócio. Fornece a liquidez em curto 
prazo se houver perdas catastrófi cas 
por furacão ou terremoto.

Existe uma ampla gama de ins-
trumentos para o fi nanciamento de 
recuperação de longo prazo, mas 
esse mecanismo preenche uma 
lacuna ao fi nanciar as necessidades 

de curto prazo por meio de um 
seguro paramétrico. Desembolsa 
os fundos com base na ocorrência 
de um evento predefi nido com uma 
certa intensidade sem ter que esperar 
por avaliações de perda no local e 
confi rmações formais. Esse tipo de 
seguro é geralmente para sinistros 
de baixo preço, e o pagamento é 
rápido, pois a medição da força de 
um evento é quase instantânea. O 
mecanismo permite que os países 
participantes associem seus riscos 
individuais em uma carteira mais 
bem diversifi cada e facilita o acesso 
ao mercado de resseguros, além de 
dividir os riscos fora da região.

Tais mecanismos de seguro devem 
integrar uma estratégia fi nanceira 
detalhada usando um conjunto de 
instrumentos para cobrir diferentes 
tipos e probabilidades de eventos.

Fontes: Ghesquiere, Jamin e Mahul 
(2006) e World Bank (2008e).
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climáticos ou encareceria demasiadamente 
os prêmios. A segurabilidade exige habilidade 
de identifi car e determinar (ou pelo menos 
estimar parcialmente) a probabilidade de 
um evento e as perdas associadas para defi -
nir prêmios e diversificar o risco entre os 
indivíduos ou grupos (Kunreuther; Michel-
Kerjan, 2007; Tol, 1998). Atender a esses três 
requisitos possibilita segurar um risco, mas 
não o torna necessariamente rentável (como 
na baixa proporção de prêmio-sinistros de 
muitos programas de seguro agrícola), e os 
custos da transação de operar um programa 
do seguro podem ser consideráveis (World 
Bank, 2005). As incertezas que se originam na 
mudança climática confundem os processos 
contábeis que são a base dos mercados de 
seguro (Mills, 2005; Dlugolecki, 2008; Asso-
ciation of Bri tish Insurers, 2004). Diversifi -
car o risco será mais difícil, pois a mudança 
climática conduz a efeitos mais sincroniza-
dos, mais difundidos e sistemáticos em nível 
global e regional – efeitos que são difíceis de 
compensar em outras regiões ou segmentos 
de mercado.

A erosão da segurabilidade indica uma 
forte confiança nos governos como segu-
radores de último recurso, um papel que 

muitos governos assumem implicitamente. 
Mas a reputação destes não foi estelar nem 
nos países em desenvolvimento nem nos 
desenvolvidos. Por exemplo, em 2005, o 
furacão Katrina levou à falência total o pro-
grama do seguro contra inundações dos 
Estados Unidos, com mais sinistros em um 
ano do que nos seus 37 anos de existência. 
Poucos programas de seguros para colheitas 
com o apoio governamental são financei-
ramente sustentáveis sem subsídios (Skees, 
2001). Ao mesmo tempo, se a magnitude 
das perdas associadas a eventos catastrófi cos 
recentes é uma indicação da impossibilidade 
de segurar perdas futuras decorrentes de 
mudança climática, ela sugere um papel mais 
explícito do setor público para absorver os 
danos que estão além da capacidade do setor 
privado.13

 13 Isso traz questões importantes: regulamen-
tação e códigos para uso do solo são neces-
sários e precisam ser aplicados. Seguro obri-
gatório pode ser exigido por lei em áreas de 
alto risco. Há também preocupações com 
equidade: o que fazer com indivíduos que 
habitam áreas de alto risco, mas não podem 
pagar prêmios baseados em risco real?

N í g e r

Argélia
Líbia

Chade

Nigéria
Burquina 

Fasso

Mali

Mudança no verde da vegetação, 1982-2006 (%)

11–25 >25 -10 – 10 (sem tendência 
   significativa)

NÍGER

Figura 2.4  Reversão do deserto com conhecimento indígena, ação de agricultores e aprendizado social

Fonte: World Resources Institute et al. (2008), Botoni e Reij (2009) e Herrmann, Anyamba e Tucker (2005).
Nota: No Níger, os agricultores reverteram a invasão do deserto; as paisagens que foram destruídas na década de 1980 estão, hoje, densas, com árvores, arbustos e plantações. 
Essa transformação, tão vasta que seus efeitos podem ser observados por satélites, afetou 5 milhões de hectares de terra (o tamanho da Costa Rica), metade da terra cultivada 
no Níger. As novas oportunidades econômicas criadas pelo reverdecimento benefi ciaram milhões de pessoas por meio de maior segurança alimentar e resiliência à seca. A 
chave desse sucesso foi uma técnica barata conhecida como regeneração natural controlada por agricultor que adapta uma técnica centenária de gestão fl orestal. Depois do 
êxito inicial com a reintrodução dessa técnica indígena na década de 1980, os agricultores viram os benefícios e passaram o feito adiante. O efeito de aprendizado social foi 
realçado pelos doadores que suportam viagens para estudo dos agricultores e troca entre estes. O papel do governo central foi primordial para reformar políticas de posse de 
terra e políticas fl orestais.
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O seguro não é uma panaceia para a adap-
tação aos riscos climáticos e não passa de uma 
estratégia para tratar de alguns dos impactos 
da mudança climática. Em geral, não é apro-
priado para impactos de longo prazo e irre-
versíveis, como a elevação do nível do mar e 
a desertifi cação, tendências que conduziriam 
a perdas maciças para seguradoras e seriam, 
portanto, não seguráveis. O seguro deve ser 
considerado também dentro de uma estra-
tégia total da gestão de risco e da adaptação, 
incluindo a regulamentação do uso sadio do 
solo e dos códigos de edifi cação para evitar o 
comportamento inefi caz, ou má adaptação 
(como o povoamento continuado em litoral 
propenso a tempestades), por causa da segu-
rança em um contrato de seguro (Kunreu-
ther; Michel-Kerjan, 2007).

Manter líquidos os governos 
O planejamento fi nanceiro prepara os gover-
nos para impactos catastrófi cos do clima e 
mantém serviços governamentais essen-
ciais no período imediatamente posterior a 
desastres (Cummins; Mahul, 2009). Acor-
dos fi nanceiros pré-ajustados, como fundos 
de reserva para desastres, linhas de crédito 
contingentes e títulos para desastres, per-
mitem que os governos respondam rapida-
mente, aumentem os programas de proteção 
social e evitem as perdas de longo prazo que 
recaem sobre os domicílios e as comunidades 
quando há desabrigados, desemprego e pri-
vações.14 Nesses casos, os fundos imediata-
mente incentivam a reabilitação, e o processo 
de recuperação reduz o efeito de descarri-
lhamento dos desastres no desenvolvimento.

Muitos países pequenos são fi nanceira-
mente mais vulneráveis aos eventos catastró-
fi cos por causa do valor de perdas referentes 
a desastres relacionados ao tamanho de sua 
economia (Mapa 2.5); em Grenada, em 
2004, por exemplo, o furacão Ivan causou 
perdas equivalentes a mais de 200% do PIB 
(Mechler et al., 2009). Como nem sempre 
a ajuda externa está prontamente disponí-
vel, 16 países caribenhos desenvolveram um 
esquema fi nanceiro bem estruturado de ges-
tão de risco para dinamizar o fi nanciamento 

 14 Sobre um exemplo de instrumentos de mer-
cado para gestão de risco fi nanceiro soberano 
para desastres naturais no México, ver Car-
denas et al. (2007).

de emergência e minimizar interrupções 
do serviço. Em operação desde 2007, esse 
esquema fornece liquidez rápida aos gover-
nos castigados por furacões e terremotos des-
truidores, por meio de acesso inovador aos 
mercados internacionais de resseguro que 
podem diversifi car e deslocar o risco global 
(Quadro 2.10).

Mesmo as economias pobres podem con-
trolar riscos climáticos com mais efi cácia com 
o aproveitamento de informações, mercados, 
bom planejamento e assistência técnica. Com 
a formação de parcerias com seguradores e 
instituições financeiras internacionais, os 
governos podem superar a relutância do setor 
privado em comprometer o capital e a expe-
riência para o mercado de baixa renda. Em 
2008, o Maláui inovou com um contrato de 
gestão baseado em risco climático para se pro-
teger contra as secas que provocariam escassez 
na produção nacional de grãos (frequente-
mente acompanhadas da alta volatilidade de 
preços das matérias-primas e insegurança 
de alimento regional). Em troca de um prê-
mio, uma seguradora internacional compro-
meteu-se a pagar uma quantia concordada 
com o governo se houvesse condições de seca 
grave predefi nidas, medida e informada pelo 
serviço meteorológico do país. A Tesouraria 
do Banco Mundial atuou como intermediária 
para o mercado, aumentando a confi ança na 
transação em ambos os lados. Uma vez que 
os parâmetros do pagamento e da seca foram 
previamente defi nidos, o desembolso desse 
produto fi nanceiro seria rápido, e o governo 
poderia comprar os grãos futuros no mercado 
regional de commodities para garantir o mais 
rápido possível, antes que a seca afetasse os 
mais vulneráveis, o que reduz signifi cativa-
mente os custos da resposta e a dependência 
de apelos internacionais de ajuda.15

Para que essas iniciativas sejam disponíveis 
e sustentáveis, a redução do risco de desas-
tre precisa ser promovida sistematicamente 
para minimizar a confi ança do governo em 
tais arranjos financeiros para perdas mais 
rotineiras. O financiamento contingente 
tem custos de opção e deve cobrir somente 
as necessidades fi nanceiras do governo mais 

 15 O Banco Mundial oferece contratos de deri-
vativos com base no clima. Disponível em: 
<http://go.worldbank.org/9GXG8E4GP1>. 
Acesso em: 15 maio 2009.
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urgentes e a maioria de perdas extremas. Os 
serviços de extensão agrícola, a aplicação 
do código de edificação e o planejamento 
urbano estratégico são alguns exemplos que 
mostram onde a ação governamental pode 
reduzir consequências evitáveis e a probabili-
dade dos resultados mais extremos. Também 
são importantes os sistemas de alerta rápido 
que fornecem o aviso antecipado e impedem 
a perda de vida humana e danos econômi-
cos. Tais sistemas, apoiados pelos governos, 
podem ter efeitos drásticos, como em Ban-
gladesh, onde reduziram mortes por inun-
dações e tempestades e, consequentemente, a 
necessidade de o governo fi nanciar as perdas 
(Government of Bangladesh, 2008).

Gestão de riscos sociais: capacitar 
as comunidades para que se 
protejam

A mudança climática não afeta todos igual-
mente (Bankoff; Frerks; Hillhorst, 2004). Para 
os domicílios pobres, problemas climáticos 
brandos podem conduzir a perdas huma-
nas e de capital físico irreversíveis (Dercon, 
2004). Os impactos em crianças podem ser 
duradouros e afetam os ganhos futuros por 
interromper os processos relacionados à ins-
trução (retirada da escola depois de um cho-
que), à saúde (efeito conjunto de sa neamento 
defi ciente e doenças transmitidas pela água 
ou por vetor) e ao crescimento retardado 
(Alderman; Hoddinott; Kinsey, 2006; Bart-
lett, 2008; United Nations Children’s Fund, 
2008; Ninno; Lundberg, 2005). Nos países 
em desenvolvimento, as mulheres sofrem os 
efeitos do clima de maneira desproporcional, 
pois várias de suas responsabilidades domi-
ciliares (coleta e venda produtos silvestres) 
são afetadas pelos caprichos do clima (Fran-
cis; Amuyunzu-Nyamongo, 2008; Nelson 
et al., 2002). Os domicílios e as comunida-
des se adaptam por meio de suas escolhas 
de meios de subsistência, alocação de ativos 
e preferências com relação à localização, 
frequentemente dependendo do conheci-
mento tradicional para moldar essas decisões 
(Ensor; Berger, 2009; Goulden et al., 2009; 
Gaillard, 2007). A população estará mais dis-
posta e também será mais capaz de mudar 
se puder contar com os sistemas sociais 
de apoio que compartilhem comunidade, 
seguro social fornecido pelo governo (como 
pensões), fi nanciamento e seguro fornecido 

por empresas privadas e redes de segurança 
por parte do governo. 

Construir as comunidades resilientes
A utilização do conhecimento local e tradi-
cional sobre gestão de risco climático é 
importante por duas razões (Adger et al., 
2005; Orlove; Chiang; Cane, 2000; Sriniva-
san, 2004; Wilbanks; Kates, 1999). Em pri-
meiro lugar, muitas comunidades, em 
especial as indígenas, já têm o conhecimento 
e as estratégias em seu contexto para lidar 
com riscos climáticos. Os esforços para casar 
o desenvolvimento e a adaptação ao clima 
para as comunidades vulneráveis se benefi -
ciarão da maneiras como a população sem-
pre respondeu aos riscos ambientais, como 
na África, onde as comunidades se adapta-
ram aos períodos prolongados de seca (Strin-
ger et al., no prelo; Twomlow et al., 2008). 
Tais estratégias tradicionais de lidar com os 
riscos e se adaptar a eles, contudo, podem 
preparar as comunidades somente para 
alguns riscos percebidos, não para aqueles 
incertos e, possivelmente, diferentes trazidos 
pela mudança climática (Nelson; Adger; 
Brown, 2007). Dessa maneira, as comunida-
des podem estar bem adaptadas a seu clima, 
mas teriam menos capacidade de se adaptar 
à mudança climática (Walker et al., 2006). 
Em segundo lugar, a natureza local da adap-
tação signifi ca que as políticas radicais que 
preveem medidas iguais para todos não são 
adequadas para atender às diferentes necessi-
dades urbanas e rurais (Gaiha; Imai; Kaushik, 
2001; Martin; Prichard, 2009).

Em todo o mundo, podem-se notar as 
fundações da resiliência da comunidade 
– a capacidade de reter funções importan-
tes, auto-organizar-se e aprender quando 
exposta à mudança (Gibbs, 2009). No lito-
ral do Vietnã, as tempestades e a elevação do 
nível do mar já estão afetando os mecanismos 
para lidar com elas. Após cortes em muitos 
serviços estatais no fi nal da década de 1990, 
as tomadas de decisão locais, crédito e troca 
substituíram o capital social e a aprendiza-
gem para o planejamento e a infraestrutura 
do governo. (Nos últimos anos, entretanto, 
este reconheceu seu papel em apoiar a resili-
ência da comunidade e o desenvolvimento de 
infraestrutura, e atualmente promove uma 
ampla pauta para gestão de riscos de desastre 
[Adger, 2003].)
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No Ártico Ocidental, os inuits, que estão 
sendo afetados pela diminuição do gelo marí-
timo e por alterações na distribuição da vida 
selvagem, ajustaram a sincronização das ati-
vidades da subsistência e estão caçando uma 
variedade maior de espécies. Os inuits estão 
aumentando a resiliência de suas comunida-
des, o que signifi ca que agora podem com-
partilhar alimentos, promover mais trocas e 
desenvolver novas instituições locais (Berkes; 
Jolly, 2002). Do mesmo modo, as comunida-
des indígenas em países em desenvolvimento 
estão se adaptando à mudança climática, 
como coleta de água pluvial, plantações e 
diversificação dos meios de subsistência e 
mudanças na migração sazonal, para aliviar 
impactos adversos e benefi ciar-se de oportu-
nidades (Macchi, 2008; Tebtebba Founda-
tion, 2008). 

Em geral, as comunidades têm melhor 
conhecimento específi co de tempo, local e 
evento sobre perigos climáticos locais e como 
estes afetam seus recursos e suas atividades 
produtivas. As comunidades também têm 
melhor capacidade para controlar os rela-
cionamentos sociais e ecológicos locais que 
serão afetados pela mudança climática. E, 
normalmente, incorrem em custos mais bai-
xos do que atores externos na execução de 
projetos de desenvolvimento e ambientais 
(Figura 2.4). Uma revisão recente com mais 
de 11.000 pesqueiros revelou que a proba-
bilidade do colapso em estoque poderá ser 

drasticamente reduzida se eles se afastarem 
dos limites totais da pesca e introduzirem 
cotas individuais transferíveis com supervi-
são local (Costello; Gaines; Lynham, 2008). 
A participação ativa das comunidades locais 
e das partes interessadas na cogestão de pesca 
é uma chave para o sucesso (Pomeroy; Pido, 
1995).

Além dos benefícios de aumentar a resi-
liência, a gestão descentralizada de recursos 
pode ter benefícios sinergísticos para miti-
gação e adaptação. Por exemplo, a gestão de 
terras comuns de fl orestas em regiões tro-
picais produziu benefícios simultâneos aos 
meios de subsistência (adaptação) e ganhos 
com o armazenamento do carbono (miti-
gação) quando as comunidades locais são 
donas de suas fl orestas e têm maior autono-
mia na tomada de decisão e habilidade de 
controlar maiores fatias da fl oresta (Chha-
tre; Agrawal, no prelo). Em muitos países em 
desenvolvimento, a gestão descentralizada 
que se alicerçou em princípios comuns de 
recursos deu às populações locais a auto-
ridade para controlar florestas, usar seu 
conhecimento específi co sobre tempo, criar 
normas e instituições apropriadas e traba-
lhar com as agências governamentais para 
implementar as normas criadas (Ostrom, 
1990; Berkes, 2007; Agrawal; Ostrom, 2001; 
Larson; Soto, 2008). Aperfeiçoar os direitos à 
terra dos povos indígenas e a garantia de seu 
papel na administração resultou em gestão 

QUADRO 2.11  Workfare na Índia conforme o Indian National Rural Employment Guarantee Act

Nos últimos anos, a Índia elaborou um 
programa de garantia de emprego com 
base em um esquema que foi bem-
-sucedido no estado de Maharashtra. 
O programa estabelece, por meio de 
autosseleção, o direito a até 100 dias de 
emprego com salário mínimo em lei para 
cada domicílio voluntário. Os domicílios 
não precisam comprovar a necessidade, 
e alguns salários são pagos mesmo se o 
trabalho não pode ser realizado.

O programa prevê que, no mínimo, 
um terço do trabalho esteja disponível 
para as mulheres, além de creche local e 
seguro médico para acidentes de traba-
lho. O trabalho deve ser fornecido pronta-
mente e à distância de 5 quilômetros do 

domicílio sempre que possível. A opera-
ção é transparente com listas de trabalhos 
e de contratantes publicamente dispo-
níveis no site do programa, permitindo o 
que o público supervisione a corrupção e 
a inefi ciência. Desde o início do programa 
em 2005, 45 milhões domicílios 
contribuí ram com 2 bilhões de dias de 
trabalho e desempenharam 3 milhões 
de tarefas.a

Com orientação apropriada, o pro-
grama pode apoiar o desenvolvimento 
inteligente em termos climáticos. Fun-
ciona em escala e pode direcionar mão 
de obra signifi cativa para os trabalhos de 
adaptação apropriados, incluindo con-
servação de água, proteção da captação 

e plantações. Fornece fundos para ferra-
mentas e outros artigos necessários para 
concluir atividades e suporte laboral para 
projetar e executar os projetos. Assim, 
pode se transformar em uma peça central 
ao desenvolvimento da aldeia por meio 
da criação e manutenção de ativos produ-
tivos e resilientes ao clima.b

Fontes:
aNational Rural Employment Guarantee Act 
–2005. Disponível em: <http://nrega.nic.in/>. 
Acesso em: maio 2009.
bCSE India – Disponível em: <http://www.
cseindia.org/ programme/nrml/update_jan-
uary08.htm>. Acesso em: 15 maio 2009 – e 
Center for Science and Environment (2007).
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mais sustentada e rentável, e levou à gestão 
de florestas e recursos da biodiversidade, 
como no México e no Brasil (Sobrevila, 2008; 
White; Martin, 2002).

A adaptação com base em comunidade 
utiliza o aprendizado social e o processo de 
troca de conhecimento sobre experiências 

existentes, e os incorpora a informações téc-
nicas e científicas (Bandura, 1977; Levitt; 
March, 1988; Ellison; Fudenberg, 1993, 
1995). Quando a população migra entre as 
áreas urbanas e rurais em busca de emprego 
sazonal ou como consequência dos desas-
tres naturais, seus movimentos seguem os 

QUADRO 2.12  Migração hoje

As estimativas da migração induzida pela 
mudança climática são altamente incertas 
e ambíguas. No curto prazo, é provável 
que a tensão climática aumente gradual-
mente os padrões de migração existentes 
(mapa abaixo, à esquerda), em vez de gerar 
fl uxos inteiramente novos de pessoas. A 
maioria dos migrantes do mundo move-se 
dentro de seus próprios países. Por exem-
plo, há quase tantos migrantes internos 
apenas na China (aproximadamente 130 
milhões) quanto a soma de migrantes 
internacionais em todos os países (estima-
dos em 175 milhões em 2000). A maioria 
dos migrantes internos é de emigrantes 
econômicos, que se deslocam das zonas 
rurais para as urbanas. Igualmente, há a 
migração rural-rural signifi cativa, embora 
mal estimada, que tende a amenizar a 
oferta e procura em mercados laborais 
rurais e que serve como uma etapa na tra-
jetória dos migrantes rurais.

A migração internacional é, em sua 
maior parte, um fenômeno no mundo 
desenvolvido. Cerca de dois terços dos 
migrantes internacionais movimentam-se 
entre os países desenvolvidos. O cresci-
mento de novas chegadas é mais alto nos 

países desenvolvidos do que naqueles 
em desenvolvimento, e cerca de metade 
de todos os migrantes internacionais são 
mulheres. Metade dos migrantes inter-
nacionais origina-se em 20 países. Menos 
de 10% deles são povos forçados a cruzar 
uma fronteira internacional por medo de 
perseguição (a defi nição dos refugiados). 
Muitos migrantes forçados, entretanto, 
enquadram-se na defi nição de pessoas 
deslocadas internamente (mapa abaixo, 
à direita), estimada globalmente em 26 
milhões de indivíduos. As rotas e os cami-
nhos intermediários usados pelos migran-
tes que fogem de confl itos, lutas étnicas 
e violações de direitos humanos são, com 
mais frequência, aqueles utilizados por 
migrantes econômicos. As estatísticas 
internacionais disponíveis não permitem 
uma atribuição específi ca de desloca-
mento interno por causa da degradação 
ambiental ou dos desastres naturais, mas 
é provável que a maioria da migração 
forçada ligada à mudança climática per-
maneça interna e regional.

Os fl uxos de migração não são alea-
tórios, mas padronizados. Os fl uxos de 
migrantes que se concentram em torno 

de lugares onde os migrantes existentes 
demonstraram que é possível se estabele-
cer podem ajudar os futuros migrantes a 
superar as barreiras ao movimento. Esses 
padrões são explicados, em sua maioria, 
por barreiras ao movimento e pelas exi-
gências para superá-las. As barreiras são 
fi nanceiras, como custos de transporte, 
habitação na chegada e despesas de sub-
sistência, enquanto se buscam novas fon-
tes de renda. As observações sugerem que 
haja “um caroço migratório”, onde o índice 
de migração de uma comunidade aumenta 
à medida que a renda se eleva além de um 
nível necessário para atender às necessida-
des da subsistência e, novamente, diminui 
à medida que a lacuna entre rendas do 
lugar de origem e de destino principal se 
fecha. O caroço migratório explica por que 
os mais pobres não migram nem mesmo 
para distâncias menores.

Fontes: Tuñón (2006), World Bank 
(2008f),United Nations (2005, 2006), Migra-
tion DRC (2007), Haas (2008), Lucas (2005; 
2006), Sorensen, Hear e Engberg-Pedersen 
(2003), Amin (1995), Massey e Espana (1987), 
Haan (2002), Kolmannskog (2008).
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fl uxos de movimentos anteriores dos paren-
tes e amigos (Granovetter, 1978; Kanaiau-
puni, 2000; Portes; Sensenbrenner, 1993). 
Quando a população adota tecnologias 
novas ou mudam padrões da colheita, suas 
decisões dependem dos fl uxos de informa-
ção em redes sociais (Buskens; Yamaguchi, 
1999; Rogers, 1995). Quando escolhe áreas 
diferentes para reforçar suas habilidades e 

instrução, suas decisões são vinculadas às de 
seus pares (Foskett; Helmsley-Brown, 2001).

O desenvolvimento de comunidades e o 
aprendizado social baseado em experiência 
foram um meio importante para lidar com 
os riscos climáticos no passado, mas podem 
ser insufi cientes para a mudança climática. 
Consequentemente, as estratégias de adap-
tação ao clima orientadas à comunidade 

<0 0–50 51–100 101–250 251–500 >500

Mudança populacional entre 1999 e 2008 
(número de habitantes/pixel) Risco muito elevado 

de inundação
Baixo Médio Elevado

Risco de inundação

Guediawaye

Dacar

Pikine

Guediawaye

Dacar
Pikine

Dakar,Dakar,
SENEGALSENEGAL

Dacar,
SENEGAL

Mapa 2.6  Migrantes senegaleses se estabelecem em áreas propensas às inundações, em torno da zona urbana de Dacar

Fonte: Geoville Group (2009).
Nota: O crescimento econômico lento no setor agrícola fez de Dacar o destino de um êxodo do restante do país. Entre 1988 e 2008, 40% dos habitantes novos de Dacar vieram de zonas com 
potencial elevado da inundação, o que representa um índice duas vezes maior em relação às povoações urbanas (19%) e rurais (23%) de Dacar. Como a expansão urbana sofre de restrições 
geográfi cas, o infl uxo dos migrantes conduziu a uma concentração muito elevada de pessoas em zonas urbanas e periurbanas (no mapa, 16 pixels representam um quilômetro quadrado).

“Gostaria de dizer aos líderes mundiais para darem início à 

consciência educacional e aos esforços de governos locais para 

capacitar as crianças a proteger e restaurar o meio ambiente. As 

instituições políticas e sociais devem responder a esses clamores e 

adaptar estratégias para proteger a saúde pública, principalmente 

das crianças. Como aluno do ensino básico, acho que essas são as 

maneiras possíveis de garantir a sobrevivência de nossa Mãe Terra.”

– Dave Laurence A. Juntilla, 11 anos, Filipinas

Raisa Kabir, 10 anos, Bangladesh
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devem equilibrar os recursos das comuni-
dades (maior capacidade e conhecimento 
local, reservas potenciais de capital, custos 
menores) e os défi cits (conhecimento cien-
tífi co limitado, espaço estreito para a ação).

As numerosas atividades de adaptação 
baseadas em comunidade contam com o 
apoio de uma ampla rede de ONGs e outros 
intermediários, no entanto elas alcançam 
apenas uma fração minúscula daquelas em 
risco. Um desafi o urgente é reproduzir seu 
sucesso em maior escala. Com frequência, 
esse aperfeiçoamento foi restringido por 
ligações defi cientes e, às vezes, pelas tensões 
entre partes interessadas e as instituições 
do governo locais. Questões de autori-
dade, responsabilidade e financiamento 
frequentemente impedem a cooperação. O 
aperfeiçoamento bem-sucedido do desen-
volvimento orientado à comunidade exigirá 
que seus entusiastas e governos pensem no 
processo além do projeto e da transformação 
ou da transição para evitar os projetos que 
param rapidamente quando cessa o fi nan-
ciamento. A capacidade, primordial para o 
sucesso, inclui motivação e compromisso, 
que, por sua vez, exigem incentivos apropria-
dos em todos os níveis (Gillespie, 2004). O 
novo Fundo de Adaptação pode aumentar 
muito o apoio para o aperfeiçoamento, pois 
ele será capaz de controlar recursos da ordem 
de US$ 500 milhões a US$ 1,2 bilhão em 2012 
e apoiar diretamente os governos em todos os 
níveis, ONGs e outras agências intermediá-
rias (World Bank, 2009).

Redes de segurança para os mais 
vulneráveis
A mudança climática amplifi cará vulnerabi-
lidades e exporá com mais frequência mais 
pessoas às ameaças climáticas e por períodos 
mais longos. Isso exigirá políticas sociais para 
ajudar os grupos cujos meios de subsistência 
podem gradualmente erodir com a mudança 
climática. Os eventos extremos poderão tam-
bém afetar diretamente domicílios e exigir 
redes de segurança (assistência social) para 
impedir a queda econômica dos mais vul-
neráveis. Episódios prolon gados de tensão 
climática (como é comum em secas) pode-
rão contribuir para o aumento e a volatili-
dade do preço de matérias-primas, afetando 
desproporcionalmente os pobres e vulne-
ráveis, como ocorreu na crise alimentar de 

2008 (Ivanic; Martin, 2008). O aumento no 
preço dos alimentos aumenta a pobreza para 
quem precisa adquiri-los para o sustento 
de sua família, agravando a nutrição, redu-
zindo o uso de serviços de saúde e educação 
e exaurindo os ativos produtivos dos pobres 
(Grosh et al., 2008). Em áreas do mundo em 
desenvolvimento, a insegurança alimentar e 
as fl utuações de preços de alimento associa-
das já representam uma fonte sistemática de 
risco que aumentará com a mudança climá-
tica (Lobell et al., 2008).

Os choques climáticos têm duas caracte-
rísticas importantes. Primeiro, há a incer-
teza sobre quem exatamente será afetado e 
onde. Frequentemente, a população afetada 
não é identifi cada até que a crise esteja bem 
avançada, quando é difícil responder a ela 
de forma rápida e eficaz. Segundo, o sin-
cronismo dos choques possíveis não é de 
conhecimento prévio. Os dois aspectos têm 
implicações para conceituar e projetar políti-
cas sociais em resposta às ameaças climáticas 
futuras. A proteção social deve ser pensada 
como um sistema, em vez de intervenções 
isoladas, e deve ser implementada em épocas 
sem crise. As redes de segurança devem ter 
fi nanciamento fl exível e metas contingentes, 
as quais podem ser elevadas para responder 
de maneira eficaz aos choques episódicos 
(Kanbur, 2009; Ravallion, 2008).

Para tratar de vulnerabilidades crônicas, 
um amplo conjunto de instrumentos para 
redes de segurança fornece a domicílios 
pobres o dinheiro ou transferências em espé-
cie (Grosh et al., 2008). Usados de maneira 
efi caz, esses instrumentos têm impacto ime-
diato sobre a redução da desigualdade, repre-
sentam a primeira melhor abordagem para 
tratar das implicações do aumento de preço 
de commodities e permitem que os domicí-
lios invistam em seus meios de subsistência 
futuros e controlem o risco com a redução 
da incidência de estratégias negativas (como 
a venda de animais durante secas). As redes 
de segurança podem ser projetadas de modo 
a incentivar domicílios a investir no capital 
humano (instrução, treinamento, nutrição) 
que aumentam a resiliência em longo prazo.

Em resposta aos choques, as redes de 
segurança podem ser uma opção de seguro 
se forem projetadas para evoluir e ser fle-
xíveis. Geralmente, são implementadas em 
fases; as prioridades vão da provisão imediata 
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do alimento, saneamento e limpeza à recu-
peração, à reconstrução e, possivelmente, à 
prevenção de desastres e à mitigação fi nais. 
Para cumprir uma função de seguro, as 
redes de segurança precisam de orçamen-
tos anticíclicos e graduais, com normas para 
identificar indivíduos com necessidades 
transitórias, execução fl exível que permita a 
resposta rápida depois de um choque e con-
senso quanto aos procedimentos básicos e as 
responsabilidades de organização bem antes 
da ocorrência de um desastre (Grosh et al., 
2008; Alderman; Haque, 2006). Os alertas 
antecipados fornecidos por previsões e bole-
tins sazonais podem mobilizar redes de segu-
rança antes do tempo e preparar a logística e 
a entrega de alimento.16

As redes de segurança deverão ser reforça-
das substancialmente onde existem e desen-
volvidas onde faltam. Muitos países de baixa 
renda não podem ter recursos para transfe-
rências permanentes aos pobres, mas as redes 
de segurança graduais, que são uma forma 
básica de seguro sem contribuição, podem 
representar uma proteção social-núcleo que 
impede a mortalidade e o exaurimento exces-
sivo dos recursos, mesmo nos países pobres 
onde não são de uso geral (Alderman; Haque, 
2006; Vakis, 2006).

Por exemplo, a Productive Safety Net 
(Rede de Segurança Produtiva) na Etiópia 
combina o auxílio social permanente (um 
programa de longo prazo de criação de 
empregos destinado a 6 milhões domicílios 
onde há escassez de alimentos) e as redes de 
segurança graduais que podem ser expandidas 
rapidamente para atender a milhões de domi-
cílios pobres transitórios durante uma seca 
severa. Uma inovação importante é o uso de 
índices baseados em impactos observados no 
clima para fornecer rapidamente um auxílio 
mais gradual e mais direcionado às áreas com 
escassez de alimentos e mecanismos baseados 
em seguro para acesso a fi nanciamento con-
tingente (Hess; Wiseman; Robertson, 2006). 

Os programas de workfare podem inte-
grar uma rede de segurança de resposta 
(Ninno; Subbarao; Milazzo, 2009). Trata-se 
de programas de trabalhos intensivos em 
obras públicas que fornecem a renda a uma 

 16 Cf. Famine Early Warning Systems Network – 
Disponível em: <www.fews.net>. Acesso em: 
15 maio 2009.

população-alvo na construção ou manuten-
ção de infraestrutura pública. Esses progra-
mas concentram-se em ativos e atividades de 
alto retorno que podem aumentar a resiliên-
cia das comunidades, como armazenamento 
da água, sistemas de irrigação e barragens. 
Para que sejam completamente eficazes, 
precisam, entretanto, de objetivos claros, 
projetos apropriados e bem concebidos, 
fi nanciamento previsível, orientação profi s-
sional na seleção e execução, e monitoração 
e avaliação dignas de crédito (Quadro 2.11).

As redes de segurança podem também 
facilitar a reforma da política energética. 
Aumentar preços do combustível promove 
o uso efi caz da energia, ganhos econômicos 
e economias fi scais, mas traz também riscos 
políticos e sociais signifi cativos. Essas redes 
podem proteger os pobres dos preços altos 
da energia e ajudar a eliminar subsídios à 
energia de monta, onerosos, regressivos e 
prejudiciais ao clima (ver Capítulo 1) (Inde-
pendent Evaluation Group, 2008; Komives 
et al., 2005). Os subsídios da energia, uma 
resposta comum aos altos preços de com-
bustível, frequentemente são inefi cientes e 
não têm alvo bem defi nido, mas nem sempre 
sua eliminação é simples. Diversos países de 
renda média (Brasil, China, Colômbia, Índia, 
Indonésia, Malásia e Turquia) têm usado 
redes de segurança para facilitar a remoção 
dos subsídios a combustíveis (World Bank, 
2008d). Os pagamentos de transferência de 
caixa após a remoção devem ter alvo cui-
dadosamente escolhido para que os pobres 
sejam compensados razoavelmente – na 
Indonésia, a reforma mostrou que, mesmo 
com alvos errados substanciais, quatro decis 
inferiores da população ainda ganharam 
durante o período de transferência (World 
Bank, 2006).

Facilitar a migração em resposta à 
mudança climática
A migração com frequência passará a ser 
uma resposta efi caz à mudança climática – e, 
infelizmente, será a única resposta em alguns 
casos. As estimativas do número de pessoas 
em risco de migração, deslocamento e relo-
cação em 2050 variam de 200 milhões a um 
bilhão (Myers, 2002; Christian Aid, 2007). 
(Essas estimativas, porém, baseiam-se em 
avaliações amplas de pessoas expostas a riscos 
cada vez maiores, em vez de análises de se a 
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exposição as levará a migrar [Barnett; Web-
ber, 2009].) A adaptação e a proteção ao lito-
ral deslocarão impactos do clima e reduzirão 
a migração (Black, 2001; Anthoff et al., 2006).

Os movimentos de hoje são um guia rudi-
mentar para a geografi a dos movimentos em 
um futuro próximo (Quadro 2.12). É prová-
vel que a migração relacionada à mudança 
climática seja predominante nas áreas rurais, 
em países em desenvolvimento para cidades. 
As políticas para facilitar a migração devem 
considerar que a maioria dos migrantes do 
mundo se move dentro de seus próprios 
países e que as rotas de migração usadas por 
migrantes econômicos e involuntários sobre-
põem-se signifi cativamente.

Pouca evidência sugere que a migração 
causada pela mudança climática provoque 
ou exagere o confl ito, mas isso pode mudar. 
Os indivíduos que migram por causa das 
mudanças ambientais provavelmente são 
carentes, com pouca capacidade de confl ito 
(Gleditsch; Nordås; Salehyan, 2007). Onde 
a migração coincide com conflito, o rela-
cionamento não pode ser causal (Reuveny, 
2007). Do mesmo modo, a ligação entre os 
conflitos violentos e a escassez do recurso 
(guerras de água) (Barnaby, 2009) ou degra-
dação foi raramente substanciada (a pobreza 
e as instituições disfuncionais têm um poder 
mais explanatório) (Theisen, 2008; Nordås; 
Gleditsch, 2007). Mas a incerteza sobre as 
correntes causais não implica que a migração 
induzida pelo clima futuro não aumentaria 
o potencial para confl ito ao coincidir com a 
pressão sobre recursos, insegurança alimen-
tar, eventos catastrófi cos e falta da adminis-
tração na região receptora (German Advisory 
Council on Global Change, 2008; Campbell 
et al., 2007).

O retrato negativo da migração pode 
fomentar as políticas que procuram redu-
zir e controlar sua incidência e fazer pouco 
para tratar das necessidades dos migrantes, 
quando a migração pode ser a única opção 
para os afetados pelos perigos do clima. É 
certo que as políticas criadas para restringir a 
migração raramente têm êxito, com frequên-
cia são derrotistas e aumentam os custos para 
migrantes e comunidades da origem e do des-
tino (Haas, 2008). Quando se facilita a migra-
ção como resposta aos impactos climáticos, 
é melhor formular as políticas integradas da 
migração e de desenvolvimento que tratam 

das necessidades de migrantes voluntários e 
apoiam suas habilidades empreendedoras 
e técnicas.

Se possível, as políticas devem desestimu-
lar o assentamento de emigrantes em áreas 
com alta exposição aos perigos climáticos 
persistentes (Mapa 2.6). Entre 1995 e 2005, 
três milhões de pessoas se deslocaram em 
decorrência de tensões sociais na Colôm-
bia, a maior parte para cidades pequenas ou 
médias. Muitos se mudaram para subúrbios 
sujeitos a inundações ou deslizamentos ou 
próximo a lixões, e a falta de instrução e apti-
dões laborais faz que ganhem apenas 40% do 
salário mínimo (Bartlett et al., 2009). Como 
propósito de prever a migração involuntária 
e o reassentamento, os planos para o futuro 
devem identifi car locais alternativos e aplicar 
fórmulas da compensação que permitam a 
relocação dos migrantes e o desenvolvimento 
de novas fontes de meios de subsistência. 
Além disso, esses planos devem criar infraes-
trutura pública e social para a vida comuni-
tária. Tais políticas estão no franco contraste 
com muitos esforços em curso para tratar das 
necessidades dos migrantes involuntários e 
refugiados – em deslocamentos internos ou 
internacionais.

A experiência recente sugeriu algumas 
lições para o reassentamento de migrantes. 
Uma dessas lições refere-se ao envolvimento 
das comunidades a serem reassentadas no 
planejamento de movimentação e recons-
trução, o que deve depender o menos pos-
sível de contratados externos e agências. Os 
reassentados devem receber um pagamento 
no mesmo padrão e preço da região recep-
tora e participar do projeto e da construção 
da infraestrutura no novo local. Para que 
esse processo ocorra de forma satisfatória, é 
fundamental que as estruturas de tomada de 
decisão na comunidade em reassentamento 
sejam respeitadas.

Antecipar 2050: a que mundo 
estamos nos referindo?

Um tema recorrente deste livro é que a inér-
cia social, climática e em sistemas biológicos 
sustenta o argumento para agir agora. Algu-
mas crianças de hoje estarão em posições de 
liderança em 2050. Em uma trajetória para 
um mundo 2°C mais quente, elas enfrentarão 
mudanças drásticas. Entretanto, controlar 
essas mudanças será mais um de seus muitos 
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desafi os. Na trajetória para um mundo 5°C 
mais quente, a probabilidade será ainda mais 
desalentadora. Estará claro que os esforços 
de mitigação de mais meio século foram 
inadequados. A mudança climática não será 
simplesmente um de muitos desafi os – será 
o desafi o dominante.
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domínio humano do planeta (Lawton; 
May, 1995). Nas últimas décadas, os 
indivíduos se conscientizaram de seu 
impacto na biodiversidade e das amea-
ças subsequentes. A maioria dos países 
tem programas de proteção de biodi-
versidade de graus variados da efi cácia 
e vários tratados e acordos internacio-
nais de medidas de coordenação para 
reduzir a velocidade ou parar a perda 
da biodiversidade. 

As alterações climáticas impõem 
uma ameaça adicional. A biodiversi-
dade da Terra ajustou-se às modifi ca-
ções passadas no clima  –  e também 
às modifi cações rápidas – por meio de 
uma combinação de migração de espé-
cies extinções e oportunidades para 
novas espécies. Mas a velocidade da 
modifi cação que continuará até aproxi-
madamente o próximo século, indepen-
dentemente dos esforços de mitigação, 
é muito maior do que a velocidade 
passada, exceto em casos de extinções 
catastrófi cas, como depois de eventos 
drásticos com meteoritos. Por exem-
plo, previu-se que as velocidades da 
migração de espécies arbóreas durante 
o vaivém da era glacial mais recente, há 
aproximadamente 10.000 anos, eram de 
aproximadamente 0,3-0,5 quilômetro 
por ano. Isso é só um décimo da veloci-
dade das modifi cações em zonas climáti-
cas que ocorrerão até o próximo século.1 

 1 England et al. (2004) estimaram o índice 
médio de retração de glaciares em 0,1 
quilômetro por ano cerca de oito mil 
anos atrás, durante a última era glacial 
que, fi nalmente, colocou um limite na 
velocidade de migração de espécies em 
direção aos polos.

da degradação concentram-se em deter-
minadas regiões em que os pobres são 
desproporcionalmente afetados porque 
dependem mais diretamente de serviços 
de ecossistema (Millennium Ecosystem 
Assessment, 2005).

Ameaças à biodiversidade e 
serviços de ecossistema
Durante os últimos dois séculos mais ou 
menos, a humanidade foi a responsável 
pelos principais eventos de extinção na 
Terra. A apropriação de partes impor-
tantes do fl uxo de energia por meio da 
rede alimentar e a alteração do tecido 
da cobertura de terra para favorecer as 
espécies de maior valor aumentaram a 
velocidade da extinção de espécies 100 
para 1.000 vezes mais do que antes do 

O bem-estar humano, porém, 
depende de várias espécies cujas intera-
ções complexas dentro de ecossistemas 
em bom funcionamento purifi cam a 
água, polinizam flores, decompõem 
resíduos, mantêm a fertilidade de solo, 
protegem cursos de água e extremos cli-
máticos e cumprem necessidades sociais 
e culturais, entre muitos outros (Qua-
dro FB.1). A conclusão da Avaliação de 
Ecossistemas do Milênio foi que, dos 24 
serviços de ecossistema examinados, 15 
estão sendo degradados ou usados de 
maneira não sustentável (Tabela FB.1). 
Os principais responsáveis pela degra-
dação são a conversão de uso do solo, 
muitas vezes para agricultura ou aqua-
cultura, nutrientes excessivos e altera-
ções climáticas. Muitas consequências 

A Terra sustenta uma complexa rede de três a dez milhões de espécies de plantas e animais (McGinley, 2007) e um número 
ainda maior de micro-organismos. Pela primeira vez, uma única espécie, a humana, está em posição de conservar ou destruir 
o próprio funcionamento dessa rede (Vitousek et al, 1999). No dia a dia dos indivíduos, apenas algumas espécies parecem 
ter importância. Algumas dezenas de espécies fornecem a nutrição mais básica – 20% do consumo de calorias para os seres 
humanos vem do arroz (Fitzgerald; McCouch; Hall, 2009) e 20% do trigo (Brown, 2002); algumas espécies de gado, aves 
domésticas e porcos fornecem 70% da proteína animal. Apenas entre 20% da proteína animal derivada de peixe e frutos do 
mar é uma diversidade de espécies dietéticas consideradas (World Health Organization; Food and Agriculture Organization, 
2009). Prevê-se que os seres humanos se apropriem de um terço da energia do sol que é convertida em plantas (Haberl, 1997).

Biodiversidade e serviços de ecossistema em um 
clima em mudança

foco B

QUADRO FB.1   O que é biodiversidade? O que são serviços de 
ecossistema?

Biodiversidade é a variedade de todas 
as formas da vida, inclusive genes, 
populações, espécies e ecossistemas. A 
biodiversidade sustenta os serviços que 
os ecossistemas fornecem e tem o valor 
de usos atuais, usos futuros possíveis 
(valores de opção) e valor intrínseco. 

Muitas vezes, o número de espécies é 
usado como um indicador da diversidade 
de uma área embora, a rigor, ele capture 
apenas a diversidade genética e a com-
plexidade de interações de um ecossis-
tema. Há de 5 a 30 milhões de espécies 
distintas na Terra; o restante são micro-
-organismos, e só aproximadamente 1,75 
milhão foram formalmente descritos. 
Dois terços da diversidade estão nos 
trópicos; descobriu-se um lote de terra 
de 25 hectares no Equador que abrigava 
mais espécies de árvores existentes nos 

Estados Unidos e no Canadá, junto com 
mais da metade do número de mamífe-
ros e espécies de aves nesses dois países.

Os serviços de ecossistema são os 
processos de ecossistema ou funções 
que apresentam valor para indivíduos 
ou para a sociedade. A Avaliação de 
Ecossistema do Milênio descreveu cinco 
categorias principais de serviços de ecos-
sistema: fornecimento, como a produção 
de alimentos e água; regulamento, como 
o controle de clima e doenças; apoio, 
como ciclos nutritivos e polinização de 
colheita; cultural, como benefícios espiri-
tuais e recreativos; e conservação, como 
a manutenção de diversidade.

Fonte: Millenium Ecosystem Assessment 
(2005), Kraft, Valencia e Ackerly (2008) e 
Gitay  et al. (2002).
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criar paisagens complexas e diversas 
que sustentam a biodiversidade. Mas 
as ações de mitigação malplanejadas, 
como abertura de clareiras em fl oresta 
ou terreno arborizado para produzir 
biocombustíveis, podem ser contra-
producentes para ambas as metas. As 
grandes represas podem trazer diversos 
benefícios para a irrigação e a produ-
ção de energia, mas também ameaçam 
a biodiversidade por inundação direta 
e modifi cações drásticas em cursos de 
rios e os ecossistemas dependentes.

Fischlin et al., 2007), com números ainda 
maiores em perigo do declínio signifi ca-
tivo (Foden et al., 2008).

Os esforços para mitigar altera-
ções climáticas por atividades terres-
tres podem apoiar a manutenção de 
biodiversidade e serviços de ecossis-
tema ou ameaçá-los ainda mais. Os 
estoques de carbono dentro e na terra 
podem ser aumentados por refl ores-
tamento e replantio, e por práticas 
agrícolas como redução no revolvi-
mento de solo. Essas atividades podem 

Algumas espécies migrarão muito rápido 
para vingar em uma nova posição, mas 
muitas não conseguirão especialmente 
nas paisagens fragmentadas de hoje, e 
muitas outras não sobreviverão ao rear-
ranjo drástico da composição do ecos-
sistema que acompanhará as alterações 
climáticas (Mapa FB.1). As melhores esti-
mativas de perdas de espécies sugerem 
que aproximadamente 10% das espécies 
estão condenadas à extinção para cada 
1°C  de aumento de temperatura (Con-
vention on Biological Diversity, 2009; 

Tabela FB.1 Avaliação da tendência atual no estado global dos principais serviços fornecidos por ecossistemas

Serviço Subcategoria Posição Nota

Fornecimento de serviços

Alimentos Colheitas  Aumento substancial da produção

Rebanhos  Aumento substancial da produção

Pesqueiros de captura  Declínio na produção devido à sobrecolheita

Aquacultura  Aumento substancial da produção

Alimentos selvagens  Declínio na produção

Fibra Madeira +/– Perda de fl oresta em alguma regiões, crescimento em outras

Algodão, cânhamo, seda +/– Declínio na produção em algumas fi bras, crescimento em outros

Combustível vegetal  Declínio na produção

Recursos genéticos  Perda por meio de extinção e perda de recursos genéticos em plantas

Bioquímicos, remédios naturais, 
farmacêuticos

 Perda por extinção, sobrecolheita

Água fresca  Uso não sustentável para bebida, indústria e irrigação; o montante da hidroener -
gia está inalterado, mas represas aumentam a capacidade de usar essa energia

Serviços reguladores

Regulamentação da qualidade do ar  Declínio na capacidade da atmosfera para autolimpeza

Regulamentação do clima Global  Globalmente, os ecossistemas foram um sumidouro líquido do carbono 
desde meados de século

Regional e local  Preponderância de impactos negativos (por exemplo, as modifi cações na 
cobertura de terra podem afetar a temperatura local e a precipitação)

Regulamentação de água +/– Varia de acordo com a modifi cação de ecossistema e posição

Regulamentação de corrosão  Degradação de solo aumentada

Purifi cação de água e tratamento de 
resíduos

 Declínio na qualidade de água

Regulamentação de doença +/– Varia de acordo com a modifi cação do ecossistema

Regulamentação de pragas  Controle natural degradado por uso de pesticida

Polinização  Declínio global evidente em abundância de polinizadores

Regulamentação de risco natural  Perda de protetores naturais (áreas alagadas, mangues)

Serviços culturais

Valores espirituais e religiosos  Declínio rápido em bosques e espécies sagrados

Valores estéticos  Declínio em quantidade e qualidade de terras naturais

Recreação e ecoturismo +/– Mais áreas acessíveis mas muito degradadas

Fonte: Millenium Ecosystem Assessment (2005).
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de serviços de ecossistema sejam iden-
tifi cadas e, se necessário, ativamente 
gerenciadas. A gestão proativa da terra 
e dos mares sob um clima em mudança 
é um processo bem novo e maldefi -
nido. O conhecimento relativamente 
pequeno foi desenvolvido da identifi -
cação de respostas de gestão realistas, 
assim serão necessários o compartilha-
mento signifi cativo de aprendizagem, 
melhores práticas e o desenvolvimento 
capacidade.

Reservas de conservação
Quaisquer extensões ou modifi cações 
nas áreas de prioridade de conservação 
(reservas de conservação) têm de captu-

Isso requer um processo contínuo 
para prever como os ecossistemas res-
ponderão a um clima que se modifi ca 
interagindo com outros modifi cadores 
ambientais. Algumas espécies desapa-
recerão, outras persistirão e algumas 
migrarão, formando novas combina-
ções de espécies. A capacidade de prever 
tal modifi cação sempre será incompleta 
e longe de ser perfeita, portanto qual-
quer ação de gestão deve ser dentro de 
uma estrutura fl exível e adaptável.

A perda algumas de espécies é ine-
vitável; algumas deverão ser protegidas 
em jardins botânicos e zoológicos ou 
em bancos de sementes. É essencial que 
as espécies fundamentais na prestação 

O que pode ser feito?
As mudanças em prioridades e gestão 
ativa e adaptável serão necessárias para 
manter a biodiversidade em um clima 
que passa por alterações. Em alguns 
lugares, a gestão ativa tomará a forma 
de proteger melhor contra a interfe-
rência humana, enquanto, em outros, 
a conservação pode ter de incluir inter-
venções em espécies e processos de 
ecossistema que são mais fortes e mais 
práticos do que os atuais. Em todos 
os casos, os valores de biodiversidade 
devem ser ativamente considerados – 
em face das alterações climáticas e no 
contexto de usos concorrentes da terra 
ou do mar. 
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Deslocamento de ecossistema projetado 

Área de tensão de biodiversidade

Sobreposição significativa entre área de tensão de 
biodiversidade e região de deslocamento de ecossistema 

Mapa FB.1  Enquanto muitas das modificações de ecossistema projetadas estão em áreas boreais e desérticas que não são áreas de pontos de 
biodiversidade, há áreas ainda de sobreposição e preocupação substanciais

Fonte: Equipe de WDR com base em Myers  et al. (2000) e Fischlin et al. (2007). 
Nota: O mapa mostra a sobreposição entre regiões das áreas de tensão de biodiversidade com concentrações excepcionais de espécies endêmicas que passam por perda excep-
cional do hábitat (Conservation International e Myers et al., 2000) e as modifi cações projetadas em ecossistemas terrestres antes de 2100 em relação ao ano 2000, como apresen-
tado pela Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática em Fischlin et al. (2007, fi gura 4.3a, p.238). As modifi cações devem ser tomadas apenas como indicativas da varie-
dade de modifi cações de ecossistema possíveis e incluir lucros ou perdas de cobertura fl orestal, pasto, arbusto – e terreno arborizado, cobertura herbácea e melhoria de deserto. 
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proativa, como previsão de modifi ca-
ções e direção de biodiversidade regio-
nal, inclusive áreas de conservação e a 
sua paisagem circundante, e estabele-
cendo prioridades de apoiar criação de 
decisão à vista da modifi cação inevitável 
(Hannah et al., 2002; Hannah; Midgley; 
Miller, 2002). Mas, em muitas partes 
da biodiversidade mundial, a gestão 
básica é ainda inadequada. Em 1999, 
a União Internacional da Conservação 
da Natureza determinou que menos de 
um quarto de áreas protegidas em 10 
países em desenvolvimento teve manejo 
apropriado e que mais de 10% de áreas 
protegidas já estão completamente 
degradadas (Dudley; Stolton, 1999).

Conservação baseada na 
comunidade
Os programas de conservação basea-
dos na comunidade podem ser adota-
dos em uma escala muito maior. Esses 
programas tentam aprimorar direitos 
de usuário e administração local de 
recursos naturais, permitindo que os 
mais próximos aos recursos naturais, 
que já compartilham os custos da con-
servação (como a depredação de colhei-
tas) possam também usufruir de seus 
benefícios. Mas tais programas não são 
uma panaceia, e é necessário empregar 
mais esforço no projeto de programas 
efi cazes.

A participação de comunidade é 
indispensável para o sucesso da conser-
vação de biodiversidade no mundo em 
desenvolvimento, mas as histórias de 
sucesso de longo prazo (como a colheita 
de ovos de tartaruga-marinha na Costa 
Rica e no Brasil) são raras (Campbell; 
Haalboom; Trow, 2007). Certos elemen-
tos claramente contribuem para o êxito 
que alguns programas tiveram regional-
mente, como aqueles concentrados na 
vida selvagem na África do Sul. Esses 
elementos são governos estáveis, valor 
de recurso alto (vida selvagem icônica), 
economias fortes que apoiem o uso de 
recursos voltado à exportação (inclusive 
turismo e caça de safári), densidades 
populacionais baixas, boa governança 
local e políticas governamentais, que 

Algumas opções incluem pagamentos 
por serviços ambientais, “serviços ban-
cários de hábitat”2 e a nova exploração 
“de aproximações baseadas nos direitos 
ao acesso de recursos”, como usado em 
algumas indústrias pesqueiras.

Planejamento e gestão de 
biodiversidade
Um plano de dirigir ativamente a viabi-
lidade de ecossistemas à medida que o 
clima muda deve ser desenvolvido para 
todas as terras e águas de conservação e 
áreas signifi cativas do hábitat. Os ele-
mentos são:

•  Planos de gestão inteligente em ter-
mos climáticos para enfrentar fato-
res de pressão importantes, como 
fogo, peste e cargas de nutrientes.

•  Procedimentos de decisão e gatilhos 
para modifi car prioridades de gestão 
por conta da mudança climática. Por 
exemplo, se uma área de conservação 
é afetada por dois incêndios num 
breve período, impossibilitando o 
restabelecimento e os valores do 
hábitat prévio, deve-se então imple-
mentar um programa que oriente 
ativamente a transição a uma estru-
tura de ecossistema alternativo .

•  Integração nos planos de direitos, 
interesses e contribuições de povos 
indígenas e outros diretamente 
dependentes dessas terras ou águas.

Tal planejamento proativo é raro 
até no mundo desenvolvido (Heller; 
Zavaleta, 2009). O Canadá adotou uma 
gestão proativa à mudança climática 
decorrente do rápido aquecimento 
nas suas regiões setentrionais (Welch, 
2005). Outros países estão delineando 
alguns princípios principais da gestão 

 2 Essa é uma forma de trocar terras com 
alto valor de conservação. Alguns deten-
tores de tais terras optarão por colocá-
las em um banco de hábitat. Se houver 
necessidade de danifi car terra semelhante 
em outros lugares, como para servidões 
em rodovias, os proponentes do projeto 
deverão adquirir do banco os direitos à 
terra em valor equivalente de conservação.

rar gradiente de altitude, latitude, umi-
dade e solo. As propostas de expansão 
ou modifi cação de reservas de conser-
vação podem levar a confl itos quanto 
a prioridades da alocação de terra e de 
recursos na gestão de biodiversidade 
(como dinheiro para aquisição de terra 
em oposição a da manipulação ativa de 
hábitat). Há instrumentos poderosos 
para selecionar a alocação ideal de ter-
ras para realizar determinadas metas de 
conservação que podem equilibrar exi-
gências concorrentes (Bode et al., 2008; 
Joseph; Maloney; Possingham, 2008; 
McCarthy; Possingham, 2007).

Entretanto, apenas as áreas protegidas 
não são a solução para mudança climá-
tica. A rede de reserva atual aumentou 
rapidamente na última década e cobre 
aproximadamente 12% da área de terra 
do planeta (United Nations Environ-
ment Program-World Conservation 
Monitoring Center, 2008), mas é ainda 
inadequada para conservar a biodiversi-
dade. Por causa das pressões demográ-
fi cas e dos usos de terra concorrentes, 
as áreas protegidas provavelmente não 
terão crescimento signifi cativo. Isso sig-
nifi ca que as terras que rodeiam e unem 
áreas com altos valores de conservação 
e prioridades (a matriz ambiental) e os 
indivíduos que manejam ou dependem 
dessas terras serão da importância cres-
cente para o destino das espécies em um 
clima que se modifi ca.

Haverá uma maior necessidade de 
estratégias de conservação de biodi-
versidade mais fl exíveis que levem em 
conta os interesses de grupos sociais 
diferentes em estratégias de gestão 
de biodiversidade. Até o presente, os 
principais atores na criação de áreas 
protegidas foram organizações não 
governamentais e governos centrais. 
Vários gerentes, proprietários e partes 
interessadas dessas matrizes de terra e 
água deverão participar de sociedades 
de gestão para assegurar a fl exibilidade 
necessária para manter a biodiversi-
dade. Os incentivos e a compensação 
desses atores podem ser necessários 
para manter uma matriz que oferece 
refúgios e corredores para espécies. 
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dial deve traduzir metas de política de 
alto nível para ações operacionais de 
pesqueiros sustentáveis (Food and Agri-
culture Organization, 2003, 2005; Inter-
national Council for the Exploration of 
the Sea, 2008a, 2008b).

Pagamento de serviços de 
ecossistema
O pagamento de serviços de ecossis-
tema tem sido considerado um modo 
eficiente e justo de alcançar vários 
resultados relacionados à conservação e 
à prestação de serviços de ecossistema. 
Os exemplos compreendem o paga-
mento de administradores de terra rio 
acima para gerenciar o divisor de águas 
utilizando modos de proteção aos ser-
viços de ecossistema, como cursos da 
água limpa, compartilhando lucros 
de reservas de caça com proprietários 
de terras do entorno cuja propriedade 
é danifi cada pelo caça e, mais recen-
temente, pagamento a proprietários 
de terras para aumentar ou manter os 
estoques de carbono em suas terras. O 
Quadro FB.2 apresenta exemplos da 
provisão de vários serviços de sequestro 
e conservação de carbono.

adicional para implementar reformas, 
principalmente reduzindo sobrecapaci-
dade de frota de pesca e esforço de pesca 
a níveis sustentáveis (Organisation for 
Economic Co-operation and Develop-
ment, 2008; World Bank, 2008). Uma 
estratégia de ceifa sustentável de longo 
prazo deve ser implementada com o 
propósito de avaliar a exploração de 
estoque em relação a pontos de refe-
rência que levam em conta a incerteza 
e as alterações climáticas (Beddington; 
Agnew; Clark, 2007). O desafi o primor-

ofereçam uma rede de segurança social 
para compensar anos magros. Mesmo 
quando essas condições são encontra-
das, os benefícios em alguns países nor-
malmente não se agregam aos pobres 
(Bandyopadhyay; Tembo, 2009).

Gerenciamento de ecossistemas 
marinhos
A gestão efi caz do solo apresenta tam-
bém benefícios de ecossistemas mari-
nhos. A sedimentação e eutrofi cação 
causadas pelo defl úvio terrestre reduzem 
a elasticidade de ecossistemas marinhos 
como recifes de coral (Smith; Gilmour; 
Heyward, 2008). O valor econômico de 
recifes de coral é muitas vezes maior do 
que o valor da agricultura na terra que 
os afeta (Gordon, 2007).

Para a indústria pesqueira, os ins-
trumentos principais da gestão de bio-
diversidade são a gestão de pesqueiros 
baseada no ecossistema (Food and Agri-
culture Organization, 2003, 2005; Stian-
sen et al., 2005), a gestão integrada da 
zona costeira, inclusive áreas marinhas 
protegidas (Halpern, 2003; Harmelin-
Vivien et al., 2008), e a cooperação 
internacional obrigatória nos termos da 
Convenção do Direito do Mar (Lodge et 
al., 2007). As indústrias pesqueiras são 
consideradas em crise, culpando-se a má 
administração do setor. Mas as exigên-
cias fundamentais da gestão da indústria 
pesqueira são conhecidas (Cunnin-
gham; Bostock, 2005). As alterações 
climáticas podem fornecer um ímpeto 
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QUADRO FB.2   Pagamento de serviços de ecossistema e mitigação

Dois programas de pagamento bem-
-sucedidos são o projeto de Conserva-
ção de Solo da Moldávia e o programa 
de conservação de pássaro e de pro-
teção de águas no Vale Los Negros, na 
Bolívia, ambos fi nanciados pelo Fundo 
de Biocarbono do Banco Mundial. Na 
Moldávia, 20.000 hectares de terras 
agrícolas estatais e comuns, em estado 
de degradação e erosão,  serão rearbo-
rizados, o que reduz a erosão e fornece 
produtos fl orestais para as comunidades 
locais. Espera-se que o projeto sequestre 

aproximadamente 2,5 milhões de tonela-
das de dióxido de carbônico equivalente 
antes de 2017. Na Bolívia, os agricultores 
no entorno do Parque Nacional Amboró 
são pagos para proteger um divisor de 
águas que contém o hábitat fl orestal de 
copas ameaçado de onze espécies de pás-
saros migratórios, com benefícios tanto 
para a biodiversidade local como para a 
distribuição de água na estação seca.

Fonte: Unidade de Finanças de Carbono de 
Banco Mundial.

QUADRO FB.3  Excertos da Declaração de Povos Indígenas 
sobre Mudança Climática

“Todas as iniciativas contidas no esquema 
de Redução das Emissões Causadas 
pelo Desmatamento e pela Degradação 
de Florestas (Redd) devem assegurar o 
reconhecimento e a implementação dos 
direitos dos povos indígenas, inclusive 
segurança da posse de terra, reconheci-
mento do título de terra segundo os cami-
nhos tradicionais, os usos e as leis usuais 
e múltiplos benefícios de fl orestas para o 
clima, os ecossistemas e os povos antes de 
empreender qualquer ação.” (Artigo 5o)

“Conclamamos a consolidação ade-
quada e direta em países desenvolvidos 
e em desenvolvimento para permitir a 
participação plena e efi caz dos Povos 
Indígenas em todos os processos de 
clima, inclusive a adaptação, mitigação, 
monitoramento e transferência de tecno-
logias apropriadas para fomentar nossa 
emancipação, capacitação e educação. 

Conclamamos os órgãos das Nações 
Unidas relevantes a facilitar e custear 
a participação educação e capacitação 
dos jovens e mulheres indígenas, para 
assegurar a participação em todos os pro-
cessos internacionais e nacionais relacio-
nados à mudança climática.” (Artigo 7o)

“Desejamos compartilhar com a 
humanidade o nosso Conhecimento 
Tradicional, as inovações e as práticas 
relevantes para mudança climática, con-
quanto nossos direitos fundamentais 
como guardiões intergerações desse 
conhecimento sejam amplamente reco-
nhecidos e respeitados. Reiteramos a 
necessidade urgente da ação coletiva.” 
(Parágrafo conclusivo).

A declaração foi emitida durante a 
Conferência Global dos Povos Indígenas 
sobre Mudança Climática, realizada em 
Anchorage, em 24 de abril de 2009.
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A experiência sugere que, como os 
pagamentos são feitos apenas se um ser-
viço é realizado, os esquemas fi nancia-
dos pelo usuário tendem a ser ajustados 
às necessidades locais, mais controlados 
e mais bem-implementados do que 
programas semelhantes financiados 
pelo governo (Wunder; Engel; Pagiola, 
2008).

Uma oportunidade signifi cativa de 
pagamentos adicionais de conservação 
e gestão de terra melhorada pode se 
originar no esquema de Redução das 
Emissões Causadas pelo Desmatamento 
e pela Degradação de Florestas (Redd) 
contemplado pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática. O propósito do esquema de 
Redd é diminuir as emissões mediante 
o pagamento a países para reduzir o 
desmatamento e a degradação. Esses 
pagamentos podem integrar um meca-
nismo baseado no mercado conforme 
um processo de Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo aprimorado ou 
podem ser pagamentos de não mercado 
de um novo mecanismo fi nanceiro que 
não colide com mecanismos de adesão 
de emissões. O desafi o do esquema de 
Redd está na sua implementação, discu-
tida mais detalhadamente no Capítulo 6.

O esquema de Redd poderá con-
tribuir de maneira signifi cativa tanto 
para a conservação da biodiversidade 
quanto para a mitigação de alterações 
climáticas se ele for capaz de proteger 
áreas biologicamente diversas que têm 
altos estoques de carbono e estão em 
alto risco de desmatamento. As técnicas 
para identifi car tais áreas estão disponí-
veis e podem ser usadas para orientar a 
alocação de recursos fi nanceiros (Mapa 
FB.2) (Brown et al., 1993; Harris et al., 
2009).

Para tratar efetivamente dos impac-
tos em processo de modifi cação e dos 
usos concorrentes dos ecossistemas 
em clima que se modifi ca, os governos 
terão de introduzir políticas, medidas e 
incentivos robustos e apropriados para 
o local, a fi m de modifi car comporta-
mentos enraizados, alguns dos quais são 

Ameaça baixa/carbono médio 

Ameaça baixa/alto carbono

Ameaça moderada/carbono médio

Ameaça moderada/alto carbono

Alta ameaça/carbono médio

Alta ameaça/alto carbono

Área protegida Não floresta em 2003 Ausência de dados

Categoria de classe/carbono de ameaça de desmatamento

Limite de província 
Limite internacional

Kalimantan Timur,Kalimantan Timur,
INDONESIAINDONESIA
Kalimantan Timur,
INDONESIA

Mapa FB.2  As áreas desprotegidas sob alto risco do desmatamento e com altos estoques de 
carbono devem ser áreas de prioridade para usufruir benefício de um mecanismo REDD

Fontes: Brown  et al. (1993) e Harris  et al. (2009). 
Nota: Um estudo recente sobre a região de Kalimantan Leste na Indonésia usou o Geomod e um banco de dados de 
estoques de carbono em fl orestas tropicais da Indonésia para identifi car as melhores áreas de atividades de REDD. 
O mapa resultante identifi ca áreas com a alta ameaça de desmatamento que também têm altos estoques de car-
bono. A cobertura das áreas protegidas existentes ou propostas permite que os decisores observem para onde se 
devem direcionar recursos fi nanceiros e concentrar os esforços de proteção com o propósito de obter os maiores 
benefícios contemplados por um mecanismo de Redd (a saber, as áreas em preto, alta ameaça/alto carbono – não 
incluídas nos limites de áreas protegidas já existentes).
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terra fi rme para sustentar subsistência 
robusta.

A adaptação baseada no ecossistema 
visa aumentar a elasticidade e redu-
zir a vulnerabilidade da população à 
mudança climática mediante a con-
servação, restauração e gestão de ecos-
sistemas. Quando integrado em uma 
estratégia de adaptação total, o ecossis-
tema pode contribuir de maneira rentá-
vel para a adaptação e gerar benefícios 
sociais.

Além dos benefícios diretos da adap-
tação, as atividades de adaptação basea-
das no ecossistema também podem ter 
benefícios indiretos na população, bio-
diversidade e mitigação. Por exemplo, 
a restauração de manguezais para a 
proteção de litorânea contra vagalhões 
também pode aumentar oportunidades 
na indústria pesqueira e isolar o car-
bono. As opções de adaptação baseadas 
no ecossistema são, muitas vezes, mais 
acessíveis à população rural pobre, às 
mulheres e a outros grupos vulneráveis 
do que opções baseadas em infraestru-
tura e engenharia. Em consonância com 
abordagens voltadas à comunidade, a 
adaptação baseada no ecossistema uti-
liza de maneira efi caz o conhecimento 
local e as necessidades. 

A adaptação baseada no ecossistema 
pode exigir que se priorizem alguns ser-
viços de ecossistema em detrimento de 
outros. A utilização de áreas alagadas 
para proteção costeira pode, por exem-
plo, exigir a ênfase em acumulação de 
lodo e estabilização, o que pode prejudi-
car a vida selvagem e recreação. A estabi-
lização da encosta com arbustos densos 
é uma adaptação baseada no ecossistema 
efi caz à intensidade da maior pluviosi-
dade presente na mudança climática. 
Contudo, nos períodos secos, muitas 
vezes associados aos modelos pluvio-
métricos cada vez mais variáveis em 
razão da mudança climática, as encos-
tas podem ser expostas a incêndios que 
destroem os arbustos e causam prejuí-
zos desastrosos às metas de adaptação. 
Desse modo, a adaptação baseada no 
ecossistema deve ser avaliada quanto ao 
risco e à rentabilidade econômica.

já ilegais. Essas ações serão contrárias a 
algumas preferências de comunidade, 
portanto o equilíbrio entre a regula-
mentação apropriada e estímulos é 
primordial. O esquema de Redd apre-
senta benefícios potenciais para comu-
nidades indígenas e locais que vivem na 
fl oresta, mas faz-se necessário atender a 
um número de condições para a realiza-
ção desses benefícios. É pouco provável 
que os povos indígenas, por exemplo, 
benefi ciem-se do esquema de REDD 
se a identidade e os direitos deles não 
forem reconhecidos e se não tiverem 
direito assegurado a suas terras, aos ter-
ritórios e aos recursos (Quadro FB.3). A 
experiência de iniciativas de gestão de 
recursos naturais baseadas na comuni-
dade mostrou que o envolvimento da 
população local, inclusive povos indíge-
nas, no monitoramento participativo de 
recursos naturais pode fornecer infor-
mações locais precisas, econômicas 
e rentáveis sobre biomassa fl orestal e 
tendências de recursos naturais. 

Adaptação baseada em 
ecossistema
As medidas de adaptação “complexas”, 
como muros de defesa costeira, mar-
gens ribeirinhas e represas para contro-
lar cursos fl uviais, representam ameaças 
presentes à biodiversidade.3 As metas 
de adaptação muitas vezes podem ser 
alcançadas pela melhor gestão de ecos-
sistemas e não por intervenções físicas e 
de engenharia; por exemplo, os ecossis-
temas costeiros podem ser mais efi ca-
zes como amortecedores contra ondas 
tempestuosas do que paredes do mar. 
Outras opções são o represamento de 
água e a gestão de planícies inundá-
veis para ajustar cursos de água rio 
abaixo, e a introdução de agroecossis-
temas fl exíveis ao clima e pastoreio em 

 3 Esta seção utiliza material em preparo 
pelo Ad Hoc Technical Expert Group on 
Biodiversity and Climate Change (Con-
vention On Biological Diversity, 2009) 
para a Convenção sobre Biodiversidade 
e Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática.
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A 
mudança climática já está afetando 
os sistemas naturais e controlados 
(florestas, alagados, recifes de 
coral, agricultura, pesca) de que 

as sociedades dependem para o fornecimento 
de alimentos, combustíveis, fi bras e muitos 
outros serviços. Ela diminuirá a produção 
agrícola em diversas regiões, o que tornará 
mais difícil satisfazer as crescentes necessida-
des mundiais por alimento. Isso acontece no 
momento em que o planeta se confronta com 
uma competição intensifi cada por terra, água, 
biodiversidade, peixes e outros recursos natu-
rais. Ao mesmo tempo, as sociedades estarão 
sob pressão para reduzir os 30% de emissões 
de gases de efeito estufa resultantes da agri-
cultura, do desmatamento, da mudança de 
uso do solo e degradação fl orestal. 

A fi m de satisfazer as demandas competi-
tivas e reduzir a vulnerabilidade à mudança 

climática, as sociedades precisarão equilibrar 
o aumento de produção dos seus recursos 
naturais com a proteção destes. Isso signifi ca 
gerir a água, o solo, as fl orestas, a pesca e a 
biodiversidade de maneira mais efi ciente, a 
fi m de obter os produtos e serviços neces-
sários à sociedade sem danifi car ainda mais 
esses recursos (por meio de uso excessivo, 
poluição ou ocupações). 

Os recursos hídricos precisarão ser usa-
dos de forma mais eficiente. Para isso, os 
gestores precisam pensar em grande escala e 
criar formas fl exíveis e efi cientes de alocar os 
recursos hídricos para demandas competiti-
vas de quantidade e qualidade de água para 
o consumo humano (como energia, agricul-
tura, pesca e consumo urbano) e para ecos-
sistemas saudáveis (como fl orestas, alagados 
e oceanos).

Os países também necessitam de maiores 
produções agrícolas. A taxa de aumento de 
produção dos principais produtos agríco-
las tem diminuído desde a década de 1960. 
As nações terão que reverter essa tendência 
para que as necessidades mundiais de ali-
mento sejam atendidas diante da mudança 
climática. Existem diversos modelos, mas 
todos demonstram a necessidade de um 
crescimento acentuado da produtividade 
(cf. Lotze-Campen et al., 2009). Esse cres-
cimento na produtividade não pode acon-
tecer em detrimento do solo, da água ou da 
biodiversidade, como ocorreu tantas vezes 
no passado. Assim, os países terão que ace-
lerar suas pesquisas, aprimorar os serviços 
de extensão e aperfeiçoar a infraestrutura do 
mercado para que os alimentos cheguem ao 

Gestão de recursos terrestres e 
hídricos para alimentar nove 
bilhões de pessoas e proteger os 
sistemas naturais

CAPÍTULO3

Mensagens importantes

A mudança climática difi cultará a produção sufi ciente de alimento para a crescente população 
mundial e modifi cará o ciclo, a disponibilidade e a qualidade dos recursos hídricos. A fi m de 
evitar a exploração de ecossistemas já exauridos, as sociedades terão que quase duplicar a 
atual taxa de crescimento da produtividade agrícola, ao mesmo tempo que minimizam os danos 
ambientais associados. Isso exige esforço e dedicação para implementar práticas conheci-
das mas negligenciadas, identifi car variedades de cultivos resistentes a choques climáticos, 
diversifi car os meios de subsistência rurais, aperfeiçoar a gestão fl orestal e investir em sistemas 
de informação. As nações terão que trabalhar em cooperação para gerir recursos hídricos e de 
pesca comuns e aprimorar o comércio de alimentos. Acertar nas políticas básicas é importante, 
mas novas práticas e tecnologias estão emergindo. Incentivos fi nanceiros ajudarão. Alguns 
países estão redirecionando seus subsídios agrícolas para apoiar ações ambientais, e créditos 
futuros para o carbono armazenado nas árvores e nos solos poderão benefi ciar as metas de 
preservação e redução de emissões.
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consumidor. Porém, eles também deverão 
fornecer incentivos para que os agricultores 
reduzam as emissões de carbono resultantes 
do uso do solo e desmatamento. Além disso, 
precisam auxiliar os agricultores a se prepara-
rem para condições climáticas incertas, pela 
diversifi cação de fontes de renda e das carac-
terísticas genéticas das culturas, bem como 
de uma melhor integração da biodiversidade 
ao ambiente agrícola.

A execução de práticas ambientais cons-
cientes dependerá de uma melhor gestão 
da biodiversidade, por meio da integração 
de hábitats em ambientes agrícolas, prote-
ção dos alagados e manutenção do estoque 
de água proveniente de aquíferos. Cada vez 
mais, os países estão empregando técnicas que 
aumentam a produtividade do solo e da água. 
Entretanto, essas inovações só renderão frutos 
se as decisões se basearem em análises inter-
setoriais concretas, e se os usuários recebe-
rem os incentivos adequados, decorrentes de 
políticas, instituições e condições de mercado.

Muitos recursos naturais cruzam fron-
teiras territoriais. À medida que a mudança 
climática torna mais difícil a gestão dos 
recursos e as populações crescentes aumen-
tam a demanda, os países precisarão coope-
rar de forma mais intensa entre si, a fi m de 
gerir recursos hídricos, fl orestas e áreas de 
pesca comuns. Todos os países se dirigirão 
com maior frequência ao mercado agrícola 
internacional e se benefi ciarão de diversas 
medidas, da gestão de estoques até técnicas 
de obtenção mais competitivas para logística 
portuária e aduaneira. Essas medidas tor-
nam o comércio de alimentos mais confi ável 
e efi ciente. 

A mudança climática também aumenta o 
valor das informações sobre recursos natu-
rais. As informações, tradicionais ou novas, 
internacionais ou locais, terão elevado valor 
diante de um clima mais variável e incerto, 
uma vez que os riscos são maiores, e as deci-
sões, mais complicadas. Informações são a 
base da gestão de recursos, da produção de 
alimentos e de melhores relações comerciais. 
Se as sociedades gerarem informações con-
fi áveis sobre seus recursos e forem capazes de 
encaminhá-las às pessoas que podem utilizá-
las, de autoridades internacionais encarrega-
das de bacias hidrográfi cas até agricultores 
em suas terras, elas poderão fazer escolhas 
mais informadas.

Muitas dessas soluções, há muito defen-
didas na literatura sobre recursos naturais, 
demoraram a ser realizadas. Entretanto, três 
novos fatores, todos relacionados à mudança 
climática, poderão oferecer novos incentivos. 
Em primeiro lugar, é esperado que o preço 
dos alimentos se eleve, devido ao aumento 
na demanda e a choques climáticos mais fre-
quentes. Os preços crescentes de alimentos 
devem estimular inovações que aumentem a 
produtividade. Em segundo lugar, pode ser 
possível estender os mercados de carbono, 
de modo a remunerar agricultores para que 
armazenem carbono no solo. Essa iniciativa 
criaria incentivos para a preservação de fl o-
restas e adoção de técnicas agrícolas mais 
sustentáveis. As técnicas ainda não foram 
comprovadas na escala necessária, mas o 
potencial é enorme e os benefícios extras 
para a produtividade agrícola e redução da 
pobreza são significativos. Se o preço do 
carbono for alto o sufi ciente, a redução das 
emissões globais da agricultura poderia se 
equiparar às reduções no setor energético 
(consultar Visão geral, Quadro 8) (Inter-
governmental Panel on Climate Change, 
2007b). Em terceiro lugar, os países pode-
riam modifi car sua forma de apoio à agricul-
tura. Os países ricos fornecem, anualmente, 
US$ 258 bilhões para o apoio à agricultura 
(Organisation for Economic Co- operation 
and Development, 2008), dos quais mais da 
metade depende exclusivamente da quanti-
dade de alimento produzido ou de insumo 
utilizado. Embora seja politicamente difícil, 
os países estão começando a alterar os termos 
desses subsídios, a fi m de estimular a imple-
mentação de práticas ambientais conscientes 
em larga escala.

Este capítulo discute, incialmente, o que 
pode ser feito em nível nacional para aumen-
tar a produtividade agrícola e de pesca e, ao 
mesmo tempo, tornar a preservação dos 
recursos naturais mais efi ciente. A discussão 
então passa para o que pode ser feito para 
apoiar esforços nacionais, com destaque para 
a cooperação internacional e o papel fun-
damental da informação, nos níveis global 
e local. Posteriormente, o foco recai sobre 
como incentivos podem acelerar a imple-
mentação de práticas benéfi cas e auxiliar as 
sociedades a equilibrar a necessidade de uma 
maior produção e a proteção mais efi ciente 
dos recursos naturais. 
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Execução dos fundamentos da 
gestão de recursos naturais

Uma extensa literatura recomenda o for-
talecimento de políticas e condições insti-
tucionais que infl uenciam como as pessoas 
geram a agricultura, a aquicultura e ecossis-
temas saudáveis. Diversas medidas podem 
elevar a produtividade, em todos os setores, 
ao mesmo tempo que a saúde ecológica no 
longo prazo é protegida. Nenhuma aborda-
gem funciona sozinha. Todas exigem o apoio 
de outras para funcionarem de modo efi caz, e 
qualquer mudança em uma delas pode alte-
rar todo o sistema. 

Diversos temas são recorrentes em dife-
rentes setores, climas e classes econômicas.

• Ferramentas inovadoras de tomada de 
decisão permitem que usuários determi-
nem os impactos de diversas ações sobre 
os recursos naturais. 

• Setores de pesquisa e desenvolvimento que 
produzem novas tecnologias e as adap-
tam às condições locais podem aprimorar 
a gestão de recursos, assim como os ser-
viços de consultoria auxiliam os usuários 
a aprender sobre as opções disponíveis. 

• Direitos de propriedade conferem incen-
tivos aos usuários para proteger ou 
investir em seus recursos.

• A valoração de recursos de um modo que 
refl ita seu valor completo gera incentivos 
para utilizá-los de forma efi ciente. 

• Mercados bem-regulamentados são im -
portantes para várias funções agrícolas 
e de recursos naturais. Infraestrutura 
também é essencial para que os pro-
dutores tenham acesso efi caz a esses 
mercados. 

• Instituições fortes são importantes para 
elaboração e reforço de normas.

• Informação, em todos os níveis, permite 
que os usuários e gestores façam melho-
res escolhas. 

Esses fundamentos se aplicam à água, agricul-
tura e pesca, como discutido neste capítulo. 

A fi m de entendermos como esses fatores 
afetam os incentivos de uma comunidade em 
particular, consideremos os agricultores das 
planícies da bacia hidrográfi ca do Rio Oum 
Er Rbia, no Marrocos. Engenheiros proje-
taram um sistema viável de irrigação por 
gotejo que permitiria que esses agricultores 

gerassem uma maior receita da água que 
recebem (por meio do aumento da produção 
ou da troca por cultivares de maior valor). 
Pelo cálculo de economistas, será lucrativo. 
Especialistas em recursos hídricos calcula-
ram a quantidade de água a ser alocada para 
esses agricultores sem que as necessidades 
ambientais sejam negligenciadas. Sociólogos 
estiveram em contato com os agricultores e 
descobriram que 80% deles desejam investir 
nessa tecnologia. Profi ssionais de marketing 
abordaram o assunto com setores agrícolas 
interessados em comprar as novas colhei-
tas. O governo está disposto a fi nanciar uma 
grande parcela. No entanto, mesmo nessa 
situação, é extremamente difícil fazer as coi-
sas progredirem. 

Não é vantajoso investir em canalização 
nova e melhorada entre a represa e o campo, a 
não ser que a maioria dos agricultores instale 
a irrigação por gotejo em suas terras. Os agri-
cultores resistem à ideia de pagar um depó-
sito para o sistema de gotejo até que estejam 
convencidos de que a nova canalização será, 
de fato, instalada e a água correrá por ela. Eles 
também necessitam de informações sobre 
como utilizar os novos sistemas. A agência de 
irrigação, acostumada a fornecer orientações 
aos agricultores, está em processo de contra-
tação de serviços de consultoria de empresas 
privadas. Ela terá que encontrar, contratar 
e supervisionar essas empresas, o que exige 
habilidades bem diferentes. Além disso, os 
agricultores precisarão confi ar nesses novos 
consultores.

A escolha dos agricultores por determina-
das culturas é defi nida, em parte, por apoios 
governamentais ao preço do açúcar e do 
trigo, o que reduz os incentivos para passar 
a outras culturas de maior valor, como fru-
tas e vegetais. Se acordos comerciais inter-
nacionais tornarem mais fácil garantir um 
mercado confi ável para novas culturas, pode 
ser que os agricultores façam a troca. Porém, 
sem boas estradas, transporte refrigerado e 
modernas instalações para empacotamento, 
as frutas e os vegetais apodrecerão antes de 
chegarem ao destino. 

Se os novos serviços de consultoria forem 
de qualidade, os agricultores aprenderão a 
aumentar suas rendas por meio do cultivo 
de frutas e vegetais para exportação. Os ser-
viços de extensão também os auxiliarão a 
se organizar e interagir com compradores 
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europeus. Uma infraestrutura nova (esta-
ção de pesagem confi ável, equipamento de 
refrigeração) tornará viável assumir o risco 
da mudança de culturas. Se os agricultores 
confi am nas informações que recebem sobre 
os impactos de suas ações sobre o seu aquí-
fero, eles podem se organizar para utilizar a 
água de forma mais responsável. Se a agência 
responsável pela bacia hidrográfi ca, por sua 
vez, possuir novas ferramentas de planeja-
mento, ela poderá alocar os recursos hídricos 
de modo mais efi caz, de acordo com as prio-
ridades de cada usuário, inclusive do meio 
ambiente. No longo prazo, as novas inicia-
tivas que estabelecem preço para o carbono 
do solo ou mudam a alocação de recursos 
hídricos podem oferecer incentivos para que 
os agricultores utilizem técnicas diferentes 

de manejo do solo. Cada etapa do processo 
é viável e benefi ciará todos os envolvidos no 
longo prazo. O desafi o está na coordenação 
de todos os esforços em diversas instituições 
e na perseverança em continuar por longos 
períodos. 

Recursos naturais não podem ser admi-
nistrados isoladamente, sobretudo com a 
mudança climática. São necessárias novas 
maneiras de posicionar a água, a agricul-
tura, as fl orestas e a pesca em um contexto 
mais amplo, com uma rede de resultados 
relacionados. Em algumas comunidades, os 
agricultores já começaram a diminuir o uso 
de fertilizantes, a fi m de proteger ecossiste-
mas aquáticos, e gestores do setor de pesca 
estão considerando como o estabelecimento 
de limites de pesca para uma espécie afeta 

Chuvas mais fortes aumentam a erosão, 
o assoreamento e os desmoronamentos.

Hidrologia florestal modificada 
causa perda de biodiversidade.Temperaturas mais elevadas causam 

derretimento glacial. A bacia recebe 
mais chuva e menos neve.

Demanda aumentada por 
hidreletricidade. Afeta o momento em 
que há água disponível na jusante.

Extremos na disponibilidade de água (secas 
mais severas e enchentes mais frequentes) 
afetam o fornecimento de água de 
refrigeração para usinas elétricas.

Cidades costeiras vulneráveis a 
enchentes, tempestades e aumento 
do nível do mar. Aumento da 
superfície pavimentada acelera o 
escoamento e diminui a recarga do 
aquífero. Demanda crescente por 
recursos.

Temperaturas mais 
elevadas aumentam a 
evaporação de cursos d’água 
e de água no solo.Produção aumentada de 

biocombustíveis eleva a 
demanda agrícola 
por água.

Temperaturas aumentadas 
causam maiores perdas por 
evaporação e aumentam a 
demanda das plantações 
por água. Estações de 
crescimento são alteradas. 
Secas mais frequentes.

Chuvas menos frequentes e mais 
intensas reduzem a recarga do 
aquífero.

AQUÍFERO

Competição aumentada por 
água concentra a poluição.

Aquíferos costeiros vulneráveis 
à intrusão de água salgada.

Elevada competição por água 
ameaça extinguir os alagados. 
Mudanças de temperatura, 
disponibilidade hídrica e 
concentração de poluição afetam 
os ecossistemas aquáticos.

Figura 3.1 Mudança climática em uma bacia hidrográfica típica será sentida em todo o ciclo hidrológico

Fontes: Equipe do WDR com base em Banco Mundial (no prelo); Bates et al. (2008).
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outras. Essas ferramentas de gestão aparecem 
sob diversos nomes: gestão com base em ecos-
sistemas, gestão integrada da fertilidade do 
solo, gestão adaptativa, entre outros. Todas 
elas compartilham aspectos fundamentais: 
coordenam um maior número de variáveis 
(ambientes mais vastos, períodos mais longos 
e aprendizado por meio da experiência) do 
que as abordagens tradicionais. Elas também 
enfatizam a necessidade por informações 
confi áveis sobre o recurso a ser gerido, para 
garantir que as recomendações sejam precisas, 
específi cas para o local e adaptáveis em condi-
ções mutáveis. Ao aumentarem a variabilidade 
do clima, as mudanças climáticas tornarão as 
reações dos ecossistemas menos previsíveis. 
Os gestores de recursos naturais precisarão 
lidar com essas incertezas com planos robus-
tos, que considerem os possíveis resultados 
de diversas ações sob diversas condições. 

A gestão adaptativa (descrita no Capí-
tulo 2) precisará ser empregada em todos os 
níveis da gestão de recursos. Cada agricultor 
pode monitorar sua terra para adaptar o uso 
de fertilizantes às condições locais de solo, 
água, clima e culturas, sem causar danos aos 
ecossistemas. Comunidades rurais podem 
escolher suas culturas de acordo com a quan-
tidade de água que podem extrair conscien-
temente ano após ano dos lençóis freáticos 
e voltar a utilizar o aquífero apenas como 
um seguro contra secas. Os encarregados 
pela elaboração de políticas podem utilizar 
ferramentas robustas de tomada de decisão 
para fi rmar acordos internacionais mais resi-
lientes para o compartilhamento de recursos. 
Este capítulo descreve aspectos específi cos da 
aplicação de novas ferramentas e tecnologias 
para gerir os recursos hídricos, a agricultura 
e a pesca, além de defender uma abordagem 

< –30

5–15

Mudança no escoamento médio anual (%)

–30– –15

15–30

–15– –5

> 30

–5–5

<2/3 dos modelos concordam

Sem dados

Mapa 3.1. Projeções mostram que a disponibilidade de água deverá sofrer mudanças drásticas até meados do século XXI em diversas partes do mundo

Fontes: Millyet al. (2008) e Milly, Dunne e Vecchia (2005).
Nota: O mapa indica as mudanças percentuais nos valores de escoamento anual (baseadas na mediana de 12 modelos climáticos globais usando o cenário SRES A1B do IPCC) 
dos anos de 2041-2060 comparadas com 1900-1970. A cor branca denota áreas onde menos de dois terços dos modelos concordaram sobre o aumento ou a diminuição do 
escoamento. O escoamento é igual à precipitação menos evaporação, mas os valores aqui mostrados são médias anuais, o que pode encobrir a variabilidade sazonal das pre-
cipitações, como um aumento em inundações e secas.
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a. Períodos de estiagem mais longos

Mapa 3.2. O planeta passará por períodos de estiagem mais longos e eventos pluviométricos mais intensos 

Fonte: Base de Dados de Múltiplos Modelos do Programa de Pesquisa Climática Mundial CMIP3 – Disponível em: <http://www-pcmdi.llnl.gov/ipcc/about_ipcc.php>. Análise do Banco Mundial.
Nota: Os mapas mostram a mudança mediana (baseada em 8 modelos climáticos usando SRES A1B) nos valores anuais em 2030-2049, comparados com 1980-1999. Dia “seco” é 
defi nido como aquele com precipitação menor que 1 milímetro, enquanto dia “chuvoso” possui mais que 1 milímetro. A intensidade pluviométrica (SDII ou índice simples de inten-
sidade diária) é a precipitação total anual estimada dividida pelo número de dias “chuvosos”. Áreas em branco representam elevada discordância entre modelos (menos de dois 
terços dos modelos concordam sobre o tipo de mudança).
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global do sistema para lidar com a mudança 
climática nos três setores. 

Produzir mais da água e protegê-la 
melhor

A mudança climática tornará mais 
difícil gerir a água do planeta
As pessoas sentirão muitos dos efeitos da 
mudança climática por meio da água. Todo 
o ciclo hidrológico será afetado (Figura 3.1). 
Enquanto o planeta como um todo receberá 
mais precipitações à medida que o aqueci-
mento acelerar o ciclo hidrológico, a evapo-
ração aumentada tornará as condições de seca 
mais predominantes (Mapa 3.1). A maioria 
dos lugares receberá precipitações mais inten-
sas e variáveis, geralmente com períodos mais 

longos de seca entre elas (Mapa 3.2) (Burke; 
Brown, 2008; Burke; Brown; Christidis, 
2006). Os efeitos sobre atividades humanas 
e sistemas naturais serão globais. Áreas que 
hoje dependem do derretimento de neve e 
geleiras terão mais água doce inicialmente, 
mas o estoque sofrerá queda ao longo do 
tempo (Milly et al., 2008; Barnett; Adam; Let-
tenmaier, 2005). As mudanças poderão ser 
tão repentinas e imprevisíveis que as práticas 
tradicionais de gestão da água e da agricultura 
poderão deixar de ser úteis. Isso já é realidade 
para as comunidades indígenas da Cordilheira 
Branca, no Peru, onde os agricultores estão se 
confrontando com mudanças tão rápidas que 
suas práticas tradicionais estão sendo inutili-
zadas. O governo e cientistas estão iniciando 

Recursos de água doce no mundo
Oceanos 

97,5%

Água doce
2,5%

Permafrost
0,8%

Geleiras
68,7%

Rios, lagos e 
lençóis freáticos

Agricultura
67%–68%

Eletricidade
10%–11%

Uso doméstico 
e industrial
19%–20%

Indústria e 
uso doméstico

7%

Agricultura
93%

Evaporação de 
reservatórios 

3%–4%

Lençóis freáticos
30,1%

Superfície 
e atmosfera

0,4%

Extração de água por setor
(rios, lagos e lençóis freáticos)

Uso para consumo da água 
extraída por setor

Lagos de 
água doce

67,4%

Vegetação
1%

 Alagados
8,5%

Atmosfera
9,5%

Umidade do 
solo

12,2%

Rios
1,6%

Figura 3.2.  A água doce fluvial representa uma porção mínima da água disponível no planeta, e a agricultura domina o uso de água  

Fonte: Shiklomanov (1999), Shiklomanov e Rodda (2003) e Vassolo e Döll (2005).
Nota: Quando os seres humanos utilizam a água, afetam a quantidade, a porção do ciclo ou a qualidade da água disponível para outros usuários. Geralmente, a água para uti-
lização humana envolve a extração de água de lagos, rios ou lençóis freáticos e o seu consumo, de modo que ela entra novamente na porção atmosférica do ciclo hidrológico 
ou retorna à bacia hidrográfi ca. Quando a água é utilizada para irrigação de culturas, o uso é consuntivo, pois ela se torna indisponível para uso em outras partes da bacia. Já 
a liberação de água de uma represa para a ativação de turbinas hidrelétricas é um uso não consuntivo, uma vez que a água está disponível para usuários na jusante – embora 
não necessariamente no momento apropriado. Extração por uma cidade para abastecimento municipal é, em geral, não consuntiva, mas, se a água de retorno não for tratada de 
forma adequada, a qualidade da água na jusante fi ca comprometida.
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trabalhos com eles para descobrir alternativas 
(de la Torre; Fajnzylber; Nash, 2008).

Conhecimentos crescentes sobre os recursos 
hídricos do planeta aperfeiçoarão sua ges-
tão.  Para gerir bem os recursos hídricos, 
é essencial saber quanta água está dispo-
nível nas bacias e como é utilizada. Pode 
parecer simples, mas não é. O Relatório de 
Desenvolvimento Mundial da Água (World 
Water Development Report – WWDR) da 
ONU afi rma: “Poucos países sabem quanta 
água está sendo utilizada e com quais pro-
pósitos, a quantidade e qualidade da água 
disponível e que pode ser retirada sem con-
sequências ambientais graves, e quanto está 
sendo investido em infraestrutura hídrica” 
(World Water Assessment Programme, 
2009). Contabilidade hídrica é um processo 
complexo. Existem variâncias nas defi nições 
e nos métodos, e as confusões são comuns. 
Por exemplo, o Pacifi c Institute calcula que, 
em 2007, os recursos hídricos renováveis 
da República Árabe do Egito eram de 86,8 
quilômetros cúbicos, ao passo que a Ear-
thtrends indica 58 quilômetros cúbicos. 
Ambos os relatórios citam a mesma fonte de 
informação. A confusão se origina de dife-

rentes interpretações conceituais (o número 
maior inclui a reutilização da água dentro 
do Egito e o número menor não) (Perry et 
al., no prelo). 

O planeta possui uma quantidade fixa 
de água, que varia em forma e localização 
ao longo do tempo e espaço (World Water 
Assessment Programme, 2009). Os seres 
humanos têm pouco controle sobre a maior 
parte dela: a água salgada dos oceanos, a água 
doce das geleiras e a água presente na atmos-
fera. A maioria dos investimentos se concen-
tra nas águas de rios e lagos, mas a umidade 
no solo e os lençóis freáticos respondem, 
juntos, por 98% da água doce disponível no 
planeta (Figura 3.2) (Worl Bank, no prelo 
[d]). Muitas pessoas se preocupam com a 
quantidade de água potável disponível, sem 
perceber que a agricultura domina o uso de 
água pelos seres humanos. Uma pessoa bebe, 
por dia, de 2 a 4 litros de água, mas ingere ali-
mentos cuja produção exige de 2.000 a 5.000 
litros de água (ibidem). Essas médias ocultam 
variações signifi cativas. Em algumas bacias, 
são os usos industrial e urbano que domi-
nam, e cada vez mais bacias se encontrarão 
nessa situação, dado o ritmo de crescimento 
urbano (Molden, 2007).

QUADRO 3.1  Tomada fi rme de decisões: mudando a forma como os gestores da água fazem negócios

Tradicionalmente, as tomadas de decisão 
sob incertezas se utilizam de distribui-
ções de probabilidade para classifi car 
as várias opções de ação, com base nos 
dados de risco do passado. No entanto, 
essa abordagem se torna inadequada 
quando os decisores não sabem – ou 
quando há discordância – qual a relação 
entre ações e consequências, qual a pro-
babilidade de vários tipos de eventos e 
como os diversos resultados devem ser 
avaliados. Como mostra o Capítulo 2, a 
tomada fi rme de decisões representa 
uma alternativa. Estratégias robustas são 
mais bem-executadas do que as alternati-
vas de uma ampla variedade de possíveis 
circunstâncias futuras. Elas se originam de 
modelos de simulação em computador 
que não preveem o futuro, mas apresen-
tam uma gama de futuros possíveis para 
identifi car as estratégias robustas mais 
adequadas e avaliar seus desempenhos 
de forma sistemática. Esse processo não 
escolhe a melhor solução, mas encontra 

a estratégia de menor vulnerabilidade a 
uma série de riscos possíveis.

A Agência de Utilidades da região 
de Inland Empire, no sul da Califórnia, 
utilizou essa técnica para responder aos 
efeitos da mudança climática sobre seu 
plano de gestão de água urbana de longo 
prazo. Primeiro, a agência obteve proje-
ções climáticas regionais prováveis por 
meio da combinação dos resultados de 21 
modelos climáticos. Em conjunto com um 
modelo de simulação de gestão da água, 
centenas de cenários exploraram as supo-
sições sobre futuras mudanças climáticas, 
a quantidade e disponibilidade de água 
em lençóis freáticos, desenvolvimento 
urbano, despesas do programa e custos 
de importação de água. A agência, então, 
calculou o valor atual de custos para 
diversas formas de fornecimento de água 
sob 200 cenários diferentes. Eles rejeita-
ram qualquer estratégia que apresentasse 
custo acima de US$ 3,75 bilhões em 35 
anos. A análise de cenários concluiu que 

os custos seriam inaceitáveis se três fato-
res ocorressem ao mesmo tempo: quedas 
consideráveis na precipitação, mudanças 
importantes no preço de importação de 
água e reduções na percolação de água 
nos lençóis freáticos. 

A meta do processo é reduzir a vulnera-
bilidade da agência caso esses três fatores 
ocorram simultaneamente. A agência 
identifi cou novas respostas gerenciais, 
entre elas o aumento da efi ciência do uso 
da água, maior captação de águas plu-
viais para o reabastecimento dos lençóis 
freáticos, reciclagem de água e maior 
importação de água em anos chuvosos, 
para possibilitar maior extração de água 
de lençóis freáticos em anos secos. A 
agência descobriu que, se todas essas 
ações fossem realizadas, os custos quase 
nunca excederiam o limite de US$ 3,75 
bilhões. 

Fonte: Groves et al. (2008), Groves e Lempert 
(2007), Groves, Yates e Tebaldi (2008). 
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A mudança climática reduzirá o estoque 
de água natural sob a forma de neve e geleiras, 
o que, por sua vez, afetará o estoque de água 
no aquífero e exigirá que os gestores projetem 
e operem os reservatórios de modo diferente. 
Eles terão que gerir o ciclo da água como um 
todo. Não será mais possível que eles se con-
centrem na pequena porção representada por 
rios e lagos, e deixem que os lençóis freáticos 
e a umidade no solo sejam administrados por 
proprietários de terras. Muitas bacias sofrerão 
demanda elevada, disponibilidade reduzida 
e variabilidade aumentada, tudo ao mesmo 
tempo. Os gestores da água nesses locais terão 
menos chances para manobras se suas deci-
sões não forem fi rmes e se não considerarem 
diversos resultados possíveis. Entretanto, 
existem ferramentas de auxílio à sociedade 
diante dessas mudanças. Elas englobam 
de reforma das diretrizes até protocolos de 
to mada de decisão, de tecnologia de coleta 
de dados até novos projetos de infraestrutura.

Com os efeitos da mudança climática 
sobre os padrões hidrológicos, o passado 
não pode mais ser usado como base para as 
condições hidrológicas futuras. Assim, como 
outros gestores de recursos naturais, os enge-
nheiros especializados em recursos hídricos 
estão desenvolvendo novas ferramentas que 
consideram os impactos em diversas escalas 
e períodos, de forma a avaliar dilemas e rea-
lizar escolhas fi rmes para um futuro incerto 
(Quadro 3.1) (Milly et al., 2008; Ritchie, 
2008; Young; McColl, 2005).

A mudança climática tornará a 
execução e o reforço de políticas 
acertadas de recursos hídricos ainda 
mais importantes 
A alocação efi ciente de água e a limitação do 
seu consumo a níveis seguros terão impor-
tância crescente com a mudança climática. 
Quando há escassez de água, alguns usuá-
rios podem tomar uma grande parte para 
si, tornando a água indisponível para outros 
usuários ou causando danos a ecossistemas 
e aos serviços prestados por eles. Quando o 
consumo em uma bacia ultrapassa a quanti-
dade de água disponível, os usuários devem 
usar menos, e a água deve ser compartilhada 
segundo alguns processos e princípios. Os 
decisores têm duas opções: podem estabele-
cer e reforçar quantidades fi xas para deter-
minados usuários ou utilizar estratégias de 

preço para incentivá-los a poupar ou até rea-
lizar trocas entre si. De qualquer modo, a ela-
boração e o reforço de boas práticas exigem 
informações precisas e instituições fortes.

Alocações quantitativas são as mais 
comuns e é difícil executá-las bem. A África 
do Sul possui um dos esquemas mais sofi sti-
cados, embora ainda sejam necessários alguns 
ajustes. Segundo uma lei de 1998, a água é 
propriedade pública e a posse privada não é 
permitida.1 Todos os usuários devem possuir 
registro e licença para o uso da água e pagar 
por ela, inclusive águas de rios e lençóis freá-
ticos, extraídas a seu próprio custo. A redução 
da vazão é uma categoria de uso da água, o 
que signifi ca que proprietários de fl orestas de 
plantação devem possuir licença da mesma 
forma que um irrigador ou empresa de água 
de uma cidade. Somente as fl orestas de plan-
tação foram categorizadas, até o momento, 
como atividade de redução de vazão, mas 
agricultura de sequeiro e técnicas de colheita 
com utilização de água poderão ser as próxi-
mas. Classifi car as atividades fl orestais como 
usuárias de água possibilita ao uso do solo 
competir diretamente com outros usuários. 
Os únicos direitos garantidos aos recursos 
hídricos são os de reservas ecológicas e o de 
garantir que cada pessoa tenha acesso a um 
mínimo diário de 25 litros para as necessida-
des humanas básicas (Dye; Versfeld, 2007).

O preço dos recursos hídricos está quase 
sempre aquém do seu valor, o que reduz o 
incentivo aos usuários a utilizá-los de maneira 
efi ciente (Bates et al., 2008). A literatura é pra-
ticamente unânime em defender a execução 
de instrumentos econômicos para reduzir a 
demanda (Molle; Berkoff, 2007). A cobrança 
por serviços hídricos (irrigação, água potá-
vel, coleta e tratamento de esgoto) pode 
também cobrir os custos de prestação do ser-
viço e manutenção de infraestrutura (Molle; 
Berkoff, 2007; Organisation for Economic 
Co- operation and Development, 2009).

 1 Como administrador público dos recursos 
hídricos nacionais, o governo nacional, por 
intermédio do Ministério de Políticas Hídricas, 
deve garantir que os recursos hídricos sejam 
protegidos, utilizados, desenvolvidos, preser-
vados, geridos e controlados de modo susten-
tável e equitativo, para o benefício de todos e 
em conformidade com seu mandato constitu-
cional (Salman M. A. Salman, equipe do Banco 
Mundial, comunicação pessoal, jul. 2009).
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A função da cobrança para influenciar 
a demanda varia de acordo com o tipo de 
uso da água. Para uso municipal, a cobrança 
tende a ser efi caz na redução da demanda, 
principalmente se combinada com o alcance 
dos usuários. Com a alta de preços, muitos 
estabelecimentos e usuários solucionam 
vazamentos e utilizam apenas o necessá-
rio (Olmstead; Hanemann; Stavins, 2007). 
Porém, como o consumo urbano representa, 
em média, apenas 20% das extrações de água, 
os efeitos sobre o uso global são limitados 
(Figura 3.2). Além disso, o uso municipal é 
basicamente não consuntivo, o que signifi ca 
que o impacto do uso reduzido em cidades 
contribui pouco para o aumento da disponi-
bilidade em outras partes da bacia.

Para irrigação, um uso consuntivo, a 
es tratégia de cobrança é mais complexa. Em 
primeiro lugar, é difícil medir a quantidade 
de água de fato consumida. Em segundo, a 
experiência mostra que agricultores resis-
tem à redução do consumo até que o preço 
seja diversas vezes maior do que o custo de 
prestação do serviço. Porém, muitos países 
consideram politicamente inaceitável cobrar 
muito além da quantia necessária para 
cobrir os custos operacionais. Em terceiro 
lugar, uma alta muito acentuada do preço da 

água superfi cial incentivará agricultores com 
acesso a aquíferos a passarem a utilizar os 
lençóis subterrâneos, o que desloca mas não 
elimina o problema de uso excessivo (Molle; 
Berkoff, 2007). 

Na maioria dos países, o Estado ou outro 
proprietário dos recursos hídricos cobra as 
empresas de abastecimento ou agências de 
irrigação pela água extraída do rio ou aquí-
fero. Essa água é chamada de água bruta. Por 
diversos motivos técnicos e políticos, poucos 
países cobram pela água bruta o sufi ciente 
para afetar a forma como os recursos são alo-
cados entre os usos em competição (Asad et 
al., 1999). De fato, nenhum país aloca a água 
superfi cial de acordo com preço (Bosworth 
et al., 2002), embora a Austrália esteja cami-
nhando para um sistema desse tipo.2 Apesar 
de estar longe de ser simples, cotas fi xas sobre 
a quantidade combinada de águas superfi -
ciais e subterrâneas alocadas para irrigação 
ou, melhor ainda, sobre a quantidade de água 
de fato consumida (evapotranspiração) pare-
cem ser mais realistas, em termos políticos 
e administrativos, do que a cobrança para 

 2 Ver cronograma E do acordo da Bacia Mur-
ray Darling – Disponível em: <http://www.
mdbc.gov.au/about/the_mdbc_agreement>.

QUADRO 3.2  Os perigos do estabelecimento do mercado de direitos sobre o uso da água antes que 
estruturas institucionais estejam posicionadas

Uma revisão com base na experiência 
australiana concluiu que, “com o bene-
fício da retrospectiva e experiência 
emergentes, torna-se claro que [...] é 
necessário atender a vários problemas de 
projeto. O comércio da água terá chances 
de sucesso inequívoco se, e somente se, 
os esquemas de alocação e de gestão do 
uso forem projetados para o comércio e o 
sistema de governança associado impedir 
a ocorrência de superalocação. A opo-
sição ao desenvolvimento de mercados 
sem atenção aos detalhes do projeto é 
justifi cada”.

As preocupações com o projeto 
incluem contabilidade (avaliação ade-
quada das águas superfi ciais e subter-
râneas interconectadas, planejamento 
para mudanças climáticas para condições 
mais secas e maior consumo por parte 
das fl orestas de plantação por causa dos 
subsídios públicos) e questões institu-
cionais (atribuição de normas e agências 

separadas para defi nir direitos, gerir a alo-
cação e controlar o uso da água; sistema 
que permita que a água não utilizada 
seja contabilizada de um ano para outro; 
desenvolvimento de uma indústria pró-
pria de corretagem; e garantia de fl uxo 
oportuno de informações a todas as par-
tes interessadas).

Alguns países possuem sistemas 
informais de comércio de água há muito 
existentes. Os sistemas que funcionam 
são, com frequência, aqueles com base 
em práticas estabelecidas. Agricultores de 
Bitit, no Marrocos, por exemplo, comer-
cializam água há décadas, segundo regras 
defi nidas por práticas estabelecidas. O sis-
tema opera com base em uma lista deta-
lhada, disponível para toda a comunidade, 
que identifi ca cada acionista e especifi ca 
a quantidade de água a que cada um tem 
direito, medida em horas de fl uxo.

Esquemas que permitem o comércio 
na ausência de direitos estabelecidos e 

cumpridos sobre o uso da água podem 
aumentar a superexploração. Agriculto-
res residentes próximo à cidade de Ta’iz, 
na República do Iêmen, vendem água 
de seus lençóis freáticos a caminhões-
tanque que abastecem a cidade. Antes 
da existência desse mercado, o agricultor 
retirava do aquífero somente a quan-
tidade de água de que suas culturas 
necessitavam. Ao elevar o preço de uma 
unidade de água, o comércio aumenta os 
benefícios de se utilizarem lençóis freáti-
cos. Além disso, uma vez que a extração 
realizada pelo agricultor em seu poço 
não é controlada, não há limites para a 
quantidade que ele pode extrair. Como 
resultado, o mercado sem regulamenta-
ção acelera a depleção do aquífero.

Fontes: Center for Environment and Devel-
opment in the Arab Region and Europe 
(2006), World Bank (2007b) e Young e McColl 
(no prelo).
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limitar o uso geral para consumo (Molle; 
Berkoff, 2007). 

Direitos negociáveis sobre o uso da água 
podem aperfeiçoar a gestão de recursos 
hídricos em longo prazo, mas não são opções 
de curto prazo realistas na maioria dos paí-
ses em desenvolvimento.  Direitos negociá-
veis possuem grande potencial em tornar a 
alocação de recursos hídricos mais efi ciente 
e compensar indivíduos que renunciam ao 
uso da água (Rosegrant; Binswanger, 1994). 
Esquemas formais de direitos negociáveis 
sobre o uso da água foram implementados 
na Austrália, no Chile, na África do Sul e no 
oeste dos Estados Unidos. Na Austrália, as 
análises indicam que os direitos negociáveis 
ajudaram os agricultores a suportar secas e 
impulsionaram inovações e investimentos 
sem intervenção governamental. 

Os detalhes do projeto, entretanto, afetam 
imensamente o sucesso do empreendimento, 
e o estabelecimento de instituições necessá-
rias é um processo demorado. Levou déca-
das para se desenvolver essa capacidade na 
Austrália, um país com longa história de boa 
governança, onde consumidores foram edu-
cados e acostumados a seguir regras e onde 
as normas de alocação estavam amplamente 
instituídas e reforçadas antes do estabeleci-
mento do sistema de direitos (World Bank, 
2007b). Países que permitem o comércio da 
água sem a habilidade institucional de fazer 
cumprir as cotas atribuídas a cada usuário 
tendem a aumentar a extração excessiva de 
maneira considerável (Quadro 3.2).

Ao tornar os recursos hídricos futuros 
menos previsíveis, a mudança climática torna 
ainda mais complexa a tarefa de estabelecer 

direitos negociáveis sobre o uso da água (Bates 
et al., 2008; Molden, 2007). Mesmo em condi-
ções climáticas estáveis, agências sofi sticadas 
da área têm difi culdade em determinar com 
antecedência a quantidade segura de água que 
pode ser alocada para os diversos usuários e a 
quantidade que deve ser reservada para fi ns 
ambientais (Young; McColl, 2005). Ao não 
considerarem determinados usos de forma 
adequada (como fl orestas de plantação e vege-
tação natural) ou as mudanças de comporta-
mento do usuário, os esquemas na Austrália e 
no Chile concederam direitos para uma quan-
tidade maior de água do que estava de fato dis-
ponível. Tiveram, então, que se submeter ao 
doloroso processo de redesignação ou redu-
ção de alocações.3 Mercados bem-regulados 
para quantidades fi xas de água são uma meta 
interessante em longo prazo, mas a maioria 
dos países em desenvolvimento precisa tomar 
diversas medidas internas essenciais antes de 
adotar esse sistema (Molden, 2007).

A mudança climática exigirá 
investimentos em novas tecnologias 
e aperfeiçoamento do emprego de 
tecnologias existentes
Armazenamento de água pode ajudar a 
lidar com a variabilidade aumentada.  O 
armazenamento em rios, lagos, solo e aquí-
feros é um aspecto fundamental de qual-
quer estratégia de gestão da variabilidade 
tanto em secas (armazenamento de água 
para uso em períodos secos) quanto para 
inundações (manutenção da capacidade de 

 3 Disponível em: <http://www.environment.
gov.au/water/mdb/overallocation.html>. 
Acesso em: 7 maio 2009.

QUADRO 3.3  Gestão de recursos hídricos dentro da margem de erro: Tunísia

A Tunísia é um bom exemplo das deman-
das sobre os gestores da água em países 
que se aproximam do limite de seus recur-
sos. Com apenas 400 metros cúbicos de 
recursos renováveis per capita, altamente 
variáveis e distribuídos de modo desigual 
no tempo e espaço, a gestão das águas 
representa um grande desafi o para a 
Tunísia. Ainda assim, ao contrário de seus 
vizinhos no Magrebe, o país resistiu a secas 
consecutivas sem racionar a água de agri-
cultores ou recorrer ao abastecimento de 
cidades por meio de barcaças. Construiu 

represas com condutos para conectá-las e 
transportar água para as diversas regiões 
do país. 

À medida que os esquemas mais pro-
missores foram desenvolvidos, o governo 
construiu infraestruturas adicionais em 
áreas mais marginais. Rios que fl uem para 
o mar foram represados, mesmo quando a 
demanda por água na bacia não é intensa. 
A água armazenada pode ser bombeada 
através da cordilheira para alcançar a 
principal bacia do país. Essa nova água 
aumenta a oferta e diminui a salinidade em 

áreas onde há maior demanda por água. 
A Tunísia também realiza o tratamento 
e a reutilização de um terço do esgoto 
urbano para agricultura e alagados, além 
da recarga artifi cial de aquíferos. Os ges-
tores da água na Tunísia enfrentam agora 
decisões complexas: eles devem otimizar 
a quantidade, o ciclo, a qualidade e os cus-
tos energéticos da água, demonstrando a 
importância da capacidade humana para 
uma gestão tão intensiva dos recursos.

Fonte: Louati (2009).
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armazenamento para as cheias). Uma vez 
que a mudança climática reduzirá o armaze-
namento natural sob a forma de gelo, neve 
e em aquíferos (pela redução da recarga), 
muitos países precisarão de mais formas de 
armazenamento artifi ciais. 

Especialistas em planejamento hídrico 
precisarão considerar opções de armazena-
mento no ambiente como um todo. A água 
armazenada no solo pode ser utilizada com 
maior efi ciência por meio da gestão da cober-
tura do solo, em especial pelo aumento de 
produtividade da agricultura de sequeiro. A 
gestão dos lençóis freáticos, que já constitui 
um desafi o, será mais importante à medida 
que as águas superfi ciais se tornam menos 
confi áveis. Os lençóis freáticos são um seguro 
para lidar com abastecimentos públicos e 
índices pluviométricos erráticos. Por exem-
plo, na Índia, eles abastecem 60% da agricul-
tura irrigada e 85% da água potável em áreas 
rurais, bem como metade da água potável 
recebida por residências em Nova Délhi. 
Com a gestão adequada, os lençóis freáticos 
podem continuar a atuar como para-cho-
ques naturais. Porém, eles estão longe de 
serem bem-administrados. Os aquíferos são 
superexplorados em regiões áridas de todo 
o mundo. Estima-se que até um quarto da 
produção agrícola anual da Índia está sob 
risco devido à depleção dos lençóis freáticos 
(World Bank, no prelo [b]).

O aperfeiçoamento da gestão de lençóis 
freáticos exige medidas que aprimorem tanto 
a oferta (recarga artificial, recarga natural 
acelerada, barreiras entre aquíferos para 
retardar o fl uxo da água) quanto a demanda. 
Os lençóis freáticos não podem ser adminis-
trados isoladamente: devem ser integrados 
à regulamentação de águas superfi ciais (ibi-
dem). Técnicas de aumento da oferta não são 
simples. Por exemplo, a recarga artifi cial tem 
pouca serventia se a água e os locais adequa-
dos de armazenamento não estão no mesmo 
lugar que os aquíferos sobrecarregados – 
43% da renda alocada para o programa de 
US$ 6 bilhões para recarga artifi cial na Índia 
deverá ser gasta na recarga de aquíferos que 
não são superexplorados (ibidem). 

As represas terão um papel importante 
na história da mudança climática e da água. 
Elas precisarão ser projetadas com fl exibi-
lidade estrutural para lidar com potenciais 
precipitações e mudanças no escoamento de 

suas bacias. A maior parte dos locais ideais 
para represas já é explorada, porém existe 
potencial para construção de novas represas, 
principalmente na África. Bem-administra-
das, as represas fornecem eletricidade e pro-
tegem contra secas e inundações. Análises 
abrangentes sobre os impactos econômicos 
de represas são raras, mas quatro estudos 
de caso indicam efeitos econômicos posi-
tivos diretos e grandes efeitos indiretos, e a 
população pobre, por vezes, se benefi cia de 
forma desproporcional (Bathia et al., 2008). 
A represa Assuã Alta, em Assuã, no Egito, 
por exemplo, gerou benefícios econômicos 
líquidos anuais equivalentes a 2% do produto 
interno bruto (PIB) nacional (Strzepek et al., 
2004). Ela gerou 8 bilhões de quilowatts-hora 
de energia, sufi cientes para abastecer todas as 
cidades e vilas do país. A represa permitiu a 
expansão da agricultura e navegação cons-
tante durante o ano (incentivando inves-
timentos em cruzeiros no Nilo) e salvou a 
safra e a infraestrutura do país contra secas e 
inundações. No entanto, as represas também 
possuem efeitos negativos bem-conhecidos 
(World Commission on Dams, 2000),4 e 
os confl itos de escolha devem ser avaliados 
com cautela. A mudança climática torna a 
identifi cação de projetos robustos ainda mais 
valiosa: quando os países enfrentam incer-
tezas até mesmo quanto ao aumento ou à 
diminuição da pluviosidade, pode ser inte-
ressante, em termos fi nanceiros, construir 
estruturas especifi camente projetadas para 
serem modifi cadas no futuro. À medida que 
a complexidade dos sistemas hidráulicos 
aumenta, os países precisam ainda mais de 
sólidas análises hidrológicas, operacionais, 
econômicas e fi nanceiras, bem como de ins-
tituições capazes (Quadro 3.3).

Tecnologias não convencionais podem 
aumentar a disponibilidade de água em 
algumas regiões de escassez.  A oferta de 
água pode ser aumentada por meio da des-
salinização da água do mar ou de águas salo-
bras e reutilização da água de esgoto tratado. 
A dessalinização, que representava menos 
de 0,5% de toda a água utilizada em 2004 
(World Water Assessment Programme, 

 4 Ver Ritchie (2008) para discussões sobre os 
impactos da Assuã Alta sobre a fertilidade do 
solo e sobre o litoral do Delta do Nilo.
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2009), hoje está posicionada para se tornar 
mais amplamente usada.

Avanços técnicos, como filtros eficien-
tes em termos energéticos, estão possibili-
tando a queda do preço da dessalinização, 
e esquemas-piloto estão iniciando o abas-
tecimento de usinas de dessalinização com 
energia renovável.5 Dependendo da escala 
da usina e da tecnologia, a água dessalinizada 
pode ser produzida e entregue às empresas de 
água por apenas US$ 0,50 por metro cúbico. 
Esse preço ainda é maior do que o de fontes 
convencionais onde há água doce disponível 
(Food and Agriculture Organization, 2004b). 
Por isso, água dessalinizada geralmente só 
é interessante para os usos de maior valor, 
como abastecimento urbano ou resorts turís-

 5 Danfoss Group Global – Disponível em: <http: 
//www.danfoss.com/Solutions/Reverse+ 
Osmosis/Case+stories.htm>. Acesso em: 9 
maio 2009.

ticos.6 Também tende a ser restrita a regiões 
litorâneas, visto que a distribuição de água 
dessalinizada pelo interior encarece o pro-
cesso (World Water Assessment Programme, 
2009).

Não será fácil aumentar a produção de 
alimentos sem aumentar a utilização de 
água, mas alguns novos enfoques ajuda-
rão.  Gerir os recursos hídricos para satis-
fazer necessidades futuras também implicará 
tornar o uso da água mais efi ciente, princi-
palmente na agricultura, a qual responde por 
70% da retirada de água doce de rios e len-
çóis freáticos (Figura 3.2) (Molden, 2007). 

Parece haver escopo para o aumento do 
aproveitamento de água em agriculturas de 

 6 A dessalinização também é viável para agri-
cultura de alto valor em algumas partes do 
mundo, como a Espanha (Gobierno de 
España, 2009).
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Mapa 3.3.  A mudança climática pressionará as colheitas agrícolas na maioria dos países até 2050, dadas as práticas agrícolas e variedades de cultivares atuais

Fonte: Müller et al. (2009).
Nota: A fi gura mostra a mudança percentual projetada na produção de 11 culturas agrícolas (trigo, arroz, milho, painço, ervilha, beterraba, batata-doce, soja, amendoinzeiro, 
girassol e canola) de 2046 a 2055, comparada com 1996 a 2005. Os valores são a média de três cenários de emissões por meio de cinco modelos climáticos globais, supondo-se 
ausência de fertilização por CO2 (ver nota 9). Em muitas áreas altamente dependentes da agricultura, há projeções de impactos negativos extensos sobre as colheitas.
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sequeiro, as quais oferecem subsistência para 
a maioria da população pobre do planeta, 
geram mais de metade do valor bruto da safra 
mundial e respondem por 80% do uso agrí-
cola de água no mundo (ibidem). As opções, 
descritas na próxima seção, incluem aplica-
ção de coberturas, agricultura de conservação 
e outras técnicas de retenção de água no solo, 
de modo que haja menor perda por evapo-
ração e mais água disponível para as plantas. 
Outras opções envolvem o armazenamento 
de água da chuva, por vezes denominado 
colheita de água. 

Dentre as várias intervenções para o 
au mento da produção de sequeiro, algu-
mas (aplicação de coberturas, agricultura de 
conservação) desviam água que, do contrá-
rio, evaporaria e seria improdutiva. Outras 
(colheita de água, bombeamento de águas 
subterrâneas) desviam água que, do con-
trário, estaria disponível para usuários na 
jusante. Quando há abundância de água, os 
impactos sobre outros usuários são imper-
ceptíveis, mas, à medida que a água se torna 
mais escassa, esses impactos passam a ser 
mais importantes. Mais uma vez, a conta-
bilidade abrangente dos recursos hídricos 
e o planejamento integrado de terra e água 
em escalas local, regional e dos mananciais 
podem tornar essas intervenções produtivas, 
ao garantirem que os conflitos de escolha 
sejam avaliados de forma adequada.

Espera-se que a agricultura irrigada pro-
duza uma maior parte do total mundial 
de alimentos no futuro, visto que é mais 
resiliente à mudança climática em todas 
as bacias, exceto naquelas com escassez de 
água (ibidem). A produtividade da lavoura 
por hectare terá que ser aumentada, pois há 
pouco escopo para a ampliação da área total 
sob irrigação. De fato, estima-se que as ter-
ras irrigadas registrem um aumento de ape-
nas 9% entre 2000 e 2050 (Rosegrant; Cai; 
Cline, 2002). A produtividade da água (nesse 
caso, produção agrícola por unidade de água 
alocada para irrigação) também precisará 
aumentar, dadas as crescentes demandas por 
água em cidades, indústrias e usinas hidrelé-
tricas. Novas tecnologias têm o potencial de 
aumentar a produtividade da água se com-
binadas com políticas e instituições fortes.7 

 7 Ver, por exemplo, a referência ao Indian 
Financial Express em 1o de dezembro de 
2008, citada em Perry et al. (no prelo).

Obter mais crop per drop (alimento por 
gota d’água) implica uma combinação com-
plexa de investimentos e mudanças institucio-
nais. Diversos países, de Armênia a Zâmbia, 
estão investindo em novas infraestruturas 
de transporte efi ciente da água do reserva-
tório às lavouras, reduzindo perdas por eva-
poração. Entretanto, como o exemplo dos 
agricultores marroquinos descrito anterior-
mente indica, os investimentos funcionarão 
somente se as instituições locais distribuírem 
a água de modo confiável, os agricultores 
tiverem voz nas decisões tomadas e eles rece-
berem as orientações necessárias sobre como 
aproveitar ao máximo as novas infraestru-
turas e avanços tecnológicos. Novas infra-
estruturas auxiliarão a gestão dos recursos 
hídricos somente se combinadas com limita-
ções quantitativas estritas no consumo indi-
vidual de água, tanto para águas subterrâneas 
quanto superfi ciais. Do contrário, a crescente 
rentabilidade da irrigação instigará os agri-
cultores a ampliar suas áreas cultivadas ou 
duplicar e triplicar a exploração de suas ter-
ras, resultando em mais extração de água dos 
seus poços. Isso é certamente vantajoso para o 
agricultor, mas não para os outros usuários de 
água da bacia (De Fraiture; Perry, 2007; Mol-
den, 2007; Ward; Pulido-Velazquez, 2008).

A gestão correta da lavoura pode aumen-
tar a produtividade de água por meio do 
desenvolvimento de variedades resistentes ao 
frio, de modo que os alimentos possam ser 
cultivados no inverno, quando menos água é 
necessária (Perry et al., no prelo). A cultura 
de alimentos em estufas ou sob telas de som-
breamento também pode reduzir a demanda 
evaporativa de campos abertos, embora 
aumente os custos de produção (Moller et al., 
2004; Perry et al., no prelo). Quando a planta-
ção morre antes de produzir rendimentos, a 
água consumida por ela se torna desperdício. 
Portanto, a adoção mais ampla de varieda-
des tolerantes à seca e ao calor aumentará a 
disponibilidade de água e a produtividade 
agrícola (Perry et al., no prelo).

Aplicações planejadas da água alocada 
para irrigação também podem ser úteis. Se 
os agricultores não sabem a quantidade exata 
de água necessária, eles tendem à irrigação 
excessiva, uma vez que um pouco a mais de 
água é menos prejudicial às culturas do que 
pouca água. Por meio do monitoramento 
do consumo de água e crescimento ao longo 
da estação de crescimento, os agricultores 
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podem fornecer a quantidade exata de água 
de que seu cultivo precisa e irrigá-lo apenas 
quando for realmente necessário. Sistemas 
de sensoriamento remoto estão começando 
a permitir que os agricultores descubram 
as necessidades hídricas dos cultivos com 
maior precisão, antes mesmo que as culturas 
mostrem sinais de estresse.8 No entanto, por 
causa dos requisitos tecnológicos, agricultura 
de precisão desse tipo se limita a um pequeno 
número de agricultores no mundo (Perry et 
al., no prelo). 

Antes mesmo que essa tecnologia se torne 
amplamente disponível, é possível imple-
mentar sistemas simples de automação para 
auxiliar agricultores menos privilegiados a 
aumentar a precisão do uso da água alocada 
para irrigação. Os agricultores marroquinos 
que se converterem à irrigação de gotejo sob 
o esquema governamental discutido ante-
riormente se benefi ciarão de uma tecnolo-
gia simples que utiliza uma fórmula padrão 
de irrigação adaptada às condições locais de 
crescimento. Dependendo das condições 
meteorológicas na região, o sistema enviará 
uma mensagem para os telefones celulares 
dos agricultores para informá-los sobre a 
quantidade adequada de horas de irrigação 
para aquele dia. Ao seguirem essas orien-
tações, eles evitarão a irrigação excessiva 
(World Bank, no prelo [c]). 

Aumento de produção agrícola em 
conjunto com proteção do meio 
ambiente

A mudança climática pressionará as 
sociedades a acelerar o crescimento da 
produtividade agrícola
A mudança climática enfraquecerá o ren-
dimento agrícola.  A mudança climática 
insere diversas pressões confl itantes na pro-
dução agrícola. Ela afetará a agricultura de 
maneira direta, por meio de temperaturas 
mais elevadas, maiores demandas hídricas 
por parte das lavouras, precipitações mais 
variáveis e eventos climáticos extremos, 
tais como inundações e secas. Aumentará a 
produção agrícola em alguns países, mas a 
diminuirá na maioria dos países em desen-
volvimento, reduzindo o rendimento médio 
mundial (Mapa 3.3).

 8 Disponível em: <www.fi eldlook.com>. Aces-
 so em: 5 maio 2009.

Em latitudes médias a altas, os aumentos 
locais em temperatura de apenas 1°C-3°C, 
juntamente com a consequente fertilização 
por carbono9 e mudanças na precipitação, 
podem exercer pequenos impactos benéfi cos 
sobre a rentabilidade dos cultivos (Easterling 
et al., 2007). O posicionamento geográfi co do 
Cazaquistão, da Federação Russa e da Ucrânia 
inclui eses países na faixa de benefício desses 
aumentos de temperatura, mas pode ser que 
eles não sejam capazes de aproveitar a opor-
tunidade ao máximo. Desde a desintegração 
da União Soviética, esses países removeram, 
ao todo, 23 milhões de hectares de terra ará-
vel da produção, dos quais quase 90% foram 
utilizados para produção de grãos (European 
Bank for Reconstruction and Development; 
Food and Agricul ture Organization, 2008). 
Embora a rentabilidade mundial dos grãos 
tenha crescido, em média, em torno de 1,5% 
por ano desde 1991, os rendimentos no Caza-
quistão e na Ucrânia caíram e, na Rússia, 
tiveram um aumento mínimo. Se esses países 
pretendem benefi ciar suas produções agrí-
colas por meio do aumento de temperatura, 
eles terão que construir instituições mais for-
tes e melhores infraestruturas (Fay; Block; 
Ebinger, 2010). Mesmo se o fi zerem, eventos 
climáticos extremos podem liquidar com a 
melhoria média das condições: levando-se 
em consideração a maior probabilidade de 
eventos climáticos extremos, estima-se que, 

 9 O dióxido de carbono (CO2) é um iniciador 
da fotossíntese, o processo pelo qual plantas 
utilizam a luz solar para a produção de car-
boidratos. Assim, maiores concentrações de 
CO2 terão efeitos positivos sobre muitos cul-
tivos, aumentanto a acumulação de biomassa 
e o rendimento fi nal. Além disso, concentra-
ções mais elevadas de CO2 reduzem as aber-
turas estomatais das plantas (os poros pelos 
quais elas transpiram, ou seja, liberam água), 
reduzindo assim a perda de água. As chama-
das plantas do tipo C3, tais como arroz, trigo, 
soja, leguminosas, além das árvores, deverão 
receber mais benefícios do que as plantas do 
tipo C4, tais como milho, painço e sorgo. 
Entretanto, experimentos de campo recentes 
indicam que os testes laboratoriais podem 
ter exagerado nas previsões de efeitos posi-
tivos. Por exemplo, um dos estudos indica 
que, à concentração de CO2 de 550 partes 
por milhão, os aumentos na produtividade 
seriam de 13% para o trigo (não 31%), 14% 
para a soja (não 32%) e 0% (não 18%) para 
plantas do tipo C4 (Cline, 2007). Por esse 
motivo, os gráfi cos neste capítulo mostram 
apenas cultivos sem fertilização por CO2.
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até a década de 2070, a quantidade de anos 
com défi cit na produção alimentícia tripli-
cará na Rússia.10

 10 Entende-se por défi cit na produção alimen-
tícia a situação em que as condições meteo-
rológicas fazem que a produção potencial 
anual dos principais cultivos de uma região 
administrativa seja menor do que 50% do 
nível de produção médio da região entre 
1961 e 1990. A maior probabilidade de ocor-
rência de défi cits em mais de uma região 

Na maioria dos países em desenvolvi-
mento, a mudança climática deverá ter um 
efeito adverso na agricultura. Em regiões de 
baixa latitude, mesmo aumentos tênues na 
temperatura, de 1°C-2°C, diminuirão o ren-
dimento dos principais cereais (Easterling et 

  em um determinado ano pode reduzir o 
potencial de exportação de outras regiões, 
para compensar pelas defi ciências na produ-
ção de alimentos, causando preocupações de 
segurança alimentar (Alcamo et al., 2007).

QUADRO 3.4  Óleo de palmeira, redução das emissões e desmatamento evitado

As plantações de palmeiras representam 
a convergência de diversas das questões 
atuais sobre o uso do solo. O óleo de pal-
meira é um produto lucrativo que pode 
ser utilizado na indústria alimentícia e de 
biocombustíveis, e seu cultivo gera opor-
tunidades para pequenos produtores. 
Porém, ele transgride fl orestas tropicais e 
seus muitos benefícios, como a redução 
de gases de efeito estufa. O cultivo de óleo 
de palmeira foi triplicado desde 1961 e 
cobre hoje 13 milhões de hectares, sendo 
a maior parte da expansão na Indonésia 
e na Malásia e metade dela sobre terras 
recém-desmatadas. Anúncios recentes de 
novas concessões para produção de óleo 
de palmeira na Amazônia, Papua Nova 
Guiné e Madagascar suscitam preocupa-
ções de que a tendência deverá continuar. 

Pequenos produtores atualmente admi-
nistram de 35% a 40% das terras para pro-
dução de óleo de palmeira na Indonésia e 

Malásia, que oferecem uma forma rentável 
de diversifi car a subsistência. Entretanto, 
as nozes da palmeira precisam ser entre-
gues aos moinhos para processamento 
dentro de 24 horas após a colheita; assim, 
as propriedades tendem a ser concentrar 
ao redor de moinhos. Por esse motivo, 
uma grande proporção da área ao redor 
dos moinhos é convertida em plantações 
de palmeiras, sejam elas resultantes de 
grandes tratos comerciais ou agrupamen-
tos de minifúndios. Determinadas práticas 
de aproveitamento da topografi a, como 
a criação de cinturões agrofl orestais para 
suavizar a transição entre plantações de 
palmeiras e porções de fl oresta, podem 
tornar o ambiente das plantações menos 
hostil à biodiversidade, ao mesmo tempo 
oferecendo uma diversifi cação ainda 
maior para o pequeno produtor. 

O potencial de redução das emissões 
do biodiesel proveniente do óleo de 

palmeira também é questionável. Aná-
lises detalhadas do seu ciclo de vida 
mostram que a redução líquida das emis-
sões de carbono depende da cobertura 
do solo existente antes da plantação 
de palmeiras (fi gura). Foram registradas 
reduções signifi cativas nas emissões em 
plantações em solo anteriormente ocu-
pado por pradarias e lavouras, ao passo 
que as emissões aumentam de modo 
considerável quando turfeiras são substi-
tuídas pela produção de óleo de palmeira. 

A expansão do mercado de carbono 
para incluir a Redução das Emissões 
oriundas do Desmatamento e da 
Degradação (Redd) é uma ferramenta 
importante para equilibrar, de um lado, 
os valores relativos entre a produção de 
óleo de palmeira e o desmatamento, e, de 
outro, a proteção de fl orestas. Esse equi-
líbrio será fundamental para a garantia 
da preservação da biodiversidade e da 
redução de emissões.

Estudos recentes mostram que a con-
versão de terras na produção de óleo de 
palmeira pode ser seis a dez vezes mais 
lucrativa do que manter a terra e receber 
créditos de carbono por meio da Redd 
(caso esse mecanismo fosse limitado ao 
mercado voluntário). Se os créditos de 
Redd tivessem o mesmo preço de créditos 
de carbono comercializados em merca-
dos de conformidade, a lucratividade da 
conservação da terra seria aumentada de 
forma drástica, talvez excedendo até os 
lucros do óleo de palmeira, o que tornaria 
as conversões menos atrativas. Portanto, 
se realizada de maneira correta, a REDD 
pode verdadeiramente reduzir os desma-
tamentos e, por conseguinte, contribuir 
para os esforços globais de mitigação. 

Fontes: Butler, Koh e Ghazoul (no prelo), 
Henson (2008), Koh, Levang e Ghazoul (no 
prelo), Koh e Wilcove (2009) e Venter et al. 
(2009).
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A redução das emissões do biodiesel derivado do óleo de palmeira varia bastante de acordo 
com o uso anterior do solo no local da plantação de palmeiras

Fonte: Henson (2008).
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al., 2007). Uma avaliação de diversos estudos 
estima que, até a década de 2080, a produti-
vidade agrícola mundial sofrerá queda de 3% 
sob um cenário de alta emissão de carbono 
com fertilização de CO2 ou de 16% sem esse 
cenário (Cline, 2007).11 A queda estimada 
para os países em desenvolvimento é ainda 
maior, com declínio de 9% com fertilização 
de carbono e 21% sem ela. 

Uma análise de 12 regiões de insegurança 
alimentar, com base nos modelos de cultivo 
e resultados de 20 modelos climáticos glo-
bais, indica que, sem adaptações, a Ásia e a 
África sofrerão quedas de rendimento par-
ticularmente severas até 2030. Essas perdas 
incluirão alguns dos alimentos essenciais 
para a segurança alimentar da região, entre 
eles: trigo no sul da Ásia, arroz no sudeste da 
Ásia e milho no sul da África (Lobell et al., 
2008). É provável que essas projeções subes-
timem o impacto global, pois os modelos que 
calculam os efeitos da mudança climática na 
agricultura lidam, em geral, com mudan-
ças médias e excluem os efeitos de eventos 
extremos, variabilidade e pragas agrícolas, 
todos eles com probabilidade de aumento. A 
mudança climática também tornará algumas 
terras menos apropriadas para a agricultura, 
principalmente na África (Schmidhuber; 
Tubiello, 2007). Um dos estudos calcula que, 

 11 Entende-se por cenário de alta emissão o 
cenário SRES A2 do IPCC, o qual, de diversos 
modelos, acarreta um aumento médio de tem-
peratura de 3,13°C de 2080 a 2099 em relação 
a 1980-1999 (Meehl et al., 2007).

até 2080, as terras com severas restrições cli-
máticas ou de solo na África subsaariana terão 
um aumento de 26 milhões a 61 milhões de 
hectares.12 Isso representa 9%-20% das terras 
cultiváveis da região.13 

Esforços de atenuação da mudança climática 
exercerão mais pressão sobre a terra.  Além 
de diminuir o rendimento, a mudança climá-
tica pressionará os agricultores e outros ges-
tores da terra a reduzir as emissões de gases 

 12 Com base em cinco modelos climáticos e no 
cenário de alta emissão SRES A2 (Fischer et 
al., 2005).

13  Cálculos com base em Food and Agricul ture 
Organization (2009c).
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Figura 3.3 A carne exige uma quantidade de água muito maior do que outros alimentos principais
(litros de água por quilo de produto)

Fonte: Waterfootprint – Disponível em: <https://www.waterfootprint.org>. Acesso em: 15 maio 2009; Gleick (2008).
Nota: Essa fi gura mostra a quantidade de água, em litros, necessária para produzir um quilo do produto (ou um litro, no caso do 
leite). O uso de água para produção de carne bovina engloba apenas os sistemas intensivos de produção.
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Figura 3.4 A produção intensiva de carne bovina é uma grande emissora de gases de efeito estufa

Fonte: Williams, Audsley e Sandars (2006). 
Nota: Essa fi gura mostra as emissões de CO2 equivalente, em quilos, resultantes da produção (em um país 
industrial) de 1 quilo do produto especifi cado. O equivalente em distância percorrida de carro expressa o 
número de quilômetros que um indivíduo precisaria percorrer em um carro a gasolina com média de 11,5 
quilômetros por litro para produzir a mesma quantidade de emissões de CO2e. Por exemplo, tanto produzir 1 
quilo de carne bovina quanto dirigir 79,1 quilômetros resultam em 16 quilos de emissões. 
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Figura 3.5 A produtividade agrícola precisará crescer de forma ainda mais rápida por causa 
da mudança climática

Fonte: Lotze-Campen et al. (2009).
Nota: Essa fi gura mostra o crescimento anual necessário no índice de produtividade agrícola sob dois 
cenários. Nesse índice, 100 equivale à produtividade em 2005. As projeções abrangem todos os principais ali-
mentos e rações. A linha verde representa um cenário sem mudança climática, com a população global cres-
cendo até atingir 9 bilhões em 2055; consumo calórico total per capita e porção nutricional de calorias pro-
venientes de produtos de origem animal crescendo em proporção ao aumento de renda per capita resultante 
do crescimento econômico; maior liberalização do comércio (duplicando a contribuição do comércio agrícola 
no total de produção nos próximos 50 anos); lavouras continuando a crescer a taxas históricas de 0,8% ao 
ano; e ausência de impactos de mudança climática. A linha mais clara representa um cenário com impactos 
da mudança climática e consequentes respostas sociais (SRES A2 do IPCC): ausência de fertilização por CO2 
e comércio agrícola reduzido aos níveis de 1995 (cerca de 7% do total de produção), pressupondo-se que a 
instabilidade de preços relacionada à mudança climática cause protecionismo e que as políticas de redução 
da mudança climática contenham a expansão de lavouras (por causa das atividades de preservação fl orestal) 
e aumentem a demanda por bioenergia (atingindo 100 EJ [1018 joules] mundialmente em 2055).

Zonas mortas

Mapa 3.4. Agricultura intensiva no mundo desenvolvido contribuiu para a proliferação de zonas mortas

Fonte: Diaz e Rosenberg (2008).
Nota: A agricultura intensiva do mundo desenvolvido ocorre, com frequência, à custa de grandes prejuízos ambientais, como o escoamento de fertilizantes em excesso a regiões 
litorâneas, gerando zonas mortas. Zonas mortas são zonas de hipóxia extrema, ou seja, áreas onde as concentrações de oxigênio estão abaixo de 0,5 mililitro de oxigênio por 
litro de água. Essas condições geralmente levam à mortalidade em massa de organismos marinhos, embora tenham sido encontrados, em algumas dessas zonas, organismos 
capazes de sobreviver com níveis de 0,1 mililitro de oxigênio por litro de água.
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de efeito estufa. Em 2004, aproximadamente 
14% das emissões de gases de efeito estufa 
provieram de práticas agrícolas. Esses dados 
incluem o óxido nitroso de fertilizantes, o 
metano da pecuária, da produção de arroz 
e do armazenamento de esterco, e o dióxido 
de carbono (CO2) da queima de biomassa, 
mas excluem as emissões de CO2 resultantes 
de práticas de manejo do solo, queimadas 
em savanas e desmatamento (Intergover-
nmentalPanel on Climate Change, 2007a). 
As áreas em desenvolvimento produzem 
a maior parte dessas emissões de gases de 
efeito estufa, e a Ásia, a África e a Amé-
rica Latina respondem por 80% do total.

A cada ano, a silvicultura, o uso do solo e as 
mudanças no uso do solo representam outros 
17% das emissões de gases de efeito estufa, 
três quartos das quais são provenientes do 
desmatamento de fl orestas tropicais.14 O res-
tante é basicamente resultado de drenagem 
e queima de turfeiras tropicais. Por volta da 
mesma quantidade de carbono armazenada 
na fl oresta Amazônica é armazenada nas tur-
feiras ao redor do planeta. Ambas equivalem 
a cerca de 9 anos de emissões globais de com-
bustíveis fósseis. Na Ásia equatorial (Indoné-
sia, Malásia, Papua Nova Guiné), as emissões 
de queimadas associadas à drenagem e ao 
desmatamento de turfeiras são comparáveis 
àquelas resultantes de combustíveis fósseis 
nesses países (Van der Werf et al., 2008). As 
emissões relacionadas à produção pecuária 
são contabilizadas de acordo com diversas 
categorias de emissão (agricultura, silvicul-
tura, resíduos), e estima-se que, ao todo, elas 
contribuam com até 18% do total global, 
basicamente por meio da emissões de metano 
dos animais, resíduos de esterco e abertura de 
pastagens (Steinfeld et al., 2006).

O cultivo de biocombustíveis para atenu-
ação da mudança climática acirrará a com-
petição por terra. Estimativas atuais indicam 
que a produção de culturas energéticas ocupa 
apenas 1% das terras cultiváveis mundiais, 
mas as leis sobre biocombustíveis em países 
desenvolvidos e em desenvolvimento apoiam 
a expansão da produção.A produção global 
de etanol aumentou de 18 bilhões de litros 
por ano em 2000 para 46 bilhões em 2007, 
enquanto a produção de biodiesel octuplicou 
para 8 bilhões de litros. Espera-se que a terra 

 14 As emissões provêm da conversão de solos 
virgens em cultivos e da erosão do solo.

alocada para produção de biocombustíveis 
seja quadruplicada até 2030, e o maior cres-
cimento ocorrerá na América do Norte, que 
deverá responder por 10% das terras cultivá-
veis em 2030, e na Europa (15%).15 As pro-
jeções indicam que apenas 0,4% das terras 
cultiváveis na África e cerca de 3% na Ásia e 

 15 Esses 18% totalizam a contribuição estimada 
da pecuária às emissões em diversas cate-
gorias, tais como uso do solo, mudanças no 
uso do solo e silvicultura. Estão aí incluídas 
as emissões de gases de efeito estufa pela 
pecuária por meio de: mudanças no uso do 
solo (36%), gestão dos dejetos (31%), emis-
sões diretas dos animais (25%), produção 
de ração (7%) e processamento e transporte 
(1%) (Steinfeld et al., 2006).

Florestas, bosques e
cerrados mediterrâneos

Florestas, estepes e
bosques temperados

Florestas de folhosas
e mistas temperadas

Florestas secas de folhosas
tropicais e subtropicais

Savanas e campos
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Campos, savanas
e cerrados tropicais

e subtropicais
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Figura 3.6. Ecossistemas já extensamente convertidos em agricultura  

Fonte: Millennium Ecosystem Assessment (2005). 
Nota: As projeções se baseiam em quatro cenários de abordagem mundial aos serviços de ecossistemas e 
incluem suposições sobre gestão dos ecossistemas, liberalização do comércio, tecnologia e tratamento dos 
bens públicos.
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na América Latina se destinarão à produção 
de biocombustíveis em 2030 (International 
Energy Agency, 2006).16 Sob alguns cenários 
de redução da mudança climática, as proje-
ções para além de 2030 sugerem que as terras 
alocadas para a produção de biocombustíveis 
ultrapassarão a marca de 2 bilhões de hecta-
res em 2100, um número impressionante se 
considerarmos que os cultivos atuais cobrem 
“apenas” 1,6 bilhão de hectares. Esses cená-
rios preveem que a maior parte da terra para 
essa produção de biocombustíveis em larga 
escala virá da conversão de fl orestas e pastos 
naturais (Gurgel; Reilly; Paltsev, 2008).

 16 Essa estimativa pressupõe a manutenção das 
restrições comerciais atuais. Se houver modifi -
cação dessas restrições, principalmente aque-
las relacionadas à importação de biocombus-
tíveis nos Estados Unidos, poderá ocorrer uma 
grande transformação regional na produção.

Se a demanda aumentar rapidamente, os 
biocombustíveis serão um fator importante 
nos mercados agrícolas, causando aumento 
no preço das commodities. Boa parte da 
demanda atual por culturas de biocombus-
tíveis é estimulada por metas e subsídios 
governamentais e pelo elevado preço do 
petróleo. Sem apoio artifi cial, a competitivi-
dade dos biocombustíveis ainda é baixa, com 
exceção do etanol de cana-de-açúcar brasi-
leiro. Também não está claro até que ponto 
os biocombustíveis reduzem as emissões de 
gases de efeito estufa, em razão dos combus-
tíveis fósseis utilizados durante a produção e 
das emissões do desmatamento. Apesar do 
potencial dos biocombustíveis na redução 
de emissões de gases de efeito estufa, a eco-
nomia líquida de carbono da geração atual 
de biocombustíveis tem sido questionada, 
levando-se em consideração os processos 
de produção e as mudanças de uso do solo 

QUADRO 3.5  Diversifi cação de produto e mercado: uma alternativa econômica e ecológica para 
pequenos agricultores nos trópicos

Regiões tropicais enfrentam grandes 
desafi os: a pobreza persistente das 
populações rurais (inclusive indígenas), a 
degradação de recursos naturais, a perda 
de biodiversidade e as consequências 
da mudança climática. A instabilidade 
de preços dos produtos tropicais no 
mercado internacional também afeta as 
economias locais. Muitos agricultores ao 
redor do mundo possuem seus próprios 
mecanismos de sobrevivência, mas os 
esforços para melhoria da subsistência e 
enfrentamento dos impactos antecipados 
da mudança climática exigirão institui-
ções inovadoras e métodos criativos de 
geração de renda e segurança. 

Uma estratégia que mostra grande 
potencial para o desenvolvimento de 
práticas inteligentes em termos climáticos 
é a diversifi cação de produtos agrícolas 
e agrossilvícolas. Essa estratégia permite 
que os agricultores garantam sua subsis-
tência e mantenham um fl uxo de produ-
tos para venda ou troca no mercado local, 
independentemente de secas, pragas ou 
preços baixos no mercado internacional.

Consideremos pequenas plantações 
de café no México. Em 2001 e 2002, uma 
queda signifi cativa no preço do café no 
mercado internacional fez que o preço 
do café no México fi casse abaixo dos 
custos de produção. A fi m de socorrer 
os agricultores, o governo estadual de 

Veracruz aumentou o preço do café pro-
duzido na região por meiio da criação da 
“designação de origem de Veracruz” e 
do fornecimento de subsídios somente a 
produtores de café de alta qualidade em 
áreas a mais de 600 metros acima do nível 
do mar. Uma vez que essa política preju-
dicaria milhares de produtores situados 
nas áreas de menor qualidade, abaixo de 
600 metros, o governo solicitou à Univer-
sidade Veracruzana alternativas para a 
monocultura de café.

Conseguiu-se apoio fi nanceiro para 
a diversifi cação de terras produtivas 
das áreas baixas por emio do Fundo 
Comum para Commodities, das Nações 
Unidas, com o patrocínio e supervisão da 
Organização Internacional de Café. Esse 
programa teve início em dois municípios, 
com um grupo-piloto de 1.500 agriculto-
res, moradores de comunidades remotas, 
de 25-100 famílias. 

Anteriormente, muitos dos agricultores 
produziam café em um sistema de múlti-
plo cultivo, tendo a oportunidade de tes-
tar, em cada porção do terreno, diferentes 
confi gurações de espécies alternativas, 
madeireiras e herbáceas, de valor econô-
mico e cultural: cedro espanhol e árvore 
de mogno de Honduras (para madeira e 
móveis), a seringueira do Panamá, canela, 
goiaba (como fruta e medicamento 
fi toterápico), pinhão-manso (alimento 

e biocombustível), pimenta da Jamaica, 
cacau, milho, baunilha, chile, maracujá, 
juntamente com o café. Todas as árvores, 
ervas e alimentos eram familiares na 
região, com exceção da árvore de canela. 
Existe um mercado vasto em potencial 
para a canela, que é geralmente impor-
tada. Os produtores estão aprendendo 
agora quais práticas e confi gurações 
possuem o melhor potencial de produção 
nesse novo sistema diversifi cado. 

Uma das cooperativas agrupou diver-
sos produtos agrícolas, com valores de 
mercado semelhantes mas com exposi-
ções diferentes ao clima, pragas e riscos 
de mercado. Os resultados preliminares 
mostram que esse agrupamento parece 
funcionar bem, melhorando a subsis-
tência e aumentando a resiliência das 
comunidades. A cooperativa foi capaz de 
vender todos os tipos de produtos, mui-
tos deles a preços mais altos do que antes 
do projeto. Além disso, nos primeiros dois 
anos, o projeto introduziu um milhão de 
árvores madeireiras nativas.

Os moradores locais relatam que as 
práticas reduziram a erosão e aumen-
taram a qualidade do solo, de forma a 
benefi ciar o ecossistema adjacente e pro-
teger contra possíveis inundações futuras, 
relacionadas à mudança climática.

Fonte: Contribuição de Arturo Gomez-Pompa.
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associadas a eles. Além disso, a demanda por 
terra para biocombustíveis já compete com 
a preservação da biodiversidade. Portanto, 
é importante estabelecer parâmetros para a 
expansão dos biocombustíveis, de modo que 
outras metas ambientais não sejam compro-
metidas (Quadro 3.4). Uma contabilidade 
abrangente do ciclo de vida dos biocombustí-
veis, que inclui sua contribuição para a redu-
ção de emissões, além do uso associado de 
água e fertilizantes, poderá diminuir o ritmo 
das conversões de terra.

A segunda geração de biocombustíveis, 
atualmente em desenvolvimento, inclui 
algas, pinhão-manso, sorgo sacarino e sal-
gueiro, e poderá diminuir a competição por 
terras destinadas à produção alimentícia, por 
meio do uso de menos terras ou terras margi-
nais, embora alguns desses projetos também 
possam levar à perda de ecossistemas de pra-
darias e pastagens. As culturas perenes, com 
raízes mais profundas, tais como a gramínea 
switchgrass, são mais capazes de combater 
erosão do solo e perda de nutrientes, exi-
gem menos nutrientes e sequestram maiores 
taxas de carbono do que as atuais culturas de 
biocombustível (National Research Council, 
2007; Tilman; Hill; Lehman, 2006). Porém, a 
demanda hídrica dessas espécies pode impe-
dir sua produção sustentável em regiões ári-
das. Mais pesquisas são necessárias para a 
melhoria de produtividade e de potencial de 
redução de emissões das gerações futuras de 
biocombustíveis.

Crescimento populacional, paladares mais 
carnívoros e mudança climática exigirão 
aumentos signifi cativos de produtividade 
agrícola.  A quantidade de terra neces-
sária para alimentar a população mundial 
em 2050 dependerá bastante da quantidade 
de carne consumida. O consumo de carne 
é uma forma de obtenção de proteína que 
exige recursos intensivos: terra para pasta-
gem e grãos para ração. As consequências 
desses recursos variam segundo o tipo de 
carne e como ela é produzida. A produ-
ção de 1 quilo de carne bovina pode utili-
zar até 15.000 litros de água, se produzida 
em confi namentos industriais nos Estados 
Unidos (Figura 3.3) (Beckett; Oltjen, 1993; 
Hoekstra; Chapagain, 2007).17 A produção 
extensiva de gado de corte na África, por sua 
vez, exige apenas 146-300 litros por quilo, 
dependendo do clima (Peden; Tadesse; 
Mammo, 2004).18 A produção de carne 
bovina também é intensiva em termos de 
gases de efeito estufa, mesmo se comparada 
à produção de outros tipos de carne, emi-
tindo 16 quilos de CO2 equivalente (CO2e) 

17  Pimentel et al. (2004) estimam 43.000 litros 
por quilo de carne bovina.

 18 Nesse sistema, cada cabeça de gado consome 
25 litros de água por dia durante dois anos, 
para produzir um peso de carcaça de 125 
quilos, e consome resíduos de culturas que 
não exigem quantidades extras de água.

Figura 3.7 Simulação computadorizada de uso integrado do solo na Colômbia

Fonte: Fotografi a de Walter Galindo, dos arquivos da Fundação Cipav (Centro para Pesquisas em Sistemas Sustentáveis de 
Produção Agropecuária), na Colômbia. A fotografi a retrata a propriedade “La Sirena”, na Cordilheira Central, no vale do Rio 
Cauca (Arango, 2003).
Nota: A primeira foto mostra a paisagem real. A segunda imagem é o resultado de computação gráfi ca e mostra como a área 
seria se a produtividade fosse aumentada com o uso de princípios de ecoagricultura. A elevada produtividade reduziria a pressão 
de pastejo sobre as encostas, protegendo os mananciais, sequestraria carbono através do fl orestamento e aumentaria o hábitat 
para a biodiversidade entre os campos.
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para cada quilo de carne produzida (Figura 
3.4) (Williams; Audsley; Sandars, 2006).19

Apesar das implicações em recursos, 
a demanda por carne deverá aumentar à 
medida que a população e a renda cresce-
rem. A maior ingestão de carne benefi ciará 
os consumidores mais pobres que necessitam 
da proteína e dosmicronutrientes (Randolph 
et al., 2007; Rivera et al., 2003). Entretanto, 
até 2050, espera-se que a produção de carne 
bovina, suína, de aves e de leite no mínimo 
duplique os níveis encontrados em 2000, 
para responder à demanda de populações 
maiores, mais saudáveis e mais urbanas 
(Delgado et al., 1999; Rosegrant et al., 2001; 
Rosegrant; Fernandez; Sinha, 2009; Thorn-
ton, 2009; World Bank, 2008e).

O planeta precisará satisfazer a crescente 
demanda por alimentos, fi bra e biocombus-
tíveis em condições climáticas mutáveis que 
reduzem os rendimentos, ao mesmo tempo 
que os ecossistemas que armazenam car-
bono e oferecem outros serviços essenciais 
são preservados. A obtenção de mais terras 
adequadas à produção agrícola é improvável. 
Estudos indicam que, em termos globais, a 
quantidade de terras adequadas à agricultura 
permanecerá a mesma até 2080,20 visto que 
os aumentos de terras adequadas nas latitu-
des mais altas serão amplamente compensa-
dos por perdas nas latitudes mais baixas. 

Assim sendo, será preciso que a produ-
tividade agrícola (toneladas por hectare) 
seja aumentada. Os modelos variam, mas 
um dos estudos indica que serão necessá-
rios crescimentos anuais de 1,8% ao ano até 
2055 – quase o dobro do 1% ao ano que seria 
necessário sob condições comerciais habituais 
(Figura 3.5) (Lotze-Campen et al., 2009). Isso 
signifi ca que os rendimentos terão que ser 

 19 Algumas outras fontes sugerem emissões 
mais altas para produção de carne – até 30 
quilos de CO2e por quilo de carne bovina 
produzida, por exemplo (Carlsson-Kanyama; 
Gonzales, 2009).

 20 Um dos estudos estima que o total de terras 
agrícolas “boas” e “de primeira qualidade” 
disponíveis permanecerá praticamente inal-
terado em 2,6 bilhões e 2 bilhões de hecta-
res, respectivamente, em 2080 comparado 
com a média durante 1961-1990 (com base 
no modelo climático HadCM3 do Hadley 
Centre e presumindo-se cenário de emis-
sões muito altas, SRES A1F1) (Fischer; 
Shah;Velthuizen, 2002; Parry et al., 2004).

mais do que duplicados em 50 anos. Uma 
vez que muitos dos principais produtores de 
alimentos, como a América do Norte, estão se 
aproximando de seus rendimentos máximos 
viáveis para os principais cereais (Cassman, 
1999; Cassman et al., 2003), uma porção sig-
nifi cativa desse crescimento na produtividade 
precisará ocorrer nos países em desenvolvi-
mento. Isso signifi ca não somente acelerar o 
crescimento da produtividade, mas também 
reverter a recente desaceleração: a taxa de 
crescimento da produtividade de todos os 
cereais nos países em desenvolvimento caiu 
de 3,9% ao ano entre 1961 e 1990 para 1,4% 
ao ano entre 1990 e 2007.21

A mudança climática exigirá terras 
agrícolas altamente produtivas e 
diversifi cadas 
Ganhos de produtividade não poderão 
ocorrer em detrimento do solo, dos recursos 
hídricos e da biodiversidade.  Com fre-
quência, a agricultura intensiva causa danos 
aos sistemas naturais. Em geral, a agricultura 
altamente produtiva, tal como é praticada 
em grande parte do mundo desenvolvido, 
tem como base propriedades especializadas 
em um determinado alimento ou animal e 
a utilização intensiva de agroquímicos. Esse 
tipo de prática pode comprometer a quali-
dade e quantidade da água. Desde a década 
de 1960, o escoamento de fertilizantes cau-
sou um aumento exponencial do número 
de “zonas mortas” defi cientes em oxigênio 
nas regiões costeiras: elas correspondem 
agora a cerca de 245.000 quilômetros qua-
drados, grande parte nos litorais dos países 
desenvolvidos (Mapa 3.4) (Diaz; Rosenberg, 
2008). Além disso, a irrigação intensiva 
causa, com frequência, o acúmulo de sal nos 
solos, reduzindo a fertilidade e limitando a 
produção de alimentos. A salinização afeta 
hoje de 20 a 30 milhões dos 260 milhões 
de hectares de terras irrigadas do mundo 
(Schoups et al., 2005).

Faz-se essencial uma intensifi cação agrí-
cola menos nociva ao meio ambiente, espe-
cialmente se considerarmos os problemas 
ambientais associados a um crescimento 
ainda maior da agricultura. Sem aumento 
de produtividade agropecuária por hec-
tare, a pressão sobre os recursos do solo 

 21 Calculado de Food and Agricul ture Organi-
zation (2009c).
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será intensifi cada à medida que as lavouras 
e pastagens se ampliarem sob uma produ-
ção extensiva. Desde meados do século XX, 
680 milhões de hectares, ou 20% das terras 
de pastagem do mundo, foram degradados 
(Delgado et al., 1999). As conversões de terras 
em práticas agrícolas já reduziram a área de 
diversos ecossistemas de maneira signifi ca-
tiva (Figura 3.6).

A Revolução Verde ilustra tanto os enor-
mes benefícios do aumento de produtividade 
agrícola quanto as desvantagens quando a 
tecnologia não é apoiada por políticas e inves-
timentos adequados de proteção dos recur-
sos naturais. Novas tecnologias, associadas a 
investimentos em irrigação e em infraestru-
tura rural, duplicaram a produção de cereais 
na Ásia entre 1970 e 1995. O crescimento 
agrícola e a consequente queda nos preços 
de alimentos durante esse período levaram à 

quase duplicação da renda per capita real, e a 
população pobre caiu de cerca de 60% para 
30%, mesmo a população tendo crescido 
60% (Hazell, 2003). A América Latina tam-
bém teve ganhos significativos. Na África, 
no entanto, infraestruturas precárias, altos 
custos de transporte, defi ciência de investi-
mentos em irrigação e políticas de preços e 
marketing que penalizavam os agricultores 
impediram a adoção de novas tecnologias 
(Hazell, 2003; Rosegrant; Hazell, 2000). 
Apesar de seu sucesso no geral, em muitas 
partes da Ásia, a Revolução Verde foi acom-
panhada por danos ambientais decorrentes 
do uso excessivo de fertilizantes, pesticidas e 
água. Subsídios perversos e políticas de preço 
e comércio que incentivavam as monocultu-
ras de arroz e trigo e o amplo uso de insumos 
contribuíram para esses problemas ambien-
tais (Pingali; Rosegrant, 2001).

QUADRO 3.6  Culturas biotecnológicas poderão ajudar os agricultores a se adaptar à mudança climática

A seleção convencional e o melhoramento 
de plantas produziram variedades moder-
nas e altos ganhos em produtividade. No 
futuro, espera-se que a combinação de 
melhoramento de plantas e seleção de 
características desejáveis por meio de téc-
nicas de modifi cação genética seja a maior 
contribuidora na produção de cultivares 
mais adaptados a pragas, secas e outras 
condições ambientais adversas decorren-
tes da mudança climática.

Diversas variedades com características 
geneticamente modifi cadas têm sido 
amplamente comercializadas nos últimos 
12 anos. Estima-se que 114 milhões de 
hectares tenham sido cultivados com varie-
dades transgênicas em 2007, a maioria delas 
com características de resistência a insetos 
e tolerância a herbicidas. Mais de 90% dessa 
área de cultivo pertenceu a quatro países 
apenas: Argentina, Brasil, Canadá e Estados 
Unidos. Essas tecnologias reduzirão de 
modo signifi cativo a poluição ambiental, 
aumentarão a produtividade das lavouras, 
tornarão os custos de produção menores e 
reduzirão as emissões de óxido nitroso. Até 
o presente momento, programas de melho-
ramento bem-sucedidos produziram varie-
dades de alimentos, como a mandioca e o 
milho, capazes de resistir a diversas pragas e 
doenças, além de cultivares de soja, canola, 
algodão e milho tolerantes a herbicidas. 
Agricultores que cultivam alimentos geneti-
camente modifi cados (GM) para a resistên-
cia a insetos puderam reduzir a quantidade 
de pesticidas usada e o número de ingre-
dientes ativos nos herbicidas aplicados.

Os genes que infl uenciam o rendimento 
agrícola de maneira direta e aqueles 
relacionados à adaptação a vários tipos 
de estresse já foram identifi cados e estão 
sendo avaliados no campo. As novas varie-
dades poderão aprimorar a forma como as 
culturas suportam ofertas incertas de água 
e possivelmente aperfeiçoar o modo como 
elas convertem água. A criação de plantas 
capazes de sobreviver por períodos de 
seca mais longos será ainda mais crucial 
para a adaptação à mudança climática. 
Experimentos e testes a campo prelimina-
res com alimentos GM sugerem que é pos-
sível conseguir progresso sem interferir na 
produtividade durante períodos úmidos, 
o que se mostra um confl ito de escolhas 
problemático no caso de variedades tole-
rantes à seca desenvolvidas por meio do 
melhoramento tradicional. Milho tolerante 
a secas está prestes a ser comercializado 
nos Estados Unidos e está sendo desenvol-
vido para as condições africanas e asiáticas. 

Os alimentos GM, entretanto, são polê-
micos, e é preciso lidar com questões de 
segurança e aceitação pública. As preocu-
pações do público em geral consistem em 
questões éticas da alteração proposital de 
material genético, assim como os possíveis 
riscos à segurança alimentar e ao meio 
ambiente. Após mais de 10 anos de expe-
riência, não há registros de impactos nega-
tivos sobre a saúde humana resultantes 
de alimentos GM; ainda assim, a aceitação 
popular é baixa. Entre os riscos ambientais, 
há a possibilidade de polinização cruzada 
entre plantas GM e parentes selvagens, 

gerando ervas daninhas mais resistentes 
a doenças e permitindo a rápida evolução 
de novos biótipos de pragas adaptadas 
às culturas GM. No entanto, evidências 
científi cas e 10 anos de uso comercial mos-
tram que medidas de proteção, quando 
necessárias, podem prevenir o desenvol-
vimento de resistência em determinadas 
pragas e os danos ambientais do cultivo 
de alimentos transgênicos, tais como a 
transferência genética aos parentes sel-
vagens. A biodiversidade agrícola pode 
ser diminuída se um pequeno número de 
cultivares GM substituir as variedades tra-
dicionais, mas esse risco também está pre-
sente no melhoramento convencional. Os 
impactos sobre a biodiversidade podem 
ser reduzidos pela introdução de diversas 
variedades de cada alimento GM, como na 
Índia, onde existem mais de 110 varieda-
des do algodão Bt (Bacillus thuringiensis). 
Embora o histórico dos alimentos GM seja 
favorável, é essencial estabelecer sistemas 
regulatórios de biossegurança, de base 
científi ca, para que os riscos e benefícios 
possam ser avaliados caso a caso, compa-
rando os riscos potenciais com tecnologias 
alternativas e levando em consideração a 
característica genética específi ca e o con-
texto agroecológico para sua utilização. 

Fonte: Benbrook (2001), Food and Agricul-
ture Organization (2005), Gruere, Mehta-
Bhatt e Sengupta (2008), James (2000), 
James (2007, 2008) Normile (2006), Phipps 
e Park (2002) Rosegrant, Cline e Valmonte-
Santos (2007), World Bank (2007c).
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Práticas agrícolas resilientes ao clima exi-
gem diversifi cadas fontes de renda, esco-
lhas de produção e materiais genéticos.  A 
mudança climática tornará o planeta menos 
previsível. Com maior frequência, lavouras 
não vingarão. Uma maneira de se proteger 
contra as incertezas é diversifi car, em todos 
os níveis (Quadro 3.5). O primeiro tipo de 
diversifi cação se refere às fontes de renda, 
inclusive fora da agricultura (Reardon et al., 
1998). À medida que as propriedades rurais 
se tornam menores e os preços de insumos 
se elevam, os agricultores terão que fazê-lo, 
de qualquer forma. De fato, na maior parte 
da Ásia, os minifundiários e trabalhadores 
sem terra recebem, em geral, mais de metade 
da renda familiar total por meio de fontes 
não agrícolas (Rosegrant; Hazell, 2000).

A segunda possibilidade de diversifi cação 
diz respeito ao aumento dos tipos de produ-
ção na propriedade rural. As oportunidades 
de mercado para a diversifi cação de cultivos 
estão em expansão em muitas regiões com 
intensas práticas agrícolas, como resultado de 
mercados de exportação mais abertos e das 
demandas nacionais entusiásticas das eco-
nomias em franco crescimento, em especial 
na Ásia e na América Latina (ibidem). Nessas 
regiões, os agricultores poderão diversifi car 
para pecuária, horticultura e produção agrí-
cola especializada.22 Em geral, essas atividades 

 22 Um tipo de produto agrícola especializado 
são os chamados alimentos funcionais. Esses 

garantem altos retornos por unidade de terra 
e são caracterizadas por trabalho intensivo, o 
que as faz adequadas aos minifúndios.

O terceiro tipo de diversificação con-
siste no aumento da variabilidade genética 
de determinados cultivares. A maioria das 
variedades de alto rendimento em uso nas 
propriedades agrícolas mais produtivas 
foi desenvolvida sob a suposição de que o 
clima variava dentro de uma margem está-
vel e os cientistas buscavam sementes cada 
vez mais homogêneas. No entanto, em um 
clima mutável, os agricultores não podem 
mais depender de meia dúzia de variedades 
que funcionam sob um leque restrito de con-
dições ambientais. Eles precisarão que cada 
lote de sementes contenha material genético 
capaz de lidar com as mais diversas condi-
ções climáticas. A cada ano, algumas plan-
tas fl orescerão independentemente do clima 
daquele ano. Ao longo dos anos, a média de 
produtividade de sementes diversificadas 

  produtos consistem em alimentos sólidos ou 
bebidas que infl uenciam as funções corpo-
rais e oferecem benefícios à saúde, bem-estar 
ou melhora de desempenho que vão além 
do seu valor nutricional comum. Entre eles, 
estão os alimentos antioxidantes, tais como 
guaraná e açaí, “arroz de ouro”, enriquecido 
com vitamina A, batata-doce, laranja, mar-
garina enriquecida com fi tosteróis para con-
trole do colesterol e ovos com elevada com-
posição de ácidos graxos ômega 3 para saúde 
cardiovascular (Kotilainen et al., 2006).

QUADRO 3.7  Biocarvão poderá sequestrar carbono e aumentar a produtividade em grande escala

Cientistas que investigaram alguns solos 
com fertilidade atípica da Bacia Amazônica 
descobriram que o solo havia sido alterado 
por antigos processos de produção de 
carvão. Os povos indígenas queimavam 
biomassa úmida (resíduos de culturas e 
esterco) a baixas temperaturas e na ausên-
cia quase completa de oxigênio. O resul-
tado era um sólido parecido com carvão, 
de conteúdo carbônico altíssimo, chamado 
biocarvão. Os cientistas reproduziram, em 
diversos países, esse processo em instala-
ções industriais modernas. 

O biocarvão parece ser altamente estável 
no solo. Estudos sobre a viabilidade técnica 
e econômica dessa técnica estão em anda-
mento, e alguns resultados indicam que 
o biocarvão pode aprisionar carbono no 
solo por centenas ou até milhares de anos, 

enquanto outros sugerem que os benefícios 
são bem menores em alguns tipos de solo. 
De qualquer maneira, o biocarvão pode 
sequestrar carbono que, do contrário, seria 
liberado na atmosfera através de queima ou 
decomposição. 

Assim sendo, o biocarvão pode apresen-
tar alto potencial de redução de carbono. 
Para se ter ideia da escala, nos Estados 
Unidos, os resíduos de biomassa agrícola 
e fl orestal, além da biomassa que poderia 
ser cultivada em terras atualmente ociosas, 
forneceriam material sufi ciente para o país 
sequestrar 30% de suas emissões de com-
bustíveis fósseis, utilizando essa técnica. 
O biocarvão também pode aumentar a 
fertilidade do solo. Ele se liga a nutrientes 
e poderia, portanto, ajudar a regenerar 
terras degradadas e reduzir a necessidade 

de fertilizantes artifi ciais, o que diminuiria 
a poluição de rios e córregos. O potencial 
existe. Porém, há dois desafi os: demons-
trar as propriedades químicas e desenvol-
ver mecanismos para o emprego em larga 
escala.

São necessárias pesquisas em diversas 
áreas, inclusive metodologias de medição 
do potencial de sequestro de carbono em 
longo prazo do biocarvão, análise de riscos 
ambientais, comportamento do biocarvão 
em tipos diferentes de solo, viabilidade 
econômica e os potenciais benefícios em 
países em desenvolvimento.

Fontes: Lehmann (2007a, 2007b), Sohi et al. 
(2009), Wardle, Nilsson e Zackrisson (2008) e 
Wolf (2008).
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será maior do que a de sementes uniformes, 
mesmo se os rendimentos em um ano “nor-
mal” forem menores.

Experimentos utilizando práticas-padrão 
de cultivo indicam que, sob concentrações 
aumentadas de CO2 e temperaturas mais 
elevadas (segundo projeções do Painel Inter-
governamental sobre Mudança Climática 
para 2050), variedades mais antigas de trigo 
e cevada podem crescer mais rapidamente 
e apresentar vantagem sobre variedades 
mais contemporâneas introduzidas no fi nal 
do século XX (Ziska, 2008). Além disso, os 
parentes selvagens dos cultivares atuais con-
têm material genético que pode ser útil para 
tornar as variedades comerciais mais adap-
táveis a condições instáveis. Temperaturas 
e níveis de CO2 elevados exercem um efeito 
mais positivo sobre algumas ervas daninhas 
do que em seus parentes cultivados (Chris-
topher, 2008). O material genético das ervas 
daninhas pode, portanto, ser usado para o 
melhoramento de cultivares comerciais, de 
modo a produzir variedades mais resilientes 
(Ziska; McClung, 2008). 

Terras produtivas podem integrar a bio-
diversidade.  Apesar de as áreas de pre-
servação serem a pedra fundamental da 
proteção ambiental, elas não serão sufi cien-
tes para resguardar a biodiversidade diante 
da mudança climática (ver Foco B sobre 
bioversidade). A rede mundial de preserva-
ção praticamente quadruplicou entre 1970 
e 2007 e passou a cobrir aproximadamente 
12% das terras do planeta (World Conser-
vation Moni toring Centre, 2008),23 mas até 
mesmo isso é insufi ciente para a preservação 
da biodiversidade. A fi m de representar de 
forma adequada as espécies em reservas, ao 
mesmo tempo determinando uma grande 
proporção de suas extensões geográfi cas, 
a África teria que proteger 10% a mais de 
suas terras, quase o dobro da proteção atual 
(Gaston et al., 2008). Por possuírem posição 
geográfi ca fi xa e, muitas vezes, serem isola-
das por causa da destruição de hábitats, as 

 23 Nos oceanos, a parcela total de áreas sob 
proteção é ainda mais irrisória. Aproxima-
damente 2,58 milhões de quilômetros qua-
drados (ou 0,65% dos oceanos do planeta e 
1,6% da área marítima total dentro de Zonas 
Econômicas Exclusivas) são zonas de prote-
ção marinha (Laffoley, 2008).

reservas são mal-equipadas para acomodar 
mudanças de extensão das espécies decor-
rentes da mudança climática. Um estudo 
sobre áreas de proteção na África do Sul, no 
México e na Europa Ocidental estima que de 
6% a 20% das espécies podem ser perdidas 
até 2050 (Hannah et al., 2007). As reservas 
de terra existentes também se encontram sob 
ameaça, em razão das pressões econômicas 
futuras e dos sistemas regulatórios e de cum-
primento da lei frequentemente precários. 
Em 1999, a União Internacional para Con-
servação da Natureza determinou que menos 
de um quarto das áreas de proteção de 10 
países em desenvolvimento era administrado 
de maneira adequada e que mais de 10% das 
áreas de proteção já estavam vastamente 
degradadas (Dudley; Stolton, 1999). Pelo 
menos 75% das áreas de preservação fl ores-
tal constantes do levantamento na África não 
possuíam fi nanciamentos em longo prazo, 
mesmo contando com doadores internacio-
nais para 94% desses fi nanciamentos (Struh-
saker, Struhasaker; Siex, 2005). 

Uma abordagem de uso do solo de escala 
biogeográfica pode incentivar uma maior 
biodiversidade fora das áreas de proteção, o 
que é essencial para comportar mudanças dos 
ecossistemas, dispersão de espécies e promo-
ção dos serviços ambientais. A esfera da eco-
agricultura é um campo promissor (Scherr; 
McNeely, 2008; McNeely; Scherr, 2003). A 
ideia é aumentar a produtividade agropecuá-
ria e, ao mesmo tempo, preservar a biodiver-
sidade e melhorar as condições ambientais 
das terras adjacentes. Por meio dos métodos 
da ecoagricultura, os produtores podem 
aumentar o rendimento agrícola e reduzir 
seus custos, diminuir a poluição e criar hábi-
tats para a biodiversidade (Figura 3.7).

Políticas efi cazes de preservação da bio-
diversidade conferem aos produtores fortes 
incentivos para minimizarem a conversão 
de áreas naturais em terras agrícolas e para 
protegerem ou até ampliarem os hábitats 
de qualidade em suas terras. Outra opção 
consiste em incentivos para desenvolver cor-
redores e redes ecológicas entre áreas de pro-
teção e outros hábitats. Estudos na América 
do Norte e na Europa mostram que terras 
desviadas da produção agrícola convencio-
nal (set-asides) inevitavelmente aumentam 
a biodiversidade (van Buskirk; Willi, 2004).

Práticas agrícolas que trabalham em con-
junto com a biodiversidade apresentam, com 
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frequência, muitos cobenefícios, tais como a 
redução da vulnerabilidade a desastres natu-
rais, aumento da produtividade e da renda da 
propriedade rural e resiliência à mudança cli-
mática. Durante o Furacão Mitch, em 1998, as 
propriedades que empregavam práticas eco-
agrícolas sofreram 58%, 70% e 99% menos 
danos em Honduras, Nicarágua e Guate-
mala, respectivamente, do que propriedades 
de técnicas convencionais (McNeely; Scherr, 
2008). Na Costa Rica, quebra-ventos e cercas 
vegetativas impulsionaram a renda dos agri-
cultores, provenientes do pasto e do café, ao 
mesmo tempo aumentando a diversidade de 
pássaros (Chan; Daily, 2008). Na Zâmbia, a 
utilização de árvores leguminosas24 e culturas 
de cobertura herbácea em áreas melhoradas 
de pousio aumentou a fertilidade do solo, 
suprimiu ervas daninhas e controlou a ero-
são, quase triplicando a renda líquida anual 
das propriedades (McNeely; Scherr, 2003). A 
polinização de abelhas é mais efi caz quando 
as terras agrícolas se localizam próximo ao 
seu hábitat natural ou seminatural (Ricketts 
et al., 2008), uma descoberta importante, 
uma vez que 87 das 107 principais culturas 
agrícolas mundiais dependem de poliniza-
dores animais (Klein et al., 2007). Sistemas 
de cultivo de café à sombra podem proteger 
a lavoura contra temperaturas e estiagens 
extremas (Lin; Perfecto; Vandermeer, 2008).

 24 Árvores leguminosas possuem nódulos resul-
tantes da simbiose com rizóbios, que fi xam 
nitrogênio atmosférico e, assim, aumentam a 
carga de nutrientes nas plantas e no solo.

Na Costa Rica, Nicarágua e Colômbia, 
sistemas silvopastoris, que integram árvo-
res e pastos, estão ampliando a sustentabili-
dade da produção de gado e diversifi cando e 
aumentando a renda dos produtores (World 
Bank, 2008a). Esses sistemas serão de espe-
cial utilidade como adaptação à mudança 
climática, visto que as árvores retêm sua 
folhagem na maioria das secas e podem for-
necer forragem e sombra, estabilizando a 
produção de leite e de carne. Elas também 
podem melhorar a qualidade da água. Pro-
dução e rendas agrícolas podem caminhar 
juntas com a preservação da biodiversidade. 
De fato, ecossistemas intactos, em muitos 
casos, geram mais receita do que os conver-
tidos. A gestão de 2,2 milhões de hectares 
de fl oresta em Madagáscar custará US$ 97 
milhões em 15 anos, se forem considerados 
os benefícios econômicos perdidos que a ilha 
teria tido se a terra tivesse sido convertida 
em agricultura. Porém, os benefícios da fl o-
resta bem-administrada (metade dos quais 
são decorrentes da proteção de mananciais 
e erosão reduzida do solo) foram avaliados 
entre US$ 150 milhões e US$ 180 milhões ao 
longo do mesmo período (ibidem).

Décadas de experiência na área de desen-
volvimento mostram a difi culdade, na prática, 
de proteger hábitats para a biodiversidade. 
No entanto, novos esquemas estão surgindo 
para conferir fortes incentivos financeiros 
aos proprietários de terras para que dei-
xem de converter as terras. Entre eles, estão 
formas de gerar receita dos serviços que os 
ecossistemas oferecem à sociedade (ver Foco 
B), servidões ambientais (pagamentos aos 
proprietários de terras em atenção especial 
para deixar de utilizá-las para produção)25 
e direitos negociáveis de desenvolvimento.26

 25 Dos US$ 6 bilhões gastos a cada ano em 
reservas e servidões ambientais, um terço 
ocorre nos países em desenvolvimento 
(Scherr; McNeely, 2008). 

26  Um sistema de zoneamento típico para con-
servação permite desenvolvimento em algu-
mas áreas e o limita nas áreas de preservação. 
Direitos de desenvolvimento negociáveis são 
uma alternativa ao simples zoneamento e 
permitem permutabilidade entre áreas para 
o alcance das metas de conservação, além 
de oferecerem incentivos de conformidade. 
Alguns proprietários concordam com os 
limites de desenvolvimento, ou seja, restrições 
aos seus direitos de propriedade, em troca de 
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Figura 3.8 A demanda sobre a aquicultura se elevará, principalmente na Ásia e na África

Fonte: De Silva e Soto (2009).
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A mudança climática exigirá adoção 
mais rápida de tecnologias e métodos 
para aumentar a produtividade, 
suportar a mudança climática e reduzir 
emissões
Diversas opções deverão ser buscadas ao 
mesmo tempo para aumentar a produti-
vidade.  Pesquisas e extensão agrícolas 
foram mal fi nanciadas na última década. 
A parcela de auxílio ofi cial ao desenvolvi-
mento da agricultura caiu de 17% em 1980 
para 4% em 2007 (World Bank, 2008c), a 
despeito de estimativas de que são altas as 
taxas de retorno sobre investimento em 
pesquisa e extensão agrícola (30%-50%) 
(Alston et al., 2000; World Bank, 2007c). As 
despesas públicas em pesquisa e desenvolvi-
mento (P&D) agrícolas em países de baixa 
e média renda registraram aumentos lentos 
desde 1980, de US$ 6 bilhões em 1981 para 
US$ 10 bilhões em 2000 (medidos em 2005 
com compra de dólares de energia), e os 
investimentos privados permanecem como 
uma pequena parcela (6%) da pesquisa e 
desenvolvimento agrícolas nesses países 
(Beintema; Stads, 2008). Será preciso rever-
ter essas tendências se as sociedades quise-
rem satisfazer as necessidades por alimento. 

A recém-concluída Avaliação Integrada 
de Conhecimento, Ciência e Tecnologia 
Agrícolas para o Desenvolvimento (Integra-
ted Assessment of Agricultural Knowledge, 
Science and Tecnology dor Development) 
mostrou que um desenvolvimento agrícola 
de sucesso sob mudança climática exigirá 
uma combinação entre métodos novos e 
aqueles existentes (IAASTD, 2009). Em pri-
meiro lugar, os países podem explorar o 
conhecimento tradicional dos agricultores. 
Esse conhecimento incorpora adaptações 
locais específi cas e opções de gestão de risco 
de grande riqueza e que podem ser empre-
gadas de forma mais ampla. Em segundo 
lugar, políticas que propõem mudanças nos 

  pagamentos. Por exemplo, uma lei governa-
mental pode prever que 20% de cada pro-
priedade privada devam ser mantidos como 
fl oresta natural. Os proprietários de terra só 
poderiam desfl orestar além do limite de 20% 
se comprassem de outros proprietários que 
mantivessem fl orestadas mais de 20% de suas 
terras e vendessem os direitos de desenvolvi-
mento desse “excedente”, que passaria a ter, 
de modo irreversível, status de reserva fl ores-
tal (Chomitz, 2004).

preços relativos que os agricultores enfren-
tam possuem grande potencial para incen-
tivar práticas que auxiliarão o planeta a se 
adaptar à mudança climática (pelo aumento 
de produtividade) e atenuá-la (pela redução 
de emissões agrícolas). 

Em terceiro lugar, práticas agrícolas novas 
ou não convencionais podem aumentar a 
produtividade e reduzir as emissões de car-
bono. Os produtores estão começando a 
adotar a “agricultura de conservação”, que 
envolve cultivo mínimo (em que as sementes 
são introduzidas com transtorno mínimo do 
solo, e a cobertura de resíduos na superfí-
cie do solo é de, no mínimo, 30%), retenção 
de resíduos de cultivo e rotação de culturas. 
Esses métodos de cultivo podem aumentar a 
produção (Blaise; Majumdar; Tekale, 2005; 
Govaerts; Sayre; Deckers, 2005; Kosgei et al., 
2007; Su et al., 2007), controlar a erosão do 
solo e o escoamento (Thierfelder; Amezquita; 
Stahr, 2005; Zhang et al., 2007), aumentar a 
efi ciência da água e da captação de nutrientes 
(Franzluebbers, 2002), reduzir os custos de 
produção e, muitas vezes, sequestrar carbono 
(Govaerts et al., 2009).

Em 2008, 100 milhões de hectares (ou 
cerca de 6,3% das terras aráveis mundiais) 
foram manejados com cultivo mínimo, em 
torno do dobro de hectares de 2001 (Derpsch; 
Friedrich, 2009). A maior parte ocorreu em 
países desenvolvidos, uma vez que as técni-
cas requerem alto uso de equipamentos e não 
foram modifi cadas para as condições na Ásia 
e na África (Derpsch, 2007; Hobbs; Sayre; 
Gupta, 2008). O cultivo mínimo também 
torna o controle de ervas daninhas, pragas 
e doenças mais complexo, de forma a exigir 
administração adequada (World Bank, 2005). 

Todavia, nos cultivos de arroz e trigo da 
planície dos rios Indo e Ganges, na Índia, os 
agricultores adotaram aragem zero em 1,6 
milhão de hectares em 2005 (Derpsch; Frie-
drich, 2009; Erenstein; Laxmi, 2008). Em 2007 
e 2008, estimou-se que 20%-25% do trigo 
em dois Estados indianos (Haryana e Pun-
jab) foram cultivados sob cultivo mínimo, 
correspondendo a 1,26 milhão de hectares 
(Erenstein, 2009). A produção aumentou 
em 5%-7% e os custos caíram para US$ 52 
por hectare (Erenstein et al., 2008). Aproxi-
madamente 45% das lavouras no Brasil são 
manejadas utilizando essas práticas (Torre, 
Fajnzylber; Nash, 2008). O emprego de 
cultivo mínimo deverá continuar a crescer, 
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especialmente se a técnica se tornar elegível 
para pagamentos por sequestro de carbono 
do solo em mercados de conformidade. 

A biotecnologia poderia constituir uma 
abordagem revolucionária da forma como 
se lida com os confl itos de escolha entre o 
estresse de recursos hídricos e do solo e a pro-
dutividade agrícola. Isso porque ela poderia 
aumentar a produtividade, ampliar a adap-
tação de espécies às intempéries, como secas 
e calor excessivo, reduzir a emissão de gases 
de efeito estufa, diminuir o emprego de pes-
ticidas e herbicidas e modifi car plantas para 
se tornarem melhores matérias-primas de 
biocombustível (Quadro 3.6). Contudo, é 
baixa a probabilidade do uso de melhora-
mento genético para infl uenciar a produti-
vidade dos recursos hídricos em curto prazo 
(Passioura, 2006).

Práticas agrícolas inteligentes em termos 
climáticos melhoram a subsistência em área 
rurais e, ao mesmo tempo, trazem redução 
e adaptação à mudança climática. Novas 
variedades de alimentos, extensas rotações de 
culturas (em especial para cultivos perenes), 

uso reduzido de áreas de pousio, agricultura 
de conservação, culturas de cobertura e bio-
carvão podem aumentar o armazenamento 
de carbono (Quadro 3.7). A drenagem dos 
arrozais, no mínimo uma vez durante a 
estação de crescimento, e a aplicação de resí-
duos de palha de arroz no solo na estação de 
descanso poderiam reduzir as emissões de 
metano em 30% (Yan et al., 2009). As emis-
sões de metano da pecuária também podem 
ser diminuídas por meio do uso de rações de 
maior qualidade, de estratégias de alimenta-
ção mais precisas e melhores práticas de pas-
tejo (Thornton, 2009). Uma melhor gestão 
da pastagem poderia, por si só, atingir cerca 
de 30% das reduções potenciais de gases de 
efeito estufa da agricultura (1,3 gigatonelada 
de CO2e ao ano até 2030, em 3 bilhões de 
hectares ao redor do mundo) (Smith et al., 
2009).

À medida que os países intensificam a 
produção agrícola, os impactos ambientais 
das práticas de aumento da fertilidade do 
solo virão à tona (Doraiswamy et al., 2007; 
Perez et al, 2007; Singh, 2005). O mundo 

QUADRO 3.8   Os decisores políticos do Marrocos enfrentam confl itos de escolha na importação de 
cereais 

Tendo restrições hídricas graves e uma 
população em crescimento, o Marrocos 
importa metade dos seus cereais. Mesmo 
sem mudança climática, para manter as 
importações de cereais a, no máximo, 
50% da demanda sem aumentar o uso de 
água, o Marrocos teria que realizar algu-
mas melhorias técnicas para alcançar uma 
combinação de duas opções: 2% a mais de 
produção por unidade de água alocada 
para os cereais irrigados ou 1% a mais de 
produção por unidade de terra em áreas de 
sequeiro (linha mais escura na fi gura). 

Se acrescentarmos os efeitos das 
temperaturas mais altas e precipitações 
reduzidas, a tarefa se torna ainda mais 
desafi adora: o progresso tecnológico 
precisará ser 22%-33% mais veloz do que 
sem a mudança climática, dependendo 
dos instrumentos de política selecionados 
(linha cinza escura na fi gura). Porém, se 
o país deseja se proteger melhor contra 
choques climáticos internos à agricultura e 
contra os choques de preços de mercado 
e decidir aumentar a parcela do seu con-
sumo que é produzida internamente, de 
50% para 60%, será preciso que aumente 
a efi ciência da água em 4% ao ano para a 
agricultura irrigada ou em 2,2% para áreas 

de sequeiro, ou qualquer combinação 
intermediária (linha laranja). Em outras 
palavras, uma resposta fi rme à mudança 
climática pode obrigar o Marrocos a imple-
mentar melhorias técnicas de forma 100% 
a 140% mais rápida do que seria necessário 

sem a mudança climática. A redução das 
importações líquidas só seria atingida se 
o Marrocos obtivesse ganhos internos de 
efi ciência muito mais altos.

Fonte: Word Bank (no prelo [a]).

Sem mudança climática – 50% dos 
cereais produzidos internamente
Com mudança climática– 50% dos 
cereais produzidos internamente
Com mudança climática – 60% dos 
cereais produzidos internamente
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desenvolvido e muitos lugares na Ásia e na 
América Latina poderão diminuir o uso de 
fertilizantes para reduzir tanto as emissões de 
gases de efeito estufa quanto o escoamento de 
nutrientes, que causa danos aos ecossistemas 
aquáticos. A modifi cação da taxa e do calen-
dário de aplicações de fertilizantes reduz as 
emissões de óxido nitroso de micro-organis-
mos do solo. O nitrogênio de liberação lenta27 
aumenta a efi ciência (rendimentos por uni-
dade de nitrogênio), mas tem-se mostrado, 
até o momento, caro demais para muitos dos 
produtores de países em desenvolvimento 
(Singh, 2005). Novos inibidores biológicos, 
que diminuem a volatilização do nitrogênio, 
podem alcançar muitas das mesmas metas 
com um custo mais baixo. Eles deverão ter 
popularidade entre os agricultores, uma vez 
que não exigem trabalho agrícola extra e tam-
bém requerem pouca mudança no gerencia-
mento (ibidem). Se produtores e agricultores 
receberem incentivos para empregarem as 
novas tecnologias em fertilizantes e utilizá-
los de forma efi ciente, muitos países pode-

 27 Tais como a introdução profunda de brique-
tes ou supergrânulos de ureia.

rão manter o crescimento agrícola mesmo 
ao reduzir as emissões e a poluição da água. 

Na África subsaariana, no entanto, a ferti-
lidade natural do solo é baixa, o que faz que os 
países não possam evitar o uso de mais fertili-
zantes inorgânicos. Programas integrados de 
gestão adaptativa, com monitoramento e tes-
tes locais específi cos, podem reduzir o risco 
de fertilização excessiva. Porém, esses progra-
mas ainda são raros na maioria dos países em 
desenvolvimento, por falta de investimentos 
públicos sufi cientes em pesquisa, extensão e 
serviços de informação necessários para sua 
implementação efetiva – um tema recorrente 
neste capítulo.

Parte do alcance do aumento necessá-
rio em produtividade agrícola nos países 
em desenvolvimento e de políticas sólidas 
sobre fertilizantes envolve medidas para tor-
nar os fertilizantes acessíveis aos produto-
res mais pobres Poulton; Kydd; Dorward, 
2006; Dorward et al., 2004; Pender; Mertz, 
2006). Envolve também programas mais 
abrangentes, tais como o programa de Pro-
moção de Insumos Agrícolas no Quênia, que 
conta com empresas locais e subsidiárias de 
empresas de sementes internacionais para 
aperfeiçoar os insumos agrícolas (por meio 
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Mapa 3.5 O comércio mundial de grãos depende da exportação de alguns poucos países

Fonte: Food and Agriculture Organization (2009c).
Nota: Exportações e importações anuais baseadas na média de quatro anos (2002-2006).
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da formulação de fertilizantes feitos de mine-
rais disponíveis na região, do fornecimento 
de variedades de sementes melhoradas e da 
distribuição de fertilizantes em áreas rurais) e 
promover práticas agronômicas sadias (apli-
cação correta de fertilizantes, gestão do solo 
e controle efi caz de ervas daninhas e pragas).

Produzir mais e proteger melhor na 
pesca e na aquicultura

Os ecossistemas marinhos terão que 
suportar estresses no mínimo tão 
grandes quanto os enfrentados em terra 
Os oceanos absorveram cerca de metade das 
emissões antropogênicas liberadas desde 
1800 (Hofmann; Schellnhuber, 2009; Sabine 
et al., 2004) e mais de 80% do calor do aque-
cimento global (Hansen et al., 2005). O 
resultado é um oceano em aquecimento e 
acidifi cação, sofrendo mudanças a um ritmo 
sem precedentes, com impactos por todo o 
ambiente aquático (ver Foco A sobre a ciên-
cia da mudança climática) (Food and Agri-
culture Organization, 2009e).

A gestão com base no ecossistema pode aju-
dar a coordenar uma resposta efi caz dos 
sistemas de pesca em crise.  Mesmo sem 
mudança climática, entre 25% e 30% dos 
estoques marinhos de peixe estão superex-
plorados, em depleção ou se recuperando de 
depleção, fi cando aquém do seu potencial 
máximo de produtividade. Por volta de 50% 
dos estoques se encontram sob máxima ou 
quase máxima exploração e gerando pesca 
nos limites de sustentabilidade, sem espaço 
para expansão. A proporção de estoques 
subexplorados ou em exploração mode-
rada caiu de 40% em meados da década de 
1970 para 20% em 2007 (ibidem). É possí-
vel obter mais de cada peixe pescado – por 
exemplo, por meio da redução da pesca não 
intencional, estimada em um quarto da 
captura mundial de peixes (Delgado et al., 
2003). É provável que o potencial máximo 
da pesca nos oceanos tenha sido atingido e 
somente práticas mais sustentáveis possam 
manter a produtividade no setor (Food and 
Agriculture Organization, 2009e).

A gestão com base no ecossistema, a qual 
considera o ecossistema como um todo, e 
não apenas uma única espécie ou local, e 
reconhece os seres humanos como elemen-
tos integrais do sistema, pode proteger, de 

forma efi caz, a estrutura, o funcionamento 
e os principais processos dos ecossistemas 
costeiros e marinhos (Arkema; Abramson; 
Dewsbury, 2006). As políticas do setor devem 
abranger: administração das costas, gestão 
com base na área local, zonas de proteção 
marinha, limites sobre a pesca e execução 
das leis costeiras, de zoneamento, licencia-
mento e equipamentos. A gestão efi caz dos 
ecossistemas marinhos também compreende 
atividades de gestão em terra, a fi m de mini-
mizar episódios de eutrofi zação que causam 
estresse sobre ecossistemas marinhos, como 
os recifes de corais em diversas partes do 
mundo (Smith; Gilmour; Heyward, 2008). 
O valor econômico de recifes de corais pode 
ser muito maior do que o da agricultura que 
causou o problema (Gordon, 2007).

Alguns países em desenvolvimento já 
possuem histórias de sucesso. Um programa 
nos recifes de Danajon Bank, nas Filipinas, 
começou a aumentar a biomassa de peixes 
acima dos níveis históricos (Armada; White; 
Christie, 2009). De fato, alguns países em 
desenvolvimento implementam a gestão 
com base no ecossistema de forma mais 
efi caz do que muitos países desenvolvidos 
(Pitcher et al., 2009). A mudança climática 
criará novas pressões (um aumento esperado 
nos preços de alimentos, demanda aumen-
tada por proteína de peixe e a necessidade 
de proteger os ecossistemas marinhos) que 
poderão obrigar os governos a implementar 
reformas há muito preconizadas. Entre elas, 
estão a limitação da pesca a níveis sustentá-
veis e a eliminação de subsídios perversos, 
os quais alimentam a sobrecarga das frotas 
pesqueiras (Organisation for Economic Co-
operation and Development, 2008; World 
Bank, 2008d). O número de navios de pesca 
construídos a cada ano corresponde a menos 
de 10% da quantidade no fi nal dos anos 1980, 
mas a questão da sobrecarga ainda é um pro-
blema (Food and Agriculture Organization, 
2009e). O custo total da má governança de 
estações de pesca marinha foi estimado em 
US$ 50 bilhões ao ano (World Bank, 2008d). 
Cotas de pesca com base em direitos podem 
trazer incentivos individuais e comunitários 
para práticas sustentáveis. Esses esquemas 
conferem direitos a diversas formas de acesso 
dedicado, inclusive pescas comunitárias 
e imposição de cotas de pesca individuais 
(Costello; Gaines; Lynham, 2008; Hardin, 
1968; Hilborn, 2007a, 2007b).
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A aquicultura ajudará a satisfazer a 
demanda crescente por alimento
Peixes e crustáceos representam hoje cerca de 
8% da proteína animal consumida no mundo 
(Food and Agriculture Organization, 
2009c).28 Com a população mundial cres-
cendo a uma taxa de 78 milhões de pessoas 
ao ano (United Nations, 2009), a produção 
de peixes e crustáceos precisa ter um aumento 
de cerca de 2,2 milhões de toneladas ao ano 
para manter o consumo anual atual de 29 
quilos por pessoa (Food and Agriculture 
Organization, 2009c – dados de 2003). Se o 
estoque de peixes para pesca não se recupe-
rar, somente a aquicultura poderá preencher 
a demanda futura (Food and Agriculture 
Organization, 2009e).

A aquicultura contribuiu com 46% da 
oferta mundial de peixes em 2006 (ibidem), 
com uma média de crescimento anual (7%) 
que ultrapassou o crescimento populacional 

 28 Peixes e crustáceos incluem os peixes e ani-
mais invertebrados de água salgada e de água 
doce. A proteína animal total inclui peixes e 
crustáceos e toda carne de animais terrestres, 
leite e outros produtos de origem animal – 
dados de 2003.

das últimas décadas. A produtividade de 
algumas espécies aumentou de forma expo-
nencial, derrubando os preços e expandindo 
mercados (World Bank, 2006). Países em 
desenvolvimento, em especial na região da 
Ásia e do Pacífi co, dominam a produção. De 
todo o peixe consumido na China, 90% é pro-
veniente de aquicultura (De Silva; Soto, 2009).

Prevê-se o aumento de demanda sobre a 
aquicultura (Figura 3.8), mas a mudança cli-
mática afetará sua estrutura operacional ao 
redor do mundo. Aumento do nível do mar, 
tempestades mais severas e intrusão de água 
salgada nos principais deltas de rios tropicais 
prejudicarão a aquicultura, que se baseia em 
espécies com baixa tolerância à salinidade, 
tais como o bagre do Delta Mekong. Tempe-
raturas mais altas na água de zonas tempera-
das também podem exceder a faixa ideal de 
temperatura das espécies cultivadas. Além 
disso, à medida que as temperaturas aumen-
tam, as doenças que afetam a aquicultura 
deverão sofrer aumento, tanto em incidência 
quanto em impacto (ibidem).

Espera-se que a aquicultura cresça a 
uma taxa de 4,5% ao ano entre 2010 e 2030 
(Food and Agriculture Organization, 2004a). 
Porém, o crescimento sustentável do setor 
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Mapa 3.6 Países desenvolvidos possuem mais pontos de coleta de dados e séries temporais mais longas de dados de monitoramento de água  

Fonte: Dados de distribuição mundial e de cobertura das séries temporais fornecidos pelo Global Runoff Data Center (Centro de Dados Globais de Escoamento).
Nota: O mapa mostra as estações de monitoramento de descargas que fornecem informações sobre os escoamentos de rios.
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depende da superação de dois obstáculos 
principais. Em primeiro lugar, o extenso uso 
de proteínas e óleos de peixe para a produção 
de farinha de peixe, que acentua a pressão 
sobre as estações de pesca (Gyllenhammar; 
Hakanson, 2005). O crescimento da aqui-
cultura precisará vir de espécies que não 
dependem de alimento derivado de farinha 
de peixe; hoje, 40% da aquicultura depende 
de rações industriais, muitas utilizando-se 
de ecossistemas marinhos e costeiros que já 
estão sobrecarregados (Deutsch et al., 2007). 
Rações produzidas a partir de plantas e óleos 
de sementes são promissoras (Gatlin et al., 
2007) e alguns sistemas já substituíram com-
pletamente a farinha de peixe por rações à 
base de plantas na dieta de peixes herbívo-
ros e onívoros, sem comprometer o cresci-
mento ou a produtividade (Tacon; Hasan; 
Subasinghe, 2006). A ênfase na criação de 
espécies herbívoras e onívoras, que corres-
pondem atualmente a cerca de 7% do total 
da produção, é coerente com maior efi ciên-
cia de recursos (ibidem). A produção de um 
quilo de salmão ou de camarão, por exemplo, 
em sistemas de aquicultura exige recursos 

intensivos: entre 2,5 e 5 quilos de peixe para 
ração para cada quilo de alimento produzido 
(Naylor et al., 2000).

Em segundo lugar, a aquicultura pode 
causar problemas ambientais. A aquicultura 
costeira foi responsável por 20% a 50% da 
perda de manguezais ao redor do mundo 
(Primavera, 1997); perdas mais extensas 
comprometem a resiliência de ecossistemas 
ao clima e tornam as populações de áreas cos-
teiras mais vulneráveis a tempestades tropi-
cais. A aquicultura também pode resultar na 
descarga de resíduos em ecossistemas mari-
nhos, o que contribui para eutrofi zação em 
algumas regiões. Novas técnicas de gestão de 
efl uentes, como a recirculação de água (Tal 
et al., 2009), melhores cálculos de alimenta-
ção e policulturas integradas, com a criação 
simultânea de organismos complementares 
para reduzir os resíduos (Naylor et al., 2000), 
podem atenuar os impactos ambientais. O 
mesmo efeito pode ser conseguido por meio 
da implementação efi ciente de aquicultura 
em áreas aquáticas subexploradas, como 
arrozais, canais de irrigação e lagoas sazonais. 
Esquemas integrados de agricultura e aqui-
cultura promovem a reciclagem de nutrien-
tes, de forma que os resíduos da aquicultura 
podem se tornar insumos (fertilizantes) na 
agricultura e vice-versa, otimizando assim 
o uso de recursos e reduzindo a poluição 
(Food and Agriculture Organization, 2001; 
Lightfoot, 1990). Sistemas desse tipo diversi-
fi caram a renda e forneceram proteína para 
famílias de diversas partes da Ásia, da Amé-
rica Latina e da África subsaariana (Delgado 
et al., 2003).

Construindo acordos internacionais 
flexíveis

A gestão dos recursos naturais para lidar com 
a mudança climática requer maior colabora-
ção internacional e também exige um comér-
cio internacional de alimentos mais estável, 
a fi m de que os países estejam mais prepara-
dos para enfrentar os choques climáticos e o 
potencial agrícola reduzido.

Países que possuem cursos de água em 
comum precisarão entrar em acordo 
sobre sua gestão
Aproximadamente um quinto dos recur-
sos renováveis de água doce do planeta 
cruza ou forma fronteiras entre países, e 
em algumas regiões, em especial nos países 

Figura 3.9 Técnicas de sensoriamento remoto são empregadas nos vinhedos de Worcester 
(Cabo Oeste, África do Sul) para medir a produtividade da água

Fonte: WaterWatch – Disponível em: <www.waterwatch.nl>. Acesso em: 1 maio 2009.
Nota: Agricultores cujos cultivos estão dentro dos círculos estão usando mais água por litro de vinho do que 
os outros. Além da medição da produtividade da água, os governos também podem utilizar essas técnicas 
para direcionar as atividades de serviços de consultoria e de garantia da execução de leis.
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em desenvolvimento, o compartilhamento 
é bem maior. Contudo, somente 1% dessa 
água é coberta por qualquer tipo de tratado 
(Food and Agriculture Organization, 2009b). 
Além disso, uma pequena parcela dos trata-
dos existentes sobre cursos de água interna-
cionais engloba todos os países envolvidos 
no curso de água em questão.29 A Convenção 
das Nações Unidas sobre o Direito dos Usos 
Não Navegacionais de Cursos de Água Inter-
nacionais, que foi adotada pela Assembleia 
Geral da ONU em 1997, ainda não recebeu 
ratifi cações sufi cientes para entrar em vigor 
(Salman, 2007).

É essencial que haja cooperação entre paí-
ses localizados às margens de cursos d’água, 
para a abordagem de desafi os causados pela 
mudança climática. Essa cooperação só pode 
ser alcançada por meio de acordos inclusivos 
que tornam todos os países envolvidos res-
ponsáveis pela gestão conjunta e partilha do 
curso d’água e que abordem a variabilidade 
aumentada de secas e inundações. Embora 
os acordos sobre recursos hídricos tenham 
como base, em geral, a alocação de quanti-
dades fi xas de água para cada uma das partes, 
esse conceito se torna problemático com a 
mudança climática. Alocações baseadas em 
porcentagens de volumes de fluxo seriam 
mais adequadas à variabilidade. Uma aborda-
gem com base na partilha dos benefícios seria 
ainda melhor: o foco não estaria nos volumes 
de água, mas nos valores econômicos, sociais, 
políticos e ambientais provenientes do uso 
dos recursos hídricos (Qaddumi, 2008).

Os países terão que trabalhar juntos 
para gerir a pesca de modo mais 
adequado
O peixe é a mais internacional das commo-
dities de alimentos. Um terço da produção 
mundial de peixes é comercializado inter-
nacionalmente, a proporção mais alta entre 
as commodities primárias (Kurien, 2005). 
Com seus estoques de peixe diminuídos, 
países europeus, norte-americanos e asiá-
ticos começaram a importar mais peixe de 
países em desenvolvimento (Food and Agri-
culture Organization, 2009e). Essa demanda 
aumentada, juntamente com a capitalização 

 29 Por exemplo, a China e o Nepal não partici-
pam de um acordo entre Índia e Bangladesh 
sobre os recursos hídricos da Bacia do Gan-
ges e não recebem nenhuma alocação.

excessiva de algumas frotas de pesca (a frota 
europeia é 40% maior do que os estoques 
de peixe podem acomodar), está ampliando 
a depleção de recursos marinhos ao sul do 
Mediterrâneo, ao oeste da África e à Amé-
rica do Sul. Além disso, apesar de o comér-
cio internacional de pescados circular muitos 
bilhões de dólares ao ano, os países em desen-
volvimento coletam relativamente pouco 
em impostos cobrados de frotas estrangei-
ras operando em suas águas. Mesmo no rico 
comércio de atum do Pacífico ocidental, 
pequenas nações insulares em desenvolvi-
mento recebem apenas cerca de 4% do valor 
do atum pescado (Duda; Sherman, 2002). 
A mudança climática tornará as condições 
ainda piores, ao modifi car a distribuição dos 
estoques, alterar as teias alimentares e causar 
distúrbios à fi siologia de espécies de peixe já 
sob estresse (Food and Agriculture Organiza-
tion, 2009d; Sundby; Nakken, 2008). Frotas 
que enfrentam declínios ainda maiores no 
estoque podem se aventurar por outras regi-
ões, e novos acordos sobre o compartilha-
mento de recursos terão que ser negociados. 

Para facilitar a adaptação e regulamentar 
os direitos de pesca, é importante desen-
volver regimes internacionais de gestão dos 
recursos, tanto legais quanto institucionais, 
bem como sistemas de monitoramento 
relacionados. Tais acordos podem ser faci-
litados pelo fortalecimento das organizações 

Figura 3.10 Em Andhra Pradesh, na Índia, os 
agricultores geram seus próprios dados hidrológicos, 
utilizando aparelhos e aplicativos simples para 
controlar as extrações dos aquíferos

Fonte: Equipe do Banco Mundial.
Nota: Munido de informação, cada produtor estabelece o 
limite de água que poderá extrair de modo sustentável a cada 
estação de crescimento. Uma assistência técnica os ajuda 
a obter maiores retornos sobre a água utilizada, por meio 
de melhor gestão da água do solo, mudança de culturas e 
adoção de cultivares diferentes.
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regionais de gestão da pesca (Lodge, 2007). O 
Programa do Grande Ecossistema Marinho 
da Corrente de Benguela (Benguela Current’s 
Large Marine Ecosystem – BCLME) é um 
projeto promissor. Abrangendo a costa oeste 
de Angola, Namíbia e África do Sul, o ecos-
sistema da Corrente de Benguela é um dos 
mais produtivos do mundo, mantendo um 
reservatório de biodiversidade que inclui pei-
xes, aves e mamíferos marinhos. Nesse ecos-
sistema, já há evidências de que a mudança 
climática está alterando os raios de alcance de 
algumas espécies comerciais importantes, do 
trópico para os polos (BCLME Programme, 
2007). Essa mudança se relaciona a estres-
ses existentes, associados à pesca excessiva, 
mineração de diamantes e extração de gás e 
petróleo. Em 2006, Angola, Namíbia e África 
do Sul estabeleceram a Comissão da Corrente 
de Benguela, o primeiro instituto criado 
para um extenso ecossistema marinho. Os 
três países se comprometeram com a gestão 
integrada da pesca, a fim de se adaptarem 
à mudança climática (Global Environment 
Facility, 2009).

Comércio mais confi ável das 
commodities agrícolas auxiliará 
os países sob condições climáticas 
extremas e inesperadas 
Mesmo se os agricultores, governos, empre-
sas e gestores da água aumentarem de forma 
drástica a produtividade do solo e da água, 
algumas partes do mundo não terão água 
sufi ciente para cultivar todos os alimentos a 
todo o tempo. As decisões sobre a quantidade 
de alimento a ser importada e a quantidade 
a ser cultivada internamente possuem impli-
cações na produtividade agrícola e na gestão 
da água (Quadro 3.8). A busca por autossu-
fi ciência quando a concessão de recursos e o 
potencial de crescimento são desfavoráveis 
trará altos custos econômicos e ambientais. 

Muitos países já importam uma grande 
parcela dos seus alimentos (a maioria dos paí-
ses árabes importam, no mínimo, metade das 
calorias que consomem), e condições cada vez 
mais severas signifi cam que todos os países 
precisam se preparar para perdas de colheitas 
internas (World Bank, 2009). A mudança cli-
mática tornará os países áridos de hoje ainda 

Terras nativas
com espécies animais resistentes

Sistemas de sensoriamento remoto
• medem o movimento das espécies
• monitoram a extração sustentável de água
• fornecem advertências antecipadas sobre
 inundações, secas e deslizamentos de terra
• detectam desmatamento
Ecossistema florestal original
• investidores recebem pagamentos com 
  base no carbono armazenado no solo e 
  na biomassa
• comunidades indígenas recebem 
  pagamentos por garantir que 
  desmatamentos sejam evitados e a 
  biodiversidade seja preservada
• reservas planejadas para permitir o 
  movimento das espécies em reação à 
  mudança do clima
Recebimento de mensagens de texto do 
sistema de sensoriamento remoto, 
alertando sobre o excesso de consumo 
de água, estresse hídrico da lavoura etc.
Plantação de chá
paga o fundo de conservação florestal pela
polinização e serviços de conservação do
solo prestados pela floresta
Serviços públicos e privados de consultoria
auxilia os produtores a adotar as 
inovações agronômicas
Funcionários qualificados
armazenam, processam e embalam os 
produtos para contratos diretos com os 
mercados
Créditos de carbono
incentivam os agricultores a intercalar 
culturas com árvores que fornecem hábitat
à biodiversidade
Monitoramento hídrico
mede a umidade do solo

Irrigação de gotejo

Floresta 
comercial

Sistemas de monitoramento físico
• medem a água disponível
• fornecem avisos sobre inundações 
 e outros desastres naturais

Comunidades tradicionais
autorregulação das águas subterrâneas 
e do pastejo em resposta aos incentivos 
dos créditos de carbono: agricultores 
utilizam técnicas de conservação da 
água e do solo, plantam quebra-ventos 
naturais, estabelecem zonas de reserva 
e pousio para proporcionar hábitats para 
a biodiversidade

Condutores
direcionam a água das chuvas para 
recarga dos aquíferos
Estação de pesquisa
encontra novas formas de adaptar os 
cultivos e as técnicas de gerenciamento 
às novas condições climáticas

Agricultura de conservação e 
consorciação
usada para a agricultura de sequeiro
Biocarvão
feito dos resíduos da lavoura sequestra 
carbono e fertiliza o solo

Bombeamento 
garante acesso aos lençóis freáticos nos 
anos secos e realiza o fechamento 
automático quando os níveis sustentáveis 
de extração foram atingidos

Reservas planejadas
permitem o movimento de espécies em 
reação à mudança climática

Figura 3.11 O cenário agrícola inteligente do futuro possibilitaria que os agricultores utilizassem novas técnicas e tecnologias para otimizar a produção 
e permitiria que os gestores da terra protegessem os sistemas naturais, com os hábitats naturais integrados aos produtivos campos agrícolas 

Fonte: Equipe WDR.
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mais secos, agravando a demanda aumen-
tada de populações e rendas em crescimento. 
Assim, mais pessoas viverão em regiões que 
importam, de modo constante, grande parte 
dos seus alimentos todos os anos. Mais pes-
soas também viverão em países que sofrem 
choques na agricultura interna, à medida 
que a mudança climática aumenta a proba-
bilidade e a gravidade de eventos climáticos 
extremos. Diversos cenários globais preveem 
um aumento de 10%-40% nas importações 
líquidas de países em desenvolvimento como 
resultado da mudança climática (Fischer et 
al., 2005). O volume do comércio de cere-
ais deverá mais do que duplicar até 2050, e o 
comércio de produtos à base de carne, mais 
do que quadruplicar (Rosegrant; Fernandez; 
Sinha, 2009). A maior parte da dependência 
aumentada sobre as importações de alimen-
tos acontecerá em países em desenvolvi-
mento (Easterling et al., 2007).

Como demonstrado pela aguda eleva-
ção de preços em 2008, o mercado mundial 
de alimentos é volátil. Por que os preços 

dispararam? Em primeiro lugar, os merca-
dos de grãos estão afunilados: apenas 18% 
do trigo mundial e 6% do arroz são exporta-
dos. O restante é consumido onde é cultivado 
(Food and Agriculture Organization, 2008). 
Além disso, somente alguns poucos países 
exportam grãos (Mapa 3.5). Em mercados 
estreitados, pequenas mudanças em oferta ou 
demanda podem causar um grande impacto 
nos preços. Em segundo lugar, os estoques 
mundiais de alimentos se encontravam em 
um dos níveis mais baixos já registrados. Em 
terceiro, à medida que o mercado de bio-
combustíveis cresceu, alguns agricultores 
deixaram a produção de alimentos, o que 
contribuiu de maneira signifi cativa para os 
aumentos de preço dos alimentos.

Quando os países não confi am nos mer-
cados internacionais, eles reagem a altas de 
preço de maneiras que podem agravar o qua-
dro. Em 2008, muitos países restringiram as 
exportações ou controlaram os preços, na 
tentativa de minimizar os efeitos dos preços 
mais altos em suas populações, entre eles: 

Cidade
construída fora das planícies de 
inundação
• sistema de energia distribuído, 
 inclusive as renováveis
• planejada para possuir transporte 
 de baixo carbono
• construções utilizam materiais de 
 baixo impacto ambiental
• drenagem e materiais usados nas 
 rodovias projetados para temperaturas 
 elevadas e tempestades severas

Represas
• fornecem energia, irrigação e 
 proteção contra secas e 
 inundações
• reprojetadas para suportarem 
 pluviosidades extremas e 
 minimizarem os danos ambientais

Portos e alfândegas modernizados
facilitam o comércio internacional

Central elétrica
carbono capturado e armazenado
no subsolo

Árvores de bioengenharia
sequestram carbono em terras 
anteriormente ociosas

Cultivares modernos
adaptados aos estresses da 
mudança climática

Agricultura costeira
com irrigação dos aquíferos 
costeiros protegida da intrusão 
salina

Usina de dessalinização
• utiliza energias renováveis
• fornece água para a cidade e 
 para a agricultura costeira

Pesca regulada
garante que as capturas se 
mantenham em níveis 
sustentáveis

Criação de peixes

Barreira de proteção 
contra enchentes

Criação de peixes

Depósito aduaneiro
estoca grãos para proteger contra 
choques de preço no mercado de 
grãos internacional

Usina de tratamento de esgoto
água tratada:
• injetada no aquífero para proteger 
 contra intrusão salina
• bombeada para alagados 
 costeiros para contrabalançar a 
 extração excessiva
• usada para irrigação a montante

Alagados
preservados para que possam 
sequestrar carbono, proporcionar 
hábitats e purificar a água

Manguezais protegidos:
• em resposta aos incentivos dos 
 créditos de carbono
• para prestarem serviços ao 
 ecossistema, como maternidade 
 de peixes e proteção contra 
 tempestades

Figura 3.12 O cenário agrícola inteligente do futuro utilizaria tecnologias flexíveis para a proteção contra choques climáticos, por meio de 
infraestruturas naturais e construídas e de mecanismos de mercado

Fonte: Equipe WDR.
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Argentina, Índia, Cazaquistão, Paquistão, 
Rússia, Ucrânia e Vietnã. A Índia proibiu 
as exportações de arroz e leguminosas, e a 
Argentina aumentou os impostos sobre a 
exportação de carne bovina, milho, soja e 
trigo (Mitchell, 2008).30

Proibições de exportações e impostos 
elevados tornam o mercado internacional 
menor e mais volátil. Por exemplo, restrições 
à exportação de arroz na Índia afetam consu-
midores no Bangladesh de maneira adversa e 
derrubam os incentivos para os produtores 
indianos de arroz investirem na agricultura, 

 30 Também no passado, choques climáticos 
geraram políticas internas de comércio de 
alimentos restritivas e aumentos exacerbados 
de preços – ver Battisti e Naylor (2009) para 
exemplos.

os quais impulsionam o crescimento em 
longo prazo. As proibições também estimu-
lam a formação de cartéis, enfraquecem a 
confi ança no comércio e incentivam o pro-
tecionismo. Além disso, controles internos 
de preço podem se provar falhos ao desvia-
rem recursos daqueles que mais precisam e 
ao reduzirem incentivos aos agricultores para 
a produção de mais alimento.

Os países podem tomar providências 
para melhorar o acesso a mercados 
Os países podem tomar medidas unilaterais 
para melhorar seu acesso aos mercados inter-
nacionais de alimentos, um passo de espe-
cial importância para países pequenos, cujas 
ações não afetam o mercado, mas que impor-
tam uma grande parte dos seus alimentos. 
Uma das formas mais simples é aperfeiçoar 
os métodos de compra. Medidas sofi sticadas 
para emissão de propostas de importação de 
alimentos, tais como propostas e licitações 
eletrônicas e produtos avançados de crédito 
e cobertura, podem auxiliar os governos a 
obter negócios mais vantajosos. Outra opção 
seria fl exibilizar as leis nacionais que proíbem 
contratos multinacionais, de forma a permi-
tir que países pequenos se aliem e formem 
economias de escala (World Bank, 2009).

Uma terceira medida é a gestão ativa de 
estoques. Os países necessitam de sistemas 
nacionais de estocagens robustos e os mais 
avançados instrumentos de cobertura de 
riscos, combinando pequenos suprimentos 
físicos com suprimentos virtuais obtidos por 
meio de futuros e opções. Modelos indicam 
que futuros e opções poderiam ter econo-
mizado de 5% a 24% dos US$ 2,7 bilhões, 
aproximadamente, que o Egito gastou na 
compra de trigo entre novembro de 2007 e 
outubro de 2008, quando os preços estavam 
em ascensão (ibidem). Ações coletivas glo-
bais na gestão de estoques também ajudariam 
a prevenir altas extremas de preços. A criação 
de uma pequena reserva física de alimentos 
poderia facilitar uma reação tranquila a 
emergências alimentares. Uma reserva de ali-
mentos global, coordenada no âmbito inter-
nacional, poderia diminuir a pressão sobre 
o alcance de autossufi ciência de grãos. Além 
disso, uma reserva virtual inovadora pode-
ria prevenir disparos de preço de mercado e 
mantê-los próximos aos níveis sugeridos por 
fundamentos de mercado em longo prazo, 
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Figura 3.13 Estima-se que os preços mundiais dos 
cereais aumentem em 50% a 100% até 2050

Fonte: Parry et al. (2004).
Nota: Os cenários de emissão SRES A2 consideram um 
mundo onde as populações continuam a crescer e as tendên-
cias da mudança tecnológica e de crescimento da renda per 
capita variam entre as regiões e são mais lentas do que em 
outras previsões. Já os cenários do tipo B2 consideram um 
mundo onde a população mundial cresce a uma taxa menor 
do que em A2, o desenvolvimento econômico é intermediário 
e a mudança tecnológica é moderada.
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sem colocar em risco as reservas globais coor-
denadas (Von Braun et al., 2008).

Assegurar-se de que os serviços de trans-
porte sejam à prova de condições meteoro-
lógicas também é crucial para garantir acesso 
ininterrupto aos mercados, principalmente 
em países como a Etiópia, com grandes 
variabilidades de pluviosidade. Maiores 
investimentos para melhoria da logística nas 
cadeias de abastecimento (rodovias, portos, 
instalações aduaneiras, mercados atacadis-
tas, básculas e entrepostos) ajudariam a levar 
mais alimento ao consumidor a preços mais 
baixos. Porém, também é necessária infra-
estrutura institucional. Transparência, pre-
visibilidade e honestidade em aduaneiras e 
entrepostos são tão importantes quanto as 
instalações em si.

Os países importadores também podem 
investir em várias porções da cadeia de 
abastecimento dos países produtores. Tam-
bém pode ser viável (e até menos arriscado) 
concentrar-se na infraestrutura da cadeia de 
abastecimento ou em pesquisa e desenvolvi-
mento agrícolas nos países produtores.

Normas internacionais de 
regulamentação do comércio 
continuarão uma importante parte 
do cenário
A Agenda de Desenvolvimento Doha, da 
Organização Mundial do Comércio, bus-
cou a eliminação de barreiras comerciais e a 
melhoria do acesso ao comércio para países 
em desenvolvimento. Porém, as negocia-
ções foram suspensas em 2008. Um estudo 
concluiu que haveria um prejuízo potencial 
de, no mínimo, US$ 1,1 trilhão no comércio 
mundial se os líderes mundiais não conclu-
íssem a Rodada de Doha (Bouet; Laborde, 
2008). A conclusão desse acordo seria um 
importante primeiro passo na melhoria do 
comércio internacional de alimentos. As 
principais medidas envolvem abaixar as tari-
fas efi cazes e reduzir a proteção e os subsídios 
agrícolas por parte dos países desenvolvidos.31

 31 Outras questões exigem uma avaliação caso 
a caso, como isenção de cortes de tarifas 
em produtos especiais, como solicitada por 
países em desenvolvimentos para produtos 
especifi cados como importantes para a segu-
rança alimentar, segurança da subsistência e 
desenvolvimento rural (World Bank, 2007c).

Informações confiáveis são 
essenciais para a boa gestão dos 
recursos naturais

Apesar de o retorno sobre investimentos 
de serviços meteorológicos e climáticos 
ser altíssimo, eles estão em extrema 
falta nos países em desenvolvimento 
Em geral, a relação custo-benefício econô-
mico de serviços meteorológicos nacionais 
se encontra na faixa de 1 para 5-10 (World 
Meteorological Organization, 2000), e uma 
estimativa de 2006 indica que ela pode ser de 
1 para 69 na China (Xiaofeng, 2007). Serviços 
meteorológicos e climáticos podem amor-
tecer os impactos de eventos extremos até 
certo ponto (ver capítulos 2 e 7). Segundo 
a Estratégia Internacional para Redução de 
Desastres, das Nações Unidas, avisos anteci-
pados de enchentes podem reduzir os danos 
de inundações em até 35% (United Nations, 
2004). Boa parte dos países em desenvolvi-
mento, principalmente na África, necessitam 
com urgência de sistemas melhores de moni-
toramento e previsão de mudanças, tanto 
meteorológicas quanto hidrológicas (Mapa 
3.6). De acordo com a Organização Meteo-
rológica Mundial, o continente africano pos-
sui apenas uma estação meteorológica por 
26.000 quilômetros quadrados, um oitavo do 
mínimo recomendado.32 Armazenamento e 
recuperação de dados também serão impor-
tantes, uma vez que são necessários longos 
registros de dados de alta qualidade para 
compreender por completo a variabilidade 
do clima. Muitos bancos de dados climáti-
cos do mundo contêm dados digitais que 
se estendem até os anos 1940, mas apenas 
alguns poucos possuem arquivos digitais de 
todos os dados disponíveis antes desse perí-
odo (World Meteorological Organization, 
2007).

Previsões melhores gerariam tomadas 
de decisão mais acertadas 
Em Bangladesh, as previsões para precipita-
ções se antecipam em apenas um a três dias; 
previsões para períodos mais longos per-
mitiriam que os produtores modifi cassem 
o plantio, a colheita e as aplicações de fer-
tilizantes a tempo, principalmente em áreas 
de agricultura de sequeiro, onde as crises de 

 32 “Africa’s weather stations need ‘major effort’”, 
Science and Development Network, 7 Nov. 
2006 – Disponível em: <www.SciDev.net>. 
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alimentos podem durar por muitos meses. 
Houve melhorias signifi cativas nas previsões 
climáticas sazonais (como a precipitação e 
a temperatura sofrem alterações anormais 
ao longo de alguns meses), em especial nos 
trópicos e em áreas afetadas pela Oscilação 
Sul do El Niño (El Niño Southern Oscillation 
– Enso) (Barnston et al., 2005; Mason, 2008). 
O início das chuvas de monção na Indonésia 
e nas Filipinas e o número de dias chuvo-
sos em uma estação em partes da África, do 
Brasil, da Índia e do sudeste asiático podem 
agora ser previstos com maior previsão 
(Moron et al., no prelo; Moron; Robertson; 
Boer, 2009; Moron; Robertson; Ward, 2006; 
Moron; Robertson; Ward 2007). Previsões 
sazonais com base na Oscilação Sul do El 
Niño na América do Sul, sul da Ásia e África 
apresentam bom potencial para melhorar a 
produção agrícola e a segurança alimentar 
(Sivakumar; Hansen, 2007). Por exemplo, no 
Zimbábue, quando previsões sazonais foram 
utilizadas para modifi car o calendário ou a 

variedade dos alimentos cultivados, as agri-
culturas de subsistência tiveram suas produ-
tividades aumentadas (com variações entre 
17% em anos de boa pluviosidade e 3% em 
anos de baixa pluviosidade) (Patt, Suarez; 
Gwata, 2005).

Novas tecnologias de sensoriamento 
remoto e monitoramento constituem 
uma promessa para a sustentabilidade
Uma das razões pelas quais os decisores 
públicos têm tido tanta difi culdade em frear 
a exploração excessiva do solo e da água e 
de seus ecossistemas associados é que nem 
os decisores nem os usuários dos recursos 
possuem informações precisas e oportunas. 
Eles não possuem informações sobre a quan-
tidade de recursos presentes, quanto estão 
sendo usados e como suas ações afetarão a 
disponibilidade no futuro. No entanto, novas 
tecnologias de sensoriamento remoto estão 
começando a preencher parte dessa lacuna, 
fornecendo informações para decisões sobre 
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Figura 3.14 O emprego de uma taxa de carbono sobre as emissões da agricultura e da mudança de uso do solo estimularia a proteção dos recursos naturais

Fonte: Wise et al. (2009). 
Nota: Projeções baseadas no Modelo Global de Avaliação Integrada MiniCAM. Ambos os cenários representam trajetórias de alcance de uma concentração de CO2 de 450 ppm 
até 2095. Na Figura 3.14a, há taxação de emissões de carbono provenientes de combustíveis fósseis, da indústria e da mudança do uso do solo. Na Figura 3.14b, o mesmo preço 
é aplicado, porém somente sobre emissões da indústria e de combustíveis fósseis. Quando não há taxação de emissões terrestres, os produtores tendem a invadir hábitats natu-
rais, principalmente em resposta à demanda por biocombustíveis.
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alocações mais efi cientes de recursos hídri-
cos e ajudando a fazer que os limites de água 
sejam cumpridos. 

Uma das funções mais promissoras de 
sensoriamento remoto é a medição de pro-
dutividade dos recursos hídricos (Bastiaans-
sen, 1998; Menenti, 2000). Quando imagens 
térmicas de satélites são combinadas com 
dados de campo sobre os tipos de cultivos 
e cruzados com mapa de sistemas de infor-
mação geográfi ca, os pesquisadores podem 
medir a produtividade em qualquer escala 
geográfi ca (no país, na bacia ou na proprie-
dade rural). Isso permite que os gestores dos 
recursos hídricos tomem decisões mais acer-
tadas sobre as alocações de água e direcio-
nem serviços de consultoria aos produtores 
com menores produtividades de água. Essas 
informações também orientam importantes 
decisões de investimento (por exemplo, entre 
aumentar a produtividade da agricultura de 
sequeiro ou irrigada). Além disso, podem 
auxiliar os gestores a medir os resultados 
reais de investimentos em técnicas de eco-
nomia de água na irrigação, o que era difícil 
no passado (Figura 3.9). 

Até recentemente, a medição do consumo 
de águas subterrâneas era difícil e onerosa 
para todos os países, e simplesmente não era 
realizada em muitos países em desenvolvi-
mento. Fazer o levantamento de centenas de 
milhares de poços particulares e instalar e 
realizar leituras de equipamentos de medição 
seria oneroso demais. Já as novas tecnologias 
de sensoriamento remoto podem medir a 
evaporação e transpiração total de uma área 
geográfica. É possível estimar o consumo 
líquido de águas subterrâneas, desde que 
sejam conhecidos os dados de água superfi cial 
aplicada à área em questão através de precipi-
tação e a distribuição de irrigação com águas 
superfi ciais.33 Diversos países estão realizando 
experimentos com a utilização da informação 
proveniente das novas tecnologias de senso-
riamento remoto para garantir a execução 
de limites de uso de lençóis freáticos, inclu-
sive aqueles agricultores marroquinos que 
estão considerando converter em irrigação 
de gotejo (discutido no início deste capítulo). 
Entre as opções para a garantia de execução 
de leis, estão bombas de desligamento auto-
mático (quando o produtor excede o limite 

 33 WaterWatch – disponível em: <www.
waterwatch.nl>. Acesso em: 9 maio 2009.

de evapotranspiração) e sistemas de envio de 
mensagens de texto simultâneas que avisam 
os agricultores por celular quando estão pres-
tes a exceder sua cota de água subterrânea e, 
ao mesmo tempo, alertam inspetores para 
que monitorem essas propriedades específi -
cas (W. Bastiaansen, “WaterWatch”, comu-
nicação pessoal, maio de 2009).

Mapas digitais criados a partir de informa-
ções de sensoriamento remoto ajudarão os 
gestores de recursos em diversos níveis.  A 
utilização de informações do sensoriamento 
remoto para a elaboração de mapas digitais 
de todo o solo africano será extremamente 
útil para a gestão sustentável do solo. Os 
mapas de solo que existem atualmente são de 
10 a 30 anos atrás e, em geral, não são digi-
talizados, o que os torna inadequados para 
o embasamento de políticas de fertilidade e 
erosão do solo. Um consórcio internacional 
está utilizando as mais recentes tecnologias 
para preparar um mapa mundial digitali-
zado, começando pelo continente africa-
no.34 Imagens de satélite e novos aplicativos 
permitem agora que os cientistas meçam 
a vazão, a umidade do solo e o armazena-
mento de água (lagos, reservatórios, aquí-
feros, neve e gelo) e prevejam inundações. 
As imagens e os aplicativos também revelam 
o rendimento das lavouras, o estresse das 
plantações, a captação de CO2, a composição 
e riqueza das espécies, a cobertura do solo e 
suas mudanças (tais como desmatamento) e 
a produtividade primária. Podem até mesmo 
rastrear a difusão de espécies específi cas de 
plantas invasoras (Bindlish; Crow; Jackson, 
2009; Turner et al., 2003). As escalas variam, 
assim como a frequência de atualizações. 
Porém, os rápidos avanços estão permitindo 
aos gestores realizar medições com uma pre-
cisão e regularidade impensáveis há apenas 
alguns anos. Dependendo das condições 
climáticas e do satélite, os dados podem ser 
disponibilizados diariamente ou até mesmo 
a cada 15 minutos. 

Pesquisa e desenvolvimento serão neces-
sários para o total aproveitamento dessas 
novas tecnologias da informação.  Exis-
tem muitas oportunidades para o emprego 
de novas tecnologias e sistemas de infor-

 34 Disponível em: <http://www.globalsoilmap.
net/>. Acesso em: 15 maio 2009.
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mação para gerir as questões dos recursos 
naturais relacionadas à mudança climática. 
Os investimentos em dados de satélite como 
auxílio à gestão de recursos naturais podem 
compensar em longo prazo. Contudo, o 
potencial está longe de ser alcançado, em 
especial nos países mais pobres. Um estudo 
nos Países Baixos concluiu que investimen-
tos extras em observações de satélite para a 
gestão da qualidade dos recursos hídricos 
(eutrofi zação, proliferação de algas, turbi-
dez), incluindo os custos de capital do saté-
lite, apresentam uma probabilidade de 75% 
de produzir benefícios fi nanceiros (Bouma; 
Van der Woerd; Kulik, 2009). Pesquisa e 
desenvolvimento dessas ferramentas e de 
suas aplicações em países em desenvolvi-
mento estão, portanto, prontos para investi-
mentos públicos e privados (Unesco, 2007).

Informações mais confi áveis podem 
capacitar as comunidades e modifi car a 
governança dos recursos naturais 
A gestão dos recursos naturais geralmente 
requer que os governos estabeleçam e garan-
tam a execução de leis, limites e preços. Pres-
sões políticas e socioeconômicas tornam isso 
muito difícil, principalmente quando as insti-
tuições formais são fracas. Quando os usuários 
dos recursos possuem as informações corre-
tas sobre os impactos de suas ações, entre-
tanto, eles podem se antecipar ao governo e 
trabalhar juntos para reduzir a exploração 
excessiva e, com frequência, aumentar suas 
receitas. Defender as reformas, sob um ponto 
de vista econômico, pode ajudar, como em 

um estudo recente, que destacou os custos 
globais da má governança em estações de 
pesca marinha (World Bank, 2008d).

A Índia possui diversos exemplos de 
melhores informações resultando em pro-
dução agrícola mais eficiente e ganhos de 
bem social. No Estado de Madhya Pradesh, 
uma subsidiária da Companhia de Tabaco 
Indiana (Indian Tobacco Company – ITC) 
desenvolveu um sistema chamado eChou-
pals, para abaixar seus custos de aquisição e 
melhorar a qualidade da soja que ela recebia 
dos agricultores. Os eChoupals são quiosques 
de internet localizados nos vilarejos e admi-
nistrados por empreendedores locais, que 
fornecem informações de preço dos futuros 
da soja para os agricultores e os possibilitam 
vender seus produtos agrícolas diretamente 
à ITC, dispensando intermediários e depó-
sitos de mercados atacadistas (mandis). Por 
meio dos eChoupals, a ITC gasta menos por 
tonelada de produto e os agricultores podem 
imediatamente saber o preço que receberão, 
o que diminui os desperdícios e a inefi ciên-
cia. O período para a recuperação do capital 
inicial investido em um quiosque é de cerca 
de quatro a seis anos (Kumar, 2004).

Um projeto patrocinado pela Organiza-
ção das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação em Andhra Pradesh, na Índia, 
reduziu de forma drástica a exploração exces-
siva dos aquíferos. Foram utilizadas técnicas 
de baixa tecnologia e baixo custo para capaci-
tar as comunidades a avaliar o estado dos seus 
próprios recursos. No lugar de equipamen-
tos caros e especialistas em hidrogeologia, 

QUADRO 3.9  Projetos-piloto para fi nanças de carbono provenientes da agricultura no Quênia

Resultados preliminares de dois projetos-
-piloto no oeste do Quênia indicam que a 
agricultura de minifúndios pode ser inte-
grada aos fundos de carbono. Um dos pro-
jetos envolve sistemas mistos de cultivo 
em 86.000 hectares, tendo uma associação 
registrada de 80.000 agricultores como o 
agregador. O outro, um pequeno projeto 
de cafeicultura, abrange 7.200 hectares 
até o momento, e uma cooperativa de 
produtores com 9.000 membros serve de 
agregador. O tamanho médio das proprie-
dades de ambos os projetos é pequeno 
(cerca de 0,3 hectare).

A quantidade de sequestro de carbono 
é estimada em 516.000 e 30.000 toneladas 
de CO2e ao ano, respectivamente.

Entre as atividades de sequestro, estão: 
cultivo reduzido, culturas de cobertura, 
gestão de resíduos, compostagem, apli-
cação de coberturas, adubação verde, 
aplicação mais direcionada de fertili-
zantes, queima reduzida de biomassa e 
agrossilvicultura. Os projetos empregam 
monitoramento com base em atividades. 
As estimativas de sequestro de carbono 
durante 20 anos são derivadas de um 
modelo chamado RothC. O Fundo de Bio-
Carbono do Banco Mundial está realizando 
compras de créditos de carbono com base 
em um preço por tonelada estipulado de 
forma mútua entre o fundo e os criado-
res do projeto VI Agroforestry e Centro 
Cooperativo Suíço (Swedish Cooperative 

Centre), além do Grupo Agroindustrial 
Ecom. Do total da receita que as comu-
nidades recebem, 80% se destinam à 
comunidade e 20% ao monitoramento e 
desenvolvimento de projetos.

Duas lições começam a fi car claras. 
Primeiro: um bom agregador é essencial, 
principalmente se ele puder aconse-
lhar sobre práticas agrícolas. Segundo: 
o método de monitoramento deve ser 
simples, acessível e transparente para o 
agricultor. Assim, ele tem a facilidade de 
consultar uma tabela e determinar o paga-
mento exato que receberá por cada ativi-
dade, o que incentiva a participação.

Fontes: Kaonga e Coleman (2008) e Woelcke 
e Tennigkeit (2009).
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o projeto contratou sociólogos e psicólogos 
para avaliar qual a melhor maneira de moti-
var os moradores dos vilarejos a reduzir o 
consumo de água. Criou “hidrogeólogos 
de pés descalços” que transmitiam à popu-
lação local conhecimentos sobre o aquífero 
que garantia sua subsistência (Figura 3.10). 
Esses agricultores sem especialização, muitas 
vezes analfabetos, estão produzindo dados de 
tamanha qualidade, que eles até os vendem às 
agências governamentais de hidrogeologia. 
Por meio do projeto e de sua conscientização 
sobre os impactos das ações, as normas sociais 
e informações sobre novas variedades e téc-
nicas de cultivo, os moradores concordaram 
com a mudança de culturas e adoção de prá-
ticas para reduzir as perdas por evaporação.

Contando com quase um milhão de agri-
cultores, o projeto é completamente autor-
regulado e não há incentivos financeiros 
ou penalidades por não conformidade. Os 
vilarejos participantes sofrem poucos esgo-
tamentos, ao passo que os esgotamentos em 
vilarejos vizinhos continuam a crescer. Para 
um empreendimento dessa magnitude, os 
custos são incrivelmente baixos: US$ 2.000 
por ano para cada um dos 65 vilarejos (World 
Bank, 2007a). Possui um grande potencial 
de reprodução, porém principalmente nos 
aquíferos formados sobre rochas duras, que 
se enchem e se esvaziam rapidamente e não 
possuem vastas camadas inferiores como em 
outras formações geológicas (World Bank, 
no prelo [b]).

Essas iniciativas para estimular os usuários 
a reduzir a exploração excessiva dos recursos 
naturais podem diminuir a dependência em 
relação a agências governamentais sobrecar-
regadas e superar questões mais amplas de 

governança. Elas também podem ser ferra-
mentas governamentais, em conjunto com 
as comunidades, para mudar os hábitos dos 
usuários. A bacia do rio Hai, a mais escassa 
da China, é de extrema importância para a 
agricultura. Juntamente com duas outras 
bacias vizinhas, ela é responsável por metade 
da produção de trigo do país. Os recursos 
hídricos dessa bacia se encontram poluídos, 
os ecossistemas dos alagados estão ameaça-
dos, e os lençóis freáticos, gravemente super-
explorados. A cada ano, a bacia utiliza 25% 
mais água subterrânea do que recebe através 
de precipitação (World Bank, 2008b).

Nessa mesma bacia, o governo chinês tra-
balhou com 300.000 agricultores para trazer 
inovações à gestão da água. Essa iniciativa 
concentrou-se na redução do consumo total 
de água, em vez de somente aumentar a pro-
dutividade hídrica. Combinou investimentos 
na infraestrutura da irrigação com serviços 
de consultoria para ajudar a otimizar a água 
no solo. Limitou o uso de água do aquífero. 
Introduziu novas ordens institucionais, tais 
como a transferência da responsabilidade 
pela gestão de serviços de irrigação a gru-
pos de agricultores e o aumento da relação 
custo-recuperação da irrigação com uso de 
águas superfi ciais. E ainda, utilizou as mais 
modernas técnicas de monitoramento, pela 
medição da produtividade hídrica e do con-
sumo de águas subterrâneas nos níveis dos 
terrenos, com dados de satélite combinados 
com serviços agronômicos mais tradicio-
nais. O monitoramento gera informações 
em tempo real aos produtores e decisores 
políticos, de forma que eles possam ajustar 
suas práticas e detectar casos de não confor-
midade (ibidem).

“Nosso planeta está enfrentando problemas ambientais causados pelo 

comportamento humano: o corte de árvores, a poluição do ar, o uso de 

plásticos que não podem ser reutilizados ou reciclados e de produtos químicos 

na agricultura... O plantio de árvores reduziria o CO2.”

     – Netpakaikarn Netwong, Tailândia, 14 anos
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Os resultados foram impressionantes. Por 
meio da adoção de cultivos de maior valor, 
os agricultores aumentaram suas rendas ao 
mesmo tempo que reduziram o consumo de 
água. A produção de alimentos rentáveis tri-
plicou, as rendas dos agricultores cresceram 
até cinco vezes em diversas áreas e a produ-
ção agrícola por unidade de água consumida 
aumentou em 60%-80%. O uso total de água 
na região caiu 17%, com a taxa de depleção 
dos lençóis freáticos em 0,02 metro ao ano 
(comparada com 0,41 metro ao ano nas áreas 
fora do projeto). 

Em suma, as tecnologias e ferramentas já 
existem ou estão sendo desenvolvidas para 
auxiliar os agricultores e outros gestores dos 
recursos a administrar a água, o solo, as pro-
priedades rurais e a pesca. Em um cenário 
ideal, as pessoas certas teriam acesso a essas 
tecnologias e ferramentas. Porém, elas só 
serão efi cazes com infraestruturas e políti-
cas adequadas. Esse cenário ideal está repre-
sentado de forma pictórica nas fi guras 3.11 
e 3.12. Muitas das etapas necessárias para o 
alcance desse cenário ideal foram motivo de 
frustração para sociedades durante décadas 
no passado. No entanto, as circunstâncias 
estão mudando de maneiras que podem ace-
lerar o progresso.

Cobrança por carbono, alimentos 
e energia pode ser mola de 
impulso 

Este capítulo sugere diversas abordagens 
inovadoras para auxiliar os países em desen-
volvimento a suportar o estresse extra que a 
mudança climática exercerá sobre os esfor-
ços para uma boa gestão do solo e da água. 
Foi enfatizado, diversas vezes, que as novas 
tecnologias e investimentos somente rende-
rão frutos em um contexto de instituições 
fortes e políticas sensatas, ou seja, quando os 
“fundamentos” estiverem corretos. Mesmo 
assim, os fundamentos não estão corretos em 
muitos dos países mais pobres do mundo. 
Torná-los corretos (construir instituições 
sólidas, mudar os esquemas de subsídios, 
alterar a forma como commodities valiosas 
são alocadas) é um processo longo, mesmo 
na melhor das circunstâncias. 

Para agravar os problemas, muitas das 
sugestões propostas neste capítulo para aju-
dar os países a aprimorar a gestão do solo 
e da água diante da mudança climática 
dependem de que os agricultores, muitos 

deles extremamente pobres, modifiquem 
suas práticas. Requerem também que pes-
soas que operam fora da lei (madeireiros e 
mineiros ilegais) e aquelas que são infl uentes 
e poderosas (inclusive construtores) aban-
donem práticas que lhes trouxeram enormes 
lucros. Este capítulo propõe a aceleração de 
ações que tiveram, quando muito, um lento 
progresso nas últimas poucas décadas. Será 
realístico esperar que ocorram mudanças em 
uma escala sufi ciente para, de fato, enfrentar-
mos o desafi o com o qual a mudança climá-
tica nos confronta?

Três novos fatores podem fornecer o estí-
mulo para a mudança e superar algumas das 
barreiras que difi cultaram essas melhorias no 
passado. Em primeiro lugar, a mudança cli-
mática deverá aumentar o preço da energia, 
da água e da terra, o que, por conseguinte, 
aumenta o preço dos alimentos e de outras 
commodities agrícolas. Isso acelerará o ritmo 
das inovações e da adoção de práticas que 
aumentam a produtividade. Entretanto, os 
preços elevados tornarão mais lucrativo supe-
rexplorar os recursos e infringir hábitats natu-
rais. Em segundo lugar, a estipulação de um 
preço sobre o carbono presente no ambiente 
pode incentivar proprietários de terras a pre-
servar os recursos naturais. Se as difi culdades 
de implementação puderem ser superadas, 
isso poderá reduzir os riscos, aos agriculto-
res, de adotarem novas práticas. Pode tam-
bém oferecer aos proprietários de terras os 
incentivos certos para protegerem os siste-
mas naturais. Em terceiro lugar, se os US$ 258 
bilhões ao ano em subsídios agrícolas ao redor 
do mundo fossem, mesmo que parcialmente, 
redirecionados ao sequestro de carbono e à 
preservação da biodiversidade, seria possível 
demonstrar as técnicas e os métodos descritos 
neste capítulo, na escala necessária. 

A elevação dos preços da energia, da 
água e dos produtos agrícolas pode 
impulsionar inovações e investimentos 
de aumento da produtividade 
Um conjunto de fatores elevará os preços dos 
alimentos nas próximas décadas. Entre eles, 
está a demanda aumentada por alimentos 
por parte de populações cada vez maiores e 
com maior poder de compra. Outro fator é 
a produção aumentada de biocombustíveis, 
que pode resultar em competição por terras e 
águas agrícolas. Além disso, com a mudança 
climática, será mais difícil cultivar alimentos. 
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Como mostra o Capítulo 4, é esperado que 
as políticas relacionadas à mudança climá-
tica causem aumentos nos preços da energia 
(Mitchell, 2008).

Eletricidade mais cara signifi ca bombea-
mento de água mais caro. Nessas circuns-
tâncias, mecanismos efi cientes de alocação 
de água terão sua importância aumentada, 
assim como os esforços de redução de vaza-
mentos em quaisquer redes de transferên-
cia e distribuição de água de manutenção 
deficiente. Preços mais elevados de ener-
gia também tornam mais caro ao governo 
subsidiar os serviços de água. Isso poderia 
gerar incentivos para a reforma, há muito 
necessária, das políticas e investimentos na 
gestão dos recursos hídricos (Zilberman et 
al., 2008). Outra questão importante é que, 
como os fertilizantes são um produto à base 
de petróleo, os preços mais elevados também 
incentivarão seu uso mais criterioso.

Os preços dos alimentos deverão ser mais 
elevados e mais voláteis em longo prazo. 
Modelos para a Avaliação Integrada de 
Conhecimento, Ciência e Tecnologia Agrí-
colas para o Desenvolvimento (IAASTD) 
estimaram que os preços de milho, arroz, 
soja e trigo aumentarão em 60%-97% entre 
2000 e 2050, sob condições comerciais nor-
mais, e os preços da carne bovina, suína e de 
aves, aumentarão em 31%-39% (Rosegrant; 
Fernandez; Sinha, 2009). Outras simulações 
do sistema mundial de alimentos também 
mostram que a escassez de cereais decorrente 
do clima aumenta os preços dos alimentos 
(Parry et al., 1999; Parry; Rosenzweig; Liver-
more, 2005; Rosenzweig et al., 2001). Os 
preços dos cereais apresentarão aumento na 
maioria das estimativas, mesmo se os produ-
tores se adaptarem (Rosenzweig et al., 2001). 
Até 2080, diferentes cenários estimam que 
os preços mundiais dos alimentos sofrerão 
aumentos de cerca de 7%-20% com fertili-
zação por CO2 e cerca de 40%-350% sem ela 
(Figura 3.13) (Parry et al., 2004). 

A população mais pobre, que gasta até 
80% da sua renda em alimentos, deverá ser 
a mais afetada pela alta de preços. Há riscos 
de que os preços mais altos decorrentes da 
mudança climática revertam o progresso em 
segurança alimentar de diversos países de 
baixa renda. Embora os resultados dos cená-
rios variem, quase todos concordam que a 
mudança climática colocará mais pessoas em 
risco de fome em nações mais pobres, e os 

maiores aumentos seriam no sul da Ásia e na 
África (Fischer et al., 2005; Parryet al., 1999, 
2004; Parry, 2007; Parry; Rosenzweig; Liver-
more, 2005; Schmidhuber; Tubiello 2007).

Como no caso da energia, os preços eleva-
dos de alimentos afetam profundamente os 
potenciais ajustes no uso do solo e da água 
originários da mudança climática. Investi-
mentos na agricultura, no solo e na água se 
tornam mais lucrativos tanto para os produ-
tores quanto para os setores públicos e priva-
dos. Empresas agrícolas privadas, doadores 
de ajuda internacional, bancos internacio-
nais de desenvolvimento e governos nacio-
nais podem identifi car a alta dos preços de 
forma razoavelmente rápida e agir sobre ela. 
Porém, o repasse de aumentos nos preços 
internacionais aos agricultores é falho, como 
demonstrado pela crise de preços dos alimen-
tos de 2007-2008. Produtores da maior parte 
da África subsaariana, por exemplo, sentiram 
os preços mais elevados de alimentos com 
algum atraso, e o repasse de preços mais altos 
foi mais lento e incompleto do que na maior 
parte da Ásia e da América Latina (Dawe, 
2008; Robles; Torero, no prelo; Simler, 2009).

Quanto maior a qualidade da infraestru-
tura rural, mais os produtores se benefi ciam 
dos altos preços internacionais. Os preços 
elevados de alimentos podem estimular a 
conversão de terras em agricultura e pecuá-
ria, com impactos negativos sobre os ecos-
sistemas. Entretanto, eles podem também 
induzir novos e signifi cativos investimentos 
na pesquisa agrícola, no desenvolvimento da 
irrigação e na infraestrutura rural, para inten-
sifi car a produção. A elevação simultânea de 
preços da energia e dos alimentos também 
fará que alguns investimentos pesados sejam 
rentáveis novamente, como grandes represas 
de variados objetivos, para geração de ener-
gia e irrigação. Será importante direcionar os 
incentivos decorrentes da alta de preços para 
reformas de políticas e investimentos ino-
vadores que impulsionem a produtividade 
agrícola e, ao mesmo tempo, mantenham o 
uso do solo e da água sustentável.

Um valor internacional que pagasse por 
emissões evitadas e carbono sequestrado 
na agricultura poderia incentivar a 
melhor proteção dos sistemas naturais 
Sob o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo do Protocolo de Kyoto, projetos de 
sequestro de carbono em solos agrícolas nos 
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países em desenvolvimento não se aplicam à 
venda de créditos de carbono a investidores 
nos países desenvolvidos. Do contrário, os 
incentivos para agricultores e outros usuá-
rios da terra mudariam de forma fundamen-
tal. Mercados de carbono que cobrissem 
gases de efeito estufa resultantes de práticas 
agrícolas e afi ns poderiam ser um dos mais 
importantes mecanismos de propulsão do 
desenvolvimento sustentável em um planeta 
afetado pela mudança climática. O potencial 
é imenso: uma das fontes estima 4,6 gigato-
neladas de CO2 ou mais ao ano até 2030, o 
que corresponde a mais da metade do poten-
cial da silvicultura (7,8 gigatoneladas de CO2 
ao ano) (McKinsey & Company, 2009). A 
US$ 100 por tonelada de CO2e, o potencial 
de redução das emissões da agricultura está 
em paridade com o da energia (consultar 
Visão geral, Quadro 8). Modelos mostram 
que a oferta de créditos de carbono na agri-
cultura e na mudança de uso do solo ajuda-
ria a prevenir a conversão de ecossistemas 
intactos (“terras não manejadas” na Figura 
3.14) para satisfazer a demanda crescente por 
biocombustíveis. 

Embora os mecanismos para preservação 
do carbono do solo por meio de um preço 
do carbono ainda não tenham sido desen-
volvidos, é grande o potencial de redução das 
emissões da agricultura. Mesmo na África, 
onde terras áridas e relativamente pobres em 
carbono representam 44% do continente, as 
possibilidades para sequestro de carbono agrí-
cola são vastas (Perez et al., 2007). A média 
projetada do potencial de mitigação através 
do continente é de 100 a 400 milhões de tone-
ladas de CO2e ao ano até 2030 (Smith et al., 
2009). Se considerarmos um preço relativa-
mente baixo de US$ 10 por tonelada em 2030, 
esse fl uxo fi nanceiro seria comparável à assis-
tência ofi cial anual de desenvolvimento da 
África.35 Um estudo de pastoreios africanos 
mostra que mesmo pequenas melhorias na 
gestão dos recursos naturais poderiam produ-
zir um sequestro adicional de carbono de 0,50 
tonelada de carbono por hectare ao ano. Um 
preço de US$ 10 por tonelada de CO2 aumen-
taria suas rendas em 14% (Perez et al., 2007).

O sequestro de carbono na agricultura 
seria uma reação relativamente barata e 

 35 O fl uxo de assistência ao desenvolvimento da 
África de 1996 a 2004 foi de cerca de US$ 1,3 
bilhão ao ano (World Bank, 2007c).

eficiente à mudança climática. Estima-se 
que o custo das reduções na agricultura em 
2030 seja quase uma ordem de grandeza a 
menos do que o do setor silvícola (US$ 1,8 
por tonelada de CO2 equivalente, comparado 
a US$ 13,5 por tonelada de CO2 equivalente) 
(McKinsey & Company, 2009). Uma das 
razões para isso é que muitas das técnicas 
agrícolas que aumentam o sequestro de car-
bono também aumentam os rendimentos e 
as receitas agrícolas.

Em outras palavras, as técnicas para maior 
armazenamento de carbono no solo já exis-
tem, mas não estão sendo adotadas. A lista de 
causas é extensa: conhecimentos insufi cien-
tes sobre técnicas de gestão apropriadas aos 
solos tropicais e subtropicais, infraestruturas 
de extensão falhas para fornecer as inovações 
disponíveis, ausência de direitos de proprie-
dade para atrair investimentos com custo em 
curto prazo e retorno em longo prazo, políti-
cas inadequadas de taxação de fertilizantes e 
infraestrutura de transporte defi ciente. 

A comunidade mundial poderia seguir 
quatro passos práticos para a expansão do 
mercado de carbono. Em primeiro lugar, 
em vez de tentarem monitorar emissões e 
captações detalhadas em cada campo, os 
envolvidos nos mercados de carbono (locais 
e internacionais) precisam entrar em acordo 
sobre um sistema de contabilidade simplifi -
cado e atuarial que monitore as atividades dos 
agricultores e calcule, de forma conservadora, 
o sequestro de carbono associado.36 Não seria 
rentável nem viável medir o sequestro de car-
bono de cada um dos numerosos e dispersos 
minifúndios dos países em desenvolvimento. 
Além disso, os métodos são transparentes e 
permitiriam ao produtor saber com antece-
dência quais seriam os pagamentos e as pena-
lidades de várias atividades. 

Os processos pelos quais os solos captam e 
emitem carbono são complexos. Eles variam 
de local para local (até em um mesmo campo) 
e dependem das propriedades do solo, clima, 
sistema de cultivo e histórico do uso do solo. 
Além disso, as mudanças anuais são peque-
nas em relação aos estoques existentes. O 
sequestro também se estabiliza rapidamente. 
O acúmulo de carbono no solo se satura após 
aproximadamente 15-30 anos, dependendo 

 36 Os benefícios do sequestro nessas atividades 
seriam regularmente atualizados com base 
nas modernas técnicas de medição.
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do tipo de agricultura, e as reduções na 
emissão seriam pequenas após esse período 
(West; Post, 2002). Ademais, a agricultura 
de plantio direto em solos argilosos pode 
resultar na liberação de óxido nitroso, um 
poderoso gás de efeito estufa. Essas emissões 
superariam em muito os benefícios do arma-
zenamento de carbono pela adoção das novas 
técnicas, nos primeiros cinco anos. Portanto, 
o plantio direto pode não ser uma boa téc-
nica de redução de emissões de gases de efeito 
estufa em alguns solos (Rochette et al., 2008). 
É possível, porém, estimar de forma ampla 
o sequestro de carbono por prática agrícola 
para zonas climáticas e agroecológicas, com 
base em dados e modelos existentes. Além 
disso, técnicas rentáveis de medição de car-
bono no solo (utilizando lasers, radar de 
penetração no solo e espectroscopia de raios 
gama) permitem agora medições mais velo-
zes de sequestro de carbono e a atualização de 
estimativas de modelos em escalas espaciais 
menores (Johnston et al., 2004). Nesse ínte-
rim, os programas poderiam utilizar estima-
tivas conservadoras de sequestro em diversos 
tipos de solo e se concentrar em regiões onde 
há mais certezas sobre os estoques e fl uxos de 
carbono no solo (tais como as áreas agrícolas 
mais produtivas). Ademais, nenhuma técnica 
de sequestro de carbono (como a agricultura 
de conservação) é uma panaceia em todo sis-
tema de cultivo e em todo tipo de solo.

Um modelo de sistema desse tipo pode 
ser o Programa de Reserva de Conservação, 
gerenciado pelo Departamento de Agricul-
tura americano em quase 14 milhões de 
hectares de terra desde 1986 (Sullivan et al., 
2004). Esse programa voluntário foi estabe-
lecido, inicialmente, para reduzir a erosão do 
solo, com o pagamento de proprietários de 
terras e produtores rurais para deixarem de 
produzir em lavouras e pastagens altamente 
erosivas e de sensibilidade ambiental durante 
10-15 anos. Ao longo do tempo, o programa 
ampliou seus objetivos à preservação dos 
hábitats de animais silvestres e à qualidade 
da água, e os pagamentos se baseiam em um 
Índice de Benefícios Ambientais agregado, 
de acordo com o terreno e com a atividade 
específi ca (tais como barreiras de vegetação 
e zonas de proteção ribeirinhas). Os exatos 
benefícios ambientais de cada terreno não são 
medidos diretamente, e sim estimados com 
base nas atividades – um sistema semelhante, 

baseado em atividades, poderia se aplicar ao 
sequestro de carbono na agricultura.37

O segundo passo prático diz respeito ao 
desenvolvimento de “agregadores” – orga-
nizações, em geral privadas ou não governa-
mentais, que reduzem os custos de transação 
das atividades por meio do envolvimento 
integrado de diversos minifundiários, habi-
tantes de fl orestas e pastoreios. Sem eles, o 
mercado tenderá a favorecer os grandes pro-
jetos de refl orestamento, uma vez que o solo 
de cada minifundiário comum dos países 
em desenvolvimento não é capaz de seques-
trar quantidades enormes de carbono. O 
aumento das escalas espaciais também dimi-
nuirá as preocupações em relação à incerteza 
e à impermanência do estoque de carbono. A 
adoção de abordagens atuariais, a compila-
ção de uma carteira de projetos e a aplicação 
de estimativas conservadoras poderiam tor-
nar o sequestro de carbono no solo equiva-
lente às reduções de CO2 em outros setores 
(McKinsey & Company, 2009).

Em terceiro lugar, os custos adiantados das 
práticas de gestão do sequestro de carbono 
precisam ser avaliados. A adoção de práti-
cas novas é arriscada, principalmente para 
os produtores pobres (Tschakert, 2004). Os 
fundos fi nanceiros do carbono são, em geral, 
entregues somente depois que os agricultores 
reduziram, de fato, as emissões (como em 
projetos-piloto no Quênia, descritos no Qua-
dro 3.9). Porém, a promessa de fundos de 
carbono futuros pode ser usada para realizar 
pagamentos que reduzam os riscos aos pro-
dutores, seja como garantia de empréstimo, 
seja por meio de pagamentos antecipados por 
parte dos investidores.

Em quarto lugar, os agricultores precisam 
conhecer suas opções, o que exigirá melhores 
serviços de consultoria agrícola nos países 
em desenvolvimento. Serviços de extensão 
agrícola são bons investimentos: a taxa média 
de retorno global é de 85% (Alston et al., 
2000). Empresas e organizações que possam 
medir e verifi car os resultados também serão 
necessárias. 

 37 Entretanto, no Programa de Reserva de Con-
servação, os proprietários de terra propõem 
lances sobre os pagamentos e o governo 
aceita ou não os lances, o que é bastante dife-
rente de um mercado de comércio de emis-
sões de carbono.

06-RBM-2010-Cap03.indd   17706-RBM-2010-Cap03.indd   177 18/06/2010   18:16:3218/06/2010   18:16:32



178 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

O Chicago Climate Exchange, um sub-
sistema do mercado voluntário, mostra os 
possíveis benefícios do comércio do seques-
tro de carbono proveniente de atividades 
relacionadas ao campo.38 Ele permite que 
os emissores recebam créditos de carbono 
pela prática contínua de agricultura de con-
servação, plantação de pastagens e gestão de 
terras nativas. Para o comércio de carbono 
proveniente da agricultura, exige-se que os 
membros depositem em uma reserva 20% 
do total de compensações de carbono conse-
guidas, para possíveis reversões no futuro. O 
Exchange mostra que normas simples e téc-
nicas modernas de monitoramento podem 
superar as barreiras técnicas. Contudo, alguns 
críticos defendem que a “adicionalidade” não 
foi avaliada por completo: as reduções líqui-
das nas emissões podem não ser maiores do 
que teriam sido na ausência de um mercado.

O mercado voluntário planeja, para o 
futuro próximo, métodos de sequestro de 
carbono nos campos e na agricultura. Porém, 
para que essas medidas se estendam, de fato, 
nessa direção, o mercado para elas deverá 
estar ligado ao futuro mercado mundial de 
conformidade. As economias de escala que 
o sequestro de carbono no campo promete 
serão mais facilmente acessadas se não hou-
ver divisões entre sequestros na agricultura e 
na silvicultura.

Como as atividades de sequestro de car-
bono tendem a exercer um impacto positivo 
sobre a gestão do solo e da água, bem como 
sobre a produtividade (Lal, 2005), o aspecto 
mais importante dos fundos de carbono 
empregados na gestão do solo poderá ser 
servir como uma “alavanca” para executar 
as práticas agrícolas sustentáveis que também 
possuem muitos outros benefícios. De 1945 a 
1990, a degradação do solo na África reduziu 
a produtividade agrícola em aproximada-
mente 25% (United Nations Environment 
Programme, 1990). Além disso, aproxima-
damente 86% das terras da África subsaa-
riana sofrem com a falta de umidade (Swift; 
Shepherd, 2007). Mecanismos eficazes de 
fi nanças de carbono ajudariam a diminuir a 
taxa de degradação do solo. Um mercado de 
carbono de conformidade às práticas corretas 
do solo possui grande potencial para ajudar a 

 38 Chicago Climate Exchange – Disponível em: 
<http://www.chicagoclimatex.com/index.
jsf>. Acesso em: 10 fev. 2009.

alcançar o equilíbrio necessário entre a inten-
sifi cação da produção, a proteção dos recursos 
naturais e o auxílio simultâneo ao desenvol-
vimento rural em algumas das comunidades 
mais pobres do mundo. Ainda não existe um 
mercado com essas características. Questões 
técnicas relacionadas à verifi cação, à escala e 
ao cronograma permanecem sem solução. A 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima propõe uma abordagem 
em etapas, começando pela capacitação e 
pelo apoio fi nanceiro. A primeira etapa seria 
de demonstração das técnicas, dos métodos 
de monitoramento e dos mecanismos fi nan-
ceiros. Na segunda etapa, técnicas de carbono 
do solo seriam incorporadas ao mercado de 
carbono de conformidade mais amplo (Food 
and Agriculture Organization, 2009a).

O redirecionamento de subsídios 
agrícolas pode ser um mecanismo 
importante de gestão inteligente, em 
termos climáticos, do solo e da água 
Os países-membros da Organização para 
Cooperação Econômica e Desenvolvimento 
fornecem US$ 258 bilhões ao ano em apoio 
aos seus agricultores, o que representa 23% da 
renda das propriedades rurais (Organisation 
for Economic Co- operation and Develop-
ment, 2008). Desse apoio, 60% se baseiam na 
quantidade de uma commodity específi ca pro-
duzida e em vários insumos, sem restrições 
aos seus usos. Somente 2% se baseiam em 
serviços não relacionados a commodities (tais 
como a criação de faixas de proteção aos cur-
sos d’água, a proteção de barreiras de vegeta-
ção e a preservação de espécies em extinção). 

Os imperativos políticos da mudança 
climática oferecem uma oportunidade de 
reforma desses esquemas de subsídios, 
de modo a focá-los mais na mitigação da 
mudança climática e em medidas de adaptação 
que benefi ciariam o solo, a água e a biodiversi-
dade, assim como aumentariam a produtivi-
dade agrícola. Além desses benefícios diretos, 
a alocação de recursos nessa escala também 
demonstraria se essas técnicas inteligentes ao 
clima podem ser aplicadas em larga escala nos 
países em desenvolvimento, de forma a atrair 
energia e inventividade empreendedoras que 
encontrem novas soluções para os problemas 
técnicos e de monitoramento que surgirão.

A União Europeia já reformou sua Política 
Agrícola Comum para que todo apoio à renda 
de agricultores seja dependente do alcance 
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de padrões agrícolas e ambientais corretos e 
que todo apoio ao desenvolvimento rural se 
destine a medidas que melhorem a competi-
tividade, administrem o meio ambiente e a 
terra, elevem a qualidade de vida e aumen-
tem a diversifi cação. Pela categoria de apoio 
ao desenvolvimento rural, os produtores 
podem ser compensados se prestarem ser-
viços ambientais que ultrapassem os padrões 
obrigatórios.39 Essa reforma é uma iniciativa 
promissora para impulsionar políticas agrí-
colas e de recursos naturais inteligentes, em 
termos climáticos e da participação dos agri-
cultores, e a União Europeia poderia servir 
como uma área de testes para os mecanismos 
que poderiam ser empregados para a gestão 
sustentável do solo e da água nos países em 
desenvolvimento.

Para suportarem os efeitos da mudança 
climática sobre os recursos naturais e, ao 
mesmo tempo, reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa, as sociedades precisam 
produzir mais do solo e da água e proteger 
melhor seus recursos. Para produzirem mais, 
precisam aumentar os investimentos na agri-
cultura e na gestão dos recursos hídricos, 
principalmente em países em desenvolvi-
mento. No caso da agricultura, isso signifi ca 
investir em rodovias e em pesquisa e desen-
volvimento, bem como adotar políticas e 
instituições melhores. No caso dos recursos 
hídricos, signifi ca utilizar novas ferramentas 
para tomadas de decisão e dados mais pre-
cisos, fortalecer as políticas e instituições, e 
investir na infraestrutura. O aumento espe-
rado nos preços da produção agrícola ofere-
cerá aos agricultores e a outros usuários dos 
recursos um incentivo para inovar e investir. 
Entretanto, a lucratividade aumentada tam-
bém incentivará a exploração excessiva dos 
recursos. A conservação precisa do mesmo 
aumento em esforços que a produção. 

Existe uma série de técnicas, métodos e 
ferramentas para ajudar os usuários a pro-
teger melhor os recursos naturais. Porém, 
muitas vezes, esses usuários não recebem 
os incentivos corretos para empregá-las. Há 
disparidades no espaço e no tempo. O que 
é mais vantajoso para um produtor não é o 
mais vantajoso para o ambiente como um 

 39 Disponível em: <http://ec.europa.eu/agricul-
ture/capreform/infosheets/crocom_en.pdf>. 
Acesso em: 12 maio 2009.

todo e para os mananciais. O que é ideal 
durante um curto período não é ideal durante 
décadas. Transformar a forma como as coisas 
são feitas envolve pedir que os produtores 
pobres e moradores rurais assumam riscos 
que eles podem não querer assumir. 

Os governos e as organizações públicas 
podem tomar três tipos de medidas para tor-
nar os incentivos que os usuários dos recursos 
recebem mais inteligentes ao clima. Primeiro, 
eles podem fornecer informações para que a 
população tome decisões informadas e possa 
endossar os acordos de cooperação. Podem 
ser informações em alta tecnologia ou aque-
las que as próprias comunidades coletam. 
Em segundo lugar, eles podem estipular um 
preço para a retenção e o armazenamento de 
carbono no solo. Realizado da maneira cor-
reta, esse esquema pode reduzir os riscos que 
a adoção de novas práticas representa para 
os agricultores. Também ajudará os usuá-
rios dos recursos a considerar uma faixa de 
tempo mais ampla em suas decisões. Em ter-
ceiro lugar, eles podem redirecionar subsídios 
agrícolas, em especial em países ricos, a fi m 
de que se estimulem práticas inteligentes, em 
termos climáticos, de desenvolvimento rural. 
Esses subsídios podem ser transformados 
para demonstrarem como as novas técnicas 
podem ser adotadas em larga escala, assim 
como podem ser usados para fazer que ações 
individuais se encaixem melhor às necessida-
des do ambiente como um todo. Finalmente, 
eles podem atrair a engenhosidade e a criati-
vidade necessárias para alcançar o delicado 
equilíbrio entre a alimentação de nove bilhões 
de pessoas, a redução das emissões de gases de 
efeito estufa e a proteção dos recursos naturais.
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C
om a economia global posicio-
nada para quadruplicar em mea-
dos do século, as emissões de 
dióxido de carbono (CO2) rela-

tivas à energia, em tendências atuais, mais 
do que duplicariam, colocando o mundo em 
uma trajetória de potencial catastrófi co que 
poderia conduzir a temperaturas mais do 
que 5 °C superiores às das épocas pré-indus-
triais. Essa trajetória não é inevitável. Com a 
ação global posicionada para adotar as polí-
ticas corretas e tecnologias de baixo carbono, 
existem meios para o deslocamento para 
uma trajetória mais sustentável que limite o 
aquecimento ao redor de 2 °C. No processo, 
há uma oportunidade de se produzirem 
benefícios enormes para o desenvolvimento 
econômico e social mediante economia de 
energia, melhor saúde pública, melhor segu-
rança energética e criação de empregos.

Uma trajetória energética sustentável 
exige a ação imediata de todos os países 
para serem muito mais efi cientes em termos 

energéticos e conseguirem uma intensidade 
de carbono signifi cativamente mais baixa. A 
trajetória exige um deslocamento drástico 
na mistura de energia de combustíveis fós-
seis para energia renovável e, possivelmente, 
energia nuclear, junto com o uso difundido 
da captura e armazenamento de carbono 
(CAC). Isso, por sua vez, exige reduções de 
custo de monta e difusão maior de tecno-
logias de energia renováveis, salvaguardas 
para a contenção de resíduos e para a pro-
liferação das armas nucleares, bem como 
grandes avanços nas tecnologias de baterias 
para captura e armazenamento do carbono. 
Exige também alterações fundamentais no 
desenvolvimento econômico e estilo de 
vida. Se apenas uma dessas exigências não 
for cumprida, poderá ser impossível manter 
os aumentos da temperatura perto de 2°C 
acima dos níveis pré-industriais.

A fi m de limitar o aquecimento em 2°C, o 
pico das emissões globais não deveria ocor-
rer até 2020 e então cair em 50%-80% dos 
níveis de hoje até 2050, com outras reduções 
até 2100 e além. Retardar as ações em 10 
anos impossibilitaria alcançar esse objetivo. 
A inércia em estoques importantes da ener-
gia signifi ca que os investimentos durante a 
próxima década determinarão as emissões 
até 2050 e além. Os atrasos aprisionariam o 
mundo na infraestrutura de alto carbono, o 
que, mais tarde, exigiria modernização dis-
pendiosa e o descarte prematuro de estoques 
existentes.

Os governos não devem usar a crise fi nan-
ceira atual como desculpa para retardar as 
ações de mudança climática. É provável que 
a crise futura do clima seja mais prejudicial à 

Gerando energia para o 
desenvolvimento sem comprometer 
o clima

CAPÍTULO4

Mensagens importantes

A resolução do problema da mudança climática exige a ação imediata em todos os países e 
uma transformação fundamental de sistemas de energia – melhoria signifi cativa no uso efi caz 
da energia, deslocamento drástico para a energia renovável e, possivelmente, energia nuclear, 
além do uso difundido de tecnologias avançadas para captura e armazenamento das emissões 
de carbono. Os países desenvolvidos devem liderar e cortar drasticamente suas próprias emis-
sões em 80% até 2050, introduzir tecnologias novas no mercado e ajudar a fi nanciar a transição 
dos países em desenvolvimento para trajetórias da energia limpa. Os países em desenvolvi-
mento devem agir agora para que não fi quem presos na infraestrutura de alto carbono. Muitas 
mudanças, como remover sinais de preços distorcidos e aumentar a efi ciência energética, são 
boas tanto para o desenvolvimento quanto para o meio ambiente.
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economia mundial. A crise econômica pode 
atrasar o crescimento do cenário habitual nas 
emissões em alguns anos, mas é improvável 
que mude fundamentalmente essa trajetória 
em longo prazo. Em vez disso, a crise oferece 
oportunidades para que os governos dire-
cionem os pacotes de investimento para a 
energia efi ciente e limpa de modo a atender 
à meta dupla de revitalizar o crescimento 
econômico e abrandar a mudança climática 
(Quadro 4.1).

Os governos podem adotar políticas 
domésticas inteligentes em termos climáticos 
para desenvolver tecnologias de baixo car-
bono existentes enquanto um acordo global 
sobre o clima é negociado. O uso efi caz da 
energia é a maior e menos dispendiosa fonte 
de reduções de emissão e é justifi cada intei-
ramente por benefícios de desenvolvimento e 
pelas economias futuras de energia. O poten-
cial é enorme no lado do abastecimento de 
energia (como na queima de carvão, óleo e 
gás, e a produção, transmissão e distribuição 
da eletricidade) e no lado de demanda (uso 
da energia nos edifícios, transporte e manufa-
tura). Mas o fato de que tanto potencial para 
uma maior efi ciência energética permanece 
inutilizado sugere que sua realização não seja 
fácil. Alcançar economias de energia signifi -
cativas exige aumentos de preços e a remoção 
de subsídios sobre combustível fóssil, assim 

como uma estratégia focada em abordar as 
falhas de mercado entre outras barreiras por 
meio de regulamentações efi cazes, incentivos 
fi nanceiros, reformas institucionais e meca-
nismos de fi nanciamento.

A segunda maior fonte de reduções de 
emissão potenciais vem do uso de com-
bustíveis de baixa emissão para a produção 
de eletricidade – particularmente, energia 
renovável. Muitas dessas tecnologias já estão 
disponíveis comercialmente, beneficiam o 
desenvolvimento e poderiam ser empregadas 
sob a estrutura correta de políticas. Aumentá-
-las exige a colocação de um preço sobre o 
carbono e a oferta de incentivos fi nanceiros 
para empregar tecnologias de baixo carbono 
ao mesmo tempo em que a distribuição em 
larga escala ajudará a reduzir seus custos e 
torná-las mais competitivas.

Mas, para esse ganha-ganha, bom para 
o desenvolvimento e a mudança climática, 
não basta simplesmente permanecer em 
uma trajetória 2°C. As tecnologias avança-
das ainda não comprovadas, como captura 
e armazenamento do carbono, são necessá-
rias com urgência e em larga escala. Acelerar 
sua disponibilidade e uso difundido exigirá 
ampliação da pesquisa, desenvolvimento e 
demonstração, assim como o compartilha-
mento e transferência de tecnologia.

Um mecanismo em nível econômico, 
baseado em mercado, como o programa de 
limite e troca de licença ou um imposto sobre 
o carbono (ver Capítulo 6), é essencial para 
desencadear o investimento robusto e ino-
vação do setor privado para alcançar cortes 
profundos em emissões a baixo custo. Nos 
governos, fazem-se necessárias abordagens 
coordenadas e integradas para alcançar eco-
nomias de baixo carbono enquanto se mini-
mizam os riscos de interrupções sociais e 
econômicas.

Os países desenvolvidos devem assumir 
a liderança no compromisso com cortes 
profundos em emissões, preço de carbono 
e desenvolvimento de tecnologias avan-
çadas. Essa é a maneira mais adequada de 
provocar o desenvolvimento das tecnologias 
necessárias e de assegurar sua disponibili-
dade a preços competitivos. Mas, a menos 
que os países em desenvolvimento também 
comecem a transformar seus sistemas de 
energia enquanto crescem, limitar o aque-
cimento próximo de 2°C acima dos níveis 

QUADRO 4.1  A crise fi nanceira oferece uma oportunidade 
para a energia efi ciente e limpa

A crise fi nanceira traz desafi os e oportu-
nidades para energia limpa. Os preços 
de combustível fóssil em queda brusca 
desestimulam a conservação de energia 
e tornam a energia renovável menos 
competitiva. O fraco ambiente macro-
econômico e o crédito apertado foram 
responsáveis pela menor demanda e 
redução do investimento. A energia 
renovável é fortemente prejudicada 
por seu alto custo (a energia renovável 
é caracterizada por altos custos de 
implementação mas baixos custos ope-
racionais e do combustível). No último 
trimestre de 2008, os investimentos em 
energia limpa foram reduzidos em mais 
da metade de seu pico no fi nal de 2007.a

A crise fi nanceira, contudo, não 
deve ser uma desculpa para retardar 
a ação para a mudança climática, pois 

traz oportunidades de mudança para 
uma economia de baixo carbono (ver 
Capítulo 1). Em primeiro lugar, os 
investimentos do pacote de estímulo à 
efi ciência energética, energia renovável 
e transporte público podem criar pos-
tos de trabalho e capacidade produtiva 
na economia.b Em segundo lugar, a 
queda nos preços da energia é uma 
oportunidade única para implementar 
programas para eliminar subsídios 
ao combustível fóssil em economias 
emergentes e adotar impostos sobre o 
combustível em economias avançadas 
de maneiras política e socialmente 
aceitáveis.

Fonte: Equipe de WDR com base em:
aWorld Economic Forum (2009).
bBowen et al. (2009).
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pré-industriais não será factível. Essa trans-
formação exige transferências de recursos 
fi nanceiros substanciais e de tecnologias de 
baixo carbono dos países desenvolvidos para 
aqueles em desenvolvimento.

As trajetórias da mitigação da energia e a 
combinação de políticas e tecnologias neces-
sárias para alcançá-la diferem entre países de 
renda alta, média e baixa, dependendo de suas 
estruturas econômicas, dotações de recursos 
e capacidades institucionais e técnicas. Uma 
dúzia de países de renda alta e média res-
ponde por dois terços das emissões globais 
relativas à energia, e suas reduções de emissão 
são essenciais para evitar a mudança climática 
perigosa. Este capítulo analisa as trajetórias 
de mitigação e os desafi os enfrentados por 
alguns desses países. Apresenta também uma 
carteira dos instrumentos de política e de 
tecnologias de energia limpa que podem ser 
usados para seguir a trajetória de 2°C.

Equilíbrio de objetivos 
concorrentes 

As políticas energéticas têm de equilibrar 
quatro objetivos competitivos – sustentar o 
crescimento econômico, aumentar o acesso 
à energia para os pobres do mundo, apri-
morar a segurança energética e melhorar o 
meio ambiente. A queima de combustível 
fóssil produz em torno de 70% das emissões 
de gases de efeito estufa (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, 2007) e é a fonte 
principal de poluição do ar local nociva. 
Várias opções ganha-ganha podem mitigar 
a mudança climática e diminuir a poluição 
do ar local com a diminuição da queima 
de combustível fóssil (Quadro 4.2). Outras 
opções apresentam as trocas que precisam ser 
avaliadas. Por exemplo, os sulfatos emitidos 
quando o carvão é queimado prejudicam a 
saúde humana e causam chuva ácida, mas 
igualmente têm efeitos arrefecedores locais 
que contrabalançam o aquecimento.

Os países em desenvolvimento precisam 
de energia confi ável e disponível para cres-
cer e estender o serviço a 1,6 bilhão de pes-
soas sem eletricidade e aos 2,6 bilhões sem 
combustível de cozimento limpo. O acesso 
crescente a serviços de eletricidade e combus-
tíveis de cozimento limpos em muitos paí-
ses em desenvolvimento de renda baixa, em 
particular no sul da Ásia e na África subsaa-
riana, adicionaria menos de 2% às emissões 

de CO2 globais.1 Substituir os combustíveis 
tradicionais de biomassa usados para cozi-
mento e aquecimento por energias modernas 
pode, ainda, reduzir as emissões do carbono 
grafi te, um contribuinte importante para o 
aquecimento global,2 melhorar a saúde das 
mulheres e crianças expostas a altos níveis 
de poluição do ar interna de biomassa tradi-
cional e reduzir o desmatamento e a degra-
dação do solo (ver Capítulo 7, Quadro 7.10) 
(Scientifi c Expert Group on Climate Change, 
2007).

O abastecimento de energia também 
enfrenta desafi os da adaptação. É provável 
que as temperaturas em elevação aumen-
tem a demanda por refrigeração e reduzam 
a demanda por aquecimento (Wilbanks et 
al., 2008). A maior demanda por sistemas 
de refrigeração pressionam as redes elétricas, 
como na onda de calor europeia em 2007. Os 
extremos climáticos foram responsáveis por 
13% da variação na produtividade de ener-
gia em países em desenvolvimento em 2005 
(McKinsey & Company, 2009b). Padrões de 
precipitação incertos ou em mudança afetam 
a confi abilidade da energia hidráulica. E secas 

 1 Estimativas do autor. Ver Socolow (2006). 
Es timativas baseadas em consumo de eletrici-
dade de 100 quilowatts-hora por mês para um 
domicílio pobre com média de sete pessoas, 
equivalente a 170 quilowatts-hora por pessoa/
ano. A eletricidade é fornecida à média mun-
dial de intensidade de carbono de 590 gramas 
de CO2 por quilowatt-hora para 1,6 bilhão de 
pessoas, equivalente a 160 milhões de toneladas 
de CO2. Socolow (2006) presumiu que o forne-
cimento de 35 quilos de combustível para cozi-
mento limpo (gás liquefeito de petróleo) para 
uma das 2,6 bilhões de habitantes do mundo 
emitiria 275 milhões de toneladas de CO2. 
Assim, um total de 435 milhões de toneladas 
de CO2 para apenas 2% das emissões correntes 
globais de 26.000 milhões de toneladas de CO2.

 2 O carbono grafi te, que é formado pela com-
bustão incompleta de combustíveis fósseis, 
contribui para o aquecimento global ao absor-
ver calor na atmosfera e, quando depositado 
em e gelo, pela redução de seu poder de refl e-
xão e degelo acelerado. Ao contrário do CO2, 
o carbono grafi te permanece na atmosfera por 
apenas alguns dias ou semanas, portanto a 
redução dessas emissões terá impactos quase 
imediatos na mitigação. Além disso, o carbono 
grafi te é um poluente do ar importante e uma 
das principais causas de doenças e morte pre-
matura em muitos países em desenvolvimento.
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QUADRO 4.2  A energia efi ciente e limpa pode ser boa para o desenvolvimento

A avaliação dos cobenefícios do uso efi -
caz da energia e de energia limpa para 
o desenvolvimento – mais economia de 
energia, menos poluição do ar local, maior 
segurança energética, mais emprego na 
indústria local e maior competitividade 
com produtividade mais elevada – pode 
justifi car parte dos custo de mitigação e 
aumentar a atração das políticas verdes. 
As economias de energia poderiam subs-
tituir uma parte signifi cativa dos custos de 
mitigação (International Energy Agency, 
2008b; McKinsey & Company, 2009a). 
As ações necessárias para as 450 partes 
por milhão (ppm) de concentrações de 
CO2e associadas com a manutenção do 
aquecimento em 2°C poderiam reduzir a 

poluição do ar local (dióxido de enxofre 
e óxidos de nitrogênio) em 20% a 35% 
em relação ao cenário habitual em 2030 
(International Energy Agency, 2008c). Em 
2006, o setor de energia renovável criou 
2,3 milhões de postos de trabalho em 
todo o mundo (diretos ou indiretos), e o 
uso efi caz da energia gerou 8 milhões de 
postos de trabalhos nos Estados Unidos 
(Environmental and Energy Study Insti-
tute, 2008). Os programas de efi ciência 
energética e inovação tecnológica na Cali-
fórnia nos últimos 35 anos aumentaram 
o produto bruto do Estado (Roland-Holst, 
2008).

Muitos países, desenvolvidos e em 
desenvolvimento, estão defi nindo 

políticas para tecnologias de energia 
limpa (ver tabela). Muitas dessas inicia-
tivas são orientadas para benefícios de 
desenvolvimento domésticos, mas podem 
também reduzir substancialmente as 
emissões de CO2. A meta do governo 
chinês de diminuir em 20% a intensidade 
energética de 2005 a 2010 reduziria as 
emissões de CO2 anuais em 1,5 bilhão de 
toneladas em 2010, a meta mais ambi-
ciosa em termos de redução de emissão 
no mundo, cinco vezes a redução de 300 
milhões de toneladas do Protocolo de 
Kyoto para a União Europeia e oito vezes 
a redução de 175 milhões de toneladas da 
meta de redução de emissão da Califórnia 
(Lin, 2007).

Muitos países têm planos ou propostas nacionais para energia e mudança climática

País Mudança climática Energia renovável Efi ciência energética Transporte

União Europeia Redução de emissão de 20% de 
1990 a 2020 (de 30% se outros países 
se comprometerem com reduções 
substanciais). Redução de 80% de 1990 
a 2050. 

20% de combinação 
de energia primária em 
2020.

20% de economia em 
energia do caso de 
referência em 2020.

10% de combustível de transporte 
para biocombustível em 2020.

Estados Unidos Redução de emissão aos níveis de 
1990 em 2020. Redução de 80% de 1990 
a 2050. 

25% de eletricidade em 
2025.

Aumento na economia padrão de 
combustível para 14,8 quilômetros 
por litro em 2016.

Canadá Redução de 20% de 2006 a 2020.

Austrália Redução de 15% de 2000 a 2020.

China Plano Nacional de Ação sobre 
Mudança Climática e Documento 
de Políticas e Ações para Mudança 
Climática, um grupo importante sobre 
conservação de energia e redução 
de emissões criado e presidido pelo 
primeiro-ministro.

15% de energia primária 
em 2020.

20% de redução em 
intensidade de energia 
de 2005 a 2010.

Economia padrão de 14,8 
quilômetros por litro já alcançada. 
Plano para ser líder mundial 
em veículos elétricos. Está em 
andamento a construção em 
massa de metrôs. 

Índia Plano Nacional de Ação sobre 
Mudança Climática: emissões per 
capita não ultrapassam a dos países 
desenvolvidos, um conselho consultivo 
criado e presidido pelo primeiro-
ministro.

23 gigawatts de 
capacidade renovável 
em 2012. 

10 gigawatts de 
economia de energia 
em 2012.

Política de transporte urbano: 
aumento de investimento em 
transporte público. 

África do Sul Cenário de mitigação de longo prazo: 
pico de emissões em 2020 a 2025, platô 
por uma década e, depois, declínio em 
termos absolutos. 

4% da combinação de 
energia em 2013.

12% de melhoria em 
efi ciência energética 
em 2015.

Plano para ser líder mundial em 
veículos elétricos e expansão de 
linhas de ônibus.

México 50% de emissão de redução de 
2002 a 2050. Estratégia nacional 
sobre mudança climática: comissão 
interministerial sobre mudança 
climática criada para coordenação. 

8% da combinação de 
energia em 2012.

Padrões de efi ciência, 
cogeração.

Aumento de investimento em 
transporte público.

Brasil Plano nacional sobre mudança 
climática: redução do desmatamento 
em 70% em 2018.

10% da combinação de 
energia em 2030.

103 terawatt-horas de 
economia de energia 
em 2030.

Líder mundial em produção de 
etanol.

Fonte: Government of China (2008), Government of India (2008), Government of Mexico (2008), Brazil Interministerial Committee on Climate Change (2008), Pew Center 
(2008a, 2008b) e Project Catalyst (2009).
Nota: Algumas dessa metas representam compromissos formais, enquanto outras ainda estão em discussão.
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e ondas de calor que afetam a disponibilidade 
e a temperatura da água prejudicam a produ-
ção energética térmica e nuclear (Ebinger et 
al., 2008), porque as usinas exigem quantida-
des substanciais de água refrigerada – como 
no caso falta de energia na França durante a 
onda de calor em 2007.

O desafio é, então, proporcionar servi-
ços de energia confi áveis e disponíveis para 
o crescimento econômico e a prosperidade, 
sem comprometer o clima. Os países de 
renda baixa atualmente respondem por 3% 
da demanda de energia global e de emissões 
relativas a energia. Enquanto sua demanda de 
energia aumenta com o aumento de renda, as 
projeções são de que as emissões permane-
çam uma fatia pequena das emissões globais 
em 2050. Contudo, os países de renda média, 
muitos com economias de expansão e grande 
parte com indústria pesada, enfrentam neces-
sidades de energia enormes. E os países desen-
volvidos exigem quantidades enormes de 
energia para manter seu estilo de vida atual.

As escolhas de energia de baixo carbo no 
podem melhorar substancialmente a segu-
rança energética mediante a redução da 
volatilidade de preço ou a exposição às 
interrupções de energia.3 A efi ciência ener-
gética pode reduzir a demanda de energia, e 
a energia renovável diversifi ca a combinação 
de energia e reduz a exposição a choques no 
preço de combustíveis.4

Entretanto, o carvão, o combustível fóssil 
mais intensivo em carbono, é abundante pró-
ximo a muitas áreas de crescimento rápido 
e fornece abastecimento de energia barato e 
seguro. As recentes fl utuações no preço do 

 3 O signifi cado e a importância da segurança 
energética variam de acordo com cada país, 
dependendo de sua renda, do consumo de 
energia, dos recursos energéticos e dos parcei-
ros comerciais. Para muitos países, a depen-
dência em importações de óleo e gás natural 
é uma fonte de vulnerabilidade econômica e 
pode levar a tensões internacionais. Os países 
mais pobres (com renda per capita de US$ 300 
ou menos) são particularmente vulneráveis às 
fl utuações no preço do combustível, com um 
decréscimo médio de 1,5% no PIB no preço de 
um barril de óleo  (World Bank, 2009a).

 4 Aumentar em 20% os preços do combustível 
eleva em 16% os custos de geração de gás e em 
6% os de carvão, enquanto deixa praticamente 
intocada a energia renovável (cf. World Eco-
nomic Forum, 2009).

petróleo e a incerteza sobre o abastecimento 
de gás estão levando a um maior interesse 
em novas fábricas a carvão em muitos países 
(desenvolvidos e em desenvolvimento). Redu-
zir a dependência em importações de óleo e 
gás voltando-se para a produção do carvão-
-para-líquido e do carvão-para-gás aumenta-
ria substancialmente emissões de CO2. O con-
sumo global de carvão cresceu mais rápido do 
que o consumo de qualquer outro combustível 
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Figura 4.1 A história por trás da duplicação de emissões: as melhorias em energia e 
intensidade do carbono não foram o bastante para compensar o aumento da demanda de 
energia impulsionado pela elevação de renda

Fonte: Intergovernmental Panel on Climate Change (2007).
Nota: O PIB é avaliado mediante paridade de dólares e poder de compra.

1850 1875 1900 1925 1950
Ano

1975 2000 2006
0

50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Exajoules

Nuclear
Energia hídrica e 
outras renováveis
Gás
Óleo
Carvão
Biomassa

Figura 4.2 Combinação de energia primária (1850-2006). O consumo de energia de 1850 a 1950 
cresceu 1,5% ao ano, conduzido principalmente pelo carvão. De 1950 a 2006, cresceu 2,7% ao 
ano, conduzido pelo óleo e o gás natural

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados de Grübler (2008) (dados para 1850-2000) e de International Energy 
Agency (2008c) (dados em 2006).
Nota: para garantir a consistência das duas séries de dados, o método de substituição é usado para converter 
energia hídrica em equivalente de energia primária – presumindo-se a quantidade de energia para gerar uma 
quantidade igual de eletricidade em centrais energéticas térmicas convencionais com efi ciência de geração 
média de 38,6%.

07-RBM-2010-Cap04.indd   19307-RBM-2010-Cap04.indd   193 21/06/2010   12:04:2321/06/2010   12:04:23



194 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

desde 2000, apresentando um dilema des-
comunal entre crescimento econômico, 
segurança energética e mudança climática.

Ante tais desafi os e objetivos de compe-
tência, o mercado sozinho não produzirá a 
energia efi ciente e limpa no tempo e na escala 
exigidos para impedir a mudança climática 
perigosa. É preciso colocar um preço na 
poluição. Conseguir o progresso necessário 
no uso efi caz de energia exige incentivos de 
preço, regulamentos e reformas institucio-
nais. E os riscos e a escala dos investimen-
tos em tecnologias não comprovadas pedem 
apoio público substancial.

Romper o hábito de alto carbono
As emissões de carbono de energia são deter-
minadas pela combinação de consumo total 
de energia e de sua intensidade do carbono 
(defi nidos como as unidades de CO2 produzi-
das por uma unidade de energia consumida). 

O consumo de energia aumenta com a renda 
e a população, mas com grande variação, 
dependendo da estrutura econômica (fabri-
cação e mineração utilizam mais energia do 
que agricultura e serviços), do clima (que afeta 
a necessidade para aquecer ou refrigerar) e 
das políticas (os países com preços de energia 
mais elevados e regulamentos mais rígidos 
são mais efi cientes em termos energéticos). 
Do mesmo modo, a intensidade de carbono 
da energia varia de acordo com os recursos 
domésticos de energia (se um país é rico em 
carvão ou potencial hídrico) e das políticas. 
Assim, as alavancas de políticas para uma 
trajetória de crescimento de baixo carbono 
incluem a diminuição da intensidade ener-
gética (defi nida como a energia consumida 
por dólar do PIB), aumento do uso efi caz de 
energia e alterações no estilo de vida e de con-
sumo – e redução da intensidade do carbono 
da energia com a mudança para combustíveis 
de baixo carbono, como a energia renovável.

A duplicação do consumo de energia desde 
os anos 1970, em conjunto com a intensidade 
quase constante do carbono, conduziram à 
duplicação das emissões (Figura 4.1). A 
intensidade energética melhorou, mas muito 
aquém do necessário para compensar a tri-
plicação na renda mundial. E a intensidade 
do carbono permaneceu relativamente cons-
tante porque os avanços na produção de uma 
energia mais limpa foram contrabalançados 
em grande parte por um aumento maciço no 
uso de combustíveis fósseis. Os combustíveis 
fósseis dominam o abastecimento de ener-
gia global, respondendo por mais de 80% 
da mistura da energia primária (Figura 4.2) 
(International Energy Agency, 2008b).

Os países desenvolvidos são responsá-
veis por aproximadamente dois terços do 
CO2 cumulativo relativo à energia presente 
na atmosfera (World Resources Institute, 
2008).5 Eles também consomem cinco vezes 
mais energia per capita, em média, do que 
os países em desenvolvimento. Mas estes 
já respondem por 52% de emissões anuais 
relativas à energia, e seu consumo de energia 
está aumentando rapidamente – 90% dos 
aumentos projetados no consumo de ener-
gia global, no uso de carvão e em emissões 
de CO2 relativas à energia nos próximos 20 

 5 Ver também apresentação de emissões histó-
ricas em “Visão geral”.
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Figura 4.3 Apesar do baixo consumo e das 
emissões de energia per capita, os países em 
desenvolvimento dominarão o crescimento futuro no 
consumo de energia total e nas emissões de CO2

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados da International 
Energy Agency (2008c).
Nota: Teo = toneladas de equivalente de óleo.
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anos ocorrerão, provavelmente, nos países 
em desenvolvimento (International Energy 
Agency, 2008c). As projeções sugerem que, 
uma vez que uma parte tão grande da popu-
lação global está em países em desenvolvi-
mento, ela usará 70% de energia mais por 
ano do que países desenvolvidos em 2030, 
mesmo que seu uso de energia per capita per-
maneça baixo (Figura 4.3).

Globalmente, a geração de energia é a 
principal fonte de emissões de gases de 
efeito estufa (26%), seguida por indústria 
(19%), trans porte (13%) e edifícios (8%) 

(Intergovernmental Panel on Climate Change, 
2007), mudança do uso do solo, agricultura e 
resíduos, que compõem o saldo (Figura 4.4). 
O retrato varia, entretanto, entre os grupos 
de renda. As emissões dos países de alta renda 
são dominadas pela energia e pelo transporte, 
enquanto a mudança de uso do solo e a agri-
cultura são as fontes principais da emissão 
em países de baixa renda. Em países de renda 
média,  energia, indústria e mudança do uso 
do solo são os maiores contribuintes – mas as 
emissões de mudança de uso do solo concen-
tram-se em poucos países (Brasil e Indonésia 

Rejeitos e água servida
3%

Energia
26%

Energia
26%

Energia
36%

Indústria
15%

Outros
18%

Outros
14%

Transporte
13%

Transporte
23%

Mudança do 
uso do solo e 

silvicultura
17%

Mudança do 
uso do solo e 

silvicultura
23%

Mudança do uso 
do solo e 

silvicultura
50%

Edifícios residenciais 
e comerciais

8%

Indústria
19%

Indústria
16%

Agricultura
14%

Agricultura
14%

a. Mundo

b. Países de renda alta

Transporte
7%

c. Países de renda média d. Países de renda baixa

Transporte
4%

Energia
5%

Indústria
7%

Outros
14%

Agricultura
20%

Agricultura
8%

Figura 4.4 Emissões de gases de efeito estufa por setor: mundo e países de renda alta, média e baixa

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados de Barker et al. 2007 (Figura 4a) e World Resources Institute (2008) (fi guras 4b, c e d).
Nota: A parcela das emissões globais setoriais na Figura 4.4a são para 2004. A parcela das emissões setoriais em países de renda alta, média e baixa nas fi guras 4.4b, c e d 
baseia-se em emissões dos setores da energia e da agricultura em 2005 e das mudanças do uso do solo e silvicultura em 2000. O tamanho de cada fatia representa as contri-
buições das emissões de gases de efeito estufa, incluindo emissões das mudanças do uso do solo dos países renda alta, média e baixa; as parcelas respectivas são 35%, 58% e 
7%. Observando somente as emissões de CO2 de energia, as parcelas respectivas são 49%, 49% e 2%. Na Figura 4.4a, as emissões do consumo de eletricidade nos edifícios são 
incluídas com as do setor energético. A Figura 4.4b não inclui emissões da mudança do uso do solo e da silvicultura porque foram insignifi cantes em países de alta renda.
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respondem pela metade das emissões glo-
bais de mudança do uso do solo). É muito 
provável que a energia continue a ser a fonte 
maior, mas espera-se que as emissões aumen-
tem mais rápido no transporte e na indústria.

Como principais centros da produção e 
concentrações de pessoas, em todo o mundo 
as cidades consomem mais de dois terços da 
energia global e produzem mais de 70% de 
emissões de CO2. Os próximos 20 anos assis-
tirão a um crescimento urbano inédito – de 3 
bilhões a 5 bilhões de pessoas, na maior parte 
dos países em desenvolvimento (United 

Nations, 2007). De agora até 2050, os esto-
ques de construção provavelmente dobrarão 
(International Energy Agency, 2008b), com a 
maioria de construções novas em países em 
desenvolvimento. Se as cidades se espalharem 
em vez de sofrerem densifi cação, a demanda 
por transporte aumentará de maneira que 
dicifi lmente poderão ser bem servidas por 
transporte público.

Os índices de propriedade de carro aumen-
tam rapidamente com o aumento da renda. 
Em tendências atuais, 2,3 bilhões de carros 
serão adicionados entre 2005 e 2050, mais de 
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Figura 4.5 Aumento da propriedade de carro com renda, mas preço, transporte público, planejamento urbano e 
densidade urbana podem conter o uso de carros

Fonte: Schipper (2007) e World Bank (2009c).
Nota: na Figura 4.5b, os dados são da Alemanha Ocidental até 1992 e para toda a Alemanha unifi cada de 1993 em diante. Observe 
a similaridade nos índices de propriedade de carro entre Estados Unidos, Japão, França e Alemanha (painel a) e a grande varia-
ção na distância percorrida (painel b).
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Figura 4.6 Para onde o mundo precisa ir: emissões de CO2 relativas à energia per capita
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Figura 4.7 Somente em metade dos modelos da energia é possível alcançar as reduções de emissão necessárias para permanecer próximo de 450 ppm 
de CO2e (2°C) 

Fonte: Clarke et al. (no prelo).
Nota: cada ponto representa a redução de emissões que um modelo particular associa com um alvo de concentração – 450, 550, 650 partes por milhão do CO2 equivalente (CO-

2e) – em 2050. O número de pontos em cada coluna indica quanto dos 14 modelos e variantes poderiam encontrar um caminho que conduza a um dado resultado da concentra-
ção. “Exceder” d escreve uma trajetória de mitigação que permita que as concentrações excedam seu objetivo antes de retornar a seu objetivo para 2100, enquanto “para não 
exceder” indica que a concentração não deve ser excedida em momento algum. “Completamente” refere-se à participação plena de todos os países, de modo que as reduções 
de emissão sejam alcançadas onde e sempre que forem mais rentáveis. “Atraso” indica que os países de alta renda devem começar a diminuir em 2012; Brasil, China, Índia e 
Federação Russa devem começar a diminuir em 2030; e o restante do mundo, em 2050.
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80% em países em desenvolvimento (Cha-
mon; Mauro; Okawa, 2008). Se, no entanto, 
houver políticas corretas, esses índices não 
se traduzirão em aumento similar no uso do 
carro (Figura 4.5) (Schipper, 2007). Uma vez 
que o uso do carro aumenta a demanda de 
energia e as emissões do transporte, as políti-
cas de fi xação do preço (como pedágios rodo-
viários e preço alto para estacionamento), a 
infraestrutura de transporte público e a forma 
urbana podem fazer uma diferença grande.

Os países em desenvolvimento podem 
aprender com a Europa e a Ásia desenvolvida 
para dissociar a propriedade do uso do carro. 
Motoristas europeus e japoneses transitam 
30%-60% menos quilômetros no veículo do 
que os norte-americanos com renda e pro-
priedade de carro comparáveis. Hong Kong, 
na China, tem um terço de propriedade de 
carros que Nova York, a cidade norte-ame-
ricana com a mais baixa relação de carros per 
capita (Lam; Tam, 2002).6 Como? Com uma 
combinação de densidade urbana elevada, 
impostos sobre combustível e políticas de 
elevadas taxas sobre carro, e infraestrutura de 
transporte público consolidada. Do mesmo 

 6 Cf. 2000 U. S. Census – Disponível em: <http://
en.wikipedia.org/wiki/List_of_U.S._cities_
with_most_households_without_a_car>, 
acesso em: maio 2009.

modo, a Europa tem quatro vezes a rota de 
transporte público por 1.000 pessoas que os 
Estados Unidos (Kenworthy, 2003). Mas, 
em muitos países em desenvolvimento, o 
transporte público não seguiu o crescimento 
urbano, e o movimento para a propriedade 
de carro individual está causando problemas 
crônicos e crescentes de congestionamento.

A infraestrutura de transporte também 
afeta os padrões de assentamento, com um 
volume alto de estradas que facilitam os 
assentamentos de baixa densidade e uma 
distribuição urbana que não é facilmente ser-
vidas pelos sistemas de transporte público de 
massa. Os assentamentos de baixa densidade 
difi cultam a adoção de aquecimento distrital 
com efi ciência energética para prédios.7

Para onde o mundo precisa ir: 
transformação rumo a um futuro 
de energia sustentável

Conseguir crescimento e prosperidade sus-
tentáveis e justos exige que os países de alto 
rendimento reduzam signifi cativamente suas 
emissões – e suas emissões per capita (setas 

 7 O aquecimento distrital distribui aquecimento 
para imóveis residenciais e comerciais e é for-
necido em um local centralizado por centrais 
de cogeração efi cientes ou caldeiras de aqueci-
mento grande porte.

Tabela 4.1 O que seria necessário para alcançar concentração de 450 ppm de CO2e para manter o aquecimento próximo a 2°C – exemplo de cenário

Pa
rt
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ip

aç
ão

 im
ed

ia
ta

Para não exceder Exceder

1.  Participação imediata de todas as regiões.

2.  Reduções drásticas de 70% de emissões em 2020.

3.  Transformação substancial do sistema de energia em 2020, 
incluindo a construção de 500 reatores nucleares novo e a 
captura de 20 bilhões de toneladas de CO2.

4.  Preço de carbono de US$ 100/tCO2 globalmente em 2020.

5.  Imposto sobre emissões do uso do solo iniciando em 2020.

1. Participação imediata de todas as regiões.
2.  Construção de 126 reatores nucleares novos e captura de quase um bilhão de 

toneladas de CO2 em 2020.
3.  Emissões globais negativas até o fi m do século. Dessa forma,  exige-se amplo 

emprego de CAC com base em biomassa.
4. Os preços do carbono sobem para a US$ 775/tCO2 em 2095.
5.  Possível sem um imposto sobre emissões do uso do solo, mas conduziria a 

uma triplicação de impostos sobre carbono e a um aumento substancial no 
custo de cumprir a meta.

Pa
rt

ic
ip

aç
ão

 a
tr

as
ad

a 1.  Reduções de emissões drásticas para as Não Partes do Anexo I (países em 
desenvolvimento) no momento de sua participação.

2.  Emissões negativas nas Partes do Anexo I (de alta renda) em 2050 e emissões 
globais negativas para o fi m do século. Dessa forma, exige-se amplo emprego 
de CAC com base em biomassa.

3.  Os preços do carbono começam em US$ 50/tCO2 e sobem para US$ 2.000/tCO2.
4.  Resulta em vazamento signifi cativo de carbono, porque a produção agrícola 

é terceirizada para as regiões não participantes, o que implica aumento 
substancial nas emissões por mudança do uso do solo naquelas regiões.

Fonte: Clarke  et al. (no prelo).
Nota: é quase impossível alcançar a meta de manter as emissões em até 450 ppm de CO2e sempre. Se for permitido que as concentrações excedam 450 ppm de CO2e antes de 
2100, manter o aquecimento próximo a 2°C ainda traz enormes desafi os, como destaca a coluna direita. As Partes do Anexo I são economias da OCDE e em transição que se 
comprometeram a reduzir emissões conforme o Protocolo de Kyoto. As Não Partes do Anexo I não assumiram compromisso de reduzir emissões.
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pretas na Figura 4.6). Esse processo depende 
também de os países em desenvolvimento 
evitarem a trajetória intensiva em termos 
de carbono, seguida por países desenvol-
vidos como Austrália ou Estados Unidos, 
adotando, de preferência, uma trajetória de 
crescimento de baixo carbono (seta cinza). 
Portanto, dos países desenvolvidos, exigem-
-se mudanças fundamentais no estilo de vida, 
e daqueles em desenvolvimento que saltem 
para novos modelos de desenvolvimento.

Alcançar esses objetivos exige reconciliar 
o que é adequado para impedir a mudança 
climática perigosa com o que é tecnicamente 
realizável a custos aceitáveis. Limitar o aque-
cimento a não muito mais do que 2°C acima 
das temperaturas pré-industriais significa 
que as emissões globais devem alcançar novo 
pico até 2020, declinando em seguida em 
50%-80% para os níveis atuais em 2050, com 
talvez as mesmas emissões negativas exigidas 
para 2100.8 É um empreendimento ambi-
cioso: somente cerca de metade dos modelos 
da energia revistos é praticável (Figura 4.7), 
e, mesmo assim, a maioria exige que todos os 
países comecem a agir imediatamente.

Mais especifi camente, permanecer pró-
ximo de um aquecimento 2°C requer que as 
concentrações de gás estufa na atmosfera se 
estabilizem em não mais de 450 partes por 
milhão (ppm) de CO2 equivalente (CO2e).9 
As concentrações atuais de gases de efeito 
estufa já estão em 387 ppm de CO2e e estão 
aumentando em aproximadamente 2 ppm 
por ano (Tans, 2009). Assim, não haverá 
muito espaço para o crescimento das emis-
sões para que o aquecimento se estabilize em 
torno de 2°C. A maioria de modelos supõe 
que alcançar 450 ppm de CO2e exigirá exce-
der a concentração por algumas décadas e, 
então, o retorno a 450 ppm de CO2e até o 
fi nal do século (Tabela 4.1). As reduções mais 
rápidas de emissões de gases de efeito estufa 

 8 Podem-se alcançar emissões carbono negati-
vas mediante o sequestro de carbono em ecos-
sistemas terrestres (por exemplo, pelo plantio 
de mais fl orestas) e também por captura e 
armazenamento de carbono para energia pro-
duzida de biomassa.

 9 Uma concentração de 450 ppm gases de efeito 
estufa traduz-se em uma chance de 40%-50% 
de temperaturas não ultrapassarem 2°C acima 
das temperaturas pré-industriais (Schaeffer et 
al., 2008; Hare; Meinshausen, 2006).
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Figura 4.8 Estimativas de custos da mitigação e de preços globais do carbono para 450 e 500 
ppm de CO2e (2°C e 3°C) em 2030, com base em cinco modelos

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados de Knopf  et al. (no prelo), Rao et al. (2008) e Calvin  et al. (no 
prelo).
Nota: Esse gráfi co compara custos da mitigação e preços do carbono de cinco modelos globais: MiniCAM, 
Image, Message, Poles e Remind (ver nota 11 para as suposições e a metodologia do modelo). Os modelos 
MiniCAM, Poles, Image e Message reportam custos de redução para a transformação de sistemas de energia 
relativamente à linha de base como um por cento do PIB em 2030, onde o PIB é exógeno.
aOs custos da mitigação de Remind são dados como os custos macroeconômicos expressados em perdas do 
PIB em 2030 relativas à linha de base, onde o PIB é endógeno.

Tabela 4.2 O investimento precisa limitar o aquecimento a 2°C (450 ppm de CO2e) em 2030
(US$ bilhões em 2005 constante)

Região IEA McKinsey Message Remind

Global 846 1013 571 424

Países em desenvolvimento 565 563 264 384

América do Norte 175 112

União Europeia 129 92

China 263 49

Índia 75 43

Fonte: International Energy Agency (2008b); Knopf et al. (no prelo); Riahi, Grübler e Nakićenović (2007); Inter-
national Institute for Applied Systems Analysis (2009) e dados adicionais fornecidos por V. Krey; McKinsey & 
Company (2009a) com detalhes adicionais dos dados fornecida por McKinsey (J. Dinkel).
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QUADRO 4.3  Um mundo de 450 ppm de CO2e (2°C mais quente) exige uma mudança fundamental 
no sistema global de energia 

Para este relatório, a equipe examinou 
cinco modelos globais de energia-clima 
que diferem em metodologia, suposições 
sobre a linha de base, condição da tec-
nologia, índices de aprendizado, custos e 
inclusão de gases de estufa (além do CO2). 
A consecução de uma trajetória de 450 
ppm de CO2e depende das características 
da linha de base. Alguns modelos de ava-
liação integrados não alcançam uma tra-
jetória de 450 ppm de CO2e de uma linha 
de base intensiva em combustível fóssil e 
crescimento elevado de energia.

Vários modelos podem alcançar 450 
ppm de CO2e a custos moderados, mas 
cada um segue caminhos de emissões e 
estratégias de mitigação diferentes (Knopf 
et al., no prelo; Rao et al., 2008). Caminhos 
de energia diferentes apresentam com-
pensações entre reduções emissão em 
curto ou a médio prazos (2005-2050) e em 
longo prazo (2050-2100). Uma redução de 
emissão modesta antes de 2050 exige cor-
tes mais profundos em emissão em longo 
prazo por meio do amplo uso de captura 
e armazenamento de carbono baseado 
em biomassa (Riahi; Grübler; Nakić enović , 
2007; International Institute for Applied Sys-
tems Analysis, 2009). Essas diferenças em 
metodologias e modelos de suposições 
também resultam em variar necessidades 
de investimento em curto prazo (2030), 

como mostra a Tabela 4.2. Os modelos 
variam também signifi cativamente na 
combinação de energia de agora até 2050 
(ver fi gura na página seguinte), embora a 
conclusão total não varie. A implicação da 
política é que é necessário um conjunto 
de opções da tecnologia que varie no país 
e com o tempo – as estratégias menos 
dispendiosas que dependem de um amplo 
leque de tecnologias de energia.

Combinação global da energia para 

450 ppm de CO2e

A trajetória de 450 ppm de CO2e exige uma 
revolução global em termos de energia – 
grandes reduções na demanda de energia 
total e mudanças signifi cativas na matriz 
de energia. Para isso, os modelos globais 
clima-energia pedem medidas ambiciosas 
de efi ciência energética que reduzam dras-
ticamente a demanda de energia global de 
cerca de 900 exajoules em 2050 no cenário 
de referência para 650-750 exajoules – um 
corte de 17% a 28%.

A maioria de modelos projeta que atual-
mente os combustíveis fósseis precisariam 
cair de 80% do abasteciment o de energia 
para 50%-60% em 2050. O uso futuro de 
combustíveis fósseis (particularmente 
carvão e gás) em um mundo restrito ao 
carbono depende do uso amplo da captura 
e armazenamento de carbono (CAC), que 

deveria ser instalado em 80% a 90% das 
usinas a carvão em 2050, supondo-se que 
a tecnologia de captura e armazenamento 
se torne técnica e economicamente viável 
para aplicações em grande escala nas 
próximas uma ou duas décadas (tabela 
abaixo) (International Energy Agency, 
2008b; Calvin et al., no prelo; Riahi; Grübler; 
Nakić enović , 2007; International Institute for 
Applied Systems Analysis, 2009; van Vuuren 
et al., no prelo; Weyant et al., 2009).

Essa redução signifi cativa no uso do 
combustível fóssil precisaria ser compen-
sada por energias renováveis e nucleares. 
O maior aumento seria em energia renová-
vel, que iria dos 13% atuais (principalmente 
combustível de biomassa tradicional e 
recursos hídricos) para cerca de 30% a 
40% em 2050, dominada por biomassa 
moderna, com e sem captura e armazena-
mento de carbono, com o restante vindo 
de energia solar, hídrica e geotérmica (ver 
fi gura). A energia nuclear também preci-
saria de um impulso – dos 5% atuais para 
cerca de 8%-15% em 2050 (ibidem). 

A magnitude do esforço exigido é subs-
tancial: outras 17.000 turbinas eólicas (cada 
uma produzindo 4 megawatt), 215 milhões 
de medidores de metros quadrados de 
células solares fotovoltaicas, 80 usinas 
energéticas solares concentradas (cada 
uma produzindo 250 megawatts) e 32 
centrais nucleares (cada uma produzindo 
1.000 megawatts) por ano durante os pró-
ximos 40 anos em comparação à linha de 
base (International Energy Agency, 2008b). 
O setor energético precisaria ser quase 
descarbonizado, seguido pelos setores 
industriais e construção (tabela acima).

O mix de energia para alcançar 450 ppm de CO2e pode variar, mas devemos empregar todas as opções

Mix atual
de energia Mix de energia em 2050

Global Global 
Estados
Unidos

União
Europeia China Índia 

Tipo de energia % do total

Carvão sem CAC 26 1–2 0–1 0–2 3–5 2–3

Carvão com CAC 0 1–13 1–12 2–9 0–25 3–26

Óleo 34 16–21 20–26 11–23 18–20 18–19

Gás sem CAC 21 19–21 20–21 20–22 9–13 5–9

Gás com CAC 0 8–16 6–21 7–31 1–29 3–8

Nuclear 6 8 8–10 10–11 8–12 9–11

Biomassa sem CAC 10 12–21 10–18 10–11 9–14 16–30

Biomassa com CAC 0 2–8 1–7 3–9 1–12 2–12

Renováveis de não biomassa 3 8- 14 7–12 7–12 10–13 5–19

Total (exajoules por ano) 493 665–775 87–121 70–80 130–139 66–68

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados de Riahi, Grübler e Nakić enović  (2007), Interna-
tional Institute for Applied Systems Analysis (2009), Calvin  et al. (no prelo) e International 
Energy Agency (2008b).

Reduzir pela metade emissões relativas a 
energia em 2050 exige a descarbonização 
profunda do setor energético

% estimada do carbono que 
deve ser removidas pelo 

setor, 2005-2050

Setor IEA MiniCAM

Energético –71 –87

Construção – 41 –50

Transporte –30 +47

Indústria – 21 –71

Total – 50 –50

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados 
de International Energy Agency (2008b) e 
Calvin  et al. (no prelo).

(continua)
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QUADRO 4.4  Mix de energia regional para 450 ppm de CO2e (para limitar o aquecimento a 2°C)

É importante que os idealizadores de polí-
tica nacional compreendam as implicações 
de uma trajetória de 450 ppm de CO2e 
para seus sistemas energéticos. A maioria 
de modelos de avaliação integrados segue 
uma abordagem de “menor custo”, na qual 
as reduções de emissão ocorrem onde e 
sempre forem menos dispendiosas em 
todos os setores e em todos os países.a 
Contudo, no país em que as medidas da 
mitigação são tomadas, ele não necessaria-
mente arca com os custos (ver Capítulo 6). 
A fi nalidade deste capítulo não é defender 
uma abordagem específi ca que comparti-
lhe ou aloque reduções de emissão entre 
países, esse é um assunto para negociação.

Estados Unidos, União Europeia e China 
atualmente respondem por quase 60% das 
emissões totais do mundo. A Índia contri-
bui atualmente com apenas 4% de emis-
sões globais apesar de representar 18% da 
população do mundo, mas sua fatia deve 
aumentar para 12% em 2050 na ausência 
de políticas da mitigação. Assim, as con-
tribuições desses países para reduções de 
emissão globais serão essenciais para esta-
bilizar o clima.

Estados Unidos e União Europeia
O uso efi caz de energia poderia reduzir 
a demanda de energia total em países 
desenvolvidos em 20% em 2050 com rela-
ção ao cenário habitual. Isso exigiria um 
declínio anual em intensidade energética 
de 1,5% a 2% nas próximas quatro décadas, 
continuando a tendência atual das duas 
décadas passadas. Para alcançarem 450 
ppm de CO2e, os Estados Unidos e a União 
Europeia precisarão reduzir signifi cativa-
mente o consumo de petróleo em 2050, 
um desafi o substancial, porque atualmente 
consomem quase a metade da produção 
de petróleo global. Precisarão reduzir 
drasticamente também o uso de carvão – 
tarefa hercúlea para os Estados Unidos, o 
segundo maior produtor e consumidor de 
carvão do mundo – e utilizar amplamente a 
captura e o armazenamento de carbono.

Os Estados Unidos e a União Europeia 
têm os recursos para concretizar essas 
medidas e superar os desafi os. Ambos têm o 
potencial de energia renovável abundante. 
Alguns modelos projetam que a captura e 
o armazenamento do carbono teriam que 
ser instalados para 80% a 90% cento das 
usinas de carvão e gás e 40% de usinas da 
biomassa nos Estados Unidos em 2050 (ver 
tabela inferior do Quadro 4.3). Esse é poten-
cial factível dada a capacidade de armaze-
namento estimada do CO2. Mas dobrar a 
parte do gás natural na mistura europeia 
da energia primária de 24% atuais para 
50% em 2050, como pressupõem alguns 

cenários de 450 ppm de CO2e, pode aumen-
tar os riscos da segurança energética, princi-
palmente por causa da recente interrupção 
do abastecimento na Europa. O cenário de 
450 ppm de CO2e exige um investimento 
anual adicional de US$ 110 bilhões a US$ 
175 bilhões para os Estados Unidos (de 0,8% 
a 1% do PIB) e de US$ 90 bilhões a US$ 130 
bilhões para a União Europeia (de 0,6% a 
0,9% do PIB) em 2030 (ver Tabela 4.2).

China
Reduzir signifi cativamente os níveis atuais 
de emissões é um objetivo descomunal 
para China, o maior produtor e consumidor 
de carvão do mundo. A China depende do 
carvão para atender 70% de suas necessi-
dades de energia comercial (comparadas 
com 24% nos Estados Unidos e 16% em 
Europa). Para alcançar os 450 ppm de CO2e, 
a demanda de energia primária total terá 
que ser 20% a 30% inferior ao nível do 
cenário de referência projetado para 2050. 
A intensidade energética terá que reduzir 
em 3,1% ao ano durante as próximas qua-
tro décadas.

Impressiona o fato de que o PIB chinês 
quadruplicou de 1980 a 2000, enquanto o 
consumo de energia apenas dobrou. Após 
2000, entretanto, a tendência inverteu, 
mesmo que a intensidade energética conti-
nuasse a cair dentro dos subsetores indus-
triais. A razão principal: um forte aumento 
por parte da indústria pesada, conduzida 
pela forte demanda de produção domés-
tica e para exportação.b A China produz 
35% do aço, 50% do cimento e 28% do 
alumínio mundial. Esse estágio do desen-
volvimento, quando as indústrias de uso 
intensivo de energia dominam a economia, 
apresenta grandes desafi os para dissociar 
as emissões do crescimento.

Na última década, a China aumentou a 
efi ciência energética média das fábricas 
alimentadas por carvão de 15% para uma 
média de 34%. Uma política que exija o 
fechamento de pequenas fábricas ali-
mentadas por carvão e sua substituição 
por outras maiores e mais efi cientes nos 
últimos dois anos reduz as emissões de 
CO2 anuais em 60 milhões de toneladas. A 
maioria das novas fábricas alimentadas por 
carvão é equipada com o tecnologias de 
última geração supercríticas e ultracríticas.c

Apesar desses avanços, a China ainda terá 
que reduzir muito a parte do carvão na mis-
tura da energia primária para alcançar 450 
ppm de CO2e (ver tabela inferior do Quadro 
4.3). A energia renovável poderá atender até 
40% da demanda total de energia em 2050. 
Diversos cenários contemplam programas 
nucleares extremamente ambiciosos, em 
que a China construiria centrais energéticas 

nucleares três vezes mais rápido do que a 
França já conseguiu e, em 2050, capacidade 
nuclear sete vezes maior do que a atual da 
França. Dada a limitada reserva de gás da 
China, aumentar a porcentagem atual do 
gás na mistura da energia primária de 2,5% 
para 40% em 2050, como supõem alguns 
modelos, é um problema.

Com grandes reservas domésticas, o 
carvão provavelmente permanecerá uma 
fonte de energia importante na China por 
décadas. A captura e o armazenamento do 
carbono são essenciais para o crescimento 
econômico da China em um mundo com 
restrição ao carbono. Alguns cenários de 
450 ppm de CO2e projetam que a captura 
e o armazenamento do carbono teriam 
que ser instalados em 85% a 95% das usi-
nas a carvão na China em 2050 – mais do 
que pode ser alcançado pelas projeções 
atuais de capacidade de armazenamento 
economicamente disponível, que é de 3 
gigatoneladas de CO2 em um raio de 100 
quilômetros das fontes da emissão. Mas 
maior avaliação do local, a descoberta 
tecnológica e a defi nição do preço futuro 
do carbono poderiam mudar essa situação. 
O cenário de 450 ppm de CO2e exigirá um 
investimento anual adicional para China de 
US$ 30 bilhões a US$ 260 bilhões (de 0,5% 
a 2,6% do PIB) até 2030.

Índia e outros países em 

desenvolvimento
A Índia enfrenta desafi os enormes para 
alterar substancialmente sua trajetória de 
emissões dado seu potencial limitado para 
recursos de energia alternativa e locais 
de armazenamento do carbono. Como a 
China, a Índia é altamente dependente 
do carvão (que responde por 53% de sua 
demanda por energia comercial). Para 
alcançar 450 ppm de CO2e, seria necessária 
uma verdadeira revolução energética. O 
total da demanda por energia primária 
teria que declinar relativamente às proje-
ções do cenário de referência em cerca de 
15% a 20% em 2050 e intensidade energé-
tica em 2,5% por ano de agora até 2050, 
dobrando os esforços da década passada. 
Existe grande potencial, entretanto, com a 
melhora do uso efi caz de energia e redu-
ção das perdas de 29% na transmissão e 
distribuição, a um nível próximo perto da 
média mundial de 9%. Embora a efi ciência 
das fábricas a carvão na Índia tenha melho-
rado nos últimos anos, a efi ciência média 
ainda é baixa, 29%, e quase todas as fábri-
cas a carvão são subcrítica.

Como na China, a parte do carvão na mis-
tura da energia primária de Índia teria de 
ser reduzida drasticamente para alcançar 
450 ppm de CO2e. O potencial para energia 

07-RBM-2010-Cap04.indd   20207-RBM-2010-Cap04.indd   202 21/06/2010   12:04:2421/06/2010   12:04:24



 Gerando energia para o desenvolvimento sem comprometer o clima 203

de vida breve, como o metano e carbono 
grafi te, poderiam reduzir o excesso, mas não 
o evitariam (Rao et al., 2008). Além disso, 
as trajetórias de 450 ppm de CO2e depen-
dem de captura e armazenamento de car-
bono baseado em biomassa10 para emissões 
negativas (Weyant et al., 2009; Kmopf et al., 
no prelo; Rao et al., 2008; Calvin et al., no 
prelo). Contudo, dada a competição por 
terra e água para a produção alimentar e o 
armazenamento do carbono (ver Capítulo 
3), as fontes de biomassa sustentáveis serão 
um problema (German Advisory Council 
on Global Change, 2008; Wise et al., 2009). 
Restringir o aquecimento a 2°C exigiria 

 10 A biomassa obtida de plantas pode ser com-
bustível neutro em carbono, pois o carbono é 
absorvido da atmosfera carbono atmosfera à 
medida que as plantas crescem e, então, libe-
rado quando as plantas são queimadas como 
combustível. A captura e o armazenamento 
de carbono baseados em biomassa podem 
resultar em “emissões negativas” de carbono 
emitidas pela combustão de biomassa.

mudanças fundamentais na composição de 
energia global (ver quadros 4.3 e 4.4; a nota 
11 traz detalhes do modelo).11

 11 Estes cinco modelos (Message, MiniCAM, 
Remind, Image e IEA ETP) são os principais 
modelos climáticos mundiais da Europa e dos 
Estados Unidos, com um equilíbrio de abor-
dagens de cima para baixo e de baixo para 
cima, e diferentes caminhos de mitigação. O 
Message, densenvolvido pelo International 
Institute for Applied Systems Analysis (Iiasa), 
adota o sistema de modelagem Message, que 
compreende o modelo Message de otimiza-
ção de engenharia de sistemas energéticos e 
o Macro, modelo de equilíbrio macroeconô-
mico de cima para baixo, além do modelo 
Dima de gestão fl orestal e a estrutura AEZ-BLS 
de modelagem agrícola. Essa análise considera 
dois cenários B2, pois são intermediários entre 
A2 (um caso de alto crescimento populacio-
nal) e B1 (um “melhor caso” plausível para 
alcançar baixas emissões na ausência de polí-
ticas climáticas vigorosas), caracterizado pela 
taxas de mudança de “dinâmica de referência” 
(Riahi; Grübler; Nakićenović, 2007; Rao et al., 
2008). O MiniCAM, desenvolvido no Pacifi c

hídrica (150 gigawatts) e energia eólica em 
terra fi rme (65 gigawatts) é grande em ter-
mos absolutos, mas pequeno com relação 
às necessidades de energia futuras (12% no 
mix de energia em 2050 no cenário de 450 
ppm de CO2e). Há possibilidades considerá-
veis não limitadas com a importação de gás 
natural e a energia hídrica dos países vizi-
nhos, mas ainda há as difi culdade em defi -
nir os acordos sobre o comércio de energia 
entre os países. Para que a energia solar 
desempenhe um grande papel, os custos 
teriam de passar por redução signifi cativa. 
Alguns modelos sugerem que a Índia pre-
cisa utilizar biomassa para o fornecimento 
de 30% de sua energia primária em 2050 
no cenário de 450 ppm de CO2e. Mas isso 
pode exceder o potencial sustentável de 
biomassa na Índia porque a produção da 
biomassa compete com a agricultura e as 
fl orestas por terra e água.

A Índia tem limitações quanto à existência 
de locais economicamente disponíveis para 
armazenamento de carbono; sua capaci-
dade de armazenamento total é menos de 5 
gigatoneladas do CO2, o bastante para arma-
zenar somente três anos de carbono se 90% 
de usinas a carvão forem equipadas para 
captura e armazenamento de carbono em 
2050, como projetam alguns cenários de 450 
ppm de CO2e. As avaliações locais e outras 
descobertas tecnológicas poderiam mudar 

essa projeção. O cenário de 450 ppm de 
CO2e exige um investimento anual adicional 
de US$ 40 bilhões a US$ 75 bilhões para a 
Índia (de 1,2% a 2,2% do PIB) em 2030.

A África subsaariana (com exclusão da 
África do Sul) contribui atualmente com 
1,5% para emissões globais anuais de CO2 
relativas a energia, uma quantidade pro-
jetada a ser de apenas 2% a 3% em 2050. 
A prioridade máxima é oferecer serviços 
de energia modernos aos pobres, o que 
aumentará ligeiramente as emissões de 
gases de efeito estufa globais. Contudo, 
a revolução global da energia limpa é 
relevante para os países de baixa renda, 
que podem saltar para a geração seguinte 
de tecnologias. A energia limpa tem um 
grande papel  no acesso crescente à ener-
gia, e buscar o uso efi caz da energia é uma 
solução econômica em curto prazo para a 
falta de energia.

De acordo com o modelo clima-energia, 
nos cenários de 450 ppm de CO2e, a 
maioria dos países em desenvolvimento 
precisaria impulsionar sua produção de 
energia renovável. A contribuição da 
África, América Latina e Ásia seria adotar 
biomassa moderna. A América Latina e a 
África têm recursos hídricos substanciais e 
não limitados, embora a quantidade possa 
ser afetada por um ciclo hidrológico menos 
confi ável resultante da mudança climática. 

Esses países também precisariam de um 
impulso de monta no gás natural.

Fontes: Calvin  et al. (no prelo), Chikkatur 
(2008), Dahowski  et al. (2009), Torre, Fajn-
zylber e Nash (2008), Dooley  et al. (2006), 
German Advisory Council on Global Change 
(2008), Government of India Planning Com-
mission (2006), Holloway et al. (2008), Inter-
national Energy Agency (2008b, 2008c), Inter-
national Institute for Applied Systems Analysis 
(2009), Lin  et al. (2006), McKinsey & Company 
(2009a), Riahi, Grübler e Nakić enović  (2007), 
Wang e Watson (2009), Weber et al. (2008), 
World Bank (2008c) e Zhang (2008)

a Baseiam-se em um mercado global integrado 
de carbono e não consideram a divisão do 
ônus da carga explícita entre países. Na reali-
dade, isso é improvável. A divisão do ônus é 
discutida no Capítulo 1, e a implicação da par-
ticipação retardada por Não Partes do Anexo I, 
no Capítulo 6. Examinamos também modelos 
dos países em desenvolvimento (China e 
Índia), mas não há informações públicas dis-
poníveis para cenários de 450 ppm de CO2e.
b A produção de exportações respondeu por 
cerca de um terço das emissões de China em 
2005 (Weber  et al., 2008).
cAs usinas supercríticas e ultrassupercríticas 
usam temperaturas e pressões de vapor mais 
elevadas para obter efi ciência mais elevada 
de 38% a 40% e de 40% a 42%, respectiva-
mente, comparada com as grandes centrais 
energéticas subcríticas com efi ciência média 
de 35% a 38%.
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Estima-se que os custos da mitigação para 
alcançar 450 ppm de CO2e sejam de 0,3 a 0,9% 
do PIB global em 2030, supondo-se que todas 
as ações da mitigação ocorram onde e quando 
forem mais econômicas (Figura 4.8).12 Essa 
estimativa se compara às despesas totais 
atuais de 7,5% do PIB no setor energético. 
Além disso, os custos da inércia – dos danos 
causados pelo maior aquecimento – podem 
exceder e muito esse custo da mitigação (ver 
a discussão sobre a análise de custo-benefício 
de política climática no Capítulo 1).

Alcançar 450 ppm de CO2e exige a ado-
ção de tecnologias com custos marginais de 
US$ 35 a US$ 100 por tonelada de CO2 em 
2030, para um investimento da mitigação 
anual global de US$ 425 bilhões a US$ 1 tri-
lhão em 2030 (Tabela 4.2) (Riahi; Grübler; 
Nakićenović, 2007; International Institute 
for Applied Systems Analysis, 2009; Knopf et 
al., no prelo; International Energy Agency, 
2008c). A economia futura de energia fi nal-
mente compensaria uma parte substancial 
do investimento inicial (International Energy 
Agency, 2008b; McKinsey & Company, 
2009a). Porém, seria necessário que boa parte 
desse investimento fosse feita nos próximos 
10 anos em países em desenvolvimento com 

  Northwest National Laboratory, combina um 
modelo de energia-economia-agrícola-uso 
do solo global detalhado com uma suíte de 
modelos associados de ciclo de gás, clima e 
degelo (Edmonds  et al., 2008). O Remind, 
desenvolvido pelo Potsdam Institute for 
Climate Impact Research, é um modelo de 
crescimento ideal que combina um modelo 
macroeconômico de cima para baixo com um 
modelo de energia de baixo para cima, que 
visa à maximização do bem-estar (Leimbach 
et al., no prelo). O Image, desenvolvido pela 
Agência de Avaliação Ambiental da Holanda, 
é um modelo de avaliação integrado que inclui 
o modelo de energia Timer 2 combinado com 
o modelo de política climática Fair-SiMCaP 
(Bouwman; Kram; Goldewijk, 2006). O quinto 
modelo é o Energy Technology Perspective da 
IEA, um modelo de otimização linear baseado 
no modelo de energia Markal (International 
Energy Agency, 2008b).

12  Os custos de mitigação incluem custos de 
investimento de capital adicional, de operação 
e manutenção e de combustível, comparados 
com a linha de base (Rao  et al., 2008; Knopf  
et al., no prelo; Calvin e at., no prelo; Riahi; 
Grübler; Nakićenović, 2007; International Ins-
titute for Applied Systems Analysis, 2009).
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Figura 4.9 Ações globais são essenciais para limitar 
o aquecimento a 2°C (450 ppm) ou a 3°C (550 ppm). Os 
países desenvolvidos sozinhos não poderiam colocar 
o mundo em uma trajetória 2°C ou 3°C, mesmo se 
reduzissem suas emissões a zero em 2050

Fonte: Adaptada de International Energy Agency (2008b) e 
Calvin  et al.  (no prelo).
Nota: Se as emissões relativas a energia dos países desen-
volvidos (cinza escuro) fossem reduzidas a zero, as emissões 
dos países em desenvolvimento (cinza claro), conforme o 
cenário de referência, ainda excederiam os níveis globais da 
emissão exigidos para alcançar os cenários de 550 ppm de 
CO2e e 450 ppm de CO2e (hachuras) em 2050.

Tabela 4.3 Circunstâncias diferentes do país exigem abordagem sob medida

Países Tecnologias e políticas de baixo carbono

Países de 
renda baixa

Expandir o acesso à energia com opções da rede e fora da rede.

Utilizar o uso efi caz de energia e energia renovável sempre que forem de 
custo mais baixo.

Remover os  subsídios sobre combustível fóssil.

Adotar um preço de recuperação de custo.

Pular para a geração distribuída, onde não existe infraestrutura de rede.

Países de 
renda média

Aumentar a efi ciência energética e energia renovável.

Integrar abordagens de transporte urbano para uso de baixo carbono.

Remover os subsídios do combustível fóssil.

Adotar um preço de recuperação de custo que inclua externalidades locais.

Promover pesquisa, desenvolvimento e demonstração em novas tecnologias.

Países de 
alta renda

Promover cortes profundos em emissões domésticas.

Adotar um preço sobre o carbono: comércio e troca ou imp osto sobre 
carbono.

Remover os subsídios do combustível fóssil.

Promover pesquisa, desenvolvimento e demonstração em novas tecnologias.

Mudar o estilo de vida de alto consumo de energia.

Fornecer fi nanciamento e tecnologias de baixo carbono aos países em 
desenvolvimento.

Fonte: Equipe de WDR.
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QUADRO 4.5   As tecnologias de energia renováveis têm enorme potencial, mas enfrentam restrições 

Biomassa

A biomassa moderna como combustível 
para energia, aquecimento e o transporte, 
tem o potencial mais elevado de mitiga-
ção de todas as fontes de energia renová-
vel (International Energy Agency, 2008b). 
Ela deriva da agricultura e dos resíduos 
fl orestais, assim como de culturas energé-
ticas não alimentares. O desafi o maior em 
usar resíduos da biomassa é confi abilidade 
em longo prazo da produção energética 
a custos razoáveis; os problemas princi-
pais são os limites logísticos e os custos 
de coleta do combustível. As culturas 
energéticas não alimentares, se não con-
troladas corretamente, competirão com a 
produção alimentar e poderão ter impacto 
indesejável nos preços dos alimentos (ver 
Capítulo 3). A produção de biomassa é 
igualmente sensível aos impactos físicos 
de um clima em mudança.

As projeções do futuro papel da bio-
massa são provavelmente superestimadas, 
dados os limites à fonte sustentável de 
biomassa, a menos que as tecnologias 
inovadoras aumentem substancialmente 
a produtividade. As projeções de mode-
los clima-energia indicam que o uso 
de biomassa poderia aumentar quase 
quatro vezes mais, em torno de 150-200 
exajoules, quase um quarto da energia 
primária do mundo em 2050 (International 
Energy Agency, 2008b; Riahi, Grübler e 
Nakić enović , 2007; International Institute 
for Applied Systems Analysis, 2009; Knopf 
et al., no prelo). Entretanto, o potencial 
técnico sustentável máximo de recursos da 
biomassa (resíduos e culturas energéticas 
não alimentares) sem interromper os recur-
sos alimentares e fl orestais variará de 80 a 
170 exajoules por ano até 2050 (German 
Advisory Council on Global Change, 2008; 
Rokityanskiy et al., 2006; Wise et al., 2009), 
e somente uma parte disso é realística e 
economicamente praticável. Além disso, 
alguns modelos climáticos dependem de 
captura e armazenamento do carbono 
baseado em biomassa, uma tecnologia 
não comprovada, para alcançar emissões 
negativas e comprar algum tempo na 
primeira metade do século (Riahi, Grübler 
e Nakić enović , 2007; International Institute 
for Applied Systems Analysis, 2009).

Alguns biocombustíveis líquidos, como 
etanol de milho, principalmente para o 
transporte, podem agravar e não melho-
rar as emissões de carbono em uma base 
do ciclo de vida. Os biocombustíveis de 
segunda geração, baseados em matéria-
prima lenho-celulósica, como palha, 
bagaço, grama de vegetação e madeira, 
prometem produção sustentável de alto 
resultado e emitem baixos níveis de gás 
de efeito estufa, mas estão ainda no está-
gio de P&D.

Solar
A energia solar, a fonte de energia 

mais abundante na Terra, é o setor 
energético renovável que mais cresce. 
A energia solar segue duas tecnologias: 
sistemas fotovoltaicos e energia solar 
concentrada. Os sistemas solares foto-
voltaicos convertem a energia solar dire-
tamente em eletricidade. A energia solar 
concentrada usa espelhos para focalizar a 
luz solar em um líquido de transferência 
que gere o vapor para impulsionar uma 
turbina convencional. A energia solar 
concentrada é muito mais econômica e 
oferece grande potencial para produzir 
energia de carga base, em larga escala 
para substituir centrais energéticas fós-
seis. Essa tecnologia, porém, requer água 
para arrefecer a turbina – uma restrição 
em desertos, onde as usinas solares 
tendem a ser instaladas. Assim, a expan-
são é limitada pela geografi a (porque a 
energia solar concentrada somente pode 
usar raios solares diretos) e pela falta 
da infraestrutura de transmissão e altas 
necessidades de investimento. A energia 
fotovoltaica depende menos da posição, 
é de construção mais rápida e apropriada 
para aplicações de geração distribuída e 
está fora da rede. Os aquecedores solares 
de água solares reduzem substancial-
mente o uso de gás ou eletricidade para 
aquecer água nos edifícios. A China 
domina o mercado global de aquecedo-
res solares de água, produzindo mais de 
60% da capacidade global.

Em valores atuais, a energia solar con-
centrada teria custos mais competitivos 
com o carvão, entre US$ 60 a US$ 90 por 
tonelada de CO2 (International Energy 
Agency, 2008b; Yates; Heller; Yeun, 2009). 
Mas, com aprendizado e economias de 
escala, a energia solar concentrada pode-
ria ter custo competitivo com carvão em 
menos de 10 anos, e a capacidade insta-
lada global poderia chegar a 45-50 giga-
watts em 2020 (Yates; Heller; Yeun, 2009).. 

Do mesmo modo, a energia solar fotovol-
taica tem um índice de aprendizado de 
redução de custo de 15% a 20%, a cada 
duplicação da capacidade instalada (Neij, 
2007). Uma vez que a capacidade global é 
pequena, as reduções de custo potenciais 
com o aprendizado são substanciais.

Energia eólica, hídrica e geotérmica
As energias eólica, hídrica e geotérmica 
são limitadas por recursos e locais apro-
priados. A energia eólica cresceu 25% 
por ano nos últimos cinco anos, com 
capacidade instalada de 120 gigawatts 
em 2008. Na Europa, em 2008, a energia 
eólica foi a mais instalada em compara-
ção a qualquer outro tipo de tecnologia 
geradora de eletricidade. No entanto, 
a mudança climática pode afetar os 

recursos eólicos, c om maior velocidade e 
padrões de variabilidade maiores (Pryor; 
Barthelmie; Kjellsttom, 2005).

A hidroenergia é a principal fonte reno-
vável de eletricidade mundial, respon-
dendo por 16% da potência mundial. Seu 
potencial é limitado pela disponibilidade 
dos locais apropriados (potencial econo-
micamente explorável global de 6 milhões 
de gigawatt-horas por ano) (International 
Energy Agency, 2008b), grandes exigên-
cias de capital, longos períodos de desen-
volvimento, questões sociais e ambientais 
e variabilidade do clima (principalmente 
recursos hídricos). Mais de 90% do poten-
cial economicamente praticável inexplo-
rado está em países em desenvolvimento, 
principalmente na África subsaariana, sul 
e leste da Ásia e América Latina (World 
Bank, 2008b). A África explora somente 8% 
de seu potencial de hidroenergia.

Para muitos países na África e no sul da 
Ásia, o comércio regional de hidroenergia 
poderia representar energia de baixo 
custo com zero emissão de carbono. Mas 
a falta de vontade e confi ança políticas e 
as preocupações sobre a segurança ener-
gética restringem esse comércio. E a maior 
variabilidade do clima afetará o ciclo hidro-
lógico. A seca ou o degelo poderiam tornar 
as fontes de hidroenergia pouco confi áveis 
em algumas regiões. Não obstante, após 
duas décadas da estagnação, a hidronergia 
está em expansão, particularmente na Ásia. 
Contudo, com a crise fi nanceira atual, está 
mais difícil obter fi nanciamento para aten-
der às grandes demandas de capital

A energia geotérmica pode fornecer 
energia, aquecimento e refrigeração. 
Atende 26% das necessidades de eletrici-
dade da Islândia e 87% de sua demanda 
de aquecimento em edifícios. Mas essa 
fonte de energia exige compromissos 
fi nanceiros importantes em pesquisa geo-
lógica inicial e na perfuração onerosa de 
poços geotérmicos.

Redes e medidores inteligentes
Com o uso de comunicações digitais nos 
dois sentidos entre centrais energéticas 
e usuários, as redes inteligentes podem 
equilibrar a oferta e demanda em tempo 
real, diminuir picos de demanda e ter a 
participação ativa dos consumidores na 
produção e no consumo de eletricidade. 
Com o aumento da parcela de geração 
dos recursos renováveis variáveis, como o 
vento e aumentos solares, uma rede inte-
ligente pode lidar melhor com fl utuações 
de energia (Worldwatch Institute, 2009). 
Ela pode permitir que os veículos elétricos 
armazenem energia quando necessário ou a 
vendam de volta à rede. Os medidores inte-
ligentes podem se comunicar com os con-
sumidores, que podem então reduzir custos 
mudando aparelhos ou períodos de uso.
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limites fi nanceiros. E a remoção dos obstá-
culos para reformar e direcionar o capital 
para investimentos de baixo carbono onde 
e quando forem necessários será complexa.

Uma opção menos complexa seria ter 
como meta uma concentração mais elevada – 
por exemplo, 550 ppm de CO2e. Essa concen-
tração está associada a uma probabilidade de 

50% de o aquecimento ultrapassar 3°C e com 
um risco mais elevado de danos dos impactos 
da mudança climática, mas prevê um tempo 
um pouco maior para novo pico das emissões 
(2030). Estas precisariam retornar aos níveis 
de hoje em 2050 e continuar a cair substan-
cialmente após. Os custos de mitigação de 
550 ppm de CO2e são um pouco mais baixos, 
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a. Emissões de CO2 do setor energético: análise de fatia para o Cenário Azul da IEA (450 ppm de CO2e)
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b. Emissões de CO2 do setor energético: análise de fatia para  Message B2 (450 ppm de CO2e) 
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 lado de demanda (26%)
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Figura 4.10 A lacuna em emissões entre para onde se dirige o mundo e para onde precisa ir é enorme, mas um 
leque de tecnologias de energia limpa pode ajudar o mundo a permanecer em 450 ppm de CO2e (2°C)

Fonte: Equipe de WDR, com base  em dados de Riahi, Grübler e Nakic enovic  (2007), International Institute for Applied Systems 
Analysis (2009) e International Energy Agency (2008b).
Nota: A mudança do combustível está indo do carvão para gás. As energias renováveis de não biomassa são energia solar, 
eólica, hídrica e geotérmica. A CAC fóssil compreende combustíveis fósseis com captura e armazenamento de carbono. Quando 
o potencial exato da mitigação de cada fatia puder variar sob modelos diferentes dependendo da linha de base, as conclusões 
totais permaneceraão as mesmas.
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Figura 4.11 O objetivo é empurrar tecnologias de baixo carbono de conceito não comprovado para uso amplo e reduções de emissão mais elevada

Fonte: Equipe de WDR, com base em dados do World Bank (2008a) e da International Energy Agency (2008a) (potencial da mitigação do Cenário Azul da IEA em 2050).
Nota: A Tabela 4.4 apresenta defi nições detalhadas do estágio do desenvolvimento de tecnologia. Um dado grupo tecnológico pode progredir por estágios diferentes ao mesmo 
tempo, mas em diferentes países e em escalas diferentes. A eólica, por exemplo, já compete em termos de custo com as centrais elétricas e de gás na maior parte dos Estados 
Unidos (Wiser; Bolinger, 2008). Entretanto, na China e Índia, a eólica pode ser econômica, mas não é fi nanceiramente viável em comparação às centrais a carvão. Assim, para 
que as tecnologias limpas sejam adotadas em mais lugares e em maior escala, devem se mover de cima para baixo na Tabela 4.4.

Tabela 4.4 Instrumentos da política sob medida para a maturidade das tecnologias

Nível de 
maturidade Condição

Problemas a serem 
tratados antes de ir para 

o estágio seguinte Sustentação de política

Tecnicamente 
viável

A ciência básica é provada e testada em 
laboratório ou em escala limitada. Algumas 
barreiras técnicas e de custo permanecem.

Desenvolvimento e 
demonstração para 
provar a viabilidade 
operacional em escala 
e  minimizar custos.
Interiorizar 
externalidades globais. 

Políticas de desenvolvimento de tecnologia:

P&D público e privado substancial e 
demonstração em grande escala.
Interiorizar externalidades globais com o imposto 
sobre carbono ou limite e comércio.
Transferência de tecnologia.

Comercial e 
economicamente 
viável

A tecnologia está disponível em fornecedores 
comerciais. Os custos projetados são 
bem-compreendidos. A tecnologia é 
economicamente viável, justifi cada por 
benefícios de desenvolvimento do país. Mas 
ainda não pode competir com os combustíveis 
fósseis sem subsídio e/ou a internalização de 
externalidade local.

Nivelamento do 
campo de ação entre 
a energia limpa e 
combustíveis fósseis.

Políticas domésticas para uma disputa justa:

Remover os subsídios sobre combustível fóssil e 
interiorizar externalidades locais.

Oferecer incentivos fi nanceiros para tecnologias 
de energia limpa.

Financeiramente 
viável

A tecnologia é fi nanceiramente viável para 
os investidores do projeto – competitiva em 
termos de custo com combustíveis fósseis ou 
com retornos fi nanceiros elevados e o período 
de reembolso curto para opções da demanda.

Falhas de mercado e 
barreiras impedem a 
adoção acelerada em 
todo o mercado.

Regulamentos com incentivos fi nanceiros para 
remover as falhas e as barreiras de mercado.
Apoio para que os mecanismos de realização e os 
programas do fi nanciamento expandam a adoção.
Educação do consumidor.

Amplo A tecnologia está sendo adotada amplamente 
em todo o mercado.

Fonte: Equipe de WDR.
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de 0,2 a 0,7% do PIB global em 2030 (Figura 
4.8a), e exigem a adoção de tecnologias com 
custos marginais de até US$ 25 a US$ 75 por 
tonelada de CO2 em 2030 (Figura 4.8b), para 
investimentos adicionais anuais de cerca de 
US$ 220 bilhões ao ano durante os próxi-
mos 20 anos (Knopf et al., no prelo; Calvin 
et al., no prelo; International Energy Agency, 
2008c). Alcançar esse objetivo mais modesto 
ainda exigiria reformas de políticas ainda 
mais abrangentes

Ação – imediata e global
Retardar as ações globais por mais de 10 
anos impossibilitaria a estabilização em 450 
ppm de CO2e (Raio et al., 2008; Internatio-
nal Energy Agency, 2008b; Mignone et al., 
2008).13 Há pouca fl exibilidade no tempo em 
que as emissões estão em pico. Para alcançar 
450 ppm de CO2e, as emissões globais de CO2 
relativas a energia deverão ter pico de 28 a 32 
gigatoneladas em 2020 de 26 gigatoneladas 
em 2005, e cair para 12 a 15 gigatoneladas até 
2050 (International Energy Agency, 2008b, 
2008c; Riahi; Grübler; Nakićenović, 2007; 
International Institute for Applied Systems 
Analysis, 2009; Calvin et al., no prelo). Essa 
trajetória requer o corte anual de emissões de 
2% a 3% de 2020 para a frente. Se as emissões 
aumentarem durante 10 anos além de 2020, 
elas teriam que ser reduzidas em 4% a 5% 
ao ano. Entretanto, as emissões aumentaram 
3% ao ano de 2000 a 2006, e, assim, a maio-
ria dos países está seguindo uma trajetória 
de alto carbono, em que as emissões de CO2 
globais totais ultrapassam as piores hipóteses 
projetadas pelo Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática (IPCC) (Raupach 
et al., 2007).

As adições de novas centrais energéticas, 
edifícios, estradas e ferrovias durante a pró-
xima década travarão na tecnologia e deter-
minarão a maior parte emissões até 2050 e 
além. Por quê? Porque capital energético tem 
longa vida – pode levar décadas para recu-
perar o custo de centrais energéticas, um 
século para que se transforme em infraestru-
tura urbana (Shalizi; Lecocq, 2009). Retar-
dar a ação aumentaria substancialmente os 
custos futuros de mitigação, aprisionando 

 13 Isso se aplica na ausência de uma tecnologia 
de geoengenharia efetiva e aceitável (ver dis-
cussão no Capítulo 3).

eficazmente o mundo na infraestrutura 
in tensiva de carbono por décadas. Mesmo 
as tecnologias existentes de energia limpa 
econômicas levarão décadas para penetrar 
inteiramente no setor energético. E dados os 
longos prazos de execução para o desenvol-
vimento de tecnologia nova, empregar tec-
nologias avançadas em larga escala a partir 
de 2030 exige ação ambiciosa hoje.

Além disso, retardar a ação levaria à adap-
tação dispendiosa, e depois adaptar a capaci-
dade existente, seja em centrais energéticas, 
seja em edifícios, seria muito mais oneroso 
que construir infraestrutura nova, efi ciente 
e de baixo carbono. O mesmo se aplica à 
reforma antecipada e forçada do capital ener-
gético inefi ciente. As economias de energia 
justificam frequentemente os investimen-
tos iniciais mais elevados em capital novo, 
mas são menos prováveis de cobrir a repo-
sição prematura do estoque. Mesmo o preço 
elevado do CO2 pode ser insufi ciente para 
mudar esse quadro (Philibert, 2007).

Para evitar esse aprisionamento, a escala e 
a taxa de urbanização apresentam uma opor-
tunidade ímpar, particularmente para países 
em desenvolvimento, de hoje tomar decisões 
importantes sobre a construção de cidades de 
baixo carbono com projetos urbanos com-
pactos, bom transporte público, edifícios 
efi cientes e veículos limpos.

Uma característica benéfica da inércia 
na infraestrutura da energia é que introdu-
zir tecnologias efi cientes de baixo carbono 
em novas infraestrutura oferece uma opor-
tunidade de seguir uma trajetória de baixo 
carbono. Os países em desenvolvimento 
instalarão pelo menos a metade de estoques 
importantes de energia de longa duração de 
agora a 2020 (McKinsey & Company, 2009b). 
Por exemplo, a metade do estoque das cons-
truções na China em 2015 terá sido cons-
truída entre 2000 e 2015 (World Bank, 2001). 
Há poucas oportunidades nos países desen-
volvidos, onde as construções residenciais 
tendem a ser reduzidas gradualmente – 60% 
do estoque previsto da construção residencial 
na França em 2050 já foram construídos. Esse 
fato restringe o potencial para reduções no 
aquecimento e na demanda por refrigeração, 
o que exige a modernização e a substituição 
da estrutura do imóvel. Na próxima década, 
porém, há algumas oportunidades abundan-
tes tanto nos países desenvolvidos quanto 
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naqueles em desenvolvimento para construir 
centrais energéticas novas com tecnologias de 
energia limpa, evitando, desse modo, fi car 
preso ainda mais a combustíveis altamente 
dependentes de carbono.

Pelos motivos defi nidos no Plano de Ação 
de Bali, que está servindo de base para as 
negociações atuais conforme a Convenção-
Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
Climática, os países desenvolvidos devem 
assumir a liderança no corte de emissões (ver 
Capítulo 5). Os países desenvolvidos sozinhos, 
contudo, não poderiam colocar o mundo 
em uma trajetória 2°C, mesmo se pudessem 
reduzir suas emissões a zero (Figura 4.9). Em 
2050, 8 bilhões dos 9 bilhões dos habitantes do 
planeta estarão no que hoje são os países em 
desenvolvimento, produzindo 70% das emis-
sões globais projetadas (International Energy 
Agency, 2008b; Calvin et al., no prelo; Riahi, 
Grübler e Nakićenović 2007; International 
Institute for Applied Systems Analysis, 2009). 
Os países desenvolvidos projetados podem, 

entretanto, prestar ajuda econômica e trans-
ferências de tecnologia de baixo carbono aos 
países em desenvolvimento, enquanto bus-
cam tecnologias avançadas de baixo carbono 
e demonstram que o crescimento de baixo 
carbono é viável (Tabela 4.3).

Atuação em todas as frentes técnicas e 
de política
Quais mudanças fundamentais precisam ser 
feitas no sistema energético para reduzir a 
diferença entre para onde o mundo é dire-
cionado e para onde precisa ir? A resposta 
está em um leque de tecnologias de ener-
gia efi ciente e limpa para reduzir a intensi-
dade energética e mudar para combustíveis 
de baixo carbono. Em tendências atuais, as 
emissões globais de CO2 relativas a energia 
aumentarão de 26 gigatoneladas em 2005 
para 43 a 62 gigatoneladas em 2050 (Inter-
national Energy Agency, 2008b; Calvin et al., 
no prelo; Riahi; Grübler; Nakićenović, 2007; 
International Institute for Applied Systems 

QUADRO 4.6  Tecnologias avançadas 

A captura e o armazenamento de car-

bono (CAC) podem reduzir emissões dos 
combustíveis fósseis em 85% a 95% e são 
fundamentais em desempenhar um papel 
importante para os combustíveis fósseis 
em um mundo restrito a carbono. Esse pro-
cesso envolve três etapas principais:

• Captura do CO2 de grandes fontes esta-
cionárias, como centrais energéticas ou 
outros processos industriais, antes ou 
depois da combustão.

• Transporte por tubulações para os locais 
de armazenamento.

• Armazenamento por meio da injeção do 
CO2 em locais geológicos, como: campos 
de óleo e gás esgotados para melhorar 
a recuperação do óleo e do gás, os leitos 
de carvão para melhorar a recuperação 
do metano do leito de carvão, formações 
salinas profundas e oceanos.

Atualmente, o CAC compete com carvão 
convencional apenas no preço de US$ 50 
a US$ 90 por tonelada de CO2 (Interna-
tional Energy Agency, 2008b). Ainda no 
estágio de P&D, é uma tecnologia imatura. 
O número de locais geológicos economi-
camente disponíveis perto das fontes de 
emissão de carbono varia muito de um 
país a outro. As oportunidades iniciais para 

redução de custos estão em campos petro-
líferos esgotados e em locais melhorados 
para recuperação do óleo, mas o armaze-
namento em aquíferos salinos profundos 
seria necessário também para cortes pro-
fundos de emissão. O CAC reduz também 
signifi cativamente a efi ciência das centrais 
energéticas e tem potencial de vazamento.

A prioridade em curto prazo deve ser 
incentivar projetos de demonstração em 
larga escala para reduzir custos e melho-
rar a confi abilidade. Quatro projetos de 
demonstração em larga escala estão em 
operação em Sleipner (Noruega), Weyburn 
(Estados Unidos-Canadá), Salah (Argélia) 
e Snohvit (Noruega), na maior parte da 
gaseifi cação do gás ou carvão. Juntos, esses 
projetos capturam 4 milhões de toneladas 
de CO2 por ano. A trajetória de 450 ppm de 
CO2e exige 30 centrais de demonstração 
em larga escala em 2020 (ibidem). A captura 
de CO2 das centrais energéticas de baixa 
efi ciência não é economicamente viável, 
portanto centrais energéticas novas devem 
ser construídas com tecnologias altamente 
efi cientes para mais tarde serem adaptadas 
para CAC. Devem ser criadas estruturas jurí-
dicas e reguladoras para a injeção do CO2 e 
atribuir responsabilidades em longo prazo. 
A União Europeia adotou uma diretriz para 
o armazenamento geológico de CO2, e 

os Estados Unidos propõem normas para 
CAC. As avaliações detalhadas de locais de 
armazenamento potenciais do carbono são 
igualmente necessárias, principalmente 
em países em desenvolvimento. Sem um 
esforço internacional maciço, resolver toda 
a cadeia de questões técnicas, jurídicas, 
institucionais, fi nanceiras e ambientais 
poderia levar uma década ou mais antes do 
aumento de seu uso. 

Os veículos híbridos são a uma opção 
potencial em curto prazo como meio da 
transição aos veículos elétricos plenos 
(ibidem). Combinam baterias com motor 
a combustão interna menores que per-
mitem que trafeguem metade do tempo 
com eletricidade fornecida pela rede por 
recarregamento noturno. Ao funciona-
rem com eletricidade gerada por energia 
renovável, emitem-se 65% menos CO2 do 
que um carro a gasolina (National Resour-
ces Defense Council, 2007). Entretanto, 
aumentam o consumo de eletricidade, e as 
reduções líquidas de emissão dependem 
da fonte da eletricidade. As melhorias e as 
reduções de custo signifi cativas na tecno-
logia de armazenamento da energia são 
necessárias. Os veículos elétricos são movi-
dos unicamente a baterias, mas exigem a 
capacidade muito maior da bateria do que 
híbrido e são mais caros.
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QUADRO 4.7  O papel da política urbana em conseguir cobenefícios de mitigação e 
desenvolvimento

Frequentemente, a urbanização é men-
cionada como um importante gerador de 
crescimento das emissões globais (Dod-
man, 2009), mas é mais bem compreendida 
com geradora importante de desenvolvi-
mento (World Bank, 2008f). Assim, é um 
elo fundamental entre política climática e 
desenvolvimento. A maioria de emissões 
ocorre nas cidades precisamente porque 
este é o lugar onde há a maior parte da 
produção e do consumo. A concentração 
elevada de população e atividade econô-
mica nas cidades pode realmente aumen-
tar a efi ciência – se houver as políticas 
corretas. Vários fatores clamam por uma 
pauta climática urbana.

Em primeiro lugar, algumas cidades 
mais densas são mais efi cientes em termos 
de energia e emissão (por exemplo, no 
setor de transporte; ver fi gura abaixo), e 
políticas locais são essenciais para incen-
tivar a densifi cação (World Bank, 2009b). 
Em segundo lugar, a infl uência forte e 
persistente da infraestrutura em decisões 
residenciais e comerciais de longo prazo 
reduz o potencial de resposta a variações 
de preço. O planejamento complementar 
e a regulamentação do uso do solo são, 
portanto, necessários. Em terceiro lugar, a 

interdependência dos sistemas que cons-
tituem a forma urbana – ruas e linhas de 
trânsito público, serviços de água, águas 
residuais e energia e construções residen-
ciais, comerciais e industriais – e que não 
são mudados facilmente, uma vez que os 
padrões iniciais são defi nidos, aumenta a 
urgência de projetar cidades de baixa emis-
são em países com urbanização rápida.

Como discutido no Capítulo 8, as cidades 
já estão se transformando em uma fonte 
de impulso político e promoverão ações 
da mitigação em nível internacional ao 
mesmo tempo que implementam as ini-
ciativas localmente. Ao contrário da ideia 
geral de que a tomada de decisão local se 
concentra em questões locais, mais de 900 
cidades dos Estados Unidos compromete-
ram-se em atender às metas do Protocolo 
de Kyoto ou ultrapassá-las, para reduzir as 
emissões de gases de efeito estufa (U.S. 
Conference of Mayors Climate Change Pro-
tection Agreement), enquanto o Grupo de 
Liderança Climáticas de Cidades C40, cujo 
objetivo é promover a ação para combater 
a mudança, abarca as principais cidades de 
todos os continentes.a

As cidades têm a habilidade única de 
responder a uma questão global como a 

mudança climática em nível local concreto. 
Muitas delas legislaram para limitar o uso 
de sacos de plástico, copos descartáveis 
ou água engarrafada. Essas iniciativas 
podem ser importantes como mensagem 
social, mas seu impacto ambiental tem sido 
mínimo até agora. Esforços mais profundos 
de maior impacto, como pedágio urbano, 
incentivos para construção verde, apoio 
para o projeto urbano que exija menos 
dependência do automóvel e a incorpo-
ração de preço do carbono em impostos 
sobre o solo e diretos de desenvolvimento, 
fi nalmente exigirão um impulso cultural 
mais detalhado para superar preferências 
enraizadas de estilo de vida (ou aspiracio-
nais) de alto carbono. Felizmente, muitas 
medidas promovidas pelas cidades, neces-
sárias para a mitigação, trazem benefícios 
para a adaptação à mudança climática, que 
reduzirá as compensações.

Fonte: Equipe de WDR.
a Disponível em: <http://www.c40cities.org/>. 
Além disso, United Cities and Local Gover-
nments e International Council for Local 
Environmental Initiatives têm uma defi nição 
comum que requer uma voz maior para cida-
des no processo de negociação da UNFCCC.
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Analysis, 2009).14 No entanto, uma trajetória 
de 450 ppm de CO2e exige que as emissões 
da energia sejam reduzidas para 12 a 15 giga-
toneladas, uma lacuna de mitigação de 28 a 
48 gigatoneladas em 2050 (Figura 4.10). Os 
modelos dependem de quatro tecnologias 
para fechar essa lacuna – uso efi caz da energia 
(a fatia maior), seguido por energia renová-
vel, captura e armazenamento do carbono e 
nuclear (International Energy Agency, 2008b; 
Riahi; Grübler; Nakićenović, 2007; Interna-
tional Institute for Applied Systems Analysis, 
2009; InterAcademy Council 2007).15

É necessário um leque dessas tecnologias 
para promover os cortes profundos em emis-
são exigidos pela trajetória de 450 ppm de 
CO2e com pouca despesa, porque cada um 
tem restrições físicas e econômicas, embora 
variem conforme o país. O uso efi caz de ener-
gia enfrenta barreiras e falhas de mercado. A 
energia eólica, hídrica e geotérmica é limitada 
pela disponibilidade de locais apropriados; a 
biomassa é restrita pela competição por terra 
e água de alimentos e fl orestas (ver Capítulo 
3); e a solar é ainda cara (Quadro 4.5). A 
energia nuclear levanta questões sobre a pro-
liferação de armas, gestão de resíduos e segu-
rança do reator. As tecnologias de captura e 
de armazenamento do carbono para centrais 
energéticas ainda não foram comercialmente 
comprovadas, têm custos elevados e podem 
ser limitadas pela disponibilidade de locais de 
armazenamento em alguns países.

A análise de sensibilidade para a incorpo-
ração das restrições a essas tecnologias sugere 
que não é possível alcançar 450 ppm de CO2e 
sem a utilização em larga escala de efi ciên-
cia energética, energia renovável e captura 
e armazenamento de carbono (Knopf et al., 
no prelo; Rao et al., 2008), e que reduzir o 
papel da energia nuclear exigiria aumentos 
substanciais na captura e no armazenamento 
de carbono baseados em combustível fóssil e 

 14 O tamanho das reduções de emissões neces-
sárias é altamente dependente dos cenários 
de linha de base, que variam muito entre os 
diferentes modelos.

15  Deve-se observar que as mudanças do uso do 
solo e as reduções de metano são também 
fundamentais em setores de não energia (ver 
Capítulo 3) para alcançar a trajetória de 450 
ppm de CO2e, principalmente para ganhar 
tempo no curto prazo para o desenvolvimento 
de tecnologia.

renovável (Rao et al., 2008; Calvin et al., no 
prelo; Knopf et al., no prelo). Entre as incer-
tezas importantes, estão a disponibilidade 
de captura e armazenamento de carbono e 
o desenvolvimento de biocombustíveis de 
segunda geração. Com as tecnologias conhe-
cidas de hoje, o espaço para a fl exibilidade no 
leque tecnológico é limitado.

Historicamente, entretanto, a inovação 
e as descobertas tecnológicas reduziram os 
custos de superar obstáculos técnicos enor-
mes, com a ação de políticas efi caz e opor-
tuna – um desafi o importante para o mundo 
atual. A chuva ácida e o exaurimento do ozô-
nio estratosférico são dois dos muitos exem-
plos que demonstram que as estimativas dos 
custos da proteção ambiental baseados na 
tecnologia existente antes da regulamentação 
são drasticamente exageradas (Barrett, 2003; 
Burtraw et al., 2005).

As políticas de desenvolvimento inteligen-
tes em termos climáticos precisam ser sob 
medida para maturidade de cada tecnologia e 
contexto nacional, e podem acelerar o desen-
volvimento e a distribuição dessas tecnolo-
gias (Figura 4.11 e Tabela 4.4).

Efi ciência energética.  Em curto prazo, 
a fonte maior e mais barata de redução de 
emissão é o aumento da efi ciência energé-
tica tanto na oferta quanto na demanda de 
em energia, indústria, construções e trans-
porte. As tecnologias já estabelecidas ofere-
cem reduções em curto prazo nas emissões 
de gases de efeito estufa com a captura de 
emissões de metano16 das minas de carvão, 
refugos sólidos municipais e queima de gás, 
e a redução de emissões de carbono grafi te 
de combustíveis de biomassa tradicional. 
Essas tecnologias podem também reforçar 
a segurança da mina de carvão e melhorar 
a saúde pública com a redução da poluição 
do ar (Scientifi c Expert Group on Climate 
Change, 2007). Várias medidas de efi ciên-
cia energética são fi nanceiramente viáveis 
para investidores, mas não totalmente con-
cretizadas. A concretização dessas medidas 
econômicas requerem regulamentos como 
normas e códigos de efi ciência – combina-

 16 Uma molécula de metano, um dos principais 
componentes do gás natural, tem 21 vezes 
mais potencial de aquecimento global do que 
uma molécula de CO2.
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dos com incentivos fi nanceiros, reformas 
institucionais, mecanismos de financia-
mento e educação – para corrigir falhas e 
barreiras de mercado.

Tecnologias de baixo carbono existentes do 
lado da oferta.  Em curto ou médio prazos, 
os combustíveis com emissão baixa ou zero 
para o setor energético – energia renovável 
e energia nuclear – estarão comercialmente 
disponíveis e poderão ser mais utilizados 
sob uma política e estrutura regulatória cor-
retas. As redes inteligentes e robustas podem 
melhorar a confi abilidade de redes elétricas 
e minimizar a parte negativa da confi ança 
na energia renovável variável e na geração 
distribuída (ver Quadro 4.5). A mudança 
de combustível do carvão para o gás natural 
também apresenta grandes riscos ao poten-
cial da mitigação, mas aumenta os riscos de 
segurança energética para os países impor-
tadores de gás. A maioria de tecnologias de 
energia renováveis é economicamente viá-
vel, mas ainda não é fi nanceiramente viável, 
portanto faz-se necessária alguma forma 
de subsídio (para interiorizar as externali-
dades) para que seu custo seja competitivo 
com os combustíveis fósseis. Adotar essas 
tecnologias em escala maior exigirá que os 
preços do combustível fóssil refl itam o custo 
de produção pleno e externalidades, mais 

incentivos fi nanceiros para adotar tecnolo-
gias de baixo carbono.

Tecnologias avançadas.  Quando as tecno-
logias comercialmente disponíveis puderem 
fornecer uma parte substancial da redução 
necessária em curto ou médio prazos (Inter-
national Energy Agency, 2008b; McKinsey & 
Company, 2009b), limitar o aquecimento a 
2°C exigirá o desenvolvimento e emprego 
de tecnologias (captura e de do carbono na 
energia e na indústria, biocombustíveis de 
segunda geração e veículos elétricos) em 
escala inédita e acelerada (Quadro 4.6). 
Políticas que estabeleçam um preço ade-
quado sobre o carbono são essenciais, como 
são os esforços internacionais para transferir 
tecnologias de baixo carbono aos países em 
desenvolvimento. Dado o prazo de execução 
longo para o desenvolvimento de tecnologia 
e a data antecipada de redução de emissão 
exigida para limitar os aumentos da tempe-
ratura a 2°C, os governos precisam aumen-
tar os esforços de pesquisa, desenvolvimento 
e demonstração hoje para acelerar a inova-
ção e emprego de tecnologias avançadas. Os 
países desenvolvidos precisarão assumir a 
liderança para concretizar essas tecnologias.

Faz-se necessária uma abordagem de siste-
mas integrada para assegurar políticas com-
patíveis para reduções de emissão em todo o 

QUADRO 4.8  A efi ciência energética enfrenta muitas barreiras e falhas de mercado e não mercado 

• Energia baixa ou subvalorizada. Os baixos 
preços da energia minam os incentivos 
para conservar a energia.

• Falhas regulatórias. Os consumidores que 
recebem aquecimento sem medição não 
têm incentivo para ajustar temperaturas, 
e a falta de um preço fi xado para o serviço 
público pode recompensar a inefi ciência.

• Uma falta do defensor institucional e capa-
cidade institucional fraca. As medidas de 
efi ciência energética são fragmentadas. 
Sem um defensor institucional para coor-
denar e promover o uso efi caz da energia, 
não é prioridade de ninguém. Além disso, 
há poucos provedores de serviços da efi -
ciência energética e sua capacidade não 
será estabelecida de um dia para outro.

• Incentivos ausentes ou malcolocados. As 
concessionárias de serviços públicos têm 
lucro gerando e vendendo mais eletri-
cidade, não conservando energia. Para 
a maioria de consumidores, o custo de 

energia é pequeno em relação a outras 
despesas. Como são os inquilinos que nor-
malmente pagam as contas da energia, 
os proprietários praticamente não têm 
incentivo para gastar em aparelhos ou na 
isolação efi cientes.

• Preferências do consumidor. As decisões 
do consumidor para comprar veículos são 
baseadas geralmente no tamanho, na velo-
cidade e na aparência, não na efi ciência.

• Custo iniciais mais altos. Muitos produtos 
efi cientes têm custos iniciais mais altos. 
Em geral, os consumidores individuais exi-
gem tempos muito curtos de reembolso e 
estão pouco dispostos a arcar com custos 
iniciais mais altos. Além de preferências, 
os clientes de baixa renda não têm recur-
sos para produtos efi cientes.

• Barreiras ao fi nanciamento e custos ele-
vados da transação. Muitos projetos da 
efi ciência energética têm difi culdade 
para obter fi nanciamento. Em geral, as 

instituições fi nanceiras não têm fami-
liaridade ou interesse no uso efi caz de 
energia, por causa do pequeno tamanho 
do negócio, dos custos elevados de 
transação e dos riscos elevados. A muitas 
empresas de serviços da energia falta 
garantia.

• Produtos não disponíveis. Alguns equipa-
mentos efi cientes estão prontamente dis-
poníveis em países de renda alta e média, 
mas não nos de renda baixa, onde as 
tarifas de importação elevadas reduzem a 
disponibilidade.

• Consciência e informações limitadas. Os 
consumidores têm informações limitadas 
quanto a custos, benefícios e tecnologias 
da efi ciência energética. As empresas 
estão pouco dispostas a pagar por audito-
rias de energia que os informariam sobre 
economias potenciais.

Fonte: Equipe de WDR.
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setor e em nível econômico. Os mecanismos 
baseados em mercado, tais como o sistema de 
limite e comércio de carbono ou um imposto 
sobre carbono (ver Capítulo 6), incentivam 
o setor privado a investir nas tecnologias 
de menor custo e de baixo carbono para 
promover cortes profundos nas emissões.

As abordagens integradas urbanas e de 
transporte combinam  planejamento urbano, 
transporte público, edifícios eficientes em 
termos de energia, geração distribuída das 
fontes renováveis e veículos limpos (Quadro 
4.7). As experiências pioneiras na América 
Latina de transporte rápido – faixas do ôni-
bus exclusivas, pré-pagamento de passagens e 
conexões intermodais efi cientes – são exem-
plos de transformação (de la Torre et al., 
2008). As mudanças modais para transporte 
de massa trazem grandes cobenefícios para 
o desenvolvimento de economia no tráfego, 
menos congestionamentos e melhora a saúde 
pública com redução da poluição do ar local.

As mudanças em comportamentos e esti-
los de vida para chegar a sociedades de baixo 
carbono exigirão um esforço educacional de 
consenso durante muitos anos. Mas com a 
redução de deslocamentos, aquecimento, 
refrigeração e o uso de aparelhos e do trans-
porte público, a mudança de estilo de vida 
poderia gerar redução nas  emissões anuais 
de CO2 em 3,5 a 5,0 gigatoneladas em 2030 
– 8% da redução necessária (ver Capítulo 8) 
(Mckinsey & Company, 2009a). 

Os governos não têm de esperar um 
acordo climático global – podem adotar 
políticas energéticas domésticas efi cientes e 
limpas agora, justifi cadas pelo desenvolvi-
mento e por cobenefícios fi nanceiros. Tais 
medidas domésticas de ganha-ganha podem 
ser de grande ajuda para diminuir a lacuna 
da mitigação,17 mas devem ser suplementa-
das por acordos internacionais sobre o clima 
para diminuir a lacuna restante.

Economia com uso eficaz da 
energia

Em todo o mundo, cada dólar adicional 
investido no uso efi caz de energia evita mais 

 17 O Estudo de Baixo Carbono do México identi-
fi cou que quase metade do potencial total para 
redução de emissões são intervenções com 
benefícios líquidos benéfi cos (Johnson et al., 
2008).

de dois dólares no investimento no lado da 
fonte, e as recompensas são mesmo mais ele-
vadas nos países em desenvolvimento (Bos-
seboeuf et al., 2007). Portanto, o uso efi caz 
de energia (negawatts) deve ser considerado 
no mesmo nível que medidas do lado de 
fornecimento tradicionais (megawatt) no 
planejamento do recurso de energia. O uso 
efi caz da energia reduz contas da energia para 
consumidores, aumenta a concorrência das 
indústrias e cria postos de trabalho. O uso 
efi caz da energia é essencial para a trajetória 
de 2°C, porque ganha tempo retardando a 
necessidade de construir a capacidade adicio-
nal quando as tecnologias de energia limpa 
avançadas forem desenvolvidas e introduzi-
das no mercado.

Os edifícios consomem quase 40% da 
energia final do mundo (International 
Energy Agency, 2008b; Worldwatch Insti-
tute, 2009), cerca de metade para aqueci-
mento interno e de água, e o restante para 
acionar aparelhos elétricos, como ilumina-
ção, condicionamento de ar e refrigeração 
(United Nations Environment Programme, 
2003). As oportunidades para melhorar o 
uso efi caz de energia estão no envoltório do 

QUADRO 4.9  Apenas o preço do carbono não é sufi ciente 

Apenas o preço do carbono não pode 
garantir a utilização em larga escala de 
energia efi ciente e limpa, porque não 
pode superar por completo as falhas e 
as barreiras de não mercado à inova-
ção e à difusão de tecnologias de baixo 
carbono (Economic and Technology 
Advancement Advisory Committee, 
2008). 

Em primeiro lugar, o preço trata 
apenas de uma entre muitas barreiras. 
Outros, como a falta de capacidade 
e de fi nanciamento institucionais, 
obstruem a provisão de serviços que 
economizem energia.

Em segundo lugar, a elasticidade 
de preço da demanda de energia é 
alta em longo prazo, portanto, em 
geral, é um tanto inelástica em curto 
prazo, porque as pessoas têm poucas 
opções em curto prazo para reduzir 
suas necessidades de transporte e 
uso de energia domiciliar em resposta 
às mudanças no preço do combus-
tível. Os preços de combustível para 
automóveis apresentam elasticidade 

histórica em curto prazo, variando 
apenas de -0,2 a -0,4 (Chamon; Mauro; 
Okawa, 2008), com uma resposta 
muito menor de -0,03 a -0,08 nos últi-
mos anos (Hughes; Knittel; Sperling, 
2008), mas com uma elasticidade de 
longo prazo que varia entre –0,6 e -1,1.

Em terceiro lugar, a elasticidade de 
baixo preço em adotar várias medidas 
da efi ciência energética pode igual-
mente ser um resultado de custos de 
oportunidade elevados em países em 
desenvolvimento de rápido cresci-
mento como a China. Um retorno de 
20% para uma medida da efi ciência 
é atraente, mas os investidores não 
podem investir em efi ciência se outros 
investimentos com riscos equivalentes 
têm retornos mais elevados.

Assim, as políticas robustas de preço 
são importantes mas não sufi cientes. 
Precisam ser combinadas com os regu-
lamentos para corrigir falhas do mer-
cado, remover barreiras de mercado e 
não mercado, e promover o desenvol-
vimento de tecnologia limpa.
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edifício (telhado, paredes, janelas, portas e 
isolamento), no aquecimento do espaço e 
de água, e nos aparelhos. Os edifícios apre-
sentam uma das opções de mitigação com 
melhor custo-benefício, com mais de 90% 
do potencial de mitigação realizável com um 
preço do CO2 inferior a US$ 20 por tone-
lada (Intergovernmental Panel on Climate 
Change, 2007). Estudos revelaram que as tec-
nologias existentes da efi ciência energética 
podem, de maneira rentável, reduzir de 30% 
a 40% do uso de energia em edifícios novos, 
quando avaliado com base em ciclo de vida 

(Brown; Southworth; Stovall, 2005; Burton 
et al., 2008).18

A maioria desses estudos teve por base os 
dados de países de alta renda, no entanto o 
potencial para economia com efi ciência ener-
gética em países em desenvolvimento pode 

 18 Uma análise abrangente da experiência empí-
rica baseada em 146 prédios verdes em 10 
países concluiu que os prédios verdes custam 
em média 2% a mais para construir do que os 
convencionais e poderiam reduzir o uso de 
energia em torno de 33% (Kats, 2008).

Tabela 4.5 Intervenções da política para eficiência energética, energia renovável e transporte

Área de 
política

Intervenções de gestão em efi ciência 
energética e do lado da demanda

Intervenções em energia 
renovável Barreiras tratadas

Em toda a 
economia

 Remoção de subsídios de combustível fóssil
 Imposto (imposto sobre combustível ou carbono)
 Limites quantitativos (limite e comércio)

Externalidades ambientais não incluídas no preço
Distorções regressivas ou de aumento de 
demanda dos subsídios para combustíveis fósseis

Regulamentos Alvos de efi ciência energética em toda a economia
Obrigações de efi ciência energética
Normas para aparelhos
Código de edifi cação
Metas de desempenho energético da indústria
Padrões de economia de combustível

Compra obrigatória e acesso 
aberto e justo à rede
Normas efi cientes de portfólio
Normas para combustíveis de 
baixo carbono
Normas tecnológicas
Interdisciplinaridade dos 
regulamentos

Falta de estrutura jurídica para produtores 
independentes de energia renovável 
Falta do acesso da transmissão pela energia 
renovável
Falta de incentivos e incentivos mal utilizados para 
economia 
Mentalidade orientada pela oferta
Exigências obscuras de multidisciplinaridade

Incentivos 
fi nanceiros

Incentivos fi scais
Subsídios de capital
Lucros dissociados de vendas
Descontos ao consumidor
Tarifas por tempo de uso
Impostos sobre combustível
Pedágios urbanos
Impostos baseados no tamanho do motor
Seguro ou imposto em distância percorrida pelo veículo
Impostos sobre picapes, SUV

Tarifa feed-in, medição líquida
Certifi cados verdes
Preço em tempo real
Incentivos fi scais
Subsídios de capital

Altos custos de capital
Normas para preços desfavoráveis
Falta dos incentivos para economia por parte de 
concessionárias e consumidores

Arranjos 
institucionais

Concessão de serviços públicos
Agências dedicadas à efi ciência energética
Corporação ou órgão independente
Empresas de serviços da energia (energy service 
companies – Esco)

Concessão de serviços 
públicos 
Produtores independentes de 
energia

Atores descentralizados em demasia

Mecanismos de 
fi nanciamento

Financiamento de empréstimo e garantias de 
empréstimo parciais 
Esco
Programa de gestão de efi ciência energética por 
concessionárias do lado da demanda, inclusive o 
fundo do benefício de sistema

Fundo do benefício de sistema
Gestão de riscos e 
fi nanciamento em longo  prazo
Empréstimos a 
concessionárias

Alto custo de capital e discrepância com 
empréstimos em curto prazo
Falta de garantia por parte das Esco e negócio de 
pequeno porte
Riscos elevados percebidos
Alto custo de transação
Falta da experiência e conhecimento

Promoção e 
educação

Rotulagem
Instalação de medidores
Educação do consumidor

Educação sobre os benefícios 
da energia renovável

Falta de informação e conscientização
Perda de confortos

Fonte: Equipe de WDR.
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QUADRO 4.10  Programas de efi ciência energética e energia renovável da Califórnia 

Líder em efi ciência energética nos Esta-
dos Unidos, a Califórnia manteve fi xo seu 
consumo de eletricidade per capita nos 
últimos 30 anos, substancialmente abaixo 
da média nacional do país (fi gura, painel a). 
Estima-se que as normas para aparelhos e 
os códigos de edifi cação, ao lado de incen-
tivos fi nanceiros para programas gestão de 
serviço público do lado de demanda, sejam 
 responsáveis por um quarto da diferença 
(fi gura, painel b). A Califórnia dissociou os 
lucros do serviço público das vendas em 
1982 e, recentemente, foi mais além ao 
“dissociar mais” – as concessionárias 
recebem dinheiro adicional se aten-
derem às metas de economia ou se as 
ultrapassarem. 

O programa de efi ciência energética do 
Estado tem um orçamento anual de US$ 
800 milhões, coletado de sobretaxas na 
tarifa na eletricidade e usado para com-
pra de serviço público, gestão do lado de 
demanda e pesquisa e desenvolvimento. 
O custo médio do programa é de apro-
ximadamente 3 centavos por quilowatt-
hora, muito menor do que o custo de 
fornecimento (fi gura, painel c). Para pro-
mover a energia renovável, o Estado está 
implementando padrões para a carteira de 
renováveis para aumentar a fatia de ener-
gia renovável na produção de eletricidade 
para 20% em 2010.

Em junho de 2005, a Califórnia foi o pri-
meiro Estado norte-americano a promulgar 
um decreto sobre mudança climática, 
defi nindo uma meta para redução dos 
gases de efeito estufa aos níveis de 2000 
em 2010, aos níveis de 1990 em 2020 e a 
80% abaixo dos níveis de 1990 em 2050. A 
projeção é que a efi ciência energética con-
tribua com 50% dessa redução.

Fonte: California Energy Commission (2007a), 
Rosenfeld (2007), Rogers, Messenger e 
Bender (2005) e Sudarshan e Sweeney (no 
prelo).
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O consumo de eletricidade per capita na Califórnia permaneceu fixo nos últimos 30 anos, 
graças sobretudo à gestão do lado da demanda e aos padrões de eficiência. O custo da 
eficiência energética é muito mais baixo do que o do fornecimento de eletricidade
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ser maior devido à baixa linha de base. Por 
exemplo, a tecnologia atual de aquecimento 
de espaço usada em edifícios chineses con-
some de 50% a 100% mais energia do que 
aquela usada na em Europa Ocidental. Tor-
nar as construções na China mais efi cientes 
em termos de energia adicionaria 10% aos 
custos de construção, mas economizaria 
mais de 50% dos custos de energia (Shalizi; 
Lecocq, 2009). As inovações tecnológicas 
como materiais de construção avançados 
podem aumentar mais as economias poten-
ciais de energia (ver Capítulo 7). Os projetos 
de emissão zero integrados ao imóvel, que 
combinem medidas da efi ciência energética 
com energia e calor locais de energia solar e 
de biomassa, são técnica e economicamente 
praticáveis – e os custos estão diminuindo 
(Brown; Southworth; Stovall, 2005).

A manufatura responde por um terço 
do uso de energia global, e o potencial para 
economias de energia na indústria é parti-
cularmente grande em países em desenvol-
vimento. As oportunidades principais são a 
melhoria da efi ciência do equipamento de 
uso intensivo de energia, como os motores e 
as caldeiras, e de indústrias de uso intensivo de 
energia, como ferro, aço, cimento, produtos 
químicos e petroquímicos. Uma das medidas 
com melhor custo-benefício é combinar calor 
e energias. As tecnologias e as melhores prá-
ticas existentes poderiam reduzir o consumo 

de energia no setor industrial em 20% a 
25%, o que ajudaria a diminuir as pegadas 
do carbono sem sacrificar o crescimento 
(International Energy Agency, 2008b). No 
México, a cogeração nas refi narias de Pemex, 
a gigante estatal petrolífera, poderia fornecer 
mais de 6% da capacidade de energia insta-
lada do país com custo negativo de mitigação 
(ou seja, a venda da eletricidade e do calor 
previamente desperdiçados geraria receita 
sufi ciente a mais do que deslocar os inves-
timentos exigidos) (Johnson et al., 2008).

Melhorar a efi cácia do combustível de veí-
culos – por exemplo, mudar para carros híbri-
dos – é o meio com melhor custo-benefício 
para cortar emissões no setor de transporte 
em médio prazo. O aprimoramento dos sis-
temas de transmissão (por exemplo, reduzir 
o tamanho motor a combustão interna con-
vencional) e a promoção de outras alterações 
de projeto, como peso mais baixo do veículo, 
melhor transmissão e os sistemas partida-
para com freio regenerativo, podem também 
melhorar a efi cácia do combustível.

Além disso, o planejamento urbano inte-
ligente – projeto urbano mais denso, mais 
compacto em termos de espaço e de uso misto 
que permita o crescimento próximo ao centro 
de cidades e dos corredores do trânsito para 
evitar o alastramento urbano – pode reduzir 
substancialmente a demanda de energia e as 
emissões de CO2. Reduz os quilômetros per-
corridos e possibilita depender de sistemas 
de energia distritais e integrados para o aque-
cimento (Brown; Southwort; Stovall, 2005; 
Economic and Technology Advancement 
Advisory Committee, 2008). No México, 
por exemplo, espera-se que o desenvolvi-
mento urbano adensado reduza emissões 
totais em 117 milhões de toneladas de CO2e 
de 2009 a 2030, com a adição de benefícios 
sociais e ambientais (Johnson et al. 2008).

Barreiras e falhas de mercado e não 
mercado
O grande potencial não utilizado para o uso 
mais efi caz de energia demonstra que a econo-
mia de energia barata não é fácil. As medidas 
fragmentadas e em escala reduzida da efi ci-
ência energética, envolvendo várias partes 
interessadas e dezenas de milhões de respon-
sáveis pelas decisões individuais, são funda-
mentalmente mais complexas do que opções 
em grande escala, do lado do fornecedor. Os 

QUADRO 4.11  Experiência do Grupo Banco Mundial com 
fi nanciamento de efi ciência energética 

O Banco Mundial e a Corporação Finan-
ceira Internacional (CFI) fi nanciaram 
vários projetos intermediários fi nan-
ceiros da efi ciência energética, princi-
palmente na Europa Oriental e no leste 
da Ásia. A CFI foi pioneira no uso de 
um mecanismo de garantia por meio 
dos bancos domésticos selecionados 
com o Fundo de Garantia de Efi ciência 
Energética da Hungria. Um Mecanismo 
Ambiental Global de US$ 17 milhões 
foi usado para garantir empréstimos no 
valor de US$ 93 milhões para investi-
mentos em efi ciência energética. Não 
foi preciso usar as garantias, o que deu 
confi ança aos bancos locais e familiari-
dade  com os empréstimos para efi ciên-
cia energética.

Uma das lições principais da experiên-
cia é a importância da assistência técnica, 
particularmente no início, para aumentar 
a consciência do uso efi caz da energia, 
promover treinamento e serviços de con-
sultoria aos bancos no desenvolvimento 
de mecanismos fi nanceiros e capacitar 
os colaboradores do projeto. Na Bulgária, 
os custos de transação para fomentar a 
capacidade institucional tanto para as ins-
tituições fi nanceiras quanto concessioná-
rias de energia – do conceito do projeto 
ao fechamento fi nanceiro – representam 
cerca de 10% de custos totais do projeto 
no início e espera-se que sejam reduzidos 
mais tarde, ao redor 5% a 6%.

Fonte: Equipe de WDR e Taylor et al. (2008).
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investimentos em efi ciência energética pre-
cisam de capital inicial, mas as economias 
futuras são menos reais, tornando tal investi-
mento arriscado se comparado com os negó-
cios baseados em ativos do abastecimento de 
energia. Há várias falhas e barreiras de mer-
cado, assim como barreiras de não mercado, 
para a efi ciência energética, e lidar com elas 
exige políticas e intervenções que implicam 
custos adicionais (Quadro 4.8). Outra ques-
tão interesse é o efeito ricochete: adquirir 
o equipamento eficiente reduz contas da 
energia, portanto os consumidores tendem 
a aumentar o consumo de energia, erodindo 
algumas reduções de energia. Mas, empirica-
mente, a repercussão é de pequena a mode-
rada, com efeitos em longo prazo de 10% a 

30% para o transporte pessoal e aquecimento 
e refrigeração de espaço (Sorrell, 2008), e estes 
podem ser abrandados com sinais do preço.

O preço deve refl etir o custo verdadeiro
Muitos países canalizam subsídios públicos, 
implícitos e explícitos, para os combustíveis 
fósseis, distorcendo decisões de investimento 
para a energia limpa. Estima-se que subsídios 
de energia nos 20 países em desenvolvimento 
com maior índice de subvenção sejam de 
cerca de US$ 310 bilhões ao ano, ao redor de 
0,7% do PIB mundial em 2007 (International 
Energy Agency, 2008c). A parte de leão dos 
subsídios reduz artifi cialmente os preços de 
combustíveis fósseis, fornecendo desincenti-
vos para a economia de energia e tornando 

QUADRO 4.12  Difi culdades na comparação de custos da tecnologia energética: uma questão de 
suposições

A comparação de custos de tecnologias de 
energia diferentes é complicada. Uma abor-
dagem frequentemente usada para compa-
rar tecnologias de geração de eletricidade 
baseia-se em custos por quilowatt-hora. Em 
geral, usa-se um método de nivelação de 
custos para comparar os custos econômicos 
de ciclo de vida de alternativas energéticas 
com os mesmos serviços de energia. Em pri-
meiro lugar, os custos principais são calcu-
lados usando um método simples de fator 
de recuperação de capital.a Este método 
divide o custo de capital em vários paga-
mentos iguais – um custo de capital anuali-
zado – durante a vida do equipamento. Em 
seguida, os custos de capital anualizados 
são adicionados à operação e à manutenção 
anuais (custos de O&M) e os custos de com-
bustível são utilizados para obter os custos 
nivelados. Portanto, os custos de capital, 
O&M, combustível, a taxa de desconto e um 
fator de capacidade são as principais causas 
determinantes de custos nivelados.

Na realidade, os custos são específi cos ao 
tempo e lugar. Os custos de energia reno-
vável têm ligação próxima aos recursos e 
lugares locais. Custos com vento, por exem-
plo, variam muito e dependem dos recursos 
eólicos específi cos ao lugar. Os custos de 
mão de obra e o tempo de construção são 
igualmente fatores-chave, particularmente 
para combustível fóssil e centrais nucleares. 
As fábricas a carvão chinesas, por exemplo, 
custam aproximadamente de um terço da 
metade dos preços de fábricas semelhantes 
internacionais. O longo prazo de constru-
ção das centrais nucleares contribui para os 
custos elevados nos Estados Unidos.

Em segundo lugar, a avaliação comparativa 
sensata e integrada de tecnologias de energia 
diferentes compara todos os atributos eco-
nômicos ao longo do ciclo de combustível 
primário para uma unidade de benefícios 
energéticos. A comparação entre os custos 
de energia renovável com combustível fóssil 
e nuclear deve considerar todos os serviços 
diferentes que proporcionam (energia de 
base ou intermitente). De um lado, as tec-
nologias de energia eólica, solar e hídrica 
produzem resultados variáveis, embora estes 
possam ser melhorados de várias maneiras, 
geralmente com custo adicional. De outro 
lado, as tecnologias de energia solar e eólica 
podem, em geral, ser licenciadas e construídas 
em tempo bem menor do que as usinas de 
combustível fóssil ou nuclear de grande porte.

Em terceiro lugar, as externalidades, 
como os custos ambientais e os valores da 
diversifi cação da carteira, devem ser incor-
poradas quando se comparam os custos de 
combustível fóssil e energia limpa. Um preço 
do carbono fará grande diferença no levan-
tamento de custos de combustíveis fósseis. 
A volatilidade do preço do combustível fóssil 
cria externalidades negativas adicionais. Um 
aumento de 20% no preço de combustível 
eleva os custos da geração em 16% para o 
gás e 6% para o carvão, deixando pratica-
mente intocada a energia renovável. Adi-
cionar fontes de energia renováveis fornece 
o valor da diversifi cação da carteira porque 
se protege contra a volatilidade de preços e 
fontes de combustível fóssil. Incluir esse valor 
na diversifi cação da carteira na avaliação das 
energias renováveis torna esse mecanismo 
mais atrativo (World Economic Forum, 2009).

Quando se trata de tecnologias novas, 
o potencial para a redução de custo deve 
igualmente ser calculado. A análise dinâ-
mica dos custos futuros de tecnologias 
novas depende das suposições feitas sobre 
a taxa de aprendizado – as reduções de 
custo associadas à duplicação da capaci-
dade. O custo da energia eólica caiu quase 
80% nos últimos 20 anos. As descobertas 
e as economias de escala da tecnologia 
podem conduzir a reduções de custo mais 
rápidas, um fenômeno que, esperam alguns 
especialistas, levará a reduções drásticas, 
em curto prazo, no preço das células solares 
(Deutsche Bank Advisors, 2008 – reduções 
projetadas de custo fotovoltaico).

Em análise fi nanceira, as diferenças no 
contexto institucional (fi nanciamento 
público ou privado) e as políticas gover-
namentais (impostos e regulamentos) 
são frequentemente o fator decisivo. As 
diferenças em custos do fi nanciamento são 
particularmente importantes para as tec-
nologias mais dispendiosas como eólica, 
solar e nuclear. Um estudo na Califórnia 
mostra que o custo de uma usina de ener-
gia eólicas varia muito mais do que o custo 
de uma usina de ciclo de gás combinado, 
com os termos diferentes de fi nanciamento 
para as concessionárias do setor privado 
(“comerciante”), de propriedade do investi-
dor ou públicas (California Energy Commis-
sion, 2007b).

a Fator de recuperação de capital = [i(1+i)n]/
[(1+i)n – 1], em que i é a taxa de desconto, e n, 
a vida ou o período de recuperação de capi-
tal dos sistemas.
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a energia limpa menos atraente fi nanceira-
mente (Stern, 2007).19 

A remoção dos subsídios do combustível 
fóssil reduziria a demanda por energia, incen-
tivaria a fonte da energia limpa e reduziria as 
emissões de CO2. A prova mais concludente 
mostra que os preços da energia mais eleva-
dos induzem um demanda substancialmente 
mais baixa (World Bank, 2008a). Se a Europa 
tivesse adotado a política dos Estados Uni-
dos de baixos impostos sobre o combustível, 
o consumo de combustível seria duas vezes 
maior do que é atualmente (Sterner, 2007). 
A remoção dos subsídios do combustível fós-
sil na energia e indústria poderia reduzir as 
emissões globais de CO2 em até 6% ao ano e 
as adicionaria ao PIB global (United Nations 
Environment Programme, 2008). 

Entretanto, a remoção desses subsídios 
não é tarefa simples – exige vontade polí-
tica forte. Os subsídios do combustível são 
frequentemente justifi cados como a prote-
ção dos pobres, mesmo que a maioria dos 
subsídios se destine aos consumidores mais 
ricos. Como abordado nos capítulos 1 e 2, a 
proteção social efi caz direcionada a grupos 
de renda baixa, em conjunto com a remoção 
em fase de subsídios do combustível fóssil, 
pode tornar a reforma política social viável 
e aceitável. É importante também aumentar 
a transparência no setor da energia, exigindo 
que empresas de serviços compartilhem 

 19 Uma pequena parcela de subsídios sustenta 
tecnologias de energia limpa, como US$ 10 
bilhões por ano para renováveis.

informações-chave, de modo que os gover-
nos e outras partes interessadas possam 
tomar decisões mais adequadas e promover 
avaliações sobre a remoção dos subsídios.

Os preços da energia devem refletir o 
custo de produção e incorporar externali-
dades ambientais locais e globais. A poluição 
urbana do ar pela combustão de combustível 
fóssil aumenta os riscos à saúde e causa mor-
tes prematuras. Doenças do trato respirató-
rio inferior causadas pela poluição do ar são 
a principal causa de mortalidade em países 
de renda baixa e contribuem signifi cativa-
mente para ônus global da doença (Ezzati et 
al., 2004). Na China, uma redução de 15% 
nos gases de efeito abaixo do cenário de refe-
rência em 2020 levaria de 125.000 a 185.000 
menos mortes prematuras anualmente em 
decorrência da poluição emitida pela pro-
dução de eletricidade e pelo uso de energia 
em domicílios (Wang; Smith, 1999). Dar um 
preço à poluição do ar local pode ser muito 
efi caz quando se pretende reduzir os custos 
relacionados à saúde.

O preço do carbono, por meio de um 
imposto sobre carbono ou sistema de limite 
e comércio (ver Capítulo 6), é fundamen-
tal para aumentar as tecnologias de energia 
limpa avançadas e nivelar o campo de ação 
com combustíveis fóssil.20 Esse imposto 

 20 Um imposto sobre carbono de US$ 50 por 
tonelada traduz-se em um imposto sobre 
energia a carvão de 4,5 centavos por quilo-
watt-hora ou um imposto sobre petróleo de 
45 centavos por galão (12 centavos por litro).

QUADRO 4.13  A Dinamarca apoia o crescimento econômico ao cortar emissões

Entre 1990 e 2006, o PIB da Dinamarca 
cresceu aproximadamente 2,3% ao ano, 
mais do que a média europeia de 2%. Esse 
país reduziu também as emissões de car-
bono em 5%.

As políticas sadias dissociaram as emis-
sões do crescimento. A Dinamarca, com 
outros países escandinavos, implementou 
o primeiro imposto de carbono sobre com-
bustíveis fósseis do mundo, no começo dos 
anos 1990. Ao mesmo tempo, o país adotou 
uma escala das políticas para promover o 
uso de energia sustentável. Hoje, aproxi-
madamente 25% da geração de eletrici-
dade da Dinamarca e 15% do consumo de 
energia primária vêm da energia renovável, 

principalmente eólica e biomassa, com a 
meta de aumentar o uso de energia reno-
vável para pelo menos 30% em 2025. A 
associação nórdica de energia, com mais 
de 50% de energia hidráulicas, fornece a 
fl exibilidade de exportar o excesso da pro-
dução de energia eólica e importar energias 
hídricas norueguesas durante períodos de 
baixos recursos eólicos. Vestas, a principal 
companhia eólica, emprega 15.000 pessoas 
e responde por um quarto do mercado 
global de turbinas eólicas. Em 15 anos, as 
exportações dinamarquesas de tecnologia 
renovável alcançaram US$ 10,5 bilhões.

Além disso, com sua baixa intensidade 
em energia de carbono, a Dinamarca tem a 

mais baixa intensidade energética na Europa, 
um resultado de códigos de edifi cação e 
de aparelhos rígidos e acordos voluntários 
para economia de energia na indústria. As 
distribuições de energia e calor com base 
em redes de calor distritais fornecem 60% do 
aquecimento de inverno do país, com mais 
de 80% provenientes de calor anteriormente 
desperdiçado na produção de eletricidade.

Fonte: Equipe de WDR, com base no World 
Resources Institute (2008). Cf. também docu-
mento sobre o mix da energia da Dinamarca 
– disponível em: <http://ec.europa.eu/energy/
energy_policy/doc/factsheets/mix/mix_dk_
en.pdf>. Acesso em: 27  ago. 2009.
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poderá gerar incentivos e reduz riscos para 
investimentos privados e inovações em tec-
nologias de energia eficiente e limpa em 
maior escala (ver Capítulo 7) (Philibert, 
2007). Os países desenvolvido devem liderar 
no preço do carbono. Os interesses legítimos 
incluem a proteção aos pobres contra os altos 
preços da energia e a compensação das indús-
trias perdedoras, particularmente em países 
em desenvolvimento. As redes de segurança 
sociais e o apoio de renda não distorcido, pos-
sivelmente com uso das receitas geradas pelo 
imposto sobre carbono ou leilão de licença do 
carbono, podem ajudar (ver capítulos 1 e 2).

Apenas a política de preço não é 
sufi ciente; as políticas de efi ciência 
energética são igualmente 
fundamentais
Apenas as políticas de preço de carbono não 
serão sufi cientes para assegurar o desenvol-
vimento e a distribuição em ampla escala 
do uso de efi ciência energética e tecnologias 
de baixo carbono (Quadro 4.9). A efi ciên-
cia energética enfrenta barreiras distintas em 

setores diferentes. Para a energia, sobre a qual 
um pequeno número de responsáveis pelas 
decisões determina se as medidas de efi ciên-
cia energética serão adotadas, provavelmente 
os incentivos fi nanceiros serão efi cazes. Para 
o transporte, os edifícios, a ind ústria – em 
que a adoção é uma função das preferências 
e exige a ação próxima por muitos indivíduos 
descentralizados –, a demanda de energia é 
menos responsiva aos sinais do preço, e os 
regulamentos tendem a ser mais eficazes. 
Vários instrumentos da política podem repe-
tir os sucessos comprovados de remoção de 
barreiras à efi ciência energética.

Regulamentos.  As metas de intensidade 
energética, os padrões de aparelhos, os códi-
gos de edifi cação, as metas de desempenho 
da indústria (consumo de energia por uni-
dade de saída) e os padrões de efi ciência de 
combustível em nível econômico estão entre 
as medidas com melhor custo-benefício. 
Mais de 35 países têm metas nacionais da 
efi ciência energética. A França e o Reino 
Unido foram mais além em suas obrigações 

QUADRO 4.14  Leis sobre feed-in, incentivos fi scais e padrões de carteira de renováveis na 
Alemanha, China e nos Estados Unidos

Os países em desenvolvimento respondem 
por 40% da capacidade de energia renová-
vel global. Em 2007, 60 países, incluindo 23 
em desenvolvimento, apresentaram polí-
ticas de energia renovável (REN 21, 2008). 

Os três países com a maior capacidade 
instalada de energia renovável nova são 
Alemanha, China e Estados Unidos.

Lei sobre feed-in na Alemanha
No começo da década de 1990, pratica-
mente não existia, na Alemanha, o setor 
de energia renovável. Hoje o país é um 
conhecido líder mundial em energia reno-
vável; esse setor vale bilhões de dólares 
e criou 250.000 novos postos de trabalho 
(Federal Ministry for the Environment, 
2008). O governo aprovou uma Lei sobre 
Feed-in de Eletricidade em 1990, exigindo 
que as concessionárias comprassem ele-
tricidade gerada por todas as tecnologias 
renováveis a preço fi xo. Em 2000, a Lei 
sobre Energia Renovável alemã defi niu as 
tarifas para feed-in para várias categorias de 
energia renovável por 20 anos, com base 
em seus custos de geração e capacidade 
de geração. Para incentivar reduções de 
custo e inovação, os preços serão reduzidos 

com o tempo com base em uma fórmula 
predeterminada. A lei também distribuiu 
os custos graduais entre energias eólica e 
convencional entre todos os consumidores 
de serviços públicos no país (Beck; Martinot, 
2008).

Lei sobre energia renovável de China 

e concessão eólica
A China foi um dos primeiros países em 
desenvolvimento a aprovar uma lei sobre 
energia renovável, e, hoje, sua capacidade 
de energia renovável é a maior do mundo, 
respondendo por 8% do fornecimento 
dede sua energia e 17% de eletricidade 
(REN 21, 2008). A lei defi niu as tarifas feed-
in para energia de biomassa, mas as tarifas 
das energias eólicas são defi nidas por um 
processo de concessão. As concessões eóli-
cas foram introduzidas pelo governo em 
2003 para aumentar a capacidade eólica 
e reduzir os custos. As ofertas vencedoras 
para as rodadas iniciais estavam abaixo 
dos custos médios e desanimaram tanto 
os desenvolvedores quando os fabricantes 
domésticos. As melhorias no esquema da 
concessão e as tarifas feed-in provinciais 
colocaram a China em segundo lugar em 

termos de capacidade eólica instalada em 
2008. A meta do governo de 30 gigawatts 
de energia eólica para 2020 provavelmente 
será alcançada antes do tempo. A indústria 
eólica de transformação doméstica foi 
impulsionada pela exigência do governo 
de 70% de conteúdo local e de novos 
modelos de transferência de tecnologia 
para contratar e adquirir institutos de pro-
jeto internacionais.

Incentivos fi scais federais para 

produção e padrões da carteira de 

renováveis nos Estados Unidos
A concessão de incentivos fi scais 
federais para produzir a eletricidade 
de energia renovável trouxe aumentos 
signifi cativos de capacidade, mas 
a incerteza de sua prorrogação a 
cada ano produziu altos e baixos no 
desenvolvimento de energia eólica nos 
Estados Unidos. Atualmente, 25 Estados 
têm padrões para a carteira de renováveis. 
Como consequência, em 2007, a energia 
eólica foi responsável por 35% da nova 
capacidade de geração, e o país conta com 
a maior capacidade eólica instalada do 
mundo (Wiser; Bolinger, 2008).
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da efi ciência energética obrigando as empre-
sas energéticas a cumprir cotas de poupança 
de energia. No Japão, os padrões de desem-
penho de efi ciência energética exigem que as 
concessionárias de serviços públicos alcan-
cem economias da eletricidade iguais a uma 
porcentagem do conjunto de suas vendas 
da linha de base ou carga (World Business 
Council for Sustainable Development, 2008). 
Brasil, China e Índia têm leis da efi ciência 
energética, mas, como em todos os contex-
tos, a efi cácia depende da aplicação. Outras 
opções incluem a retirada obrigatória em 
fase das lâmpadas incandescentes.

Cumprir os padrões da eficiência pode 
evitar ou adiar a adição de capacidade nova 
da central energética e a redução de preços 
de consumo. E as metas de desempenho 
industriais da energia podem fomentar a 
inovação e aumentar a concorrência. Para 
as construções novas na Europa, as econo-
mias de energia cumulativas dos códigos de 
edifi cação são aproximadamente 60% para 
aquelas construídas antes do primeiro cho-
que de petróleo na década de 1970 (World 
Energy Council, 2008). Os padrões de efi -
ciência de refrigeração nos Estados Unidos 
economizaram 150 gigawatts na demanda 
de energia de pico nos últimos 30 anos, mais 
do que a capacidade instalada do programa 
nuclear norte-americano (Goldstein, 2007). 
Os padrões de efi ciência e programas de rótu-
los custam aproximadamente 1,5 centavo 
de dólar por quilowatt-hora, muito menos 
do que qualquer opção de fornecimento de 

energia (Meyers; McMahon; McNeil, 2005). 
Nos Estados Unidos, o preço médio dos 
refrigeradores caiu mais da metade desde 
a década de 1970, enquanto sua eficiência 
aumentou 75% (Goldstein, 2007).

Incentivos fi nanceiros.  Em muitos países 
em desenvolvimento, a aplicação fraca dos 
regulamentos é um problema, pois pre-
cisam ser suplementados com incentivos 
fi nanceiros para consumidores e produto-
res. Os consumidores de baixa renda são 
mais sensíveis aos custos iniciais mais ele-
vados de produtos efi cientes. Os incentivos 
fi nanceiros para compensar esses custos 
iniciais, como descontos ao consumidor e 
hipotecas efi cientes em termos de energia,21 
podem mudar o comportamento do con-
sumidor, aumentar a disponibilidade e 
superar barreiras à entrada do mercado por 
produtores novos e efi cientes. Além disso, 
os regulamentos são igualmente vulneráveis 
a efeitos de ricochete, portanto as políticas 
de preço são necessárias para desestimular 
o consumo. Os impostos sobre combustí-
vel provaram ser um recurso com melhor 
custo-benefício para reduzir a demanda de 
energia para transporte, junto com pedá-
gios urbanos e impostos sobre seguro ou 
veículos com base em quilômetro rodado e 
impostos mais altos sobre picapes e utilitá-
rios esportivos (Tabela 4.5).

A administração das concessionárias de 
serviço público do lado da demanda pro-
duziu grande economia de energia, o que 
resultou de um processo que dissociou os 
lucros da concessão da venda de eletricidade 
para que a empresa pudesse economizar. 
As agências reguladoras preveem demanda 
e permitem que as concessionárias cobrem 
um preço para que estas possam recuperar 
os custos e obter um retorno fi xo com base 
na previsão. Se a demanda estiver abaixo do 
esperado, a agência reguladora permitirá a 
elevação do preço para que a concessionária 
lucre; se for mais alta, a agência reguladora 
cortará os preços para devolver o excesso aos 
consumidores (Quadro 4.10).

 21 Uma hipoteca efi ciente em termos de ener-
gia permite que tomadores de empréstimos 
tenham direito a uma hipoteca maior que 
inclua as economias de energia obtidas de 
medidas de efi ciência energética em casa.

0

Redução de custo por fator (US$/watt)

$10

$5
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$20

$25

Preço
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Eficiência Outro Inexplicado Preço de 2001

$25,30

$3,68

43%

30%

22% 5%

Efeito previsto da demanda

P&D

Figura 4.12  A energia solar fotovoltaica está se tornando barata graças a P&D e maior 
demanda esperada da produção em larga escala 

Fonte: Adaptada de Nemet (2006).
Nota: A redução de custo é expressa em dólares de 2002. As barras mostram a parcela da redução no custo 
energia solar fotovoltaica de 1979 a 2001, conforme fatores diferentes, como o tamanho da usina (determinado 
pela demanda prevista) e efi ciência melhorada (que é conduzida pela inovação de P&D). A categoria “outro” 
inclui reduções no preço do silicone de entrada (12%) e vários fatores bem menores (que incluem as quan-
tidades reduzidas de silicone necessárias para uma dada saída da energia e taxas mais baixas de produtos 
rejeitados por erro de fabricação).
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Reforma institucional.  Um defensor ins-
titucional, como uma agência dedicada à 
efi ciência energética, é essencial para coor-
denar as várias partes interessadas e pro-
mover e controlar programas da efi ciência 
energética. Mais de 50 países, desenvolvidos 
e em desenvolvimento, têm uma agência 
nacional de efi ciência energética. Pode ser 
uma agência governamental com foco em 

energia limpa ou uso efi caz da energia (o 
mais comum), como o Departamento de 
Desenvolvimento de Energia Alternativa e 
Efi ciência na Tailândia, ou uma corporação 
ou um órgão independente, como a Corpo-
ração Coreana de Gestão Energética. Para 
alcançar resultados bem-sucedidos, exigem 
recursos adequados, habilidade para atrair 
várias partes interessadas,  independência na 

QUADRO 4.15  Energia solar concentrada no Oriente Médio e norte da África 

A Usina Solar Mediterrânea geraria 20 
gigawatts de energia solar concentrada 
e outra capacidade de energia renovável 
em 2020 para atender às necessidades 
de energia nos países norte-africanos 
e levantinos, e exportar energia para 
Europa. Essa usina ambiciosa podia 
derrubar os custos de energia solar 
concentrada o bastante para torná-la 
competitiva com combustíveis fósseis. A 
energia solar concentrada em menos de 
1% de área do deserto do Saara (ver mapa 
abaixo) atenderia às necessidades totais 
de energia da Europa.

O fi nanciamento dessa iniciativa solar será 
um desafi o e tanto, mas trará excelente opor-
tunidade para uma parceria entre os países 
em desenvolvimento e desenvolvidos para 
aumentar a energia renovável em favor da 
Europa e do norte da África.

Em primeiro lugar, a demanda por eletri-
cidade verde e as tarifas feed-in atraentes da 
energia renovável na Europa podem melho-
rar signifi cativamente a viabilidade fi nanceira 
da energia solar concentrada.

Em segundo lugar, fundos bilaterais e 
multilaterais – como o Mecanismo de Meio 
Ambiente Global e o Fundo de Tecnologia 

Limpa – seriam necessários para subsídios 
ao investimento, fi nanciamento concessionário 
e melhor receita para cobrir os custos incre-
mentais da energia solar concentrada, particu-
larmente para a porção que atende à demanda 
de mercados domésticos no Oriente Méd io e 
norte da África.

Em terceiro lugar, um programa bem-suce-
dido também requer ação política dos governos 
da região, com a criação de um ambiente de 
possibilidade para a energia renovável e remo-
ção dos subsídios sobre os combustíveis fósseis.

Fonte: Equipe de WDR.

Irradiação solar direta global média anual
(quilowatt-horas por metro quadrado por dia)

1      2       3       4       5       6       7      8 

Necessário para 
a tecnologia solar 
concentrada     9

Radiação solar normal direta global (quilowatt-horas por metro quadrado por dia)

Fonte: United Nations Environmental Program, Solar and Wind Energy Resource Assessment – disponível em: <http://swera.unep.net/index.php?id=metainfo&rowid=277&
metaid=386>. Acesso em: 21 jul. 2009.
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tomada de decisão e  monitoramento con-
vincente de resultados (Energy Sector Mana-
gement Assistance Program, 2008).

As empresas de serviços da energia (Esco) 
proporcionam serviços da efi ciência energé-
tica como auditoria, recomendações de medi-
das de poupança de energia e fi nanciamento 
aos clientes, e também são agregadoras de 
projeto. A maioria das Esco teve difi culdade 
em obter o fi nanciamento adequado dos ban-
cos comerciais por causa dos fracos demons-
trativos fi nanceiros e dos riscos mais elevados 
percebidos de empréstimos dependentes de 
receitas de economia de energia. Políticas, 
fi nanciamento e apoio técnico dos governos 
e dos bancos de desenvolvimento internacio-
nais podem reforçar as Esco e popularizar seu 
modelo comercial. Na China, por exemplo, 
após uma década de capacitação com apoio 
do Banco Mundial, o setor Esco passou de 
três companhias em 1997 para mais de 400 e 
em 2007 contava com mais de US$ 1 bilhão 
em contratos de desempenho de energia 
(World Bank, 2008d).

Mecanismos de fi nanciamento.  O desen-
volvimento e a operação de serviços de efi -
ciência energética para investimento em 
efi ciência energética são, sobretudo, questões 
institucionais. A falta do capital doméstico 
raramente é um problema, mas os sistemas 
de organização e institucionais inadequados 
para o desenvolvimento de projetos e acesso 
aos fundos podem ser uma barreira ao fi nan-
ciamento. Os três mecanismos de fi nancia-
mento principais para projetos da efi ciência 
energética são Esco, programas de gestão de 
demanda de serviço público e fi nanciamento 
de empréstimo e esquemas de garantia par-
cial de empréstimo que operam nos bancos 
comerciais, como agências especializadas, ou 
como crédito rotativo (Taylor et al., 2008).

O empréstimo por meio dos bancos 
comerciais locais é a melhor perspectiva para 
a sustentabilidade do programa e impacto 
máximo. As instituições financeiras inter-
nacionais apoiam programas de risco com 
garantia parcial para mitigar os riscos de 
projetos de efi ciência energética para ban-
cos comerciais, aumentando a confi ança dos 
bancos em fomentar fi nanciamento da efi ci-
ência energética (Quadro 4.11). Os créditos 
rotativos dedicados são outra abordagem 
comum, principalmente nos países onde o 
investimento no uso efi caz da energia está nas 
fases iniciais e os bancos não estão prontos 
para fornecer fi nanciamento (World Bank, 
2008b). Essa abordagem é transitória, e a sus-
tentabilidade, uma questão importante.

A gestão de serviço público do lado 
de demanda é geralmente financiada por 
meio de um fundo do benefício de sistema 
(fi nanciado por um acréscimo da tarifa em 
quilowatt-horas a todos os consumidores da 
eletricidade), que é mais sustentável do que 
orçamentos governamentais. Administrados 
por concessionárias ou agências dedicadas à 
efi ciência energética, os fundos cobrem cus-
tos graduais de migração dos combustíveis 
fósseis para energia renovável, os descontos 
ao consumidor, empréstimos concessioná-
rios, pesquisa e desenvolvimento, educação 
do consumidor e auxílio ao consumidor de 
baixa renda.

Compras públicas.  A compra no atacado 
de produtos com efi cácia energética pode 
reduzir substancialmente os custos, atrair 
contratos e empréstimos de banco maiores e 
reduzir os custos da transação. Em Uganda e 
no Vietnã, a compra de mais de 1 milhão de 
lâmpadas fl uorescentes compactas em cada 
país reduziu bem o custo das lâmpadas e 
melhorou a qualidade do produto por meio 

 “Se nada for feito, perderemos nosso amado planeta. É nossa 

responsabilidade coletiva encontrar soluções altruístas e rápido, antes 

que seja muito tarde para reverter o dano causado todos os dias.”

 – Maria Kassabian, 10 anos, Nigéria.
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de especifi cações técnicas e de garantia; 
uma vez instaladas, cortam a demanda de 
pico em 30 megawatts.22 A compra pública 
por meio de agências governamentais, 
geralmente um dos maiores consumidores 
de energia em uma economia, pode redu-
zir custos e demonstrar o compromisso e a 
liderança do governo em efi ciência energé-
tica. Mas deve haver mandatos, incentivos e 
normas da compra e cotação (Energy Sector 
Management Assistance Program, 2009).

Educação do consumidor.  A educação 
do consumidor pode ocasionar mudanças 
no estilo de vida e escolhas mais informa-
das, como rótulos de efi ciência energética 
e maior uso de medidores da eletricidade e 
calor, principalmente medidores inteligen-
tes. As campanhas de conscientização do 
consumidor são mais efi cazes em conjunto 
com regulamentos e incentivos fi nancei-
ros. Com base na experiência no campo da 
saúde pública, as intervenções para mudar 
comportamentos são necessárias em vários 
níveis – político, físico, no meio ambiente 
(projeto de cidades com locais para pedes-
tres e edifícios verdes), sociocultural (meios 
de comunicações), interpessoal (contatos 
face a face) e individual (ver Capítulo 8) 
(Armel, 2008).

Aumento das tecnologias 
existentes de baixo carbono

A energia renovável poderia contribuir com 
cerca de 50% para o mix de energia em 2050 
(International Energy Agency, 2008b; Riahi; 
Grübler; Nakićenović 2007; International 
Institute for Applied Systems Analysis, 2009). 
Com a redução dos custos de energia reno-
vável nas últimas duas décadas, as energias 
eólica, geotérmica e hídrica já competem 
em termos de custos com os combustíveis 
fósseis.23 A energia solar ainda é cara, mas 
espera-se que os custos declinem rapida-
mente ao longo da curva de aprendizado nos 
próximos anos (Quadro 4.12). Com preços 

 22 Cada lâmpada custa cerca de US$ 1 em progra-
mas de compra de alto volume, em vez de US$ 
3 a US$ 5, mais outro dólar para os custos de 
transação para distribuição, conscientização, 
promoção, monitoramento, verifi cação e testes.

 23 Os custos de energia eólica, geotérmica e 
hídrica variam muito e dependem dos recur-
sos e locais.

crescentes do combustível fóssil, a lacuna do 
custo está se fechando. As energias de bio-
massa e hídrica podem fornecer a energia de 
base, mas aquelas dos tipos solar, geotérmica 
e eólica são intermitentes.

Uma parcela grande de recursos inter-
mitentes no sistema de rede pode afetar a 
confiabilidade, mas há várias maneiras de 
tratá-la – por meio de energia hídrica ou 
armazenamento bombeado, gestão de carga, 
instalações de armazenamento de energia, 
interconexão com outros países e por redes 
inteligentes (International Energy Agency, 
2008a). Redes inteligentes podem melhorar 
a confi abilidade de redes da eletricidade ao 
incorporarem energia renovável variável e 
geração distribuída. As linhas de alta tensão 
de corrente contínua podem possibilitar a 
transmissão de longo alcance com baixas 
perdas, o que reduz o problema comum das 
fontes de energia renováveis situadas longe 
dos centros do consumo. Uma redução de 
custo e outras melhorias do desempenho do 
armazenamento de energia serão necessárias 
para a distribuição em grande escala de ener-
gias solar e eólica e veículos elétricos. Assim, 
quando o valor necessário para a energia 
renovável for amplo, a transformação será 
factível. Por exemplo, o vento já responde 
por 20% da produção dinamarquesa de ener-
gia (Quadro 4.13).

Políticas energéticas renováveis: 
incentivos e regulamentos fi nanceiros
Preço transparente, competitivo e estável por 
meio de compromissos de compra de energia 
de longo prazo foi a maneira mais efi caz de 
atrair investidores em energia renovável, e a 
possibilidade da estrutura jurídica e regula-
dora pode assegurar o acesso justo e aberto 
à rede para os produtores independentes de 
energia. Duas políticas principais e obriga-
tórias para a produção de eletricidade reno-
vável estão ocorrendo no mundo inteiro: 
leis sobre feed-in que estabelecem um preço 
fi xo e padrões para carteira de renováveis, 
que determinam uma meta para a parcela de 
energia renovável (Quadro 4.14) (Energy Sec-
tor Management Assistance Program, 2006).

As leis sobre feed-in exigem compras obri-
gatórias de energia renovável a preço fi xo. Na 
Alemanha, Espanha, Quênia e África do Sul, 
essa leis ensejam as maiores taxas de penetra-
ção de mercado em um curto período. São 
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consideradas mais desejáveis por investido-
res por causa da certeza do preço e simplici-
dade administrativa e porque são propícias 
para criar indústrias de transformação locais. 
Três métodos são usados geralmente para 
defi nir os preços para tarifas de feed-in: cus-
tos evitados na produção de eletricidade con-
vencional, custos de energia renovável mais 
retornos razoáveis e preços de médio varejo 
(a medição líquida permite que os consumi-
dores vendam a eletricidade adicional gerada 
em sua casa ou empresas, geralmente com 
placas solares fotovoltaicas, à rede a preços 
de mercado de varejo). O risco principal está 
em definir preços altos ou baixos demais, 
de modo que as tarifas feed-in precisam de 
ajuste periódico.

Os padrões de carteira de renováveis exigem 
que as concessionárias, em uma dada região, 
atendam a uma parcela mínima de energia 
ou a um nível de capacidade instalada de 
energia renovável, como em muitos Estados 
dos Estados Unidos, do Reino Unido e em 
Estados indianos. A meta é alcançada quando 
as concessionárias geram sua própria ener-
gia, compram energia de outros produtores, 
vendem diretamente de terceiros a seus clien-
tes ou compram certificados comerciáveis 
da energia renovável. Mas, a menos que haja 
metas ou licitações separadas da tecnologia, 
aos padrões de carteira de renováveis falta a 
certeza do preço, e a tendência é favorecer os 
atores tradicionais do setor e as tecnologias 
de baixo custo.24 Seu projeto e sua adminis-
tração também são mais complexos do que 
as leis de feed-in.

Uma abordagem alternativa para alcançar 
alvos de energia renovável é a concorrência, 
na qual os produtores se propõem a fornecer 
uma quantidade fi xa de energia renovável, 
e o menor preço obtém o contrato, como é 
feito na China e na Irlanda. A licitação é efi -
caz em reduzir custos, mas um risco principal 
foi que alguns licitantes ofereceram preços 
mais baixos, e as obrigações sem sempre se 
concretizaram.

Há vários incentivos financeiros para 
fomentar investimentos energéticos reno-
váveis: reduzir custos iniciais de monta por 

 24 Por exemplo, os padrões da carteira de reno-
váveis tendem a favorecer energia eólica, mas 
não incentivam a solar.

meio de subsídios, diminuir os custos de 
capital e operacionais por meio de incenti-
vos fi scais para investimento ou produção, 
melhorar os fluxos de receitas com crédi-
tos do carbono e dar apoio fi nanceiro com 
empréstimos e garantias concessionários. Os 
incentivos baseados na produção são geral-
mente preferíveis aos incentivos baseados em 
investimento para energia renovável ligada à 
rede (World Bank, 2006). Os incentivos de 
investimento por quilowatt da capacidade 
instalada não são necessariamente incentivos 
para gerar eletricidade ou manter o desempe-
nho das centrais. Mas os incentivos de pro-
dução quilowatt-hora da energia promovem 
o resultado desejado – gerar a eletricidade a 
partir de energia renovável. Todos os cus-
tos incrementais de energia renovável com 
relação aos combustíveis fósseis podem ser 
repassados aos consumidores ou fi nancia-
dos por meio de um sistema de cobrança de 
benefícios, imposto sobre carbono uso de 
combustível fóssil ou um fundo dedicado de 
orçamentos ou doadores governamentais.

Energia nuclear e gás natural
A energia nuclear é uma opção importante 
para a mitigação da mudança climática, mas 
apresenta quatro problemas: custos mais ele-
vados do que usinas a carvão (Massachusetts 
Institute of Tecnology, 2003; Keystone Cen-
ter, 2007), riscos de proliferação de armas 
nucleares, incertezas sobre a gestão de resí-
duos e preocupações públicas sobre a segu-
rança de reator. As proteções internacionais 
atuais são inadequadas para atender aos desa-
fi os da segurança de uso nuclear maior (Mas-
sachusetts Institute of Tecnology, 2003). 
Entretanto, a próxima geração de projetos 
de reatores nucleares terá características de 
segurança mais aprimorada e será mais eco-
nômica do que os reatores atualmente em 
operação.

A energia nuclear exige capital e pessoal 
altamente treinado, com os prazos de execu-
ção longos da operação, o que diminui seu 
potencial para reduzir emissões de carbono 
em curto prazo. Planejar, licenciar e cons-
truir uma única central nuclear demora nor-
malmente uma década ou mais. E por causa 
da escassez de pedidos nas últimas décadas, 
o mundo limitou a capacidade de fabricação 
de muitos dos componentes vitais das cen-
trais nucleares, e reconstruir essa capacidade 
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levará pelo menos uma década (Worldwatch 
Institute, 2008; International Energy Agency, 
2008b).

O gás natural é o combustível fóssil menos 
intensivo em carbono para a produção de 
eletricidade e uso residencial e industrial. Há 
um grande potencial na redução de emissões 
de carbono com a substituição do carvão por 
gás natural em curto prazo. Alguns cenários 
de 2°C projetam que a parte do gás natural no 
mix energia primária aumentará dos atuais 
21% para 27% a 37% em 2050 (Calvin et al., 
no prelo; Riahi; Grübler; Nakićenović, 2007; 
International Institute for Applied Systems 
Analysis, 2009). Mas os custos de energia 
gerada por gás natural dependem dos pre-
ços de gás, que sofreram altas temporárias 
nos últimos anos. E, como o óleo, mais de 
70% das reservas de gás do mundo estão no 
Oriente Médio e na Eurásia. A segurança do 
abastecimento de gás é uma questão para paí-
ses importadores. Portanto, a diversifi cação 
energética e as preocupações com a segurança 
do fornecimento poderiam limitar a parcela 
de gás natural no mix global da energia para 
menos do que indicado em alguns modelos 
clima-energia (Riahi; Grübler; Nakićenović, 
2007; International Institute for Applied Sys-
tems Analysis, 2009).

Acelerar inovação e tecnologias 
avançadas

O aceleramento da inovação e as tecnologias 
avançadas exigem preço adequado para o 
carbono, investimento maciço em pesquisa, 
desenvolvimento e demonstração, e coope-
ração global inédita (ver Capítulo 7). Com-
binar o impulso tecnológico (aumentando a 
pesquisa e o desenvolvimento, por exemplo) 
com a atração da demanda (para aumentar 
economias de escala) é fundamental para 
reduzir substancialmente o custo de tecno-
logias avançadas (Figura 4.12).

A tecnologia de geração de energia em 
escala de centrais requer políticas e aborda-
gens diferentes daquelas para tecnologias em 
escala reduzida. É provável que seja neces-
sário um Projeto Manhattan internacional 
para a primeira, como na captura e no arma-
zenamento de carbono em escala grande o 
bastante para permitir reduções de custo 
substanciais, porque a tecnologia se move 
ao longo da curva de aprendizagem. Em 
geral, os desenvolvedores – concessionárias 

ou produtores independentes de energia – 
têm recursos e capacidade sufi cientes. Mas 
os subsídios adequados do preço e do investi-
mento de carbono são necessários para supe-
rar a barreira de alto custo. Em comparação, 
as tecnologias de energia limpa descentrali-
zada de menor escala exigem que “mil fl ores 
fl oresçam” para tratar das necessidades de 
muitos atores locais pequenos, com capital 
inicial e de risco, e, em países em desenvol-
vimento, serviços de consultoria para desen-
volvimento de negócios.

Para alcançar a trajetória de 2°C, é preciso 
um caminho tecnológico diferente para os 
países em desenvolvimento. Projeta-se que 
o crescimento de energia e emissões seja 
maior nos países em desenvolvimento, mas 
os desenvolvidos atraem muito mais inves-
timento em tecnologia de energia limpa. 
Tradicionalmente, as novas tecnologias são 
produzidas, primeiro, nas economias desen-
volvidas, depois, por apresentações comer-
ciais, em países em desenvolvimento, como 
no caso da energia eólica (Gibbins; Chalmers, 
2008). Mas, para que haja pico de emissões 
em 10 anos e se mantenha a trajetória de 2°C, 
tanto os países desenvolvidos quanto aque-
les em desenvolvimento precisariam intro-
duzir agora e paralelamente demonstrações 
de tecnologias avançadas em ampla escala. 
Felizmente, esse padrão está correndo com 
o advento rápido da pesquisa e do desenvol-
vimento no Brasil, na China, na Índia e em 
outros líderes da tecnologia no mundo em 
desenvolvimento. Os fabricantes de células 
solares mais baratas, iluminação efi ciente e 
etanol estão em países em desenvolvimento.

Uma das barreiras principais que os paí-
ses em desenvolvimento enfrentam é o custo 
gradual elevado de desenvolver e demonstrar 
tecnologias avançadas de energia limpa. É 
essencial que os países desenvolvidos aumen-
tem substancialmente a ajuda econômica e 
as transferências de tecnologias de baixo 
carbono aos países em desenvolvimento por 
meio de mecanismos como um fundo global 
da tecnologia. Os países desenvolvidos tam-
bém devem assumir a liderança em incenti-
var descobertas tecnológicas (ver Capítulo 7). 
A Usina Solar Mediterrânea é um exemplo 
da cooperação entre países em desenvolvi-
mento e desenvolvidos e na demonstração e 
no emprego em larga escala de energia solar 
concentrada (Quadro 4.15).
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As políticas devem ser integradas

Os instrumentos da política precisam ser 
coordenados e integrados para complemen-
tação mútua e redução de conflitos. Uma 
redução nas emissões no transporte, por 
exemplo, exige a integração de uma aborda-
gem tripla. Em ordem de difi culdade, estão 
transformando os veículos (combustível 
efi ciente, bateria e carros elétricos), os com-
bustíveis (etanol da cana-de-açúcar, biocom-
bustíveis da segunda geração e hidrogênio) e a 
mobilidade de transformação (planejamento 
urbano e transporte público) (Sperling; Gor-
don, 2008). As políticas de biocombustíveis 
precisam coordenar as políticas energéticas 
e de transporte com as políticas agrícolas, 
florestais e do uso do solo para controlar 
as demandas concorrentes por água e terra 
(ver Capítulo 3). Se as culturas energéticas 
não alimentares retirarem a terra destinada 
à agricultura em nações pobres, o “remédio” 
das intervenções necessárias poderá ser pior 
do que a “doença”, pois a mitigação poderá 
aumentar a vulnerabilidade aos impactos cli-
máticos (Weyant et al., 2009). O emprego 
em larga escala de carros movidos a bateria 
e elétricos aumentaria substancialmente a 
demanda por energia, ameaçando as emis-
sões mais baixas antecipadas pela tecnologia, 
a menos que a rede tivesse uma parcela maior 
de fontes de energia de baixo carbono. As 
políticas de incentivo para energia renová-
vel, se não forem elaboradas corretamente, 
poderão desestimular a produção de calor 
efi ciente para calor e energia combinados.

As políticas, as estratégias e os arranjos ins-
titucionais também têm que estar alinhados 
nos setores. As iniciativas intersetoriais são 
geralmente de difícil execução por causa dos 
arranjos institucionais fragmentados e dos 
incentivos fracos. É fundamental encontrar 
um defensor para prosseguir com a pauta; 
por exemplo, os governos locais podem ser 
um bom ponto de partida para reduções de 
emissão nas cidades, particularmente em 
imóveis e mudança para transporte modal. É 
também importante alinhar políticas e estra-
tégias nos governos nacionais, provinciais e 
locais (ver Capítulo 8).

Em suma, as soluções tecnológicas e polí-
ticas de baixo carbono têm capacidade para 
colocar o mundo em uma trajetória 2°C, mas 
é necessária uma transformação fundamental 
para descarbonizar o setor da energia. Isso 

exige a ação imediata e cooperação e compro-
misso globais dos países em desenvolvimento 
e desenvolvidos. Há políticas vantajosas para 
as duas partes que os governos podem ado-
tar agora, inclusive reformas reguladoras e 
institucionais, incentivos fi nanceiros e meca-
nismos de fi nanciamento para aumentar as 
tecnologias de baixo carbono existentes, 
principalmente nas áreas de efi ciência ener-
gética e energia renovável.

O preço adequado do carbono e maior 
desenvolvimento de tecnologia são essenciais 
para acelerar o desenvolvimento e o emprego 
de tecnologias avançadas de baixo carbono. 
Os países desenvolvidos devem assumir a 
liderança em demonstrar seu compromisso 
com mudança significativa em casa e for-
necer também fi nanciamento e tecnologias 
de baixo carbono para os países em desen-
volvimento. Estes exigem deslocamentos de 
paradigma no desenvolvimento de mode-
los inteligentes em termos climáticos. Essas 
mudanças de transformação já contam 
com os meios técnicos e econômicos, mas 
é imprescindível que haja vontade política 
consistente e cooperação global inédita. 
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A
s duas décadas passadas assisti-
ram à criação e à evolução de um 
regime internacional do clima, 
cujos principais pilares são a 

Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática (United Nations 
Framework Convention on Climate Change 
– UNFCCC) e o Protocolo de Kyoto (Qua-
dro 5.1). Kyoto defi niu os limites internacio-
nais obrigatórios para as emissões de gases 
de efeito estufa pelos países desenvolvidos. 
Criou um mercado do carbono para con-
duzir o investimento privado e diminuir o 
custo das reduções de emissões. E alertou os 
países a elaborar estratégias nacionais para 
enfrentar as mudanças climáticas.

O regime global existente, no entanto, 
tem limitações importantes, pois deixou de 
impor um limite substancial às emissões que 
aumentaram 25% desde as negociações em 
Kyoto.1 Ele introduziu apenas suporte muito 
limitado aos países em desenvolvimento. 

 1 As emissões relacionadas com energia au men-
taram 24% entre 1997 (quando o Protocolo de 
Kyoto foi assinado) e 2006; ver base de dados 
CDIAC (U. S. Department of Energy, 2009).

Até o momento, o Mecanismo de Desen-
volvimento Limpo (Clean Development 
Mechanism – CDM) trouxe poucas mudan-
ças transformacionais para as estratégias de 
desenvolvimento totais nos países (ver Capí-
tulo 6 sobre os pontos fortes e fracos do CDM). 
O Fundo Global para o Meio Ambiente 
investiu US$ 2,7 bilhões em projetos referen-
tes ao clima,2 muito abaixo da verba necessá-
ria. Até agora, o regime global não conseguiu 
fazer que os países cooperas sem em pesquisa 
e desenvolvimento ou mobi lizassem fi nan-
ciamento signifi cativo para transferência de 
tecnologia e implantação necessárias para o 
desenvolvimento com baixa taxa de emissão 
de carbono (ver Capítulo 7). Com exceção 
de incentivar os países pobres a preparar 
Programas de Ação Nacional para Adapta-
ção, pouco realizou em termos de susten-
tação concreta para esforços de adaptação. 
O Fundo de Adaptação, que começou len-
tamente, deixa muito a desejar em termos 
das necessidades projetadas (ver Capítulo 6). 

Em 2007, o Plano de Ação de Bali abriu 
negociações para conseguir um “resultado de 
consenso” durante a sessão da UNFCCC em 
Copenhague, em 2009. Essas negociações são 
uma oportunidade para reforçar o regime 
climático e sanar seus defeitos.

 2 O Fundo Global para o Meio Ambiente 
(Global Environment Facility – GEF) geren-
cia projetos e investimentos por meio de 
várias organizações multilaterais, além de 
funcionar como o mecanismo fi nanceiro 
para convenções internacionais sobre o meio 
ambiente, como a UNFCCC. O GEF fornece 
US$ 17,2 bilhões em cofi nanciamento; ver 
Global Environment Facility (2009). 

A integração do desenvolvimento no 
regime climático global 

CAPÍTULO5

Mensagens importantes

Um problema global na escala de mudança climática exige coordenação internacional. Não obs-
tante, a execução depende das ações nos países. Consequentemente, um regime internacional 
efi caz para assuntos climáticos deve integrar os interesses do desenvolvimento, livrando-se da 
dicotomia do ambiente contra equidade. Uma estrutura multidisciplinar para a ação climática, 
com objetivos ou políticas diferentes para países desenvolvidos e em desenvolvimento, pode 
ser uma maneira de prosseguir; essa estrutura precisaria considerar o processo para a defi nição 
e medição do sucesso. O regime internacional para assuntos climáticos igualmente deverá 
suportar a integração da adaptação ao desenvolvimento.
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A construção do regime climático: 
transcendendo as tensões entre o 
clima e o desenvolvimento3

Se devemos tratar da mudança climática 
signifi cativa, a única opção é integrar preo-
cupações com desenvolvimento e mudança 
climática. O problema do clima origina-se 
da evolução conjunta do crescimento econô-
mico e das emissões de gases de efeito estufa. 
Um regime eficaz deve, assim, oferecer os 
incentivos para reconsiderar trajetórias de 
industrialização e para desatar as amarras 

 3 Esta seção foi extraída de Dubash (2009).

que limitaram o desenvolvimento ao car-
bono. Entretanto, por razões éticas e práticas, 
repensar o problema deve incluir aspirações e 
a criação de um regime climático justo.

Até recentemente, a mudança climática 
não era considerada uma oportunidade de 
repensar o desenvolvimento industrial. O 
debate do clima foi isolado do processo pre-
dominante de tomada de decisão quanto a 
financiamento, investimento, tecnologia e 
mudança institucional. Já se passou muito 
tempo e o prazo já acabou. A conscientização 
da mudança climática entre líderes e o público 
alcançou o nível de haver uma prontidão para 

QUADRO 5.1  O regime climático hoje

A Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudança Climática (UNFCCC), que 
foi adotada em 1992 e passou a vigorar em 
1994, defi niu um objetivo fi nal de estabi-
lizar concentrações atmosféricas de gases 
de efeito estufa a níveis que impediriam 
a interferência humana “perigosa” com o 
sistema climático. Dividiu países em três 
grupos principais com tipos diferentes de 
compromissos.

As partes do Anexo I incluem os países 
industrializados que eram membros da 
Organização para a Cooperação e o Desen-
volvimento Econômico (OCDE) em 1992, 
mais países com economias na transição 
(os partidos de EIT), inclusive a Federação 
Russa, os países bálticos e diversos países 
da Europa Central e Oriental. Eles se com-
prometeram a adotar políticas e medidas 
de mudança climática com a meta de redu-
zir suas emissões de gases de efeito estufa 
aos níveis de 1990 até o ano 2000.

As partes do Anexo II consistem nos 
membros do OCDE do Anexo I, mas não as 
partes de EIT. Eles devem dar recursos fi nan-
ceiros para permitir que os países em desen-
volvimento empenhem-se na redução de 
emissões conforme a UNFCCC e ajudá-los a 
se adaptar aos efeitos adversos da mudança 
climática. Além disso, têm que “tomar todas 
as medidas praticáveis” para promover o 
desenvolvimento e a transferência de tecno-
logias favoráveis ao meio ambiente às par-
tes de EIT e aos países em desenvolvimento.

As não partes do Anexo 1 são, em sua 
maioria, países em desenvolvimento. Assu-
mem obrigações gerais de formular e exe-
cutar programas nacionais de mitigação e 
adaptação.

O órgão decisor fi nal da convenção é 
sua Conferência das Partes, que se reúne 

anualmente e revê a implementação da 
convenção, adota decisões para desenvol-
ver as normas e negocia novos compromis-
sos substantivos.

O Protocolo de Kyoto suplementa e 
reforça a convenção. Adotado em 1997, pas-
sou a vigorar em fevereiro de 2005 e em 14 
de janeiro de 2009 contava com 184 partes.

O fulcro do protocolo são as metas de 
emissões legalmente obrigatórias para 
as partes do Anexo I, que têm metas indi-
viduais de emissões, decididas em Kyoto 
após intensa negociação.

Além das metas de emissões para as par-
tes do Anexo I, o Protocolo de Kyoto con-
tém um conjunto de compromissos gerais 
(que espelham aqueles da UNFCCC) que se 
aplica a todas as partes, como:

• tomar medidas para melhorar a quali-
dade de dados das emissões;

• criar programas nacionais de mitigação e 
adaptação;

• promover a transferência de tecnologia 
favorável ao meio ambiente;

• cooperar na pesquisa científi ca e em 
redes internacionais de observação do 
clima; 

• apoiar a educação, o treinamento, a 
conscientização pública e as iniciativas 
de capacitação.

O protocolo introduziu três mecanismos 
inovadores – implementação conjunta, 
mecanismo de desenvolvimento limpo e 
comércio de emissõesa –, criados para impul-
sionar a rentabilidade da mudança climática 
e mitigação, com a adoção de novas formas 
– mais econômicas no exterior do que em 
casa – de as partes cortarem emissões ou 
melhorarem sumidouros do carbono.

O Plano de Ação de Bali, adotado 
em 2007 pelas partes à UNFCCC, lançou 
um processo detalhado para permitir a 
execução plena, efi caz e sustentada da 
convenção com a ação cooperativa em 
longo prazo, agora, até e além de 2012, a 
fi m de alcançar um resultado de consenso 
na sessão da UNFCCC em Copenhague, em 
dezembro de 2009.

O Plano de Ação de Bali concentrou as 
negociações em quatro blocos básicos 
principais: mitigação, adaptação, tecno-
logia e fi nanciamento. As partes igual-
mente concordaram que as negociações 
devem tratar de uma visão compartilhada 
para a ação cooperativa em longo prazo, 
incluindo um objetivo global para redu-
ções de emissões.

Fonte: Reproduzido de UNFCCC (2005), 
decisão 1/CP.13 da UNFCCC – disponível em: 
<http://unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/
eng/06a01.pdf>, acesso em: 6 jul. 2009.
aAs partes com compromissos conforme o 
Protocolo de Kyoto aceitaram metas para 
limitar ou reduzir emissões. A implementa-
ção conjunta permite que um país com uma 
meta execute projetos para alcançar seu 
próprio objetivo, mas realizados em outros 
países que também têm metas. O mecanismo 
de desenvolvimento limpo (CDM) permite 
que um país com compromissos implemente 
um projeto de redução da emissão nos países 
em desenvolvimento que não têm metas. O 
comércio de emissões permite que os países 
que têm unidades da emissão as poupem, 
ou seja, as emissões são permitidas mas não 
usadas, e vendam essa capacidade excedente 
aos países que superaram suas metas. (Adap-
tado de <http://unfccc.int/ kyoto_protocol/
mechanisms/items/1673. php>, acesso em: 5 
ago. 2009.)
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integrar a mudança climática no processo de 
tomada de decisão sobre desenvolvimento. 

Transformar essa prontidão em um regime 
efi caz de clima exige, ao mesmo tempo, tra-
tar dos vários objetivos que envolvem lucro, 
clima e desenvolvimento social e econômico. 
Seria ingenuidade sugerir que não houvesse 
tensão entre esses objetivos. Certamente, a 
própria percepção das trocas pode ser uma 
barreira política poderosa à integração de 
mudança climática e desenvolvimento. As 
diferenças nas percepções e as estruturas con-
ceituais em países de alta renda e países em 
desenvolvimento são um empecilho à discus-
são expressiva sobre como a ação climática 
pode ser integrada com desenvolvimento. 
Muitas dessas tensões emergem ao longo das 
linhas norte-sul. 

Para assegurar um regime climático que 
fale aos interesses do desenvolvimento, é útil 
identifi car e acoplar perspectivas de oposição 
e procurar superá-las. Este capítulo discute 
quatro pontos de tensão entre uma pers-
pectiva de clima e uma de desenvolvimento: 
ambiente e lucro; divisão do ônus e ação 
precoce oportunista; um resultado previsível 
de clima e um processo de desenvolvimento 
imprevisível; e condicionalidade em fi nancia-
mento e em posse. Esses pontos da tensão são 
caracterizações que usam amplos gestos para 
trazer à tona os desacordos e sua solução pos-
sível, sabendo que, na prática, as posições de 
cada país, ao norte e ao sul, têm mais nuanças 
do que as descritas aqui. A segunda parte do 
capítulo explora abordagens alternativas para 
a integração dos países em desenvolvimento 
na arquitetura internacional. 

Mitigação de mudança climática: meio 
ambiente e lucro
Desde o início, o regime climático enquadrou 
tanto o lucro quanto os objetivos ambientais 
como elementos centrais. Com o tempo, 
a articulação desses objetivos, entretanto, 
transformou suas complementaridades em 
oposição, e o progresso de negociações do 
clima chegou a um beco sem saída. Cada vez 
mais, o lucro e o meio ambiente têm sido 
vistos como modos de pensar concorrentes 
sobre o problema, e os países por trás dessas 
posições encontram-se dispostos de maneira 
previsível ao longo das linhas norte-sul. 

Durante boa parte das duas últimas 
décadas, a mudança climática foi interpre-
tada principalmente como um problema 

ambiental. Essa perspectiva nasce direta-
mente da ciência subjacente: os gases de efeito 
estufa estão se acumulando na atmosfera e 
interferindo no clima por causa do aumento 
das emissões antropogênicas, combinadas 
com os limites da capacidade de o oceano e a 
biosfera absorverem os gases de efeito estufa. 
Desse ponto de vista, o problema enseja ação 
coletiva global, e o instrumento preferido 
são compromissos negociados para reduções 
absolutas nas emissões.

Esse foco estrito no meio ambiente forçou a 
ascensão de uma perspectiva concorrente que 
interpretasse a mudança climática como essen-
cialmente um problema do lucro. Os partidá-
rios dessa posição concordam que há certos 
limites ambientais, mas veem como problema 
o fato de os países ricos ocuparem despropor-
cionalmente o espaço ecológico fi nito dispo-
nível. Nessa ótica, os princípios de alocação 
baseada no lucro, como aqueles concentrados 
em emissões per capita e históricas, devem 
fornecer a base de um regime justo do clima.

A justiça e os objetivos ambientais polari-
zaram o debate. Os países de alta renda dis-
cutem que os países recém-industrializados 
já são grandes emissores e contribuirão cada 
vez mais para as emissões no futuro – daí a 
necessidade para a redução total das emis-
sões.4 As economias em industrialização e em 
desenvolvimento veem um regime baseado 
em reduções absolutas negociadas que apri-
siona emissões desiguais perpetuamente, 
uma situação que não seria viável para elas. 
As preocupações passaram a ter destaque pela 
evidência de que as emissões de muitos paí-
ses de alta renda aumentaram nas duas últi-
mas décadas, desde o início de negociações 
sobre o clima. Com o aumento da urgência 
de encontrar uma solução, muitos países 
em desenvolvimento, principalmente os 
grandes com rápida industrialização, temem 
que a atenção e a responsabilidade para miti-
gar emissões cada vez mais recairão sobre eles. 
A noção “de emissores principais”, incluindo 
os países grandes com rápida industrializa-
ção, como originadores principais do pro-
blema alimenta essa percepção. 

Um regime climático global efi caz e legí-
timo terá que encontrar uma maneira de 

 4 A redução de emissões absolutas compreende 
um declínio líquido nas emissões relativas 
aos níveis atuais, em vez de um deslocamento 
em trajetória de emissão projetada.
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superar essas estruturas opostas – e falar para 
as duas perspectivas. De início, as negociações 
globais precisam ser abordadas sob uma ótica 
pluralista. Dado o histórico de política enrai-
zada e o cerne da verdade em cada um, nem a 
estrutura ambiental nem a da justiça do pro-
blema climático podem, na prática, ser um 
guia absoluto para as negociações, mesmo 
que ambas sejam essenciais. As abordagens 
híbridas procuram reposicionar as discussões 
dentro de uma estrutura de desenvolvimento 
e poderiam ampliar o debate. Uma corrente 
procura reformular o problema em torno do 
direito ao desenvolvimento, em vez do direito 
de emitir e identifi car a “responsabilidade” e a 
“capacidade” do país em agir sobre a mudança 
climática (Baer; Athanasiou; Kartha, 2007; 
ver também Quadro 5. 2). Outra corrente de 
pensamento sugere a articulação “de políticas 
e de medidas de desenvolvimento sustentá-
vel” (isto é, medidas para colocar um país em 
uma trajetória de baixo carbono que sejam 
inteiramente compatíveis com as prioridades 
domésticas de desenvolvimento) pelos paí-
ses em desenvolvimento, combinado com as 
reduções absolutas pelos países de alta renda 
(Baumert; Winkler, 2005). Enquanto os pon-
tos específi cos de cada proposta puderem ser 
debatidos, o regime climático estará bem ser-
vido por uma política de pragmatismo cons-
truída em torno da integração cuidadosa do 
clima e do desenvolvimento. 

Para que os países em desenvolvimento 
acreditem que a integração do clima e desen-
volvimento não se trata de um terreno escor-
regadio para a mitigação da responsabilidade 
sendo imposta a eles, será necessário ter a 
barreira de um princípio de justiça no regime 
global. Um exemplo pode ser um objetivo 
em longo prazo de emissões per capita nos 
países que convergem para uma faixa; esse 
princípio poderia servir como uma bússola 
moral e um meio de assegurar que o regime 
não aprisione um futuro de emissões extre-
mamente injustas. Além disso, quando os 
aspectos específi cos puderem ser debatidos, 
um regime legítimo do clima precisará se 
ancorar em alguma forma de justiça. 

Dada a responsabilidade histórica do 
norte para com os estoques dos gases de 
efeito estufa, já corroborados por declara-
ções incisivas na Convenção-Quadro, é difícil 
imaginar um regime global efi caz que não 
seja conduzido pela ação precoce e mitigação 

robusta pelo mundo desenvolvido. A com-
binação de ação precoce pelo norte, um 
princípio de justiça sólido e um espírito do 
pluralismo nas negociações poderia fornecer 
a base para transcender a dicotomia do meio 
ambiente-justiça que prejudicou as negocia-
ções globais sobre o clima.

Divisão do ônus e ação precoce 
oportunista
As interpretações ambientais e da justiça 
referentes ao clima compartilham uma pre-
missa comum: o desafi o da divisão do ônus. 
A linguagem de divisão do ônus sugere que a 
mitigação do clima irá impor custos conside-
ráveis às economias nacionais. Uma vez que a 
infraestrutura atual e a produção econômica 
são construídas na suposição do carbono 
gratuito, construir economias e as socieda-
des em torno do carbono caro onera con-
sideravelmente os ajustes. A difícil política 
norte-sul em torno do clima é bem próxima à 
premissa de divisão do ônus, pois as interpre-
tações sobre meio ambiente e justiça do pro-
blema implicam maneiras muito distintas de 
compartilhar um ônus e, consequentemente, 
custos políticos diferentes.

Quanto ao reconhecimento de como a 
divisão do ônus contribui para uma política 
enraizada, os defensores da mitigação pre-
coce do clima procuraram desenvolver uma 
contranarrativa dela como uma oportuni-
dade a ser aproveitada, em vez de um ônus 
a ser dividido. Eles afi rmam que o histórico 
da regulamentação ambiental está repleto 
de exemplos das respostas à regulamentação 
que provaram ser menos onerosas do que se 
temia – a chuva ácida e o exaurimento do 
ozônio são dois exemplos bem conhecidos 
(Burtraw et al., 2005; Barrett, 2006). Mesmo 
que a mitigação do clima imponha custos 
no agregado, há vantagens relativas para os 
pioneiros em tecnologias da mitigação. Eles 
estarão em posição de capturar os novos 
mercados que surgirem, enquanto o preço do 
carbono é defi nido. Muitas oportunidades 
da mitigação do clima, principalmente uso 
efi caz da energia, podem ser colhidas a custo 
econômico negativo e trazer outros bene-
fícios para o desenvolvimento. Em médio 
prazo, o primeiro permite que as sociedades 
cultivem os feedbacks positivos entre institui-
ções, mercados e tecnologia, enquanto suas 
economias são reorientadas em torno de um 
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futuro de baixo carbono. Em sua variante 
mais forte, a narrativa da oportunidade é de 
apreender a vantagem em ser o primeiro na 
mitigação do clima, independentemente do 
que outros países fazem.

É importante, no entanto, não exagerar 
essa narrativa. Conceitualmente, a fi rmeza 
da tecedura entre o clima e o desenvolvi-
mento industrial sugere que os custos do 
ajuste provavelmente serão substanciais – e 
que comparações passadas como a chuva 
ácida e o exaurimento de ozônio são de rele-
vância limitada. Nem o estoque do capital 
industrial construído em torno do carbono 
gratuito, nem a dependência em doações dos 
combustíveis fósseis podem simplesmente 
ser eliminados por um passe de mágica. Os 
céticos observarão que, até agora, a narrativa 
da oportunidade do clima não foi alcançada 
porque não houve ações concretas por parte 
de nenhum país de alta renda para permitir 
que países em desenvolvimento concretizas-
sem essa oportunidade. 

Além disso, mesmo que os países acre-
ditem na língua da oportunidade, prova-
velmente atuarão de maneira estratégica, 
mantendo uma posição pública com base na 
divisão do ônus na carga que compartilham 
para ganhar uma negociação, mesmo que, 
em particular, procurem capturar oportuni-
dades disponíveis. Assim, é pouco provável 
que a captura de oportunidade derrube por 
completo a divisão de ônus como uma narra-
tiva dominante em curto prazo – ela fornece 
apenas uma abertura limitada para mudar 
a política enraizada da mudança climática. 

É importante, entretanto, que essa aber-
tura limitada esteja conquistada. A perspec-
tiva de um raio de esperança de oportunidade 
econômica à nuvem climática fazer pender 
o equilíbrio político para se começar com a 
tarefa árdua de conduzir as economias e as 
sociedades um futuro de baixo carbono. Não 
é fácil tentar vender a ideia sem a perspectiva 
de um lado positivo. E começar é impor-
tante, porque cria grupos com um interesse 
em um futuro de baixo carbono, iniciando 
o processo de experimentação, e aumenta 
os custos para quem for deixado para trás, 
o que gera um efeito da tração. O fato de a 
linguagem da captura de oportunidades não 
ser irrefutável não nega seu potencial de se 
opor à divisão de ônus, como o construto 
destacado no debate climático (Quadro 5.2).

Resultado previsível do clima e processo 
imprevisível de desenvolvimento 
A divisão do ônus está ligada ao enqua-
dramento do problema climático ao meio 
ambiente, do qual surge a necessidade de defi -
nir metas absolutas de redução para evitar a 
mudança climática catastrófi ca. Com base nas 
recomendações do Painel Intergovernamen-
tal sobre Mudança Climática (IPCC), alguns 
países e defensores insistiram em um objetivo 
global de restringir a elevação de temperatura 
global em não mais do que 2°C, o que exigirá 
a diminuição de emissões globais em pelo 
menos por 50% (o limite mais baixo da escala 
do IPCC é de 50%-85%) em 2050 em rela-
ção aos níveis de 1990.5 Em resposta, diversos 
países de alta renda submeteram propostas-
-alvo nacionais de redução (para 2050 e, em 
alguns casos, para os anos intermediários).6 
A ideia subjacente é medir e avaliar o pro-
gresso para enfrentar o desafio do clima.

Um objetivo global é particularmente útil 
como uma maneira de avaliar as ofertas do 
compromisso do mundo de alta renda con-
tra a magnitude do desafi o. Mas, como dis-
cutido no Capítulo 4, a aritmética simples 
sugere que um objetivo global traz igualmente 
implicações para países em desenvolvimento; 
a lacuna nas reduções entre a meta global e a 
soma de alvos dos países de alta renda deverá 
ser atendida pelos países em desenvolvimento. 
Por conseguinte, vários desses países resistem 
a essa abordagem como um subterfúgio para 
forçar compromissos por parte do mundo em 
desenvolvimento ou insistem em um exame 
simultâneo de uma estrutura de alocação.7 
Essa resistência tem sua origem menos na opo-
sição ao objetivo global e mais em um sentido 

 5 Ver Foco A sobre ciência e discussão no Capí-
tulo 4.

 6 Proposta da UE à UNFCCC – disponível 
em: <http://unfccc.int/fi les/kyoto_protocol/
application/pdf/ecredd191108.pdf>, acesso 
em: 5 ago. 2009.

 7 Propostas da Índia e da China à UNFCCC – 
disponível em: <http://unfccc.int/fi les/kyo to_ 
protocol/application/pdf/indiashare dvisionv2. 
pdf> e <http:// unfccc.int/fi les/kyo to_protocol 
/application/pdf/china240409b.pdf>. Acesso 
em: 6 jul. 2009. Quanto à perspectiva da 
so ciedade civil, ver Third World Network, 
“Understanding the European Commission’s 
Climate Communication” – disponível em: 
<http://www.twnside.org.sg/title2/climate/
info.service/2009/climate.change.20090301.
htm>. Acesso em: 8 jul. 2009.
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de que a linguagem da previsibilidade provará 
ser um terreno escorregadio para a tradução 
de todas as ações nas reduções de emissões 
absolutas, conduzindo a um limite implícito 
em emissões do país em desenvolvimento.

O desafio climático apresenta-se bem 
diferente se visto pela lente do desenvolvi-
mento. Com base em uma história intelec-
tual rica e complexa, uma corrente recente 

de pensamento concentra-se nas instituições 
e na inércia institucional do desenvolvimento 
(Capítulo 8). Nessa perspectiva, as “regras 
formais do jogo” e as normas informais, 
incluindo aquelas incorporadas à cultura, 
são as causas determinantes de incentivos 
econômicos, da transformação institucio-
nal, da inovação tecnológica e da mudança 
social. A política é primordial nesse processo 

QUADRO 5.2  Algumas propostas para a partilha do ônus

Contração e convergência
A abordagem de contração e convergên-
cia atribui a cada ser humano um direito 
igual às emissões de gases de efeito estufa. 
Todos os países seguiriam dessa maneira 
para as mesmas emissões per capita. As 
emissões totais seriam contraídas com o 
decorrer do tempo, e as per capita conver-
giriam em um único número. O valor real 
da convergência, a trajetória para a con-
vergência e o tempo para ser alcançada 
seriam negociáveis.

Direitos de Emissão de Gases de Efeito 

Estufa por Nível de Desenvolvimento 
O esquema de Direitos de Emissão de 
Gases de Efeito Estufa por Nível de Desen-
volvimento discute que não se espera que 
quem lute contra a pobreza concentre seus 
recursos limitados para evitar a mudança 
climática. Em vez disso, argumenta que os 
países mais ricos, com maior capacidade 
de pagar e maior responsabilidade pelo 
estoque existente das emissões, assumam 
a maior parte dos custos de um programa 
global da mitigação e adaptação.

A novidade da abordagem dos Direitos 
de Emissão de Gases de Efeito Estufa por 
Nível de Desenvolvimento é que ela defi ne 
e calcula as obrigações nacionais com base 
em renda individual e não nacional. A capa-
cidade de um país (recursos a pagar sem 
sacrifi car necessidades) e a responsabili-
dade (a contribuição para o problema do 
clima) são assim determinadas pela quan-
tidade de renda nacional ou de emissões 
acima “de um limiar de desenvolvimento”. 
Estimam-se aproximadamente US$ 20 por 
pessoa por dia (US$ 7.500 por pessoa por 
ano), presumindo-se emissões proporcio-
nais à renda. O índice da capacidade e res-
ponsabilidade do esquema de Direitos de 
Emissão de Gases de Efeito Estufa por Nível 
de Desenvolvimento atribuiria aos Estados 
Unidos 29% das reduções de emissões 
globais necessárias em 2020 para a estabili-
zação em 2°C, 23% à União Europeia e 10% 
à China. A parcela da Índia nas reduções de 
emissões globais seria ao redor de 1%.

Proposta do Brasil: responsabilidade 

histórica 
Em 1997, nas negociações que conduziram 
ao Protocolo de Kyoto, o governo brasileiro 
propôs que “a responsabilidade histórica” 
fosse usada como base para repartir o ônus 
da mitigação entre os países do Anexo I (os 
países com metas fi rmes). A proposta pro-
curou tratar da “relação entre as emissões 
dos gases de efeito estufa pelas partes num 
período e o efeito de tais emissões em ter-
mos da mudança climática, como medido 
pelo aumento da temperatura média da 
superfície global”. A característica notável 
da proposta era o método usado para 
distribuir os ônus da redução de emissão 
entre os países, de acordo com quais metas 
da emissão de um país do Anexo I devem 
ser defi nidas com base na responsabilidade 
relativa desse país para a elevação de tem-
peratura global.

A proposta incluiu “um modelo de 
proposta de política” para determinar 
metas de emissão para os países e sugeriu 
a necessidade de “modelo climático com 
medidas acordadas” para estimar a con-
tribuição de um país para o aumento da 
temperatura global.

Orçamento de carbono
De acordo com um grupo de pesquisa da 
Academia Chinesa de Ciências Sociais:

• Os direitos de emissão de gases de 
efeito estufa são um direito humano que 
assegura a sobrevivência e o desenvolvi-
mento. A igualdade signifi ca assegurar 
a igualdade entre indivíduos, não entre 
nações.

• O ponto fundamental em promover a 
igualdade entre indivíduos é assegurar 
os direitos da geração atual. O controle 
do crescimento populacional é uma 
opção da política para promover o 
desenvolvimento sustentável e retardar 
a mudança climática.

• Dada a riqueza acumulada durante o 
desenvolvimento, que foi acompanhado 
das emissões de gases de efeito estufa, 

a igualdade hoje compreende o lucro 
obtido no desenvolvimento histórico, 
atual e futuro.

• Dar a prioridade às necessidades básicas 
signifi ca que a alocação dos direitos 
de emissão deve refl etir diferenças em 
ambientes naturais.

Se forem consideradas apenas as emis-
sões de CO2 dos combustíveis fósseis, 
e se elas tiverem outro pico em 2015 e 
caírem 50% aos níveis de 2005 em 2050, 
o orçamento de carbono anual per capita 
de 1900 a 2050 será de 2,33 toneladas de 
CO2. As alocações iniciais do orçamento 
de carbono para cada país devem ser pro-
porcionais à população do ano-base, com 
ajustes para fatores naturais, tais como 
clima, geografi a e recursos naturais.

Aos países em desenvolvimento, apesar 
de com frequência estarem historicamente 
abaixo do orçamento e, assim, terem o 
direito de crescer e criar emissões, nada 
resta a não ser transferir seus orçamentos 
de carbono para as nações desenvolvidas 
a fi m cobrir os excessos históricos destas e 
assegurar necessidades básicas do futuro.

Esse débito histórico atinge cerca de 
460 gigatoneladas de CO2. Ao custo atual 
de US$ 13 por tonelada, o valor desse 
débito seria de US$ 59 trilhões – muito 
mais do que é fornecido atualmente aos 
países em desenvolvimento em ajuda 
econômica para combater a mudança 
climática.

As altas emissões per capita continuadas 
nos países de alta renda podiam, em parte, 
ser deslocadas pelo mercado do carbono. 
É provável, porém, que os impostos pro-
gressivos do carbono sejam necessários, 
com o excesso transferido à seguinte 
rodada dos comprometidos.

Fontes: Meyer (2001) e Baer, Athanasiou e 
Kartha (2007). Brasil: proposta do governo 
brasileiro à UNFCCC em 1997 – disponível em: 
<http:// unfccc.int/cop3/resource/docs/1997/
agbm/misc01a3.htm>. Acesso em: 7 jul. 2009. 
Orçamento de carbono: reproduzido de Jia-
hua e Ying (2008).

08-RBM-2010-Cap05.indd   23808-RBM-2010-Cap05.indd   238 18/06/2010   18:18:0618/06/2010   18:18:06



 A integração do desenvolvimento no regime climático global 239

porque os atores diferentes organizam-se 
para mudar as instituições e transformar 
incentivos. Do mesmo modo, também são 
os mapas mentais que os atores podem tra-
zer para a sua participação em processos de 
desenvolvimento. Três ideias fundamentais 
são relevantes aqui. Primeiramente, o desen-
volvimento é um processo de mudança, con-
duzido de baixo para cima. Em segundo, a 
história e os padrões passados das institui-
ções importam bastante, e os moldes comuns 
são de uso limitado – não há tamanho único. 
Em terceiro lugar, essa caracterização da 
mudança aplica-se igualmente aos países de 
alta renda, mesmo que o desafi o das institui-
ções imperfeitas e incompletas pareça menos 
desanimador e as políticas de cima para baixo 
e os sinais de preço sejam considerados os 
principais direcionadores da mudança. 

Nessa perspectiva, a tarefa do desenvol-
vimento com baixa taxa de emissão de car-
bono nos países em desenvolvimento é um 
processo a longo prazo, menos favorável à 
condução a partir de cima, em razão de metas 
e prazos, do que nos países de alta renda. Em 
vez disso, as mudanças no sentido do desen-
volvimento com baixa taxa de emissão de 
carbono podem ser ocasionadas apenas pela 
interiorização desse objetivo nos processos de 
desenvolvimento maiores que já contam com 
a participação das burocracias, os empreende-
dores, a sociedade civil e os cidadãos. Ou seja, 
o clima tem que ser integrado com o desen-
volvimento. Um exemplo dessa abordagem 
pode ser repensar o planejamento urbano 
em um futuro de baixa emissão de carbono, 
assegurando o posicionamento de trabalho e 
residência de modo a reduzir a necessidade 
de transporte, com projetos de edifícios mais 
sustentáveis e planejamento de soluções de 
transporte público (ver Capítulo 4). Isso con-
trasta com uma abordagem de breve duração 
atrelada a metas, que pode enfatizar carros 
mais econômicos em termos de combustí-
vel nas infraestruturas urbanas existentes. 

Como destacado no Capítulo 4, ambas 
as abordagens são necessárias: uma para dar 
resultados em curto prazo e outra para per-
mitir a transformação necessária em longo 
prazo. As duas perspectivas são, assim, com-
plementares. Uma perspectiva orientada pelo 
clima pode gerar várias prescrições de polí-
tica em curto prazo, que podem, em medida 
substancial, ser executadas nos países com 
ajuste mínimo, enquanto, ao mesmo tempo, 

rendem benefícios de desenvolvimento. Mui-
tos deles estão no âmbito do uso efi caz da 
energia, como códigos de edifi cação melho-
rados, padrões do dispositivo e semelhantes.8 
Essas abordagens podem se encaixar em um 
processo em longo prazo que vise repensar o 
desenvolvimento pelo prisma climático.

A preocupação com o curto prazo e o previ-
sível não deve, contudo, desalojar a ou excluir 
transformações em longo prazo, mais fun-
damentais para o desenvolvimento de baixo 
carbono. E há os riscos de que uma avaliação 
extremamente entusiasmada de esforços de 
um país em desenvolvimento para uma meta 
global em longo prazo o fará. Como descrito 
anteriormente, muitas medidas transforma-
cionais não estão sujeitas ao planejamento de 
cima para baixo e não estão sujeitas à previsão 
e à medida fácil. Certamente, uma insistência 
sobre a medida e a previsibilidade incentiva-
rão somente medidas modestas para mini-
mizar riscos de não adesão. Além disso, toda 
a sugestão de uma meta implícita alcançada 
pela subtração de emissões de países de alta 
renda de uma meta global incentiva o jogo 
estratégico; nessas circunstâncias, os países 
têm um incentivo para persuadir a comuni-
dade internacional, que pouco pode fazer em 
nível doméstico e somente a custo elevado.

A reconciliação dessas duas perspectivas 
pode demandar uma abordagem aninhada 
dupla de curto a médio prazos, pelo menos 
até 2020. Consoante com o princípio da 
UNFCCC de “terra comum mas de respon-
sabilidade diferenciada”, os países de alta 
renda poderiam concordar em priorizar a 
previsibilidade da mitigação direcionada à 
mitigação do carbono para oferecer alguma 
garantia de que o mundo está na trajetória 
para enfrentar o desafi o do clima. Aqui, as 
metas de curto e médio prazos para 2020 e 
2030 são tão signifi cativas quanto uma meta 
para 2050, porque as reduções de carbono 
são mais úteis agora do que posteriormente e 
porque podem ganhar a confi ança do mundo 
em desenvolvimento. Os países em desenvol-
vimento poderiam seguir uma segunda traje-
tória, discutida mais adiante neste capítulo, 
que defi ne prioridades para reorientar suas 

 8 Por exemplo, o McKinsey Global Institute 
(2008) sugere que a ação concentrada em 
seis áreas de políticas resulta em aproximada-
mente 40% do potencial de redução identifi -
cado em sua abordagem de custo-curva.
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economias e sociedades para o desenvolvi-
mento com baixa taxa de emissão de carbono. 

A título de esclarecimento, essas aborda-
gens não precisam e não devem comprome-
ter os padrões de vida, mas devem explorar 
de maneira ousada os benefícios do desenvol-
vimento para o clima. Abrigados nessa meta 
de longo prazo, os países em desenvolvi-
mento poderiam concordar com as medidas 
“de melhor prática” em curto prazo, princi-
palmente para o uso efi caz de energia, que 
trazem benefícios para o desenvolvimento 
e para o clima. Concordar em buscar essas 
medidas traria um certo grau de confi ança 
de que alguns ganhos climáticos previsíveis 
ocorrerão em curto prazo. 

O problema do fi nanciamento – 
condicionalidade e posse
As tensões antecedentes estão muito pró-
ximas à introdução problemática de ações 
de fi nanciamento do clima. Há um amplo 
consenso de que os países de alta renda trans-
ferirão alguns fundos ao mundo em desen-
volvimento para ajudar especifi camente com 
a adaptação – e para fornecer o fi nanciamento 
separado para a mitigação. Mas as perguntas 
permanecem sobre quanto financiamento 
estará disponível, sua fonte, como seu gasto 
será controlado e em que base será monito-
rado; essas questões são discutidas aqui. 

Há uma expectativa dos governos dos países 
de alta renda que todos os fundos fornecidos 
sejam bem direcionados para a mitigação do 
clima ou para a adaptação e as reduções reais 
e mensuráveis do produto (nas emissões ou na 
vulnerabilidade). Para esse fi m, preveem ter 
de ignorar esses fundos, particularmente no 
clima fi scal apertado presente, em que os cír-
culos eleitorais domésticos podem ter pouco 
apetite para emitir o dinheiro no exterior. 
Isso é especialmente verdadeiro para o fi nan-
ciamento da mitigação. Certamente, muitos 
países de alta renda consideram que os fundos 
públicos desempenham um papel limitado no 
fi nanciamento de apoio do clima no mundo 
em desenvolvimento, em vez de prever que 
uma proporção maior de fundos seja aprovei-
tada por meio dos mecanismos do mercado. 

Os países em desenvolvimento conside-
ram esses fundos inteiramente diferentes, 
ou seja, pagando para ajudá-los a defi nir e 
contribuir para mitigação de um problema 
que não lhes cabe. Por conseguinte, evitam 
todos os matizes de assistência e resistem 

fortemente a quaisquer mecanismos da con-
dicionalidade. Pelo contrário, preveem o uso 
desses fundos como um guia para as priori-
dades do país receptor. 

Os elementos em ambas as posições pare-
cem razoáveis. Há bons argumentos para não 
considerar transferências de fundos relacio-
nados ao clima sob guarda-chuva de assis-
tência, em decorrência da responsabilidade 
do país de alta renda por uma parte substan-
cial do problema climático. Contudo, parece 
politicamente difícil que países de alta renda 
assinem um cheque em branco sem nenhum 
mecanismo da prestação de contas para os 
fundos. Uma maneira seria concentrar-se no 
que o passado ensina sobre a condicionali-
dade como uma ferramenta. 

Em parte, as posições dos países em desen-
volvimento no debate climático são molda-
das pelo histórico tenso da condicionalidade 
de debates sobre o desenvolvimento. A socie-
dade civil e outros atores passaram a conside-
rar a condicionalidade como um instrumento 
que solapou a democracia e introduziu à 
força reformas impopulares. Como as cir-
cunstâncias impostas não provaram ser efi ca-
zes em ajudar os governos a encetar reformas 
politicamente difíceis, a condicionalidade em 
uma década deu lugar ao conceito quase 
oposto de “posse” de tomador de emprés-
timo de uma pauta de reformas, como con-
dição prévia para políticas de empréstimos 
para reforma (Dollar; Pritchett, 1998). A lição 
para a mudança climática parece ser que – 
mesmo em bases puramente pragmáticas, 
colocando de lado os princípios vinculados à 
responsabilidade pelo problema – a condicio-
nalidade não é simplesmente uma ferramenta 
efi caz para fazer que os governos tomem as 
medidas com pouco apoio doméstico. 

Felizmente, há uma maneira mais produ-
tiva de conceituar como os fundos do clima 
podem ser usados. Uma primeira etapa exige 
a reorientação da atenção na implementação 
de ações predeterminadas por um doador 
para a organização do investimento em torno 
de um processo para incentivar o desenvol-
vimento do país receptor e a posse de uma 
pauta de desenvolvimento de baixo carbono. 
Isso se assemelha à abordagem da estratégia 
da redução da pobreza discutida no Capítulo 
6, por meio da qual os doadores alinham-
-se em torno de uma estratégia projetada e 
de propriedade do governo destinatário. Tal 
abordagem coloca ênfase no mecanismo da 
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administração para que doadores e recepto-
res do fundo examinem e vigiem coletiva-
mente o fi nanciamento climático.

Uma segunda etapa é para que o fi nancia-
mento da mitigação apoie o desenvolvimento 
de baixo carbono e ações de mitigação bem 
específi cas nos países em desenvolvimento 
que servem duplamente para mitigação cli-
mática e ganhos de desenvolvimento. Como 
discutido anteriormente, muitas medidas da 
efi ciência energética seriam boas candidatas 
para um consenso fácil. 

Chegar a um consenso de apoio ao desen-
volvimento com baixa taxa de emissão de car-
bono é algo mais amorfo e desafi ador. Mas a 
lição da condicionalidade é que a trajetória 
para o desenvolvimento com baixa taxa de 
emissão de carbono deve ser desenvolvida por 
meio de um processo que construa uma posse 
considerável do país receptor. Os esforços de 
vários governos, como México e África do Sul, 
entre outros, para desenvolver uma estraté-
gia da mitigação do carbono em longo prazo, 
como uma base para identifi car as ações con-
cretas e procurar um modelo internacional 
de apoio, são interessantes. O restante deste 
capítulo discute a ideia para desenvolver essas 
abordagens alternativas. 

Opções para ações de integração 
do país em desenvolvimento na 
arquitetura global

Os países em desenvolvimento precisam ser 
persuadidos de que há uma trajetória prati-
cável para a integração de mudança climática 
e desenvolvimento se forem começar rapi-
damente a transição para uma trajetória de 
desenvolvimento com baixa de emissão de 
carbono. Se o regime climático internacional 
promover uma ação mais forte por países em 
desenvolvimento, deverá incorporar as abor-
dagens novas apropriadas às suas circunstân-
cias. Qualquer esforço de mitigação necessário 
para os países em desenvolvimento deve ser 
alicerçado em “um claro entendimento do 
contexto econômico e governamental e em 
suas prioridades de desenvolvimento” (Hel-
ler; Shukla, 2003). O regime futuro deve ser 
projetado de maneira que reconheça seus 
esforços para reduzir as emissões ao conse-
guir seus objetivos de desenvolvimento.

Até o presente, o veículo preliminar para 
a ação da mitigação dentro do regime foram 
metas de emissão para toda a economia presas 
a níveis de emissão históricos com base anual, 

como no Protocolo de Kyoto. Tal abordagem 
com base em resultado (focada no “resultado” 
de emissão) segue o objetivo central de conse-
guir e manter um nível tolerável de concen-
trações dos gases de efeito estufa na atmosfera 
(ibidem). As metas fi xas de emissão em toda 
a economia têm duas vantagens: fornecem a 
certeza sobre o resultado ambiental (presu-
mindo-se que sejam encontrados) e dão aos 
países fl exibilidade considerável para que eles 
possam escolher os meios mais apropriados, 
com melhor eficiência de custo na execu-
ção. Essa abordagem direcionada por meta 
é apropriada para os países desenvolvidos. 

Uma abordagem centrada no clima, entre-
tanto, é vista como problemática para paí-
ses em desenvolvimento, pelo menos nessa 
etapa do regime climático. Muitos países em 
desenvolvimento veem um limite em emis-
sões totais como um fator limitador ao cres-
cimento econômico. Após demonstrar seu 
sucesso competitivo, os países temem que a 
pauta climática os detenha. Esses interesses 
originam-se no fato de que as principais for-
ças motrizes do crescimento das emissões nos 
países em desenvolvimento são os imperativos 
do desenvolvimento de energias e crescimento 
econômico. E como uma matéria prática, a 
defi nição de uma meta de emissão de carbono 
em toda a economia e a adesão a ela requerem 
a habilidade de medir com exatidão e pro-
jetar com confi ança emissões na economia 
de um país, uma capacidade que atualmente 
falta a muitos países em desenvolvimento. 

Portanto, contar com a participação maior 
dos países em desenvolvimento no regime 
climático pode exigir abordagens alternativas 
mais apropriadas às suas circunstâncias. Essas 
abordagens poderiam aproveitar os tipos de 
ação e de estratégia que já estão sendo desen-
volvidos ou executados em nível nacional. 
Ao contrário das metas de emissão, em geral, 
essas ações podem ser caraterizadas como 
“baseadas em políticas”, concentrando-se nas 
atividades que geram emissões e não nelas 
mesmas. Para alcançar o uso efi caz da ener-
gia, um país poderia introduzir um padrão 
ou um incentivo para deslocar o comporta-
mento ou a tecnologia. Um resultado seria a 
redução das emissões de gases de efeito estufa, 
mas a política também produziria os bene-
fícios mais estreitamente relacionados aos 
objetivos do desenvolvimento núcleo de um 
país, como maior disponibilidade de energia 
e acesso. Dependendo de suas circunstâncias, 
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os países poderiam propor conjuntos diferen-
tes de políticas ou ações que tratem dos obje-
tivos de desenvolvimento, como crescimento 
econômico, segurança energética e mobili-
dade melhorada, e que, ao mesmo tempo, 
tragam cobenefício de emissões reduzidas. 

Uma questão importante, entretanto, 
refere-se a como reconciliar essa aborda-
gem com a urgência dada no Capítulo 4 – a 
noção de que, a menos que a mitigação seja 
imediata e global, não será possível manter o 
aquecimento próximo a 2°C. A análise nova, 
apresentada a seguir, em estruturas multi-
funcionais e o impacto dos compromissos 
avançados sugerem que seria possível haver 
uma abordagem fl exível. 

Uma estrutura multifuncional 
integrada do clima
Para melhor integrar as preocupações com 
desenvolvimento nos esforços da mudança 
climática, o regime climático global deve ser 
mais fl exível e abrigar circunstâncias e estra-
tégias nacionais diferentes, especialmente 
para esforços da mitigação. O Protocolo de 
Kyoto estabelece um único tipo de compro-
misso da mitigação – um limite obrigatório, 
absoluto de emissões. Isso é seguro do ponto 
de vista da efi cácia ambiental e da efi ciência 
econômica, mas como matéria política e prá-
tica é uma trajetória improvável para países 
em desenvolvimento nessa fase. 

Um regime mais fl exível que integre abor-
dagens diferentes por países diferentes pode 
ser conceituado como uma estrutura “mul-
tifuncional integrada” (Bodansky; Diringer, 
2007). Muitos regimes internacionais apre-
sentam as caraterísticas de tal abordagem. Por 
exemplo, o regime de comércio multilateral 
inclui os acordos aceitos por todos os mem-
bros da Organização Mundial do Comércio 
e acordos multilaterais entre agrupamentos 
menores dos membros. O regime Transporte 
Transfronteiriço a Longa Distância da Polui-
ção do Ar da Europa e a Convenção Inter-
nacional para a Prevenção da Poluição dos 
Navios compreendem os acordos nucleares 
que determinam termos comuns e os ane-
xos que estabelecem obrigações diferenciais. 
As experiências nessas arenas trazem lições 
valiosas para os criadores de políticas climáti-
cas, mas o regime climático exige uma arqui-
tetura distinta que combine um conjunto 
original de imperativos políticos e da política.

Em geral, um regime climático multifun-
cional poderia incluir pelo menos duas fun-
ções distintas de mitigação: 

• Função da meta. Para países desenvolvi dos 
e outros países que podem ser pre parados 
para empreender tais com promissos, a 
função da meta estabeleceria objetivos de 
emissão obrigatórios, absolutos e em toda 
a economia que substituiriam aqueles 

QUADRO 5.3  As abordagens multifuncionais têm bom resultado em termos de efi cácia e lucro

A modelagem recente do Joint Global 
Change Research Institute do Battelle 
Memorial Institute, em colaboração com 
o Pew (Center on Global Climate Change), 
indica que uma estrutura climática “mul-
tifuncional integrada”, na qual os países 
desenvolvidos assumem metas de emissão 
em toda a economia e os países em desen-
volvimento assumem políticas sem metas, 
pode produzir reduções de emissões globais 
coerentes em meados do século, alcançando 
concentrações atmosféricas de gases de 
efeito estufa de 450 ppm de CO2 em 2100.a

Nos cenários de política global, as 
regiões desenvolvidas reduzem suas emis-
sões em 20% abaixo dos níveis de 2005 em 
2020 e 80% abaixo em 2050; as regiões em 
desenvolvimento adotam uma escala das 
políticas no setor energético, de transporte, 
industrial e de construção civil, tais como 
metas de intensidade de carbono, padrões 
de efi ciência e metas de energia renovável. 

As políticas específi cas e sua 
rigidez variam conforme as regiões dos 
países em desenvolvimento. O “crédito 
embasado em política” concede créditos 
de missões comercializáveis às regiões em 
desenvolvimento para uma parcela das 
reduções que suas políticas conseguem 
(começando com 50% em 2020 e decli-
nando até zerar em 2050).

A análise mostra reduções de emissões 
globais em 2050 quase tão íngremes quanto 
aquelas em uma trajetória “efi ciente” idea-
lizada de 450 ppm, em que a troca global 
completa de emissões alcança reduções 
onde e quando forem mais econômicas. Glo-
balmente, os custos até 2050 são mais ele-
vados do que no caso efi ciente, enfatizando 
a importância de seguir para a cobertura 
completa das emissões e da troca 
global completa em meados do século. 
Mesmo com essa perda em efi ciência, os cus-
tos permanecerão abaixo de 2% do produto 

interno bruto (PIB) global em 2050. Além 
disso, a abordagem de crédito com base em 
política redistribui custos globais, de modo 
que os custos, como parcela do PIB, sejam 
signifi cativamente mais baixos em regiões 
em desenvolvimento. Nos primeiros anos, 
a receita da venda de créditos das emissões 
excede os custos domésticos da mitigação 
em algumas regiões em desenvolvimento, o 
que produz ganhos econômicos líquidos.

Fonte: Calvin et al. (2009). 
a O modelo não examina especifi camente 
aumentos da temperatura. Porém, 450 ppm de 
CO2 correspondem às concentrações de aproxi-
madamente 550 ppm de CO2e (uma medida de 
todos os gases de efeito estufa, e não apenas 
de CO2) e, portanto, aos aumentos possíveis da 
temperatura ao redor 3°C. Quando da impres-
são deste livro, esse exercício não tinha sido 
realizado para 450 ppm de CO2e, que corres-
ponde a uma probabilidade de que 40% a 50% 
do aquecimento permaneça abaixo do 2°C.
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defi nidos no período de compromisso 
inicial do Protocolo de Kyoto. Os países 
com tais metas teriam acesso total aos 
mecanismos internacionais de troca de 
emissões do acordo.

• Função com base em política. Nessa fun-
ção, os outros países concordariam em 
assumir as políticas e as ações de con-
dução nacional para a redução ou o 
crescimento das emissões. Tais políticas 
poderiam ser embasadas por setor no 
nível econômico e incluir, por exemplo, 
padrões da efi ciência energética, metas de 
energia renovável, medidas fi scais e polí-
ticas de uso do solo. Os países poderiam 
propor políticas individuais ou estra-
tégias de desenvolvimento com baixa 
emissão de carbono detalhadas que iden-
tifi quem setores e políticas da prioridade 
e o apoio necessários para sua execução. 

A modelagem recente de tais estruturas 
híbridas sugere que as abordagens multifun-
cionais apresentam bom resultado na efi cá-
cia e no lucro ambientais e que as perdas de 
efi ciência podem promover compensações 
razoáveis para se conseguir a participação 
ampla nas políticas que alinham os paí-
ses coletivamente quanto às concentrações 
de gases de efeito estufa de 450 partes por 
milhão (ppm) de CO2 ou de 550 ppm de 
CO2e (Quadro 5.3).

Outro modelo também mostrou de forma 
convincente que uma estrutura multifuncio-
nal poderá ser muito efi caz se trouxer alguma 
certeza sobre quando um país pode se com-
prometer com um acordo obrigatório (Blan-
ford; Richels; Rutherford, 2008; Richels; 
Blanford; Rutherford, no prelo). De fato, 
isso reduz o custo para um país aderir a um 
acordo obrigatório no futuro, porque dis-
persa a transição durante um período mais 
longo, e os investidores podem incluir even-
tuais alterações de política em suas escolhas 
de investimento, um processo que reduz a 
quantidade de recursos atrelados ou as remo-
delações caras que restariam a um país. 

Além das trajetórias de mitigação, um 
acordo detalhado deveria incluir:

• Uma trajetória da adaptação para ajudar 
os países vulneráveis com planejamento e 
execução da adaptação.

• Elementos para cortes em termos de tec-
nologia, fi nanças e apoio da capacitação 
para países em desenvolvimento.

• Meios para medir, relatar e verificar 
ações de mitigação e apoio para ações de 
mitigação de países em desenvolvimento, 
conforme o Plano de Ação de Bali.

O Capítulo 4 mostrou que seria quase 
impossível permanecer próximo a 2°C de 
aquecimento com participação retardada dos 
países em desenvolvimento. Pelo contrário, as 
estruturas multifuncionais permitem a ação 
precoce, mas destacam opções ganha-ganha. 
Os modelos e as abordagens discutidos aqui 
sugerem que as abordagens multifuncionais 
e as políticas progressistas e previsíveis são 
valiosas para reconciliar a necessidade de 
ação urgente e a prioridade que devem ser 
concedidas para que haja desenvolvimento e 
redução da pobreza. 

Uma trajetória de mitigação baseada 
em política 
Para reconhecer e promover esforços de um 
país em desenvolvimento em termos de miti-
gação, o principal elemento necessário no 
regime climático é uma categoria nova de 
ação da mitigação que é larga e fl exível o bas-
tante para incorporar uma grande variedade 
de ações. Muitos países em desenvolvimento 
começaram a identifi car as políticas e as ações 
potenciais existentes em nível nacional que, 
embora não conduzidas exclusiva ou primei-
ramente por preocupações com a mudança 
climática, contribuem para os esforços de 
mitigação climática. Enquanto essas políticas 
e ações surgem em contextos nacionais, elas 
refl etem de maneira inerente circunstâncias 
nacionais de um país e seus objetivos e prio-
ridades do desenvolvimento. De fato, muitas 
dessas políticas são conduzidas por objetivos 
do desenvolvimento, como acesso à energia 
e segurança desta, melhor qualidade do ar, 
melhores serviços de transporte e silvicultura 
sustentável, sendo a mitigação um cobenefí-
cio fortuito.

Um mecanismo que permita a integração 
de tais políticas de âmbito nacional conduzi-
das na estrutura internacional oferece quatro 
vantagens aos países em desenvolvimento. 
Primeiro, permite que eles contribuam para 
o esforço do clima nas maneiras que, por 
sua própria determinação, são compatíveis 
com suas agendas do desenvolvimento. 
Em segundo, permite que cada país tome 
a dianteira com um pacote nacionalmente 
criado para suas próprias circunstâncias, 
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capacidades e potencial da mitigação. Em 
terceiro lugar, se acopladas a um meca-
nismo robusto da sustentação, as políticas 
podem ser dimensionadas ou niveladas de 
modo a proporcionar uma ação mais inci-
siva para sustentação mais forte. Em quarto, 
ao mesmo tempo que fornece um caminho 
livre para esforços mais sólidos de mitigação 
por parte dos países em desenvolvimento, 
não os vincula aos limites de emissão deter-
minados, que tais países percebem como 
restrições impróprias para seu crescimento 
e desenvolvimento.

O caso para uma trajetória com base em 
política foi apresentado na literatura acadê-
mica de maneiras diferentes. Uma formu-
lação, chamada de “políticas e medidas de 
desenvolvimento sustentável” (sustainable 
development policies and measures – SD-
PAM), prevê garantias voluntárias por parte 
dos países em desenvolvimento (Winkler et 
al., 2002). Outra proposta descreve “os com-
promissos com base em políticas”, nos quais 
o teor da política pode ser idêntico àquele 
sob uma abordagem SD-PAM, mas que se 
refletiria na estrutura internacional mais 
como um compromisso do que uma ação 
voluntária (Lewis; Diringer, 2007). Desde a 
adoção do Plano de Ação de Bali, os governos 
apresentaram propostas que tratam de vários 
aspectos de como uma abordagem com base 
em políticas poderia ser implementada em 
um acordo climático futuro.9

Na formação de uma nova trajetória com 
base em políticas como parte de uma estru-
tura internacional de desenvolvimento cli-
mático, os governos precisariam considerar 
diversas questões afi ns, como:

• O processo para que os países apresentem 
políticas e ações e façam que estas sejam 
refl etidas na estrutura internacional. 

• O caráter jurídico dessas políticas e ações. 

• As ligações a outros mecanismos que tra-
zem incentivos e apoio para sua execução. 

• Os padrões e os mecanismos para medir, 
relatar e verifi car as políticas e as ações e 
seu apoio.

 9 Ver, por exemplo, propostas da África do 
Sul para a UNFCCC – disponível em: 
http://unfccc.int/files/meetings/dialogue/
application/pdf/work- ing_paper_18_south_
africa.pdf> – e República da Coreia – Disponí-
vel em: <http://unfccc.int/resource/docs/2006/
smsn/parties/009.pdf>. Acesso em: jun. 2009.

Processo para introdução de ações de polí-
ticas.  Para que haja reconhecimento das 
ações da política do país no arcabouço 
internacional, os governos precisariam 
estabelecer um processo para apresentá-las 
e, possivelmente, para que as outras partes 
as considerem e aceitem. Nas negociações, 
algumas partes propõem a criação de um 
“registro” para que os países registrem ações 
da mitigação adequadas a seu país que pla-
nejam ou se proponham a executar.10 

Uma questão fundamental é se o pro-
cesso de apresentar ações ocorre durante as 
negociações de um novo acordo ou se destas 
resulta. Estas seriam preferíveis para a maio-
ria dos países em desenvolvimento. Nesse 
cenário, um acordo novo estabeleceria metas 
de emissão obrigatórias para os países desen-
volvidos, mecanismos de apoio para esforços 
de mitigação e adaptação do país em desen-
volvimento, e um processo para que os países 
em desenvolvimento defi nam suas ações de 
mitigação. Contudo, os países desenvolvidos 
relutariam em participar de metas de emissão 
obrigatórias, salvo se os principais países em 
desenvolvimento estejam preparados para 
indicar, ao mesmo tempo, quais ações empre-
enderão. Nesse caso, o processo de especifi -
cação das ações seria preparado como parte 
do processo de negociação, com o objetivo 
de atingir as metas detalhadas de integração 
obrigatórias do acordo para os países desen-
volvidos e as ações de políticas especifi cadas 
para os países em desenvolvimento.

Nesses casos, as partes necessitam tam-
bém considerar se o processo deve ser com-
pletamente aberto, com os países livres para 
propor qualquer tipo de política ou de ação, 
ou limitado de uma certa maneira. Uma 
opção proposta nas negociações é um menu, 
ou “caixa de ferramentas”, de ações de miti-
gação em que países em desenvolvimento 
farão suas escolhas.11 O menu identifi caria 
amplas categorias de ação, e as partes seriam 
convidadas a propor políticas ou planos de 
ação detalhados nas categorias que esco-
lhessem. Em termos de consistência ou de 

 10 Propostas da África do Sul e República 
da Coreia à UNFCCC – Disponível em: 
<http://unfccc.int/resource/docs/2006/smsn/
parties/009.pdf>. Acesso em: jun. 2009.

 11 Proposta da África do Sul à UNFCCC – dis-
ponível em: <http://unfccc.int/fi les/meetings/
dialogue/application/pdf/working_paper_18_
south_ africa.pdf>. Acesso em: jun. 2009.
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comparabilidade, seria recomendável criar 
algum tipo de modelo a ser seguido pelos paí-
ses na descrição de suas ações de mitigação. 

Outra consideração importante é quan-
tifi car os impactos esperados das emissões 
nas ações de mitigação. Embora os países 
que adotaram uma trajetória com base em 
políticas não estejam comprometidos com os 
resultados específi cos da emissão, outras par-
tes desejarão conhecer os impactos de suas 
ações em suas emissões futuras. No mínimo 
os países devem estar preparados para ofe-
recer tais projeções. A depender do tipo de 
processo defi nido, as projeções da emissão 
também deveriam ser preparadas ou verifi ca-
das por um órgão intergovernamental ou por 
uma terceira parte independente.

Caráter jurídico.  O Plano de Ação de Bali 
distingue “compromissos ou ações de miti-
gação adequadas à realidade nacional” por 
parte dos países desenvolvidos de “ações de 
mitigação nacionalmente apropriadas” por 
parte dos países em desenvolvimento, ou 
seja, as ações dos países em desenvolvimento 
não devem ter a forma de compromissos 
juridicamente obrigatórios. Certamente, 
as propostas apresentadas pelos países em 
desenvolvimento nas negociações pós-Bali, 
inclusive propostas para um registro de 
ações de países em desenvolvimento, enfati-
zam a natureza voluntária dessas ações.

O Plano de Ação de Bali, no entanto, não 
impossibilita expressamente compromissos 
por parte dos países em desenvolvimento, 
ao contrário do Mandato de Berlim de 1995 
que moldou as negociações que serviram de 
base para o Protocolo de Kyoto. Na rodada 
de negociações atual, alguns países desenvol-
vidos assumiram a posição de que as ações 
por parte de alguns países em desenvolvi-
mento devem ser obrigatórias.12 Entretanto, 
os países em desenvolvimento relutaram em 
assumir compromissos obrigatórios, pelo 
menos nessa fase.

 12 Por exemplo, em suas propostas à UNFCCC, 
os Estados Unidos e a União Europeia 
in dicam que os principais países em desen-
volvimento devem se comprometer com 
a formulação e o envio de estratégias de 
baixo carbono à UNFCCC. Ver UNFCCC/
AWGLCA/2009/MISC.4 – disponível em: 
<http://unfccc.int/resource/docs/2009/
awglca6/eng/misc04p02.pdf>, acesso em: 5 
ago. 2009.

Vínculos para o apoio.  Os esforços reso-
lutos dos países em desenvolvimento serão 
praticáveis somente com apoio interna-
cional mais forte. Certamente, conforme o 
Plano de Ação de Bali, as ações de mitiga-
ção dos países em desenvolvimento devem 
“ser apoiadas e possibilitadas pela tecnolo-
gia, pelo fi nanciamento e pela capacitação”. 
Os mecanismos potenciais para gerar tal 
apoio são discutidos a seguir. Se coubesse 
às partes defi nir uma trajetória com base 
em políticas de mitigação para países em 
desenvolvimento, uma pergunta pertinente 
seria: “Como as ações, conforme essa traje-
tória, seriam vinculadas aos fl uxos de apoio 
específi cos?”.

Todo o processo para permitir que os paí-
ses proponham ações poderia, ainda, identi-
fi car meios e níveis de sustentação para elas. 
Por exemplo, ao lançar uma ação proposta 
em um registro de ação de mitigação, um 
país poderia indicar o tipo e o nível de apoio 
necessário para executá-la. Ou um país pode-
ria especifi car o nível de esforço necessário 
para realizar suas ações e um de mais alto 
nível de esforço que estivesse preparado para 
empreender com o apoio. Ou o lançamento 
de uma ação no registro poderia iniciar uma 
revisão por um órgão designado, usando cri-
térios de consenso, para avaliar a necessidade 
de apoio e considerando as circunstâncias e 
capacidades de um país. Todas essas aborda-
gens poderiam conduzir a uma determinação 
de apoio proporcional à ação proposta. 

Medição, informação e verifi cação.  Em 
Bali, as partes concordaram que os esfor-
ços de mitigação de países desenvolvidos e 
em desenvolvimento – assim como o apoio 
para os esforços de um país em desenvolvi-
mento – devem ser “mensuráveis, informá-
veis e passíveis de verifi cação” (measurable, 
reportable and verifi able – MRV). As abor-
dagens efi cazes de MRV podem estabelecer 
e manter confi ança das partes nos esforços 
respectivos de cada um e no regime total. 
Para serem praticáveis, os termos e os meca-
nismos de MRV devem equilibrar a necessi-
dade de transparência e a responsabilidade 
em relação aos interesses tradicionais das 
partes quanto à soberania.

As exigências de informação para os paí-
ses em desenvolvimento sob o regime exis-
tente são bem mínimas – as “comunicações” 
(que incluem inventários da emissão) são 
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submetidas sem frequência e não são sujeitas a 
revisão. Em um acordo futuro, o mecanismo 
de MRV de ações do país em desenvolvi-
mento quanto a uma trajetória com base em 
políticas de mitigação provavelmente exigi-
ria uma abordagem mais rigorosa. Em pri-
meiro lugar, as partes devem considerar que 
as ações são sujeitas a medição e verifi cação. 
Alguns países em desenvolvimento conside-
raram que o mecanismo de MRV deveria ser 
aplicado somente às ações para as quais estão 
recebendo apoio. Uma segunda questão é se 
a verifi cação é realizada pelo país, por um 
organismo internacional ou por terceiros. 
Em alguns regimes internacionais, as partes 
verifi cam suas próprias ações segundo os sis-
temas nacionais que devem estar em confor-
midade com as diretrizes internacionais. Em 
outros, equipes especializadas analisam o que 
é enviado pelas partes (quanto às comunica-
ções e aos inventários nacionais de emissões 
enviados pelos países desenvolvidos, con-
forme a UNFCCC e o Protocolo de Kyoto).

A terceira é a métrica a ser empregada, 
independentemente dos meios da verifi cação. 
Um raciocínio para uma trajetória com base 
em políticas é que ela permite que as partes 
busquem os tipos de ação mais apropriados às 
suas circunstâncias e aos objetivos do desen-
volvimento. Contudo, essa diversidade apre-
senta desafi os para o mecanismo de MRV, 
porque é necessária uma métrica diferente 
para medir e verifi car tipos diferentes de ação 
(padrões da efi ciência, metas de energia reno-
vável, impostos sobre carbono). Por sua vez, a 
maneira como o mecanismo de MRV é estru-
turado dependerá muito de como as ações são 
defi nidas. A necessidade de que estas sejam 
mensuráveis e passíveis de verifi cação poderia 
infl uenciar muito a maneira como as partes 
escolhem como defi ni-las. De algum modo, 
limitar os tipos de ações permissíveis em uma 
trajetória com base em políticas, como a cria-
ção de impostos internacionais sobre carbono 
ou um leilão das cotas de missão, facilitaria a 
verifi cação do mecanismo de MRV.

A medida e a verifi cação do apoio a um 
país em desenvolvimento dependerão muito 
também dos tipos e dos mecanismos especí-
fi cos do apoio. Se um acordo novo for reco-
nhecer a sustentação fornecida por meio de 
canais bilaterais, serão necessários critérios 
precisos para determinar que fluxos são 
“relativos ao clima” e “novos e adicionais”. 
De maneira geral, o apoio gerado por meio 

de um instrumento multilateral, como um 
imposto internacional sobre carbono ou um 
leilão de cotas internacionais da emissão, 
seria mais facilmente verifi cável.

Apoio para esforços de mitigação 
nos países em desenvolvimento

A habilidade dos países em desenvolvimento 
de desenvolver e executar ações de mitiga-
ção de maneira efi caz dependerá em parte 
da disponibilidade do apoio adequado e 
previsível da comunidade internacional. As 
áreas gerais de apoio são fi nanças, tecnologia 
e construção de capacidade, além de: análise 
de potenciais de mitigação para identifi car 
oportunidades de redução dos gases de efeito 
estufa com os cobenefícios mais econômicos 
e mais onerosos, com o desenvolvimento e a 
implementação de políticas da mitigação de 
gases de efeito estufa; difusão e emprego das 
melhores tecnologias disponíveis; medição e 
verifi cação de ações de mitigação; e benefícios 
associados ao desenvolvimento sustentável.

O apoio adequado exigirá um leque de 
mecanismos para gerar e canalizar recursos 
públicos de maneira que otimizem o inves-
timento privado, que, em qualquer cenário, 
será a maioria dos fl uxos disponíveis para 
uma transição de baixo carbono (ver Capí-
tulo 6). O regime climático tem duas amplas 
formas de apoio – financiamento público 
e mecanismos com base em mercado –, e 
ambos devem ser substancialmente aumen-
tados em um acordo futuro.

Financiamento público
Um novo esforço multilateral deve aumentar 
o fi nanciamento público no apoio aos países 
em desenvolvimento. Entre as questões bási-
cas, estão as fontes, os critérios e os instru-
mentos de fi nanciamento, os vínculos com 
investimento privado e o controle e a admi-
nistração de todos os mecanismos novos de 
fi nanciamento (discutidos extensivamente 
no Capítulo 6). Esta seção destaca alguns 
resultados.

De acordo com o regime climático, a 
maioria dos fundos dependeu da garantia de 
países doadores, o que resultou em fl uxos ina-
dequados e imprevisíveis. Diversas propostas 
agora sob discussão poderiam produzir algu-
mas fontes de fi nanciamento mais confi áveis. 
Entre elas, os compromissos do financia-
mento alicerçado em critérios de avaliação de 
consenso, um imposto sobre o transporte 
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aéreo internacional ou sobre ou tras ativida-
des geradoras de gases de efeito estufa, ou 
um leilão de uma parcela de cotas internacio-
nais de emissão dos países desenvolvidos. 
Uma outra opção – pressionada por países 
em desenvolvimento na Conferência sobre 
Mudança Climática da ONU realizada 
em Poznan, na Polônia, em dezembro de 
2008 – é uma extensão do imposto existente 
sobre transações do CDM para outros 
me canismos com base em fl exibilidade de 
mercado do Protocolo de Kyoto (comércio 
in ternacional de emissões e implementação 
conjunta) (Akanle et al., 2008).13

Qualquer fundo novo poderia empre-
gar vários instrumentos do fi nanciamento, 
inclusive verbas, concessão de empréstimos, 
garantias de empréstimo ou outros da miti-
gação do risco, dependendo dos tipos de ati-
vidade a serem apoiadas. Para a tecnologia, 
as opções são pagamentos para o acesso e o 
uso da propriedade intelectual e do conhe-
cimento tecnológico associado. Os critérios 
principais na seleção de atividades para o 
fi nanciamento seriam a redução de emissão 
projetada por dólar investido, a contribui-
ção de um projeto para metas de desenvolvi-
mento sustentável de um país anfi trião ou a 
sua habilidade de otimizar o fi nanciamento 
de carbono ou outro investimento privado. 

Mecanismos com base em mercado
O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
do Protocolo de Kyoto gerou fl uxos substan-
ciais para energias limpas e outros projetos de 
redução dos gases de efeito estufa nos países 
em desenvolvimento. Embora o CDM tenha 
apresentado êxito, do mesmo modo a experi-
ência destacou muitos interesses e áreas para 
melhoria potencial (Capítulo 6). Além da 
reforma do modelo original do CDM, as par-
tes começaram também a considerar abor-
dagens alternativas ao crédito de emissões de 
modo a oferecer incentivos para investimento 
e redução de emissão em uma escala maior. 

Em sua concepção inicial e no emprego 
presente, o CDM gera crédito de emissão a 
partir de projetos individuais propostos e 
certifi cados caso a caso. Do ponto de vista 

 13 Ver informações sobre os mecanismos de fl e-
xibilidade do Protocolo de Kyoto – disponí-
veis em: <http://unfccc.int/kyoto_protocol/
mechanisms/items/1673.php>, acesso em: 8 
jul. 2009.

mais geral, essa abordagem com base em 
projeto exclui muitas estratégias com maior 
potencial de mitigação e impõe custos eleva-
dos de transação e ônus administrativos, o 
que limita signifi cativamente o potencial de o 
CDM transformar tendências de emissão de 
longo prazo. Em uma tentativa inicial de tra-
tar dessas preocupações, as partes interessa-
das criaram um CDM “programático”, capaz 
de agregar atividades múltiplas no espaço e 
no tempo como um único projeto. Mas as 
reduções de emissões são medidas ainda com 
base em atividades discretas.

Os modelos alternativos agora em discus-
são compreendem crédito setorial ou com 
base em política. Ao permitir a geração de 
créditos com base em políticas ou em outros 
programas amplos, tais abordagens ajuda-
riam a conduzir e apoiar esforços em maior 
escala de redução de emissão. Do ponto de 
vista setorial, por exemplo, as emissões seriam 
medidas por meio de todo o setor, e um país 
poderia ganhar créditos para todas as redu-
ções abaixo de uma linha de base defi nida 
para as emissões. (Essa abordagem é descrita 
às vezes como “crédito setorial sem perda”, 
porque um país não enfrenta consequências 
se as emissões estiverem acima da linha de base 
defi nida.) A linha de base poderia ser defi nida 
como um cenário de referência, recompen-
sando qualquer desvio dos níveis projetados 
da emissão. Ou poderia estar abaixo do cená-
rio de referência, o que exigiria que um país 
promovesse sozinho reduções para qualifi -
car os créditos. Contudo, dadas as incertezas 
em todas as projeções de emissões futuras, 
a definição do cenário de referência é um 
tanto subjetiva e potencialmente controversa.

O crédito com base em políticas prevê que 
seria possível a um país ganhar créditos para 
as reduções verifi cáveis obtidas por meio da 
implementação de políticas de mitigação 
reconhecidas no regime climático ou pela 
ação de distribuição da tecnologia. Essa abor-
dagem coaduna-se bem com a noção de uma 
trajetória de mitigação com base em política, 
pois introduz e implementa um incentivo 
com base em mercado para que os países 
desenvolvam, proponham e implemen-
tem políticas de mitigação alinhadas com 
suas metas de desenvolvimento. Poderiam 
ser defi nidas metodologias para quantifi car 
as reduções a partir dos tipos diferentes de 
abordagens da política. Atribuir aos países 
todas as reduções geradas por suas ações de 
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políticas ocasionaria uma fonte de créditos 
excessiva; os países desenvolvidos puderam 
igualmente se opor a partir da premissa de 
que os países em desenvolvimento arcam 
com parte do custo de suas ações de políti-
cas. O tratamento dessas preocupações se por 
meio da emissão de créditos somente após 
se obter um grau de redução ou desconto de 
créditos (por exemplo, mediante a emissão 
de uma tonelada de crédito para duas tone-
ladas reduzidas).

Promoção dos esforços 
internacionais para integrar a 
adaptação ao desenvolvimento 
inteligente em termos climáticos

O apoio internacional mais forte para a adap-
tação é uma questão de necessidade, porque 
os impactos do clima já se fazem sentir e por-
que os pobres que contribuem menos para o 
problema enfrentam os riscos mais graves. 
Contudo, os esforços da adaptação devem ir 
além da estrutura do clima. Como sugerem 
os capítulos 2 e 3, os interesses e as priorida-
des da adaptação devem ser integrados em 
todo o espectro do planejamento econômico 
e da tomada de decisão do desenvolvimento 
nacional e internacional. O papel do regime 
climático internacional, em particular, reside 
em catalisar o apoio internacional e facilitar 
os esforços nacionais da adaptação. Aqui, o 
foco está em como a adaptação pode ser mais 
bem promovida e facilitada sob o regime cli-
mático internacional.

Esforços de adaptação sob o regime 
climático atual
Conforme a UNFCCC, todas as partes 
comprometem-se em implantar medidas de 
adaptação nacionais e cooperar no preparo 

para os impactos da mudança climática. Os 
países menos desenvolvidos devem rece-
ber consideração especial por causa de suas 
necessidades especiais em lidar com os efeitos 
adversos da mudança climática.14 Os países 
menos desenvolvidos contam com o incen-
tivo e o apoio da UNFCCC para o preparo de 
Programa Nacional de Ação para Adaptação 
que identifi que as atividades prioritárias que 
atendam às suas necessidades urgentes e ime-
diatas de se adaptar à mudança climática (ver 
Capítulo 8). Até o presente, 41 países menos 
desenvolvidos apresentaram programas de 
ação nacional.15  O Programa de Trabalho 
de Nairóbi de cinco anos, adotado em 2005, visa 
ajudar esses países a melhorar sua compreen-
são e avaliação dos impactos da mudança cli-
mática e a tomar decisões consistentes quanto 
às ações práticas e medidas de adaptação.16

O fi nanciamento atual para a adaptação 
sob o processo da UNFCCC dá-se principal-
mente por meio da prioridade estratégica do 
Fundo Global para o Meio Ambiente sobre 
Iniciativas da Adaptação; o fi nanciamento 
adicional virá do Fundo de Adaptação da 
UNFCCC quando este estiver inteiramente 
operacional.

O esforço internacional até o presente 
trouxe poucas informações e capacitação, 
mas ainda precisa facilitar a implementação 
signifi cativa no âmbito doméstico, o acesso 
à tecnologia ou a criação de instituições 

 14 Artigo 4.1 da UNFCCC. 
 15 Secretaria da UNFCCC – Disponível em: 

<http://unfccc.int/cooperation_support/
least_developed_countries_portal/submit-
ted_napas/items/4585.php>. Acesso em: 5 ago. 
2009.

16  Decisão 2/CP.11 da UNFCCC.

“Vamos fazer um esforço conjunto... Agora, antes que seja tarde demais para 

salvar nossa Mãe Terra.”

Sonia R. Bhayani, Quênia, 8 anos

Tewanat Saypan, Tailândia, 12 anos
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nacionais para levar adiante a pauta de adap-
tação. O esforço é restrito pelo fi nanciamento 
limitado (ver Capítulo 6) e pela participa-
ção restrita de agências nacionais de plane-
jamento e desenvolvimento. O processo da 
UNFCCC tradicionalmente contou com 
agências ambientais; seu foco na mudança 
climática não pode facilmente conduzir a um 
esforço detalhado e multissetorial que trate 
da adaptação. 

O fortalecimento da ação na adaptação 
sob a UNFCCC
O trabalho pelo processo de desenvolvi-
mento nacional é essencial para incentivar o 
planejamento antecipado, com o propósito 
de reforçar a resiliência climática e desen-
corajar os investimentos que aumentem a 
vulnerabilidade do clima. O processo da 
UNFCCC pode complementar e facilitar 
esse processo no que se refere aos aspectos 
apontados a seguir. 

• Apoio às estratégias abrangentes nacionais 
de adaptação em países vulneráveis. Essas 
estratégias criariam estruturas para a ação 
e reforçariam as capacidades nacionais. 
Aproveitariam os programas nacionais de 
ação para adaptação que tenham como 
meta prioridades urgentes, mapeamento 
dos planos detalhados de longo prazo que 
identifi quem os riscos climáticos, capaci-
dades de adaptação existentes e necessá-
rias, e políticas e medidas nacionais para 
integrar por completo a gestão de risco 
climático no processo de tomada de deci-
são sobre desenvolvimento. Além de 
organizar os esforços de adaptação nacio-
nais, as estratégias poderiam servir como 
uma base para visão ao auxílio na imple-
mentação por meio do regime climático 
ou de outros canais.

• A troca de experiências e melhores práti-
cas, e coordenação de abordagens progra-
máticas como apoio a sistemas nacionais, 
regionais e internacionais para a adapta-
ção e resiliência (Scientifi c Expert Group 
on Climate Change, 2007). Esse esforço 
serviria de orientação aos países para 
que estes possam avaliar a vulnerabi-
lidade e conduzir a melhor forma de 
integrar atividades de adaptação no pla-
nejamento e as políticas de desenvolvi-
mento setorial e nacional, assim como 
seria muito importante no que se refere 

à tecnologia de acesso para a adaptação. 
A participação universal na UNFCCC é 
um fórum original para países, organi-
zações e entidades privadas para a troca 
de experiências e aprendizado mútuo. É 
essencial para o sucesso atrair as agên-
cias nacionais de desenvolvimento para 
que participem desse processo. Além de 
útil para difundir informações, o pro-
cesso da UNFCCC pode ser usado para 
a criação de centros regionais de exce-
lência para servirem de catalisadores das 
atividades locais, nacionais e regionais. 
Os impactos diretos da mudança climá-
tica são sentidos localmente, e as medi-
das da resposta devem ser adaptadas às 
circunstâncias locais. Os centros regio-
nais, com apoio internacional, podem 
promover capacitação, atividades de pes-
quisa coordenadas e troca de experiên-
cias e melhores práticas.

• Financiamento confi ável para auxiliar 
os países na execução das medidas prio-
ritárias identifi cadas em suas estratégias 
nacionais de adaptação. O financia-
mento para a adaptação depende muito 
do fi nanciamento público (ver Capítulo 
6). Encontrar fontes adicionais de fi nan-
ciamento para a adaptação e agregá-las 
ao fi nanciamento existente para o desen-
volvimento é essencial para a adapta-
ção efi caz. Os fundos poderiam vir de 
doadores, de impostos sobre CDM e da 
receita de impostos ou do leilão das cotas 
de emissão. Também é importante a 
defi nição de critérios para alocar fundos 
e criar acordos institucionais para seu 
controle (ver Capítulo 6). A alocação e 
o uso efi ciente e justo do fi nanciamento 
interessam a todos, pois o uso indevido 
dos recursos pode minar o apoio público 
para toda a pauta climática.

Seria necessário um novo órgão sob os 
auspícios da UNFCCC com a função de 
orientar as partes, avaliar as estratégias nacio-
nais da adaptação e desenvolver critérios para 
a alocação de recursos. Tal órgão deveria 
trabalhar em parceria com outras agências 
de desenvolvimento internacionais e ter bas-
tante independência para avaliar com credi-
bilidade as estratégias e a alocação de recursos 
nacionais. 

Como mencionado anteriormente neste 
capítulo, o regime atual da UNFCCC não 
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inclui provisões adequadas para a adapta-
ção. O Plano de Ação de Bali é uma grande 
oportunidade de dinamizar o processo da 
adaptação e de mobilizar o fi nanciamento 
adequado para suportar a adaptação.
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climáticas no comércio afi rmando que 
as questões de mudança climática per-
tencem primariamente à UNFCCC, sob 
a qual devem ser negociadas. Mesmo na 
OMC tem havido uma relutância geral 
em ampliar o mandato climático na 
ausência de uma diretriz da UNFCCC. 
É interessante notar que, apesar de toda 
retórica, um número crescente de acor-
dos comerciais regionais (muitos dos 
quais incluem países em desenvolvi-
mento) apresenta provisões ambien-
tais sofi sticadas. Contudo, há pouca 
evidência sobre o fato de que tenham 
contribuído de maneira signifi cativa 
para alcançar resultados ambientais 
positivos (Gallagher, 2004). Além disso, 
os acordos comerciais regionais podem 
ter valor limitado no tocante a questões 
ambientais e que exigem soluções glo-
bais, como a mudança climática.

Novos fatos
A proposta de sanções comerciais 
punitivas como apoio à ação climá-
tica doméstica ainda é proeminente e 
ganha terreno em meio à crise fi nan-
ceira atual. Todos os projetos de lei de 
energia e ação climática apresentados 
no Congresso dos Estados Unidos pre-
veem sanções comerciais ou tarifas (ou 
instrumentos equivalentes) sobre cer-
tos produtos daqueles países que não 
impuseram controles sobre as emissões 
de carbono geradas por automóveis. 
Do mesmo modo, os planos da Comis-
são Europeia para endurecer o regime 
de redução de gases de efeito estufa 
também reconhecem o risco, e a nova 
legislação europeia colocaria as empre-
sas em desvantagem competitiva em 

sustentável pode e deve contar com 
apoio mútuo” (World Bank, 2008). Os 
dois tratados, assim, reconhecem e res-
peitam o mandato de cada um.

Tanto a pauta climática quanto a 
comercial, no entanto, evoluíram de 
maneira muito independente através 
dos anos, apesar de seus objetivos de 
apoio mútuo e potencial para sinergia. 
Enquanto a implementação do Proto-
colo de Kyoto pode ter trazido à tona 
alguns conflitos entre crescimento 
econômico e proteção ambiental, os 
objetivos dele também apresentam a 
oportunidade para alinhar políticas de 
desenvolvimento e energia de forma 
que possam estimular a produção, o 
comércio e o investimento em opções 
de tecnologia mais limpa.

As recentes tentativas de combinar 
as duas pautas foi recebida com grande 
grau de ceticismo. Quando os ministros 
do Comércio reuniram-se em 2007 na 
Conferência das Partes da UNFCCC, 
em Bali, compartilhavam a ideia ampla 
de que os regimes comerciais e climáti-
cos poderiam escorar-se em várias áreas 
e observaram que haveria tensão entre 
eles, principalmente em negociações 
sobre os compromissos climáticos pós-
-Kyoto depois de 2012.

A percepção geral de um país em 
desenvolvimento é que qualquer discus-
são sobre questões de mudança climá-
tica (e, de maneira mais geral, questões 
ambientais) e negociações comerciais 
fi nalmente levaria a um “protecionismo 
verde” por parte dos países de alta 
renda, o que seria prejudicial às suas 
perspectivas de crescimento. Eles resis-
tiram às tentativas de incluir questões 

Este foco em sanções deriva prin-
cipalmente de preocupações com a 
competitividade em países que estão 
na corrida para reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa e cumprir as 
metas do Protocolo de Kyoto para 
2012 e depois. Essas preocupações leva-
ram a propostas para ajustes de tarifas 
ou impostos sobre importação para 
compensar qualquer pacto adverso 
e restringir as emissões de dióxido de 
carbono (CO2). Há também uma preo-
cupação com a “fuga” de indústrias que 
dependem de carbono para países que 
não estão implementando o Protocolo 
de Kyoto.

O objetivo amplo de melhorar o 
bem-estar humano atual e futuro é 
compartilhado tanto pelo regime de 
comércio global quanto pelo regime 
climático. Assim como a Organização 
Mundial do Comércio (OMC) reco-
nhece a importância de procurar “pro-
teger e preservar o meio ambiente”,1 o 
Protocolo de Kyoto afi rma que as partes 
devem “empenhar-se em implementar 
políticas e medidas (...) de maneira tal 
que minimizem o efeito adverso no 
comércio internacional”. A Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática (UNFCCC) é redi-
gida em linguagem semelhante, e o 
Comunicado de Doha especifi camente 
afi rma que “o uso objetivo de manter 
e proteger o sistema de comércio mul-
tilateral, aberto e não discriminatório, 
e agir pela proteção do meio ambiente 
e pela promoção do desenvolvimento 

 1 Preâmbulo para o Acordo de Marrakesh 
que criou a OMC em 1995.

A interação entre os regimes de comércio internacional e de mudança climática potencialmente traz implicações para os 
países em desenvolvimento. Há razões positivas para explorar as sinergias benéfi cas entre os dois regimes e para alinhar 
políticas que possam estimular a produção, o comércio e o investimento em opções de tecnologia mais limpa, porém tem 
havido foco excessivo em usar medidas comerciais como sanções nas negociações sobre o clima global.

Comércio e mudança climáticafoco C
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QUADRO FC.1  A tributação do carbono virtual

O carbono deveria ser tributado onde é 
emitido ou onde os bens são consumidos 
com base em seu carbono “incorporado” 
ou “virtual” – a quantidade de carbono 
emitido na produção e entrega do bem? 
Vários países exportadores importantes 
discutem quem seria penalizado pela 
tributação do carbono no ponto emissão, 
quando, de fato, a maior parte desse car-
bono é emitida na produção de bens para 
exportação – bens que são desfrutados 
por consumidores em outros países. Com 
base na análise de fl uxo de carbono ou 
em uma tabela de entrada e saída multir-
regional, a fi gura mostra que a China e a 
Rússia são países exportadores líquidos de 
carbono, enquanto a União Europeia, os 
Estados Unidos e o Japão são importado-
res líquidos.

No entanto, os países que impõem tri-
butos sobre carbono estarão preocupados 
com a competitividade e os efeitos da 
fuga de carbono – se outros países não 
seguirem o exemplo – e poderão tributar 
importações de carbono virtual para igua-
lar o comércio. A tabela mostra os índices 
de tarifa efetivos, além das tarifas exis-
tentes, que os países enfrentariam se um 
imposto de US$ 50 por tonelada de CO2 
incidisse sobre o teor de carbono virtual 
de bens e serviços.

O preço do carbono a US$ 50 por 
tonelada está alinhado com experiên-
cia recente – no Esquema Europeu de 
Comércio de Emissões, os alvarás de 

emissão alcançaram € 35 em 2008. Por-
tanto, a tabela sugere que as alíquotas 
da tarifa de carbono enfrentadas pelos 
países em desenvolvimento poderiam ser 
signifi cativas se os países seguissem esse 
caminho. 

A imposição unilateral de tarifas sobre 
carbono virtual claramente seria uma fonte 
de atrito comercial, prejudicando o sis-
tema de comércio internacional que já está 
sob pressão em decorrência da crise fi nan-
ceira. A abertura das portas para tributos 

alfandegários para o clima poderia levar a 
uma proliferação de medidas comerciais 
que lidam com outras áreas, nas quais o 
campo competitivo é visto como irregular. 
A medição precisa do carbono virtual seria 
altamente complexa e sujeita a disputas, 
e, além disso, as tarifas sobre o carbono 
virtual poderiam onerar os países de baixa 
renda que pouco contribuíram para o pro-
blema da mudança climática.

Fonte: Atkinson et al. (2009).
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Fonte: Atkinson et al. (2009).
Nota: A altura da barra em cinza escuro mede as emissões totais da produção de bens e serviços; a barra em 
cinza médio representa quanto carbono é emitido internamente para sustentar a demanda interna fi nal (car-
bono virtual de fontes internas); a barra em cinza mais claro representa quanto carbono é emitido no exterior 
para sustentar a demanda interna fi nal (carbono virtual de fontes externas). Se a altura da barra em cinza 
escuro for maior do que a soma das duas outras barras, o país é exportador líquido de carbono virtual. 

Tarifa média na importação de bens e serviços se o carbono virtual for tributado em US$ 50 por tonelada de CO2
(%)

Países importadores

Brasil Canadá China EU15 Índia Japão México Rússia
Estados 
Unidos

África 
do Sul Média

Pa
ís

es
 e

xp
or

ta
do

re
s

Brasil 0,0 3,4 3,2 3,2 2,8 4,0 2,7 2,6 3,0 2,9 3,1

Canadá 4,5 0,0 3,4 3,4 3,7 3,2 2,8 2,8 2,6 3,0 2,8

China 12,1 10,5 0,0 10,5 13,4 10,4 9,9 10,0 10,3 11,1 10,5

EU15 1,6 1,1 1,1 0,0 1,3 1,2 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2

Índia 8,3 7,8 9,2 7,7 0,0 6,8 8,1 8,7 7,9 5,3 7,8

Japão 1,4 1,3 1,5 1,4 1,6 0,0 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4

México 3,5 2,1 4,2 4,0 10,8 4,0 0,0 4,1 1,7 3,5 2,1

Rússia 18,0 14,3 12,4 11,8 12,8 11,3 14,7 0,0 10,4 15,9 11,7

Estados 
Unidos

3,3 3,0 3,1 3,1 3,3 3,0 2,8 2,8 0,0 3,2 3,0

África 
do Sul

15,9 10,1 10,6 9,8 11,5 11,4 16,6 7,9 8,9 0,0 10,1

Média 3,7 2,9 2,2 5,0 4,5 4,8 3,3 2,6 3,0 2,9

Fonte: Atkinson et al. (2009).
Nota: A última coluna é a tarifa média ponderada por comércio incidente sobre o país exportador; a última coluna refere-se à tarifa média ponderada por comércio apli-
cada pelo país importador.
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setores dependentes de energia geral-
mente é o preço relativo da energia em 
adição ao uso da terra e de mão de obra. 
O estudo utilizou razões de importa-
ção, exportação e produção altamente 
dependentes de energia em países de 
alta renda e naqueles de renda baixa e 
média, como substituto para qualquer 
deslocamento em padrões de produção 
e de comércio (Figura FC.1) (World 
Bank, 2008). As razões de importação 
e exportação mostram uma tendência 
crescente para países de alta renda e 
uma tendência decrescente para aque-
les de renda baixa e média. Embora 
não seja conclusivo, esse estudo parece 
sugerir que já está ocorrendo a reloca-
ção de algumas indústrias dependentes 
de energia em países que não enfrentam 
um limite em suas emissões de gases de 
efeito estufa. Contudo, a proporção 
ainda é menor que 1 para países de alta 
renda e maior que 1 para as economias 
em desenvolvimento, o que sugere que 
os países de alta renda continuam a ser 
exportadores líquidos, e aqueles em 
desenvolvimento, importadores líqui-
dos de produtos altamente dependentes 
de energia.

Do mesmo modo, em alguns países 
de alta renda, algumas empresas estão 
adotando “rótulos de carbono” como 

se manifestou de maneira clara sobre 
o assunto. Entretanto, as propostas 
recentes tiveram indicações signifi cati-
vas para o comércio e fabricantes dos 
países desenvolvidos (Quadro FC.1).

Muitos países de alta renda tam-
bém expressaram preocupação quanto 
à efi cácia do plano que isenta os países 
em desenvolvimento dos índices de 
emissões, pois as indústrias altamente 
dependentes de carbono deslocariam 
suas operações para os países isentos. 
A fuga de carbono, como esse desloca-
mento é chamado, não apenas solaparia 
os benefícios ambientais do Protocolo 
de Kyoto, mas também afetaria a com-
petitividade das indústrias dos países 
de renda elevada. Para indústrias alta-
mente dependentes de energia, cimento 
e produtos químicos, a competitivi-
dade internacional é uma preocupação. 
Essa questão faz paralelo com o debate 
sobre os “portos seguros” de polui-
ção que dominou a literatura comer-
cial e ambiental da década de 1990.

Um recente estudo do Banco 
Mundial examinou a evidência para 
a relocação de indústrias altamente 
dependentes de carbono atribuída a 
políticas climáticas mais rígidas, sobre-
tudo em países de alta renda. Um dos 
atores que infl uenciam as operações dos 

comparação àquelas em países menos 
rígidos, em termos de legislação de pro-
teção climática.

A questão da imposição de medi-
das alfandegárias com base ambiental 
tem sido muito discutida na literatura 
econômica e jurídica. A OMC e outros 
acordos comerciais preveem “exce-
ções” para medidas comerciais que, de 
outro modo, infringiriam as normas 
de livre comércio, mas que podem ser 
justifi cadas como necessárias ou rela-
tivas ao esforço para proteger o meio 
ambiente ou preservar recursos natu-
rais exauríveis conquanto sejam “não 
discriminatórias” e “menos restriti-
vas ao comércio”.2 Com frequência, 
as medidas comerciais são justifi cadas 
como mecanismo para garantir a ade-
são a acordos ambientais multilaterais 
(AAM). De fato, os AAM, como a Con-
venção sobre o Comércio Internacional 
sobre Espécies Ameaçadas de Extinção 
e a Convenção de Basileia, usam res-
trições comerciais como um meio para 
alcançar seus objetivos e que são acei-
tas por todas as partes desses acordos. 
Contudo, no caso da mudança climá-
tica, uma questão particularmente deli-
cada da avaliação da compatibilidade 
das medidas comerciais com a política 
de mudança climática pode surgir da 
aplicação de medidas unilaterais basea-
das em políticas nacionais ou normas 
de produtos, de acordo os métodos de 
processos e produção ou ambos. Outra 
questão com relação a “ajustes em 
impostos alfandegários” que tem rece-
bido pouca atenção é o que ocorreria à 
receita gerada. Se ela fosse devolvida ao 
país que é tributado, poderia gerar uma 
economia política muito diferente do 
que se permanecesse no país tributador. 

Especialistas em legislação, no en- 
tanto, permanecem divididos quanto 
ao fato de os custos sobre o carbono 
incorporado serem compatíveis com 
os regulamentos do comércio interna-
cional, pois a OMC até o presente não 

 2 Ver artigo XX (b) e (g) do Acordo 
Geral sobre Tarifas e Comércio de 1947 
(World Trade Organization, 1986).
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Fonte: World Bank (2008).
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das a emissões de carbono mais baixas 
do que as rosas produzidas na Holanda.

O projeto e a implementação de 
rótulos de carbono também deverão 
considerar vários desafi os complexos e 
técnicos (ibidem). Primeiro, se forem 
utilizados dados secundários de pro-
dutores em países ricos para estimar as 
emissões de carbono nos produtores em 
países de baixa renda, não será possível 
capturar o fato de que as tecnologias em 
uso em países ricos e em países de baixa 
renda são substancialmente diferentes. 
Uma segunda questão técnica refere-se 
a como os fatores de emissão devem 
ser calculados, ou seja, a quantidade de 
carbono emitida durante partes espe-
cífi cas da manufatura e o uso de pro-
duto. Uma terceira questão é a escolha 
do sistema de fronteiras que defi ne o 
quanto os processos já estão incluídos 
na avaliação das emissões de gases de 
efeito estufa. As estimativas da pegada 
de carbono de um sistema, produto e 
atividades também dependerão de onde 
se defi ne o sistema de fronteiras. 

A pauta positiva
Outra área em que o comércio e o clima 
ultimamente se sobrepuseram refere-se 
à transferência de tecnologia. Dadas as 
limitações do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo na implantação do tipo 
e magnitude da transferência de tecno-
logia necessária para lidar com emissões 
de carbono cada vez maiores no mundo 
em desenvolvimento (ver Capítulo 6), 
sugere-se que normas mais amplas de 
comércio e investimento seriam um 
modo de acelerar a transferência de 
tecnologia (Brewer, 2007). Desde o iní-
cio, a liberalização comercial de bens 
e serviços ambientais está na pauta da 
rodada de Doha da OMC. Os membros 
da OMC concordam que a liberaliza-
ção de bens ambientais deveria se voltar 
para a proteção ambiental. Entretanto, 
pouco foi alcançado graças às diferen-
tes percepções dos países de alta renda 
e em desenvolvimento sobre quais bens 
devem ser liberalizados e como fazer isso.

Já há iniciativas, inclusive por parte 
do Banco Mundial (World Bank, 2008), 

mecanismo para mitigação de mudança 
climática. Um rótulo de carbono com-
preende a medição das emissões de car-
bono a partir da produção de produtos 
ou serviços e a transmissão dessa infor-
mação aos consumidores e decisores 
em empresas. É possível que esquemas 
bem elaborados possam criar incen-
tivos para que a produção em partes 
diferentes da cadeia de suprimento seja 
transferida para locais de baixa emis-
são. Assim, o rótulo de carbono pode-
ria ser um instrumento que permitisse 
aos consumidores exercer seu desejo de 
juntar-se à batalha contra a mudança 
climática usando suas preferências de 
compra.

A desvantagem é que o rótulo de 
carbono talvez tenha impacto o sig-
nifi cativo nas importações dos países 
de baixa renda (Brenton; Edwards-
-Jones; Jensen, 2009). Há temores de 
que os países de baixa renda passem 
por maiores difi culdades para expor-
tar em um mundo restrito pelo clima, 
onde as emissões de carbono precisam 
ser medidas e onde haja certifi cação 
que permita a participação no comér-
cio com rótulo. Em geral, as exporta-
ções de países de baixa renda dependem 
de transporte de longa distância e são 
produzidas por empresas relativamente 
pequenas e propriedades rurais míni-
mas, que terão difi culdade de partici-
par de esquemas complexos de rótulo 
de carbono.

Há uma lacuna significativa de 
conhecimento a ser preenchida com 
relação ao estudo científi co das emis-
sões de carbono em todas as cadeias de 
suprimento internacionais, o que certa-
mente inclui os países de baixa renda. O 
pequeno número de estudos existentes 
sugere que os padrões de emissão são 
altamente complexos; um dos resulta-
dos refere-se ao fato de que a localiza-
ção geográfi ca é apenas um substituto 
sofrível para emissões, pois as condições 
de produção favoráveis podem ser mais 
compensadas pela desvantagem no 
transporte. Por exemplo, as rosas pro-
duzidas no Quênia e transportadas de 
avião para venda na Europa são associa-

para prosseguir com essas negociações 
mediante a identifi cação bens e servi-
ços favoráveis ao clima que atualmente 
enfrentam barreiras tarifárias e não 
tarifárias no comércio e fazer da remo-
ção dessas barreiras uma prioridade 
por meio de negociações na OMC. Esse 
esforço provou ser difícil, pois os mem-
bros da OMC ainda precisam estabele-
cer um acordo sobre a defi nição do que 
é “favorável ao clima” que contribua 
para os objetivos de políticas climáticas 
e gere uma distribuição equilibrada de 
benefícios comerciais entre os integran-
tes. Duas áreas específi cas de controvér-
sias são as tecnologias de “duplo uso”, 
que podem ser usadas para reduzir as 
emissões, além de atender às necessida-
des do cliente e dos produtores agríco-
las, que estão atolados em negociações 
muito confl itantes em Doha.

A outra questão geralmente desper-
cebida é o grande potencial para comér-
cio entre os países em desenvolvimento 
(comércio Sul-Sul) em tecnologia 
limpa. Tradicionalmente, os países em 
desenvolvimento são importadores de 
tecnologias limpas, enquanto aqueles 
de alta renda são exportadores. Con-
tudo, com o resultado e melhores inves-
timentos em clima e grande base de 
consumidores, os países em desenvolvi-
mento estão cada vez mais se tornando 
atores importantes na fabricação de tec-
nologias limpas (ibidem). Um desen-
volvimento importante no mercado 
global de energia eólica é o surgimento 
da China como um ator importante, 
tanto na fabricação quanto no investi-
mento em capacidade de energia eólica 
adicional. Outros países em desenvol-
vimento despontaram como fabrican-
tes de tecnologias de energia renovável. 
A capacidade de fabricação de painéis 
solares na Índia aumentou muito nos 
últimos quatro anos, enquanto o Bra-
sil continua a ser o líder mundial na 
produção de biocombustíveis. Esses 
avanços conclamam liberalização do 
comércio bilateral de tecnologias lim-
pas que poderia também facilitar de 
maneira positiva a transferência de tec-
nologia Sul-Sul no futuro.
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O caminho a seguir em 
comércio e mudança climática 
Em geral, os países relutam em aproxi-
mar os regimes comercial e climático 
por medo de ver um subjugar o outro. 
Isso não é bom, pois o comércio em 
tecnologias de energia limpa oferece 
potencialmente uma oportunidade 
econômica para os países em desen-
volvimento que estão surgindo como 
produtores e exportadores importantes 
dessas tecnologias.

O progresso no regime comercial é 
possível mesmo em temas complexos. O 
sucesso do compromisso de tecnologia 
da informação da OMC em 1997 suge re 
que a implementação de qualquer 
acordo sobre bens e tecnologias favorá-
veis ao clima certamente deverá seguir 
uma abordagem gradual, de modo a 
permitir que países em desenvolvimento 
sejam capazes de lidar com a liberaliza-
ção da implementação, au mentando 
inclusive a efi ciência e a administração 
alfandegárias e a harmonização da clas-
sificação alfandegária para produtos 
favoráveis ao clima. Isso deveria contar 
com o apoio de um pacote de medidas 
de assistência fi nanceira e técnica. Pos-
tergar a ação sobre a pauta comercial e 
climática até a outra demorada rodada 
de negociações da OMC, além da de 
Doha, é arriscado, pois sempre há o 
perigo iminente de que as sanções 
comerciais relativas ao clima, do tipo 
proposto nos Estados Unidos e na 
União Europeia, possam se tornar uma 
realidade. 

Se as medidas comerciais forem pro-
fundas o sufi ciente, os países em desen-
volvimento poderão usar a negociações 
comerciais e climáticas para contra-
-atacar ou adaptar-se às novas políticas 
e aos padrões defi nidos pelos princi-
pais parceiros comerciais, de modo a 
manter o acesso a seus mercados. Em 
qualquer caso, os países em desenvol-
vimento precisarão se capacitar melhor 
para responder a esses fatos. Além 
disso, a necessidade de pressão pela 
transferência fi nanceira e tecnológica 

como parte de qualquer acordo global 
de comércio e mudança climática não 
estaria muito enfatizada.

Embora possa haver muitos bene-
fícios em aproximar os regimes 
comerciais e climáticos, não se deve 
subestimar o regime de comércio inter-
nacional a partir de ações como impo-
sição unilateral de tarifas alfandegárias 
sobre produtos de carbono, pois o ônus 
recairá de maneira desproporcional 
sobre os países em desenvolvimento. 
Assim, é de interesse dos países em 
desenvolvimento assegurar que a busca 
de objetivos climáticos globais seja 
compatível com a preservação de um 
sistema comercial multilateral, justo, 
aberto e alicerçado em normas como a 
base para seu crescimento e desenvol-
vimento. Os países desenvolvidos tam-
bém têm um interesse primordial no 
sistema de comércio multilateral e uma 
responsabilidade maior em assegurar 
que o sistema seja mantido.
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O
s países desenvolvidos precisam 
assumir a liderança do com-
bate à mudança climática, mas 
a mitigação não será efetiva nem 

eficiente sem esforços de redução em paí-
ses em desenvolvimento. Essas são as duas 
mensagens principais dos capítulos anterio-
res, entretanto existe uma terceira dimen-
são crítica para superar o desafi o climático: 
equidade. Uma abordagem equitativa para 
limitar as emissões globais de gases de efeito 
estufa precisa reconhecer que os países em 
desenvolvimento têm necessidades legítimas 
de desenvolvimento, que seu desenvolvi-
mento pode ser prejudicado pela mudança 
climática e que eles têm contribuído pouco, 
historicamente, para o problema.

Fluxos de fi nanças climáticas, tanto trans-
ferências fi scais quanto transações no mer-
cado, dos países desenvolvidos para os países 
em desenvolvimento representam a principal 
forma de conciliar a equidade com a efi cácia 
e a efi ciência ao lidar com o problema cli-
mático. Os fl uxos fi nanceiros podem ajudar 
os países em desenvolvimento a reduzir suas 

emissões de gases de efeito estufa e adaptar-
se aos efeitos da mudança climática. Além 
disso, haverá necessidades de fi nanciamento 
relacionadas ao desenvolvimento e à difusão 
das novas tecnologias. Mitigação, adapta-
ção e implantação de tecnologias precisam 
ocorrer de forma a permitir que os países 
em desenvolvimento continuem seu cresci-
mento e reduzam a pobreza. É por isso que 
fl uxos fi nanceiros adicionais para países em 
desenvolvimento são tão importantes. 

O fi nanciamento necessário para mitiga-
ção, adaptação e tecnologia é imenso. Nos 
países em desenvolvimento, a mitigação pode 
custar de US$ 140 bilhões a US$ 175 bilhões 
países em desenvolvimento por ano pelos 
próximos 20 anos (com necessidades asso-
ciadas de fi nanciamento de US$ 265 bilhões a 
US$ 565 bilhões); no período de 2010 a 2050 
os investimentos em adaptação podem ter 
média de US$ 30 bilhões a US$ 100 bilhões 
por ano (em números arredondados). Esses 
valores podem ser comparados com a assis-
tência atual ao desenvolvimento, de cerca de 
US$ 100 bilhões por ano. Ademais, os esfor-
ços para levantar fundos para mitigação e 
adaptação são lamentavelmente inadequa-
dos, representando menos de 5% das neces-
sidades projetadas.

Ao mesmo tempo, os instrumentos de 
fi nanciamento existentes têm limites e inefi -
ciências claros. As contribuições do governo 
de países de alta renda são afetadas pela 
fragmentação e pelos caprichos dos ciclos 
político e fi scal. Apesar de todo seu sucesso, 
o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL), a principal fonte de fundos para 
mitigação até o momento para os países em 
desenvolvimento, apresenta defi ciências no 

Geração dos fundos necessários para 
mitigação e adaptação

CAPÍTULO6

Mensagens importantes

As fi nanças climáticas proporcionam os meios para conciliar equidade com efi cácia e efi ciência 
em ações para redução das emissões e adaptação à mudança climática. Mas os níveis atuais es-
tão muito abaixo das necessidades estimadas – o total das fi nanças climáticas para países em de-
senvolvimento é hoje de US$ 10 bilhões por ano, comparado com requisitos anuais projetados até 
2030 de US$ 30 bilhões a US$ 100 bilhões para adaptação e US$ 140 bilhões a US$ 175 bilhões 
(com requisitos associados de fi nanciamento de US$ 265 bilhões a US$ 565 bilhões) para mitiga-
ção. Para fechar a lacuna, é necessário reformar os mercados de carbono existentes e explorar 
novas fontes, incluindo a tributação do carbono. A formação do preço do carbono transformará as 
fi nanças climáticas nacionais, mas serão necessárias transferências fi nanceiras internacionais e 
comercialização de direitos de emissão para que o crescimento e a redução da pobreza nos países 
em desenvolvimento não sejam inibidos em um país com restrições de carbono.
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projeto e limites operacionais e administra-
tivos. O escopo para aumentar o fi nancia-
mento para adaptação por meio do MDL, 
hoje a principal fonte de renda para o Fundo 
de Adaptação, também é limitado.

Assim, novas fontes de fi nanças precisarão 
ser exploradas. Os governos precisarão inter-
vir, mas será igualmente importante desen-
volver mecanismos de fi nanciamento novos 
e inovadores e alavancar o financiamento 
privado. O setor privado terá um papel-
chave no fi nanciamento da mitigação, por 
meio de mercados de carbono e instrumentos 
relacionados. Mas os fl uxos ofi ciais e outros 
financiamentos internacionais serão um 
complemento importante para gerar capa-
cidade, corrigir imperfeições do mercado 
e visar áreas desprezadas pelo mercado. As 
fi nanças privadas também serão importantes 
para a adaptação, porque agentes privados – 
casas e empresas – carregarão boa parte da 
carga da adaptação. Todavia, a boa adapta-
ção tem relação muito próxima com o bom 
desenvolvimento, e aqueles com maior neces-
sidade de assistência para adaptação são os 
pobres e aqueles em desvantagem no mundo 
em desenvolvimento. Isso significa que as 
finanças públicas terão um papel-chave.

Além da arrecadação de novos fundos, será 
essencial usar os recursos disponíveis com 
maior efi ciência, o que exige a exploração de 
sinergias com fl uxos fi nanceiros existentes, 
incluindo assistência para o desenvolvimento, 
e a coordenação da implementação. A escala 

das lacunas de fi nanciamento, a diversidade 
de necessidades e as diferenças nas circuns-
tâncias nacionais requerem uma ampla varie-
dade de instrumentos. As preocupações com 
efi cácia e efi ciência signifi cam que as fi nanças 
para mudança climática devem ser arrecada-
das e gastas de maneira coerente.

As necessidades de fi nanciamento estão 
vinculadas ao escopo e ao momento de qual-
quer acordo internacional sobre mudança 
climática. O tamanho da conta de adaptação 
dependerá diretamente da efi cácia do acordo. 
Para mitigação, o Capítulo 1 mostra que o 
atraso na implementação de reduções de 
emissão, seja em países desenvolvidos seja em 
desenvolvimento, carrega o risco de aumentar 
muito o custo da limitação do aquecimento 
global. O capítulo da visão geral mostra que, 
em uma trajetória global de custo mínimo 
para a estabilização climática, uma grande 
parcela (65% ou mais)1 da mitigação necessá-
ria ocorreria em países em desenvolvimento. 
O custo da limitação do aquecimento global 
poderá, assim, ser substancialmente reduzido 
se os países de alta renda oferecerem incen-
tivos fi nanceiros sufi cientes para os países 
em desenvolvimento migrarem para trajetó-
rias de carbono reduzido. Como enfatizado 
em outros capítulos, no entanto, as fi nanças 
precisam ser combinadas ao acesso à tecnolo-
gia e à geração de capacidade se os países em 
desenvolvimento quiserem migrar para uma 

 1 Para mais detalhes, consultar Visão geral.

Tabela 6.1 Instrumentos existentes para financiamento climático

Tipo de instrumento Mitigação Adaptação
Pesquisa, desenvolvimento 
e difusão

Mecanismos de mercado para reduzir os 
custos de ações climáticas e criar incentivos.

Comércio de emissões (MDL, 
IC, voluntário), certifi cados 
de energia renovável 
comercializável, instrumento 
de débito (títulos).

Seguro (grupos, índices, derivativos 
climáticos, títulos de catástrofe), 
pagamento por serviços ao 
ecossistema, instrumentos de débito 
(títulos).

Recursos para subsídios e fi nanças para 
concessão (tributos e contribuições incluindo 
assistência ofi cial para desenvolvimento 
e fi lantropia) para criar pilotos de novas 
ferramentas, aumentar a escala e catalisar 
ações, e atuar como contribuição inicial para 
alavancar o setor privado.

GEF, CTF, UN-Redd, FIP, FCPF. Fundo de Adaptação, GEF, LDCF, SCCF, 
PPCR e outros fundos bilaterais e 
multilaterais.

GEF, GEF/Fundo da Terra IFC, 
Geeref.

Outros instrumentos Incentivos fi scais (benefícios tributários sobre investimento, empréstimos subsidiados, impostos ou 
subsídios direcionados, créditos para exportação), normas e padrões (incluindo etiquetas), prêmios de 
incentivo e compromissos de mercado adiantados e acordos de comércio e tecnologia.

Fonte: Equipe do WDR.
Nota: MDL = Mecanismo de Desenvolvimento Limpo; CTF = Fundo de Tecnologia Limpa; FCPF = Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal; FIP = Programa de Investimento Flo-
restal; Geeref = Fundo Mundial para a Efi ciência Energética e as Energias Renováveis (União Europeia); GEF = Mecanismo Global para o Meio Ambiente; IFC = International Finance 
Corporation; IC = Implementação Conjunta; LDCF = Fundo para os Países Menos Desenvolvidos (UNFCCC/GEF); PPCR = Programa-Piloto para Resiliência do Clima; SCCF = Fundo 
Especial para as Mudanças Climáticas (UNFCCC/GEF); UN-Redd = Programa Colaborativo das Nações Unidas para Redução de Emissão do Desmatamento e Degradação Florestal.
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trajetória de desenvolvimento com menor 
emissão de carbono. 

Este capítulo trata da elevação das fi nanças 
em nível sufi ciente para reduzir as emissões e 
lidar com os impactos de mudanças inevitá-
veis. Ele avalia as lacunas entre as necessida-
des projetadas para as fi nanças de mitigação 
e adaptação e as fontes de financiamento 
disponíveis até 2012. Aborda as inefi ciências 
nos instrumentos de fi nanciamento climático 
existentes e discute possíveis fontes de fi nan-
ciamento, além daquelas atualmente dispo-
níveis (Tabela 6.1). E apresenta modelos para 
aumentar a efi cácia dos esquemas existentes, 
principalmente do Mecanismo de Desenvol-
vimento Limpo, e para alocação de fi nancia-
mento para adaptação. O foco é sempre nas 
necessidades de fi nanciamento em países em 
desenvolvimento, onde as questões de efi cácia, 
efi ciência e equidade sempre andam juntas.

A lacuna de financiamento

Lidar com a mudança climática com sucesso 
custará trilhões. Quantos, depende da ambi-
ção da resposta global, de como é estruturada, 
como as medidas são programadas, com que 
efi ciência são implementadas, onde ocorre a 
mitigação e como o dinheiro é arrecadado. A 
comunidade internacional, governos nacio-
nais, governos locais, empresas e domicílios 
arcarão com os custos.

A necessidade por fi nanciamento
De acordo com o Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática (IPCC), que ana-
lisou as estimativas de custo em sua quarta 
avaliação, o custo para cortar as emissões glo-
bais de gases de efeito estufa em 50% até 2050 
poderia fi car entre 1% e 3% do PIB (Barker 
et al., 2007). Esse é o corte mínimo que a 
maioria dos cientistas acredita ser necessário 
para uma probabilidade razoável de limitar 
o aquecimento global a cerca de 2°C acima 
das temperaturas pré-industriais (consultar 
Visão geral). 

Os custos de mitigação, entretanto, são 
sensíveis às escolhas políticas. Eles aumentam 
drasticamente com o rigor da meta de redu-
ção de emissões e com a certeza de atingi-la 
(Figura 6.1). Os custos globais de mitigação 
serão maiores também se o mundo se des-
viar de sua trajetória de redução de emissões 
com custo mínimo. Conforme explicado 
nos capítulos anteriores, não incluir os paí-
ses em desenvolvimento no esforço inicial de 

mitigação causaria um aumento signifi cativo 
nos custos globais (uma consideração que 
levou ao estabelecimento do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo do Protocolo de 
Kyoto). Da mesma forma, não considerar 
todas as oportunidades de mitigação causaria 
um aumento acentuado nos custos gerais.

Também é importante distinguir entre 
custos de mitigação (os custos incrementais 
de um projeto de baixo carbono ao longo de 
sua vida útil) e aa necessidades de investi-
mento incremental (os requisitos adicionais 
de fi nanciamento criados como resultado do 
projeto). Como muitos investimentos lim-
pos possuem altos custos diretos de capital, 
seguidos posteriormente por economias nos 
custos operacionais, os requisitos para fi nan-
ciamento incremental tendem a ser maiores 
que os custos de toda a vida útil relatados em 
modelos de mitigação. A diferença seria um 
fator de até três (Tabela 6.2). Para países em 
desenvolvimento com restrições fi scais, esses 
altos custos diretos de capital podem ser um 
desestímulo signifi cativo para o investimento 
em tecnologias de baixo carbono. 

A Tabela 6.2 traz os custos incrementais 
e os requisitos de fi nanciamento associados 
para os esforços de mitigação necessários 
para estabilizar as concentrações atmosféri-
cas de CO2e (todos os gases de efeito estufa 
somados e expressos em termos de seu dió-
xido de carbono equivalente) em 450 par-
tes por milhão (ppm) ao longo da próxima 
década, assim como os investimentos em 
adaptação que, estima-se, serão necessá-
rios em 2030. Tendo em mente a meta de 
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Figura 6.1 O custo anual de mitigação aumenta com 
o rigor e a certeza da meta de temperatura

Fonte: Schaeffer et al. (2008).
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450 ppm, os custos para mitigação em paí-
ses em desenvolvimento variam de US$ 140 
bilhões a US$ 175 bilhões por ano até 2030, 
com necessidades de fi nanciamento associa-
das de US$ 265 bilhões a US$ 565 bilhões 
por ano. Para adaptação, as estimativas 
mais comparáveis são os valores para médio 
prazo produzidos pela Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança Climá-
tica (UNFCCC) e pelo Banco Mundial, que 
variam de US$ 30 bilhões a US$ 100 bilhões.

Muitas das necessidades de adaptação 
identifi cadas, mas não todas, exigiriam gastos 

públicos. De acordo com o secretariado da 
UNFCCC (2008a), o fi nanciamento privado 
cobriria cerca de um quarto do investimento 
identifi cado, embora essa estimativa difi cil-
mente capture todo o investimento privado 
em adaptação.

Esses números dão uma indicação geral do 
custo de adaptação, mas não são particular-
mente precisos nem plenamente abrangentes. 
A maioria derivou de regras práticas, domi-
nadas pelo custo da infraestrutura futura 
resistente às variações climáticas. Eles subes-
timam a diversidade das prováveis respostas 

Tabela 6.2 Financiamento climático anual estimado necessário em países em desenvolvimento
US$ bilhões de 2005

Fonte da estimativa 2010-2020 2030

Custos de mitigação

McKinsey & Company 175

Pacifi c Northwest National Laboratory 
(PNNL)

 139

Necessidades de fi nanciamento para 
mitigação 2010-2020 2030

International Institute for Applied Systems 
Analysis (Iiasa)

63–165 264

Perspectivas para tecnologia energética 
da Agência Internacional de Energia (IEA)

565a

McKinsey & Company 300 563

Instituto Potsdam de Pesquisas sobre o 
Impacto Climático (PIK)

384

Custos de adaptação 2010-2015 2030 Medidas incluídas

Curto prazo

Banco Mundial 9–41 Custo de assistência para desenvolvimento resistente às variações climáticas, 
investimento externo e doméstico

Stern Review 4–37 Custo de assistência para desenvolvimento resistente às variações climáticas, 
investimento externo e doméstico

Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento

83–105 As mesmas do Banco Mundial, mais o custo de adaptação das Estratégias de 
Redução da Pobreza e fortalecimento da resposta a desastres

Oxfam >50 As mesmas do Banco Mundial, mais o custo do Plano Nacional de Ação para a 
Adaptação e de projetos de organizações não governamentais

Médio prazo

Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática (UNFCCC)

28–67 Custo em 2030 em agricultura, silvicultura, água, saúde, proteção costeira e 
infraestrutura

Project Catalyst 15–37 Custo em 2030 para geração de capacidade, pesquisa, gerenciamento de 
desastres e setores da UNFCCC (países mais vulneráveis e apenas setor público)

Banco Mundial (Eacc) 75–100 Média dos custos anuais de adaptação de 2010 a 2050 em agricultura, silvicultura, 
áreas de pesca, infraestrutura, gestão de recursos hídricos e setores de zonas 
costeiras, incluindo os impactos na saúde, serviços de ecossistema e os efeitos 
de eventos de clima extremo

Fonte: Para mitigação, International Institute for Applied Systems Analysis (2009) e dados adicionais fornecidos por V. Krey;  International Energy Agency (2008); McKinsey & 
Company (2009) e dados adicionais fornecidos por McKinsey (J. Dinkel) para 2030, usando uma taxa de conversão de dólar para euro de US$ 1,25 para € 1,00; valores do PNNL de 
Edmonds et al. (2008) e dados adicionais fornecidos por J. Edmonds e L. Clarke; valores PIK de Knopf  et al. (no prelo) e dados adicionais fornecidos por B. Knopf; para adaptação, 
todos os valores de Agrawala e Fankhauser (2008), com exceção da Economia de Adaptação às Alterações Climáticas (Economics of Adaptation to Climate Change – Eacc) do 
Banco Mundial, do World Bank (2009); e Project Catalyst (2009).
Nota: As estimativas são para estabilização dos gases do efeito estufa a 450 ppm de CO2e, que forneceria uma chance de 40%–50% de manter o aquecimento abaixo de 2°C até 2100.
aOs valores da IEA são médias anuais até 2050.
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de adaptação e ignoram mudanças de com-
portamento, inovação, práticas operacionais 
ou locais de atividade econômica. Ignoram 
também a necessidade de adaptação a impac-
tos não provenientes do mercado, como 
aqueles sobre a saúde humana e os ecossiste-
mas naturais. Algumas das opções omitidas 
poderiam reduzir a conta da adaptação (por 
exemplo, ao tornarem óbvia a necessidade 
de investimentos estruturais caros); outras a 
aumentariam.2 As estimativas também não 
consideram danos residuais além da adapta-
ção efetiva. Uma tentativa recente para incluir 
esses fatores complexos na medição dos cus-
tos para adaptação é relatada no Quadro 6.1.

As estimativas do custo para adapta-
ção também ignoram as relações próximas 
entre adaptação e desenvolvimento. Embora 
poucos estudos sejam claros nesse ponto, 
eles medem o gasto extra para acomodar 
a mudança climática acima; além disso, de 
qualquer forma seria gasto em investimentos 
sensíveis às variações climáticas, tais como os 
que acomodam as consequências do cresci-
mento da renda e da população ou que cor-
rigem um défi cit de adaptação existente. Mas, 
na prática, a distinção entre fi nanciamento 

 2 Agrawala e Fankhauser (2008) analisam a 
literatura do custo de adaptação, e Klein e 
Persson (2008) discutem o elo entre adapta-
ção e desenvolvimento. Parry et al. (2009) 
criticam a estimativa de custos de adaptação 
da UNFCCC, sugerindo que os custos reais 
podem ser duas a três vezes maiores.

para adaptação e fi nanciamento para desen-
volvimento não é simples. Investimentos em 
educação, saúde, saneamento e segurança 
para subsistência, por exemplo, constituem 
bom desenvolvimento. Eles ajudam ainda 
a reduzir a vulnerabilidade socioeconô-
mica para fatores de estresse climáticos e 
não climáticos. Em curto prazo, certamente 
a assistência para o desenvolvimento pro-
vavelmente se tornará um complemento 
importante para sanar défi cits de adaptação, 
reduzir riscos climáticos e aumentar a produ-
tividade econômica. Mas também será neces-
sário novo fi nanciamento para a adaptação.

Finanças para mitigação disponíveis 
até o momento
Nas próximas décadas, trilhões de dólares 
serão gastos para atualizar e ampliar a infra-
estrutura mundial para energia e transportes. 
Esses investimentos maciços representam 
uma oportunidade de alterar decisivamente 
a economia global para uma trajetória de 
baixo carbono, mas poderão também aumen-
tar o risco de um bloqueio no alto carbono 
se a oportunidade for perdida. Conforme 
demonstrado nos capítulos anteriores, novos 
investimentos em infraestrutura precisam ser 
direcionados para resultados de baixo carbono. 

Serão necessários fl uxos públicos e pri-
vados para financiar esses investimentos. 
Muitos instrumentos já existem (Tabela 6.1). 
Todos terão um papel como catalisadores 
da ação climática: mobilização de recursos 
adicionais, reorientação de fl uxos públicos 

QUADRO 6.1  Avaliação dos custos de adaptação à mudança climática em países em 
desenvolvimento

Um estudo do Banco Mundial publicado 
em 2009 sobre a economia da adaptação 
à mudança climática oferece as estima-
tivas mais recentes e abrangentes dos 
custos de adaptação em países em desen-
volvimento, abordando estudos de casos 
nacionais e estimativas globais dos custos 
de adaptação. Os principais elementos do 
projeto do estudo incluem:

Cobertura. Os setores estudados com-
preendem agricultura, silvicultura, áreas 
de pesca, infraestrutura, gestão de recur-
sos hídricos e zonas costeiras, incluindo 
os impactos na saúde e serviços de ecos-
sistema e os efeitos de eventos de clima 
extremo. A infraestrutura desmembra-se 

em transporte, energia, água e sanea-
mento, comunicações e infraestrutura 
urbana e social.

Linha de base. As estimativas não incluem 
o “défi cit de adaptação” existente – exten-
são na qual os países estão adaptados de 
maneira incompleta ou inferior à ideal à 
variabilidade climática existente.

Nível de adaptação. Para a maioria dos seto-
res, o estudo estima o custo da restauração 
do bem-estar ao nível que existiria sem a 
mudança climática.

Incerteza. Para capturar os extremos dos 
possíveis resultados climáticos, o estudo 

usa resultados de modelos de circulação 
geral que vão das projeções climáticas 
mais úmidas às mais secas, sob o cenário 
A2 do IPCC de possíveis trajetórias socioe-
conômicas e de emissões.

Com base nesses elementos do projeto, 
o estudo chega a estimativas básicas do 
custo global de adaptação à mudança cli-
mática em países em desenvolvimento de 
US$ 75 bilhões a US$ 100 bilhões por ano, 
em média, de 2010 a 2050.a

Fonte: World Bank (2009).
aExpressos em dólares constantes de 2005.
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e privados para investimentos de baixo car-
bono e resistentes às variações climáticas e 
apoio à pesquisa, desenvolvimento e implan-
tação de tecnologias favoráveis ao clima.

O setor público fornecerá capital princi-
palmente para grandes projetos de infraestru-
tura, mas uma grande parte do investimento 
para criação de uma economia de baixo car-
bono – de máquinas com efi ciência energética 

a carros mais limpos e energia renovável – virá 
do setor privado. Atualmente, os governos são 
responsáveis por menos de 15% dos investi-
mentos econômicos globais, embora contro-
lem amplamente os investimentos subjacentes 
em infraestrutura que afetam as oportunida-
des para produtos com efi ciência energética. 

Existem várias maneiras de estimular o 
investimento privado em mitigação,3 mas 
o instrumento de mercado de maior desta-
que, envolvendo países em desenvolvimento, 
tem sido o Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo, que desencadeou, até o momento, 
mais de 4.000 projetos de redução de emis-
são reconhecidos. Outros mecanismos 
semelhantes, como a Implementação Con-
junta (o mecanismo equivalente para países 
industrializados) e os mercados voluntários 
de carbono, são importantes para algumas 
regiões (países de transição) e setores (sil-
vicultura), apesar de muito menores. Com 
o MDL, as atividades de redução de emis-
são em países em desenvolvimento podem 
gerar “créditos de carbono”, medidos contra 
uma linha de base acordada e conferida por 
uma entidade independente sob a égide da 
UNFCCC, e comercializá-los no mercado de 
carbono. Por exemplo, uma concessionária 
de energia europeia pode adquirir reduções 
de emissão (por meio de compra direta ou 
apoio fi nanceiro) de uma fábrica de aço na 
China que esteja embarcando em um projeto 
de efi ciência energética.

A receita financeira que o MDL gera é 
mo desta com relação ao valor que precisará 
ser arrecadado para mitigação. Mas ela cons-
titui, até o momento, a maior fonte de fi nan-
ças para mitigação para países em desen-
volvimento. Entre 2001, quando os projetos 
do primeiro ano do MDL puderam ser regis-
trados, e 2012, o fim do período do com-
promisso de Kyoto, espera-se que o MDL 

 3 Além dos mercados de carbono, esquemas de 
certifi cados verdes e brancos comercializá-
veis (visando, respectivamente, à expansão 
de fontes de energia renovável ou à melhoria 
na efi ciência energética por meio de medidas 
de controle do tamanho da demanda) são 
outros exemplos de mecanismos de mercado 
com possíveis benefícios para a mitigação. 
Outros instrumentos incluem incentivos 
fi nanceiros (impostos ou subsídios, apoio 
aos preços, benefícios fi scais em investimen-
tos ou empréstimos subsidiados) e outras 
políticas e medidas (normas, etiquetas).

Tabela 6.3 Fornecimento potencial regional do MDL e receitas de carbono (até 2012)

Por região

Milhões de 
reduções 

de emissão 
certifi cadasa

Milhões 
de 

dólares
Percentual

 do total

Leste Asiático e Pacífi co 871 10.453 58

 China 786 9.431 52

 Malásia 36 437 2

 Indonésia 21 252 2

Europa e Ásia Central 10 119 1

América Latina e Caribe 230 2.758 15

 Brasil 102 1.225 7

 México 41 486 3

 Chile 21 258 1

 Argentina 20 238 1

Oriente Médio e Norte da África 15 182 1

Sul da Ásia 250 3.004 17

 Índia 231 2.777 16

África subsaariana 39 464 3

 Nigéria 16 191 1

Países desenvolvidos 85 1.019 6

Por renda

Baixa renda 46 551 3

 Nigéria 16 191 1

Renda média inferior 1.127 13.524 75

 China 786 9.431 53

 Índia 231 2.777 16

 Indonésia 21 252 2

Renda média superior 242 2.906 16

 Brasil 102 1.225 7

 México 41 486 3

 Malásia 36 437 2

 Chile 21 258 1

 Argentina 20 238 1

Alta renda 85 1.019 6

 República da Coreia 54 653 4

Total 1.500 18.000 100

Fonte: United Nations Environment Programme (2008).
Nota: os volumes incluem projetos retirados e rejeitados.
aUm milhão de reduções de emissão certifi cadas = 1 milhão de toneladas de CO2e. 
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produza 1,5 bilhão de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente (CO2e) em reduções 
de emissão, muito por meio de energia reno-
vável, eficiência energética e mudança de 
combustível. Isso poderia gerar US$ 18 
bilhões (de US$ 15 bilhões a US$ 24 bilhões) 
em receitas diretas de carbono para países em 
desenvolvimento, dependendo do preço do 
carbono (Tabela 6.3).4 Além disso, cada dólar 

4  O benefício fi nanceiro para os países anfi triões 
é menor que o tamanho geral do mercado do 
MDL por duas razões. Em primeiro lugar, 
uma vasta maioria das transações do MDL no 
mercado primário é de acordos de compra 
com pagamento na entrega das reduções de 
emissão. Dependendo do desempenho do 
projeto, a quantidade e o cronograma da 
entrega de carbono podem se mostrar bem 
diferentes. Os desenvolvedores de projeto 
tendem a vender créditos repassados com um 
desconto que refl ete esses riscos de entrega. 
Em segundo lugar, os créditos do MDL são 
comprados e vendidos várias vezes em um 
mercado secundário, até chegarem ao usuá-
rio fi nal. Os intermediários fi nanceiros ativos 
no mercado secundário que aceitam o risco 

  da entrega são compensados com um preço 
de venda maior se o risco não se materializar. 
Esse comércio não eleva diretamente as redu-
ções de emissão, ao contrário das transações 
no mercado principal. O mercado secundário 
do MDL continuou a crescer em 2008, com 
transações superiores a US$ 26 bilhões (um 
aumento de cinco vezes com relação a 2007). 
Entretanto, o mercado principal de MDL 
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e mitigação
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Figura 6.2 A lacuna é grande: financiamento anual 
estimado para o clima para uma trajetória de 2°C em 
comparação com os recursos atuais 

Fonte: Para valores de 2030, ver Tabela 6.2; para valores de 
2008-2012, ver texto.

Tabela 6.4 Novos fundos bilaterais e multilaterais para o clima

Fundo

Valor total 
(milhões de 
dólares) Período

Financiamento da UNFCCC

Strategic Priority on Adaptation 50 (A) GEF 3-GEF 4

Fundo para os Países Menos 
Desenvolvidos

172 (A) A partir de outubro de 2008

Special Climate Change Fund 91 (A) A partir de outubro de 2008

Fundo de Adaptação 300-600 (A) 2008-2012

Iniciativas bilaterais

Parceria Cool Earth (Japão) 10.000 (A+M) 2008-2012

ETF-IW (Reino Unido) 1.182 (A+M) 2008-2012

Iniciativa Climática e Florestal (Noruega) 2.250

Fundo PNUD-Espanha para Alcance dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio

22 (A)/92 (M) 2007-2010

Agac (Comissão Europeia) 84 (A)/76 (M) 2008-2010

International Climate Initiative (Alemanha) 200 (A)/564 (M) 2008-2012 

IFCI (Austrália) 160 (M) 2007-2012

Iniciativas multilaterais

GFDRR 15 (A) (de US$ 83 
milhões prometidos)

2007-2008

UN-Redd 35 (M)

Carbon Partnership Facility (Banco Mundial) 500 (M) (140 
destinados)

Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal 
(Banco Mundial)

385 (M) (160 
destinados)

2008-2020

Fundos de Investimentos Climáticos, inclui 6.200 (A+M) 2009-2012

 Fundo de Tecnologia Limpa    4.800 (M)

 Strategic Climate Fund, incluindo    1.400 (A+M)

 Programa de Investimento Florestal       350 (M) 

 Expansão da energia renovável       200 (M)

 Programa-Piloto para Resiliência do Clima        600 (A)

Fonte: United Nations Framework Convention on Climate Change (2008a) mais atualizações dos autores.
Nota: Para várias iniciativas bilaterais, parte dos fundos será distribuída por meio de iniciativas multilaterais 
(por exemplo, algumas promessas para os Fundos de Investimentos Climáticos ou o Mecanismo de Parceria 
do Carbono Florestal). Com isso, ocorrem contagens em duplicidade e é difícil criar uma imagem precisa 
dos futuros recursos para mudança climática nos países em desenvolvimento. Os Fundos de Investimentos 
Climáticos são gerenciados pelo Banco Mundial e implementados por todos os bancos de desenvolvimento 
multilateral. Todos os dados para os Fundos de Investimentos Climáticos se referem a julho de 2009 – US$ 250 
milhões do Strategic Climate Fund não estavam alocados à época, e o fundo para expansão da energia 
renovável exigirá promessas mínimas de US$ 250 milhões antes que entre em operação. A = fi nanciamento 
destinado à adaptação; M = fi nanciamento destinado à mitigação; ETF-IW = Environmental Transformation 
Fund-International Window; Agac = Aliança Global contra as Alterações Climáticas; IFCI = International Forest 
Carbon Initiative; UN-Redd = Programa Colaborativo das Nações Unidas para Redução de Emissão do Des-
matamento e Degradação Florestal; GFDRR = Fundo Global para Redução de Desastres e Recuperação. As 
promessas para a Iniciativa Climática e Florestal (Noruega) representavam US$ 430 milhões em junho de 2009.
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de receita de carbono alavanca US$ 4,60 em 
investimento e, possivelmente, até US$ 9,00 
para alguns projetos de energia renovável. 
Estima-se que cerca de US$ 95 bilhões em 
investimentos em energia limpa se benefi cia-
ram do MDL no período de 2002-2008.

Em comparação, a assistência ofi cial de 
desenvolvimento para mitigação foi de cerca 
de US$ 19 bilhões no período de 2002-2007,5 
e o investimento em energia sustentável em 
países em desenvolvimento totalizou apro-
ximadamente US$ 80 bilhões no período de 
2002-2008 (United Nations Environment 
Programme, 2009).6

Doadores e instituições fi nanceiros inter-
nacionais estão estabelecendo novos veícu-
los de fi nanciamento para ampliar seu apoio 
para investimento de baixo carbono na 
preparação para 2012 (Tabela 6.4). O fi nan-
ciamento total com essas iniciativas totaliza 
US$ 19 bilhões até 2012, embora esse valor 
combine financiamento para mitigação e 
adaptação.

A inadequação atual do financiamento 
para mitigação é óbvia (Figura 6.2). Com-
binando-se os fundos doados da Tabela 6.4 
(e contando-os como se fossem destinados 
apenas à mitigação) com o fi nanciamento 
projetado do MDL para 2012, tem-se um 
financiamento para mitigação de cerca de 
US$ 37 bilhões até 2012, ou menos de US$ 8 
bilhões por ano. Esses valores são muito 
menores que os custos de mitigação esti-
mados em países em desenvolvimento, de 
US$ 140 bilhões a US$ 175 bilhões por ano 
em 2030, e ainda menores que os requisitos 

  declinou em valor pela primeira vez, para 
US$ 7,2 bilhões (uma queda de 12% com 
relação aos níveis de 2007), sob o peso da 
crise econômica e entre a prolongada incer-
teza com relação à continuidade do mercado 
após 2012 (cf. Capoor; Ambrosi, 2009).

 5 OECD/DAC, Marcador do Rio para 
mudança climática – disponível em: <http://
www.oecd.org/document/11/0,3343,en_26 
49_34469_11396811_1_1_1_1,00.html>. 
Acesso em: maio 2009.

 6 As estimativas de investimentos em energia 
limpa que se benefi ciam do MDL tendem a 
ser mais altas que os investimentos reais em 
energia sustentável em países em desenvolvi-
mento, porque muitos projetos do MDL 
estão em estágio inicial (não operacional ou 
comissionado ou em fechamento fi nanceiro) 
quando as reduções certifi cadas de emissões 
são negociadas.

de financiamento associados (de US$ 265 
bilhões a US$ 565 bilhões).

Finanças para adaptação disponíveis 
até o momento
O fi nanciamento para adaptação começou a 
fl uir apenas recentemente. A principal fonte 
existente de fi nanciamento para adaptação 
são os doadores internacionais, canalizados 
por meio de órgãos bilaterais ou de institui-
ções multilaterais como o Mecanismo Global 
para o Meio Ambiente (Global Environment 
Facility – GEF) e o Banco Mundial.

O estabelecimento do Fundo de Adapta-
ção em dezembro de 2007, um mecanismo 
de financiamento com sua própria fonte 
independente de fundos, foi um importante 
desenvolvimento. Sua principal fonte de 
recursos é o tributo de 2% sobre o MDL, uma 
nova fonte de fi nanciamento (discutida em 
mais detalhes mais à frente) que pode arre-
cadar de US$ 300 milhões a US$ 600 milhões 
em médio prazo, dependendo do preço do 
carbono (ver Tabela 6.4 e nota 5).

Excluindo-se o financiamento privado, 
projeta-se uma arrecadação de US$ 2,2 
bilhões a US$ 2,5 bilhões de hoje a 2012, 
dependendo de quanto o Fundo de Adap-
tação arrecadar. O fi nanciamento potencial 
para adaptação disponível no momento é 
inferior a US$ 1 bilhão por ano, contra requi-
sitos de fi nanciamento de US$ 30 a US$ 100 
bilhões por ano, em médio prazo (ver Tabela 
6.2). A Figura 6.2 compara as fi nanças cli-
máticas anuais disponíveis entre 2008-2012 
(para mitigação e adaptação, cerca de US$ 10 
bilhões por ano) com as necessidades de 
fi nanciamento projetadas para médio prazo.

Ineficiências nos instrumentos de 
finanças climáticas existentes 

A inefi ciência pode tornar ainda mais caro o 
que já foi projetado para ser um empreendi-
mento grande e caro. É, então, um caso óbvio 
para se assegurar que as fi nanças climáticas 
sejam geradas e gastas com efi ciência. Três 
aspectos da efi ciência das fi nanças climáticas 
são considerados abaixo: a fragmentação das 
fi nanças climáticas em várias fontes de fi nan-
ciamento, as limitações dos mercados de 
compensação de emissões de carbono para 
mitigação e os possíveis custos de tributação 
de reduções certifi cadas de emissões (RCE) 
para fi nanciar o Fundo de Adaptação.
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Fragmentação das fi nanças climáticas
Existe um risco de proliferação, ilustrado na 
Tabela 6.4, de fundos climáticos com fi na-
lidades especiais. Uma fragmentação desse 
tipo ameaça reduzir a eficiência geral das 
finanças climáticas porque, conforme os 
custos da transação aumentam, aumenta a 
lacuna de propriedade do país recebedor, e o 
alinhamento com os objetivos de desenvol-
vimento do país se torna mais difícil. Cada 
nova fonte de fi nanciamento, seja para desen-
volvimento, seja para mudança climática, 
carrega consigo um conjunto de custos. Eles 
incluem custos de transação (que aumentam 
com o número de fontes de fi nanciamento), 
alocação ineficiente (principalmente se os 
fundos forem definidos de forma restrita) 
e limitações na expansão. A atual fragmen-
tação e o baixo nível de recursos destacam a 
importância das negociações contínuas sobre 
uma arquitetura de fi nanciamento climático 
adequada para a mobilização de recursos em 
escala e realização efi ciente em uma grande 
variedade de canais e instrumentos.

Embora não haja um paralelo exato entre 
as fi nanças climáticas e a ajuda ao desenvolvi-
mento, algumas das lições da literatura sobre 
efi ciência da ajuda são altamente relevantes 
para as fi nanças climáticas. A preocupação 
com relação aos efeitos negativos da frag-
mentação da ajuda foi um dos principais 
impulsionadores da Declaração de Paris 
sobre Efi cácia da Ajuda. Nessa declaração, 
mais recentemente reafi rmada na Agenda de 
Ação de Acra, tanto doadores quanto recebe-
dores da ajuda se comprometeram a incor-
porar os principais dogmas de propriedade, 
alinhamento, harmonização, orientação para 
resultados e responsabilidade mútua em suas 
atividades de desenvolvimento.

A Declaração de Paris levanta questões 
importantes para fi nanciamento de investi-
mentos climáticos em países em desenvol-
vimento, muitas das quais são amplamente 
aceitas e refl etidas em documentos de nego-
ciação, tais como o Plano de Ação de Bali:7

• Propriedade. Criar um consenso de que 
a mudança climática é um problema de 
desenvolvimento, um dogma central 

 7 Ver Decisão 1/CP.13 tomada na 13ª Confe-
rência das partes da UNFCCC em Bali, em 
dezembro de 2007 – disponível em: <http://
unfccc.int/resource/docs/2007/cop13/eng/ 
06a01.pdf#page=3>. Acesso em: 3 jul. 2009.

desse relatório, será importante para 
desenvolver a propriedade de um país. 
Essa visão consensual deve, depois, ser 
incorporada às estratégias de desenvolvi-
mento do país.

• Alinhamento. Assegurar o alinhamento 
entre as ações climáticas e as prioridades 
do país é o segundo passo crítico para 
aumentar a efi cácia das fi nanças climáti-
cas. A transição do nível de projeto para 
o nível de setor e de programa pode faci-
litar esse processo. A previsibilidade e a 
sustentabilidade do fi nanciamento são 
outro aspecto-chave do alinhamento. 
Programas de ação climática intermiten-
tes, orientados pela volatilidade fi nan-
ceira, reduzirão a efi cácia geral.

• Harmonização. Na medida em que vários 
fundos climáticos têm fi nalidades diver-
gentes, essa fragmentação das fi nanças 
climáticas representa um grande desafi o 
para a harmonização de diferentes fontes 
de fi nanciamento e a exploração de siner-
gias entre o fi nanciamento para adapta-
ção, mitigação e desenvolvimento. 

• Resultados. A pauta de resultados para a 
ação climática não é substancialmente 
diferente da de outros domínios de 
desenvolvimento. Projetar e implementar 
indicadores de resultados signifi cativos 
será crucial para manter o apoio público 
às fi nanças climáticas e desenvolver a 
propriedade do país para a ação climática.

• Responsabilidade mútua. O pequeno 
progresso com relação às metas de Kyoto 
por parte de muitos países desenvolvi-
dos destaca sua responsabilidade pela 
ação climática. Uma parte essencial de 
qualquer acordo global sobre mudança 
climática deve ser uma estrutura que 
responsabilize os países de alta renda 
pela mudança em direção a suas pró-
prias metas de emissão e pelo forneci-
mento de financiamentos climáticos, 
além de responsabilizar os países em 
desenvolvimento por ações climáticas e 
pelo uso dos fi nanciamentos climáticos, 
conforme estabelecido no Plano de Ação 
de Bali. Além do fornecimento de recur-
sos, o monitoramento e os relatórios dos 
fl uxos de fi nanciamentos climáticos e 
a confi rmação dos resultados são um 
tópico central das negociações climáti-
cas em andamento.
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Além das fontes de fi nanciamento, uma 
questão importante é quais investimentos os 
fundos climáticos devem fi nanciar e quais são 
as modalidades de fi nanciamento associadas. 
Embora alguns investimentos climáticos se 
destinem a projetos individuais – usinas de 
energia de baixo carbono, por exemplo –, 
pode-se aumentar a eficiência, em muitos 
casos, ao mudar para o nível de setor ou 
programa. Para adaptação, o fi nanciamento 
no nível de país deve, na maioria dos casos, 
ser misturado com fi nanciamento geral para 
desenvolvimento, não usado para projetos de 
adaptação específi cos.

De maneira mais geral, em vez de serem 
excessivamente prescritivas, as fi nanças cli-
máticas poderiam simular a abordagem da 
estratégia para redução da pobreza hoje imple-
mentada em muitos países de baixa renda. 
Isso implica vincular os recursos para ajuda 
destinados a reduzir a pobreza a uma estraté-
gia para redução da pobreza preparada pelo 
país recebedor. Com base em uma análise de 
pobreza e uma defi nição das prioridades do 
país, validadas por processos que contam com 
a participação da sociedade civil, a estratégia 
se torna a base para um orçamento amplo, 
apoiado por doadores, para financiar um 

programa de ação que visa reduzir a pobreza. 
Os projetos individuais se tornam a exceção, 
não a regra. Se os países integrarem a ação 
climática em suas estratégias de desenvolvi-
mento, uma abordagem semelhante para as 
fi nanças climáticas será viável.

Inefi ciências do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo
O principal instrumento para catalisar a 
mitigação em países em desenvolvimento é 
o MDL. Ele cresceu além das expectativas ini-
ciais, demonstrando a capacidade dos mer-
cados de estimular as reduções de emissão; 
proporciona aprendizado essencial, aumenta 
a conscientização e gera capacidade. Mas o 
MDL contém algumas inefi ciências ineren-
tes, levantando questões sobre o processo 
geral e sua efi ciência como instrumento de 
fi nanciamento:

Integridade ambiental questionável.  O 
sucesso do MDL em longo prazo pode ser 
avaliado por sua contribuição para redu-
zir mensuravelmente as emissões de gases 
de efeito estufa. Para não diluir a efi cácia 
ambiental do Protocolo de KYoto, as redu-
ções de emissão do MDL precisam se somar 

QUADRO 6.2  Avaliação dos benefícios secundários do MDL

O Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
produz três categorias amplas de possíveis 
benefícios secundários para o país hospe-
deiro (além do fl uxo fi nanceiro da venda 
dos créditos de carbono): a transferência 
e a disseminação de tecnologias, a contri-
buição para o emprego e o crescimento 
econômico, e a contribuição para o desen-
volvimento sustentável do ponto de vista 
ambiental e social. 

A extensão na qual os projetos contri-
buem para esses três objetivos pode ser 
medida pelos documentos de desenvol-
vimento do projeto, que podem ser pes-
quisados com palavras-chave associadas 
a diferentes benefícios secundários. Essa 
abordagem foi utilizada por Haites, Mao-
sheng e Seres (2006) para avaliar os benefí-
cios da transferência de tecnologia do MDL, 
e por Watson e Fankhauser (2009) para ava-
liar as contribuições para o crescimento eco-
nômico e o desenvolvimento sustentável. 

Haites, Maosheng e Seres (2006) des-
cobriram que apenas cerca de um terço 
dos projetos do MDL declara transferir 
tecnologia por meio do fornecimento de 
equipamentos, conhecimento ou ambos. 

Uma análise mais profunda revela que são, 
predominantemente, projetos que envol-
vem patrocinadores estrangeiros. Apenas 
um quarto dos projetos desenvolvidos uni-
lateralmente pelo país hospedeiro declara 
transferir tecnologia. A transferência de 
tecnologia também está associada a proje-
tos maiores. Embora apenas um terço dos 
projetos transfi ra tecnologia, eles represen-
tam dois terços das reduções de emissão. 
Projetos explicitamente identifi cados e 
processados como projetos “pequenos” 
causam transferência de tecnologia em 
apenas 26% dos casos. 

A transferência de tecnologia, entre-
tanto, é um conceito difícil de defi nir. 
Para mitigação, ela tende a ser não tanto 
tecnologia exclusiva que é compartilhada, 
mas conhecimento operacional e geren-
cial sobre como executar um determinado 
processo. Um estudo de Dechezleprêtre et 
al. (2009), que procurou especifi camente 
pela transferência de tecnologias prote-
gidas por patentes, descobriu que o Pro-
tocolo de Kyoto não acelerou os fl uxos de 
tecnologia, embora possa ter estimulado a 
inovação de modo mais geral. 

Watson e Fankhauser (2009) constata-
ram que 96% dos projetos declaram con-
tribuir com a sustentabilidade ambiental e 
social, mas que a maioria dessas alegações 
se relaciona com contribuições para o cres-
cimento econômico e o emprego em par-
ticular. Mais de 80% dos projetos declaram 
algum impacto sobre o emprego, e 23% 
contribuem para uma melhor subsistência. 
Existem benefícios relativamente menores 
para o emprego advindos de projetos de 
gases industriais (redução de hidrofl uor-
carbono, perfl uorcarbono e óxido nitroso 
– 18%) e de mudança de combustíveis 
fósseis (43%) que com outros setores, onde 
pelo menos 65% dos projetos declaram 
benefícios para o emprego. 

Aplicando uma defi nição mais restrita 
e tradicional de desenvolvimento susten-
tável, 67% dos projetos alegam benefícios 
de treinamento ou educação (incluindo 
capital humano), 24% reduzem a polui-
ção ou produzem benefícios ambientais 
secundários (aumento do capital natural) e 
50% trazem benefícios para infraestrutura 
ou tecnologia (aumento do capital produ-
zido pelo homem). 
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às emissões que teriam ocorrido em razão 
de outras causas. A extensão da contribuição 
proporcionada pelo MDL tem sido debatida 
vigorosamente.8 A contribuição de projetos 
individuais é difícil de ser comprovada e 
ainda mais difícil de validar, porque o ponto 
de referência é, por defi nição, uma realidade 
contrafactual que nunca pode ser discutida 
sem controvérsias nem comprovada con-
clusivamente. Como os debates iniciais e as 
preocupações com contribuição continuam 
a contaminar o processo do MDL, é tempo 
de explorar abordagens alternativas mais 
simples para demonstrar as contribuições. 
Abordagens como a fi xação de referências 
e uma lista positiva e específi ca de ativida-
des desejadas devem ser exploradas mais 
detalhadamente para otimizar a preparação 
e o monitoramento do projeto. Revisitar as 
contribuições não apenas resolverá as prin-
cipais inefi ciências em uma operação de 
MDL, como também ajudará a aumentar a 
credibilidade do mecanismo.

Contribuição insufi ciente para o desenvol-
vimento sustentável.  O MDL foi criado 
com dois objetivos: a mitigação global da 
mudança climática e o desenvolvimento 
sustentável dos países em desenvolvi-
mento. Entretanto, ele tem sido mais efi caz 
em reduzir os custos de mitigação que em 
promover o desenvolvimento sustentável 
(Olsen, 2007; Sutter; Parreno, 2007; Olsen; 
Fenhann, 2008; Nussbaumer, 2009). Con-
sidera-se que um projeto contribui para o 
desenvolvimento sustentável se as autori-
dades nacionais o assinarem, reconhecendo 
uma grande variedade de cobenefícios locais 
alinhados com suas prioridades de desenvol-
vimento (Quadro 6.2). Embora muitos crí-
ticos aceitem essa defi nição ampla (Cosbey 
et al., 2005; Brown et al., 2004; Michaelowa; 
Umamaheswaran, 2006), algumas organi-
zações não governamentais têm encontrado 
falhas tanto na aceitação de certos tipos de 
projetos (como energia hidrelétrica, planta-

 8 Michaelowa e Pallav (2007) e Schneider 
(2007), por exemplo, alegam que vários pro-
jetos teriam ocorrido de qualquer forma. No 
entanto, organizações de negócios reclamam 
de um teste de adicionalidade excessiva-
mente rígido (International Emissions Tra-
ding Association, 2008; United Nations Fra-
mework Convention on Climate Change, 
2007).

ções de dendê e destruição de gases indus-
triais) quanto em sua implementação. Uma 
análise mais detalhada no fl uxo do projeto 
de MDL sugere que o tratamento do desen-
volvimento sustentável nos documentos 
dos projetos é incompleto e desigual e que 
os desenvolvedores do projeto demonstram 
uma preocupação ou compreensão apenas 
rudimentar do conceito.

Controle fraco e operação inefi ciente.  O 
MDL é único ao regular um mercado domi-
nado por agentes privados por meio de uma 
diretoria executiva – essencialmente, um 
comitê das Nações Unidas – que aprova os 
métodos de cálculo e os projetos que criam 
os recursos subjacentes do mercado. A credi-
bilidade do MDL depende muito da robustez 
de sua estrutura regulatória e da confi ança 
do setor privado nas oportunidades que o 
mecanismo oferece (Streck; Chagas, 2007; 
Meijer, 2007; Streck; Lin 2008). Aumentam 
as queixas sobre a contínua falta de trans-
parência e a previsibilidade das decisões da 
diretoria (International emissions Trading 
Association, 2005; Stehr, 2008). Ao mesmo 
tempo, a arquitetura do MDL começou a 
demonstrar algumas fraquezas que são sinais 
de que ele está sendo vítima do sucesso. Tem 
havido muitas queixas sobre atrasos de um 
ano inteiro na aprovação de metodologias 
(International Emissions Trading Associa-
tion, 2008) e de um ou dois anos na avalia-
ção de projetos (Michaelowa; Pallay, 2007; 
International Emissions Trading Associa-
tion, 2008). Existem restrições importantes 

Tabela 6.5 A incidência tributária de um tributo de adaptação sobre o Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (2020)
milhões de dólares

Alíquota
Receita 

arrecadada
Perda de 

excedente
Ônus para os países 
em desenvolvimento

2%

Demanda restrita e baixa oferta 996 1 249

Demanda irrestrita e alta oferta 2.003 7 1.257

10%

Demanda restrita e baixa oferta 4.946 20 869

Demanda irrestrita e alta oferta 10.069 126 6.962

Fonte: Fankhauser, Martin e Prichard (no prelo). 
Nota: Sob a demanda irrestrita, as regiões podem comprar até 20% de suas metas por meio de créditos; há 
comércio completamente livre no cenário de demanda irrestrita. No cenário de baixa oferta, o MDL atua nos 
mesmos setores e regiões que no presente. No cenário de alta oferta, o comércio de carbono é ampliado em 
escopo regional e setorial, incluindo créditos de Redução das Emissões causadas pelo Desmatamento e pela 
Degradação de fl orestas (embora, como notado, essas últimas emissões não se encontrem atualmente no 
MDL). O volume total do mercado (excluindo transações secundárias) é em torno de US$ 50 bilhões no caso 
de demanda restrita e baixa oferta, e cerca de US$ 100 bilhões no caso de demanda irrestrita e alta oferta.
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QUADRO 6.3  Impostos sobre carbono e limite e comércio

Os principais instrumentos de mercado 
usados para mitigação climática são a 
tributação do carbono e os esquemas de 
limite e comércio. Ao evitarem cotas fi xas 
ou padrões tecnológicos (os instrumentos 
regulatórios normalmente empregados 
pelos governos), esses instrumentos dei-
xam empresas e domicílios livres para 
encontrar a maneira mais barata de atingir 
uma meta climática. 

Uma tributação sobre o carbono é um ins-
trumento de preço, que opera normalmente 
tributando o teor de carbono nas saídas 
de carbono, criando um incentivo para a 
mudança para combustíveis com menor 
emissão de carbono ou para o uso mais 
efi ciente do combustível. No entanto, como 
os governos não têm informações perfeitas 
sobre os custos da mudança de combustível 
ou a maior efi ciência energética, existe a 
incerteza correspondente com relação à 
redução que realmente ocorrerá para um 
determinado nível de tributação. Se um 
governo tem um limite de emissão determi-
nado por um acordo global, pode ser neces-
sário ajustar a alíquota constantemente para 
manter as emissões dentro do limite. 

Em um regime de limite e comércio, os 
governos emitem alvarás de emissão que 
representam um direito legal para emissão 
de carbono. Esses alvarás são livremente 
negociados entre os participantes do 
regime. Como empresas e setores têm 
diferentes custos marginais de mudança 
de combustível ou efi ciência energética, 
existe potencial para ganho com a comer-
cialização. Por exemplo, se uma empresa 
tem um alto custo marginal de mitigação 
enquanto outra tem um custo muito menor, 
a empresa com menor custo pode vender 
um alvará a um preço superior ao seu custo 
marginal de mitigação, reduzir suas emis-
sões de acordo e lucrar. Enquanto o preço 
do alvará for menor que o custo marginal 
de mitigação do comprador, o negócio tam-
bém será lucrativo para o comprador. Como 
o regime de limite e comércio é um instru-
mento quantitativo, existe uma grande cer-
teza de que um país se manterá dentro de 
seu limite (supondo-se que a execução seja 
efi ciente), mas pode haver uma incerteza 
correspondente com relação ao nível e à 
estabilidade dos preços do alvará. 

Os dois importantes diferem em modos 
importantes: 

Efi ciência 
Por causa das informações imperfeitas com 
relação aos custos de mitigação, existe um 

risco de que qualquer instrumento de mer-
cado reduza demais as emissões, ou não 
reduza o sufi ciente, resultando em excesso 
de custos ou excesso de danos. Um 
famoso resultado de Weitzman demonstra 
que a escolha do instrumento com incer-
teza depende da inclinação das funções 
de danos e redução de custos. O que isso 
signifi ca, no caso da mudança climática, 
não é claro, considerando-se que a forma 
da função dos danos é altamente incerta. 
Contudo, como os gases de efeito estufa 
são poluentes cumulativos, muitos argu-
mentam que, em curto prazo, os danos por 
tonelada marginal possivelmente serão 
constantes, o que favoreceria a tributação. 

Volatilidade de preços
Embora um regime de limite e comércio 
crie certeza com relação à quantidade de 
emissões, pode causar incerteza quanto ao 
preço. Se houver uma alteração no ciclo de 
negócios ou nos preços relativos de com-
bustíveis de baixo carbono e de alto car-
bono, por exemplo, os preços dos alvarás 
serão diretamente afetados. A volatilidade 
de preços não apenas difi culta o plane-
jamento de estratégias de redução, mas 
também reduz o incentivo para o investi-
mento em pesquisa e desenvolvimento de 
novas tecnologias de redução. A criação 
de bancos e empréstimos de abonos são 
dois mecanismos simples que podem aju-
dar a refrear a volatilidade dos preços. 

Reciclagem de receita
Uma tributação sobre o carbono é uma 
fonte direta de receita fi scal, e os governos 
têm a opção de usar a tributação para 
fi nanciar despesas ou reciclar as receitas, 
reduzindo ou eliminando outros tributos. 
Na medida em que a reciclagem aumenta 
a efi ciência geral do sistema tributário, 
existe um “duplo dividendo”, mas não 
haverá garantia de duplo dividendo se a 
tributação sobre o carbono, em si, exacer-
bar as inefi ciências existentes no sistema 
tributário. Se os alvarás de emissão forem 
leiloados pelo governo, também se torna-
rão uma fonte de receita fi scal.

Economia política
Como o mundo tem um orçamento fi xo 
de carbono para qualquer meta climática 
escolhida, a certeza associada a um instru-
mento quantitativo pode ser atrativa para 
alguns grupos. E ninguém, empresas ou 
pessoas, gosta de impostos. Pode parecer 
que essa linha de raciocínio favorece o 
regime de limite e comércio, mas a aversão 

aos impostos também signifi ca que as 
empresas resistirão ao leilão de alvarás e 
poderão, ao contrário, fazer lobby para a 
alocação de alvarás gratuitos. Em geral, o 
processo de alocação de alvarás, se não 
for realizado por meio de leilão, gerará 
uma procura por locações e um comporta-
mento potencialmente corrupto. 

Efi ciência administrativa 
O custo da administração da política 
climática e o capital institucional e 
humano necessários são considerações 
particularmente importantes em países 
em desenvolvimento. Uma tributação 
sobre o teor de carbono dos combustíveis 
possivelmente terá custo-benefício alto, 
porque poderia pegar carona em sistemas 
administrativos existentes para incidência 
de impostos sobre a circulação de com-
bustíveis. No entanto, a defi nição de um 
mercado para leilão e comercialização de 
alvarás pode ser altamente complexa. Seria 
necessário um regulador para monitorar o 
exercício do poder de mercado pelos parti-
cipantes. Além disso, um sistema de alvarás 
exigiria monitoramento e execução no 
nível de emissores individuais, enquanto o 
monitoramento da tributação do carbono 
poderia ser muito mais barato no nível dos 
distribuidores de combustível. 

A tributação do carbono e o regime 
de limite e comércio não são, necessaria-
mente, mutuamente exclusivos. A União 
Europeia optou pela comercialização das 
emissões para tratar das emissões de gran-
des fontes (serviços públicos, produção de 
calor, instalações industriais com consumo 
intensivo de energia e aviação, a ser imple-
mentada em 2011), cobrindo cerca de 40% 
das emissões da UE. Outros instrumentos 
(incluindo tributação de carbono em 
vários países da Europa) visam às emis-
sões de outros setores, principalmente 
residencial e de serviços, transportes, 
gerenciamento de resíduos e agricultura. 
Em contraste, na Austrália e nos Estados 
Unidos, o regime de limite e comércio está 
emergindo como o instrumento principal 
para regular emissões de gases de efeito 
estufa em toda a economia (com o acom-
panhamento de um conjunto de políticas 
e medidas, como padrões para o portfólio 
de energias renováveis). 

Fontes: Bovenberg e Goulder (1996), 
Weitzman (1974), Aldy, Ley e Parry (2008) e 
Newell e Pizer (2000).

para o crescimento contínuo do MDL como 
instrumento-chave para o apoio aos esforços 
de mitigação em países em desenvolvimento. 

Escopo limitado.  Os projetos do MDL 
não são distribuídos igualmente. Da receita 

sobre a venda de compensações, 75% pro-
vêm do Brasil, da China e Índia (ver Tabela 
6.3). O MDL tem, basicamente, passado 
ao largo de países de baixa renda, que têm 
recebido apenas 3% da receita de carbono, 
um terço disso para três projetos de queima 
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de gás na Nigéria. Existe uma concentra-
ção semelhante em setores, com boa parte 
da ação de redução concentrada em um 
número relativamente pequeno de proje-
tos de gás industriais. O MDL não apoiou 
nenhuma das efi ciências aumentadas nos 
ambientes construídos e domésticos ou nos 
sistemas de transporte, que produzem 30% 
das emissões globais de carbono (Barker 
et al., 2007) e são as fontes de emissão de 
carbono que crescem mais rapidamente 
nos mercados emergentes (Sperling; Salon, 
2002). O MDL também não apoiou formas 
sustentáveis de subsistência nem acesso faci-
litado à energia para as populações pobres 
rurais e periurbanas (Figueres; Newcombe, 
2007). A exclusão de emissões causadas por 
desmatamento do MDL deixa de explorar 
a maior fonte de emissões de muitos paí-
ses tropicais em desenvolvimento tropicais 
(Eliasch, 2008).

Incentivos fracos, reforçados pela incer-
teza com relação à continuidade do mer-
cado.  O MDL não levou os países em 
desenvolvimento para trajetórias de desen-
volvimento com baixo carbono (Figueres; 
Haites; Hoyt, 2005; Wara, 2007; Wara; Vic-
tor, 2008). O incentivo do MDL tem sido 
muito fraco para promover a transformação 
necessária na economia, sem a qual as inten-

sidades de carbono nos países em desenvol-
vimento continuarão a aumentar (Sterk, 
2008). A estrutura de abordagem e a falta de 
alavancagem do projeto do MDL o restrin-
giram a um número relativamente pequeno 
de projetos. A incerteza com relação à con-
tinuidade do mercado de compensação de 
emissões de carbono após 2012 também está 
causando um efeito de resfriamento sobre as 
transações.

O custo da efi ciência do fi nanciamento 
da adaptação
Uma importante fonte de fi nanciamento de 
adaptação e receita do Fundo de Adaptação 
é um imposto de 2% sobre o MDL, tributo 
este que poderia ser ampliado de modo a 
cobrir outros esquemas de troca, como a 
implementação conjunta. Trata-se de um 
caminho promissor para levantar recursos 
fi nanceiros para o Fundo de Adaptação, que 
oferece adicionalidade clara, entretanto traz 
algumas questões econômicas básicas. Talvez 
a objeção importante seja que o tributo sobre 
o MDL incide sobre emissões boas (fi nancia-
mento de mitigação) em vez de ruins (emis-
sões). De modo mais geral, o tributo levanta 
duas dúvidas básicas:

• Qual é o escopo para obter fi nancia-
mento para adaptação adicional por 

QUADRO 6.4  Envolvimento do Ministério da Fazenda da Indonésia com as questões da mudança 
climática 

O Ministério da Fazenda da Indonésia reco-
nheceu que a mitigação e a adaptação à 
mudança climática exigem gestão macroeco-
nômica, planos de política fi scal, alternativas 
para elevação da receita, mercados de seguro 
e opções de investimento em longo prazo. 
Priorizando o desenvolvimento, a Indonésia 
está tentando equilibrar os objetivos econô-
micos, sociais e ambientais. O país poderia se 
benefi ciar do investimento em desenvolvi-
mento com tecnologia ecológica para traçar 
uma trajetória de crescimento mais limpa e 
efi ciente. Os benefícios incluiriam possíveis 
pagamentos de mercados de carbono para 
as reduções de emissão obtidas de uma tra-
jetória energética mais limpa ou de reduções 
da taxa anual de desmatamento. O Ministério 
da Fazenda terá um papel crucial no fi nancia-
mento, desenvolvimento e implementação 
de políticas e programas para a mudança 
climática. Para mobilizar o fi nanciamento 
necessário, a Indonésia prevê uma variedade 

de mecanismos unidos a políticas nacionais 
integradas, uma forte estrutura favorável 
e incentivos de longo prazo para atrair 
investimentos. 

A vantagem comparativa do Ministério 
da Fazenda está na consideração das deci-
sões de alocação e incentivo, que afetam 
toda a economia. Ao gerenciar as opor-
tunidades de fi nanciamento do clima, o 
ministério reconhece a importância da con-
fi ança de investidores e doadores em suas 
abordagens e instituições. Ao reconhecer 
que os fundos doados – sejam concessões 
ou empréstimos em condições favoráveis 
– sempre serão pequenos com relação ao 
investimento privado em desenvolvimento 
do setor energético, infraestrutura e mora-
dia, a Indonésia continuará a precisar de 
políticas e incentivos sólidos para atrair e 
alavancar o investimento privado rumo ao 
desenvolvimento sustentável e a resulta-
dos de baixo carbono. 

A Indonésia já tomou providências 
para racionalizar os preços da energia, 
reduzindo os subsídios aos combustíveis 
fósseis em 2005 e 2008, para reduzir o des-
matamento por meio de programas apri-
morados de execução e monitoramento 
e oferecer incentivos para importação e 
instalação de equipamentos de controle 
da poluição por meio de brechas fi scais. Os 
ministérios da Fazenda e do Planejamento 
do Desenvolvimento estabeleceram um 
plano nacional e prioridades orçamentá-
rias pata integrar a mudança climática ao 
processo de desenvolvimento nacional. O 
Ministério da Fazenda está examinando 
políticas fi scais e fi nanceiras para estimular 
investimentos ecológicos, passar a opções 
energéticas de baixo carbono, incluindo 
renováveis e geotérmica, e aumentar os 
incentivos fi scais para o setor fl orestal. 

Fonte: Ministry of Finance (Indonesia) (2008).
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meio de tributação e qual é a perda em 
efi ciência econômica (ou perda de exce-
dente, em jargão econômico) associada 
com o tributo?

• Como a carga tributária é distribuída 
entre os vendedores (países em desen-
volvimento) e os compradores (países 
desenvolvidos)?

A análise com base no modelo Glocaf do 
governo britânico mostra que a habilidade de 
um esquema de troca de carbono ampliado 
para obter receita de adaptação adicional 
dependerá do tipo de acordo climático glo-
bal alcançado (cf. Fankhauser; Martin; Pri-
chard, no prelo). As receitas terão variação 
conforme a demanda esperada, principal-
mente se esta for restringida por restrições 
suplementares para a promoção de reduções 
e, em escala menor, sobre a oferta esperada, 
inclusive se um regime futuro englobar cré-
ditos de desmatamento evitado e de outros 
setores e regiões que atualmente produzem 
pouca troca de carbono. 

As receitas também dependerão da alí-
quota do tributo. Com relação à alíquota 
atual de 2%, há uma expectativa de que a 
arrecadação seja de US$ 2 bilhões por ano 
em 2020 se a demanda não for restringida, e 
menos da metade desse valor se houver restri-
ções na compra de créditos (Tabela 6.5). Para 
arrecadar US$ 10 bilhões por ano, a alíquota 
deveria aumentar 10% e todas as restrições 
suplementares deveriam ser abolidas. Mesmo 
com essa alíquota, o custo econômico do 
imposto seria bem menor, principalmente 
com relação aos ganhos gerais do comércio.

Como ocorre com todos os impostos, 
o custo da alíquota é compartilhado entre 
os compradores e vendedores de créditos, 
dependendo de sua receptividade às mudan-
ças de preços (as elasticidades de preço de 
oferta e demanda). Nos cenários em que a 
demanda é restringida, os compradores não 
respondem bem ao tributo, e boa parte do 
ônus tributário é, então, repassada para eles. 
Mas essa resposta muda se os limites sobre 
a demanda são eliminados. Nesse ponto, a 
incidência do imposto vai decididamente 
contra os países em desenvolvimento, que 
devem arcar com mais de dois terços da 
carga tributária para manter o preço de seus 
créditos competitivos, ou seja, os países em 
desenvolvimento teriam a maior parcela da 
contribuição ao Fundo de Adaptação (pela 
renúncia às receitas do mercado de carbono). 

Em vez de transferir fundos de países desen-
volvidos para aqueles em desenvolvimento, 
o tributo sobre o MDL transferiria recursos 
dos maiores países anfi triões do MDL (Brasil, 
China, Índia – ver Tabela 6.3) para os paí-
ses vulneráveis que teriam direito de receber 
fi nanciamento para adaptação. 

Aumento da escala de 
financiamento à mudança climática 

Para fechar a lacuna de financiamento, as 
fontes de fi nanciamento devem ser diversifi -
cadas e os instrumentos existentes devem ser 
reformados para aumentar sua efi ciência e 
permitir o escalonamento. Esta seção destaca 
alguns dos principais desafi os a esse respeito:

• O domínio de novas fontes de receita 
para apoiar a adaptação e mitigação por 
parte de governos nacionais, organiza-
ções internacionais e mecanismos de 
fi nanciamento especiais, como o Fundo 
de Adaptação.

• O aumento da efi ciência dos mercados de 
carbono com a reforma do MDL como 
veículo fundamental para promover o 
fi nanciamento privado de mitigação.

• Ampliação do desempenho com base em 
incentivos para uso do solo, mudança de 
uso da terra e silvicultura para alterar o 
equilíbrio entre fi nanciamento privado e 
público nessa área importante.

• Otimização do fi nanciamento do setor 
privado para adaptação.

Os países precisarão considerar ainda a 
estrutura fi scal para a ação climática. A ação 
governamental sobre a mitigação climática 
e adaptação pode ter consequências fi scais 
importantes para receitas, subsídios e fl uxos 
de fi nanciamento internacional. Os elemen-
tos principais dessa estrutura incluem os 
seguintes itens.

Escolha do instrumento de mitigação.  A 
tributação ou alvarás comercializáveis serão 
instrumentos mais efi cientes que a regula-
ção, e cada um pode gerar uma receita fi scal 
signifi cativa (presumindo-se que os alvarás 
sejam leiloados pelo governo). O Quadro 
6.3 destaca as principais características das 
tributações de carbono com relação às abor-
dagens de limite e comércio.

Neutralidade fi scal.  Os países têm a opção 
de usar as receitas fi scais do carbono para 
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reduzir outros impostos distorcivos, que 
poderiam trazer grandes consequências de 
crescimento e bem-estar. Mas a Fazenda de 
países em desenvolvimento normalmente 
tem uma base de receita fraca, que pode 
reduzir os incentivos para a completa neu-
tralidade fi scal.

Simplicidade e custo administrativo.  As 
tributações de carbono, por incidirem no 
teor de carbono dos combustíveis, ofere-
cem a simplicidade de se somar aos regimes 
existentes de circulação de combustível. Sis-
temas de limite e comércio podem acarretar 
grandes custos administrativos para a aloca-
ção de alvarás e garantia da conformidade.

Impactos na distribuição.  Qualquer ins-
trumento de preços para mitigação terá 
consequências na distribuição para dife-
rentes grupos de renda, dependendo da 
intensidade de carbono de seu consumo e 
do emprego em setores que encolhem como 
resultado dos impostos ou limites de car-
bono; poderá ser necessário compensar as 
ações fi scais se os domicílios de baixa renda 
forem desproporcionalmente afetados.

Coerência de políticas.  Esquemas de sub-
sídio existentes, principalmente em energia 
e agricultura, podem contrariar ações para 

mitigação e adaptação à mudança climática. 
Subsídios sobre mercadorias que se torna-
rão mais escassas por causa da mudança 
climática, como a água, também podem ter 
efeitos perversos.

O Quadro 6.4 destaca os esforços do 
Ministério da Fazenda da Indonésia para 
incorporar as questões climáticas à política 
macroeconômica geral e fi scal.

Geração de novas fontes de 
fi nanciamento para adaptação e 
mitigação
Instituições públicas – governos federais, 
organizações internacionais e os mecanismos 
ofi ciais de fi nanciamento da UNFCCC – estão 
entre os principais agentes do desenvolvi-
mento inteligente em termos climáticos. Até 
agora, elas dependem quase exclusivamente 
de receitas governamentais para fi nanciar suas 
atividades. Mas é improvável que os custos da 
mudança climática, que estão crescendo até 
dezenas ou centenas de bilhões de dólares por 
ano, possam ser cobertos predominantemente 
com contribuições do governo. Embora fun-
dos adicionais estejam a caminho, a expe-
riência com a assistência ao desenvolvimento 
sugere que há restrições no valor das doações 
tradicionais que podem ser elevadas. Ademais, 

Tabela 6.6 Possíveis fontes de financiamento para mitigação e adaptação

Proposta Fonte de fi nanciamento Nota
Financiamento anual 
(bilhões de dólares)

Grupo de 77 e China 0,25%-0,5% do produto interno bruto das Partes do Anexo I Calculada para o produto 
interno bruto de 2007

201-402

Suíça US$ 2 por tonelada de CO2, com isenção fi scal básica de 1,5 
t de CO2e por habitante

Anualmente (com base em 
projeções para 2012)

18,4

Noruega 2% do leilão de AAU Anualmente 15-25

México Contribuições baseadas no PIB, gases de efeito estufa e 
população e possivelmente alvarás para leilão em países 
desenvolvidos

Anualmente, aumentando 
com o crescimento do PIB 
e das emissões

10

União Europeia Tributo contínuo de 2% sobre a parcela de renda 
proveniente do MDL

Variando de demanda 
baixa a alta em 2020

0,2-0,68

Bangladesh, Paquistão Tributo de 3%-5% sobre a parcela de renda proveniente do 
MDL

Variando de demanda 
baixa a alta em 2020

0,3-1,7

Colômbia, países menos 
desenvolvidos

Tributo de 2% sobre a parcela de renda proveniente da 
implementação Conjunta e comércio de emissões

Anualmente, após 2012 0,03-2,25

Países menos desenvolvidos Tributação sobre viagens aéreas internacionais (Iatal) Anualmente 4-10

Países menos desenvolvidos Tributação sobre combustíveis de navio (Imers) Anualmente 4-15

Tuvalu Leilão de abonos para aviação internacional e emissões 
marítimas

Anualmente 28

Fonte: United Nations Framework Convention on Climate Change (2008a). 
Nota: AAU = assigned amount unit (unidade de quantidade atribuída); Iatal = international air travel adaptation levy (tributo para adaptação sobre viagens aéreas internacionais); 
Imers = international maritime emissions reduction scheme (esquema para redução de emissões marítimas internacionais). As Partes do Anexo I incluem os países de alta renda 
membros da OCDE em 1992, mais os países com economias em transição. Os países do Anexo I se comprometeram, especifi camente, com o objetivo do retorno individual ou conjunto.

10-RBM-2010-Cap06.indd   27110-RBM-2010-Cap06.indd   271 18/06/2010   18:19:3118/06/2010   18:19:31



272 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

existe uma preocupação dos países em desen-
volvimento de que os países desenvolvidos 
não possam contribuir plenamente com 
a assistência ao desenvolvimento existente.

Outras fontes de fi nanciamento, portanto, 
precisarão ser exploradas; existem várias pro-
postas, principalmente para adaptação. Elas 
incluem:

Tributação do carbono com coordenação 
internacional.  Propostas para uma tribu-
tação do carbono com administração nacio-
nal e cobrança global têm o atrativo de uma 
base tributária ampla e uma receita com 
fl uxo razoavelmente seguro. Além disso, ao 
contrário do tributo do MDL, o imposto 
seria voltado para as emissões, não para as 
reduções de emissão. No lugar de impor 
uma perda de excedentes, o imposto teria 
um efeito corretivo desejável e benéfi co. A 
maior desvantagem é que o imposto com 
coordenação internacional poderia afetar a 
autoridade tributária de governos sobera-
nos. Pode ser difícil conseguir um consenso 
internacional para essa opção.

Imposto sobre as emissões de transporte 
internacional.  Um imposto com foco 
mais restrito no transporte internacional 
aéreo ou marítimo teria a vantagem de visar 
a dois setores que, até o momento, não esti-
veram sujeitos à regulação de carbono e 
cujas emissões aumentam rapidamente. A 
natureza internacional do setor pode tornar 
um imposto mais palatável para os minis-
tros da Fazenda, e a base tributária seria 
grande o bastante para levantar quantias 
consideráveis. Mas o controle global dos 
setores é complexo, com poder considerá-
vel nas mãos de órgãos internacionais, como 
a Organização Marítima Internacional. 
Assim, os obstáculos para implementar tal 
imposto podem ser consideráveis.

Leilão de unidades de quantidade atri-
buída.  Os compromissos para redução 
de emissões dos membros do Protocolo de 
Kyoto são expressos em unidades de quan-
tidade atribuída (assigned amount units – 
AAU), que representam a quantidade de 
carbono que um país tem permissão para 
emitir. Uma abordagem inovadora, lançada 
originalmente pela Noruega, separaria uma 
fração da alocação de AAU de cada país e 
a leiloaria pelo maior lance, com a receita 
revertida para adaptação.

Receitas domésticas de leilão.  As receitas 
revertidas do leilão se baseiam no pressu-
posto de que a maioria dos países desen-
volvidos logo terá esquemas abrangentes 
de limite e comércio e que a maioria dos 
alvarás emitidos de acordo com esses esque-
mas iria a leilão, em lugar de ser entregue 
gratuitamente. Com esquemas já em fun-
cionamento ou em consideração em prati-
camente todos os países desenvolvidos, essa 
é uma expectativa razoável. Mas as receitas 
revertidas do leilão invadiriam a autonomia 
fi scal de governos nacionais tanto quanto 
uma tributação de carbono com coorde-
nação internacional e podem, portanto, ser 
igualmente difíceis de implementar.

Cada uma dessas opções tem suas vanta-
gens e desvantagens.9 O que é importante é 
que as opções escolhidas ofereçam um fl uxo 
seguro, regular e previsível de receitas de 
tamanho sufi ciente. Isso sugere que o fi nan-
ciamento terá que vir de uma combinação 
de fontes. A Tabela 6.6 apresenta uma varie-
dade de possíveis fontes de fi nanciamento 
propostas por países desenvolvidos e em 
desenvolvimento.

Em curto prazo, esforços internacionais 
podem trazer algum ímpeto para superar a 
crise econômica atual e dar o pontapé inicial 
na economia por meio de estímulos fi scais 
(ver Capítulo 1) (Barbier, 2009; Bowen et al., 
2009). Mundialmente, muito mais de US$ 2 
trilhões foram comprometidos em vários 
pacotes fi scais, destacando-se o pacote dos 
Estados Unidos, no valor de US$ 800 bilhões, 
e o plano da China, de US$ 600 bilhões. Por 
volta de 18% disso, ou cerca de US$ 400 
bilhões, é investimento verde em efi ciência 
energética e energia renovável e, no caso do 
plano chinês, adaptação.10 Implementados 
ao longo dos próximos 12 a 18 meses, esses 
investimentos poderiam fazer muito para 
mudar o mundo em direção a um futuro de 
baixo carbono. Ao mesmo tempo, os pacotes 
são, por sua natureza, direcionados para o 
estímulo da atividade doméstica. Seu efeito 
sobre as fi nanças climáticas internacionais 
dos países em desenvolvimento será, na 
melhor das hipóteses, indireto.

 9 Para mais informações, ver Müller (2008).
 10 Cf. Robins, Clover e Magness (2009), con-

forme discutido no Capítulo 1.
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É preciso mais que fi nanciamento: 
soluções de mercado são essenciais, mas 
são necessárias ferramentas adicionais 
de política
Com mais iniciativas nacionais ou regionais 
explorando o comércio de emissões, o mer-
cado de carbono provavelmente será impor-
tante na catalisação e no apoio financeiro 
à transformação necessária dos padrões de 
investimento e estilos de vida. Pela compra 
de compensações em países em desenvol-
vimento, os sistemas de limite e comércio 
podem financiar investimentos de baixo 
carbono em países em desenvolvimento. Os 
mercados de carbono também proporcionam 
um ímpeto essencial para encontrar soluções 
efi cientes para o problema climático.

Com relação ao futuro, a estabilização das 
temperaturas exigirá um esforço global para 
mitigação. Nesse ponto, o carbono terá um 
preço mundial e será comercializado, tribu-
tado ou regulado em todos os países. Quando 
houver um preço efi ciente de carbono em 
vigor, as forças do mercado direcionarão a 
maioria das decisões de consumo e investi-
mento para as opções de baixo carbono. Com 
a cobertura global, muitas das complicações 
que afetam o atual mercado de carbono – 
adicionalidade, vazamento, competitividade, 
escala – diminuirão. Elas têm enorme impor-
tância atualmente, e a necessidade de uma 
transição suave para um mercado de carbono 
fi nalmente global não pode ser esquecida ao 
abordá-las. Mas algumas falhas de mercado 
permanecerão, e os governos precisam inter-
vir para corrigi-las. 

Decisões que ajudem a emergência de um 
preço de carbono previsível e adequado em 
longo prazo são necessárias para mitigação 
efetiva, mas, como demonstrado no Capítulo 
4, não são sufi cientes. Algumas atividades, 
como as arriscadas melhorias em pesquisa, 
desenvolvimento ou eficiência energética, 
são atrapalhadas por falhas no mercado ou 
na regulamentação. Outras, como o plane-
jamento urbano, não são diretamente sensí-
veis aos preços. Os setores fl orestal e agrícola 
apresentam potencial importante adicional 
para redução de emissões e sequestro em paí-
ses em desenvolvimento, mas são complexos 
demais, com questões sociais intrincadas, 
para depender exclusivamente de incentivos 
de mercado. Muitas ações climáticas exigi-
rão intervenções complementares nas fi nan-
ças e políticas, para, por exemplo, superar 

barreiras de efi ciência energética, reduzir os 
riscos percebidos, aprofundar os mercados 
fi nanceiro e de capital domésticos e acelerar 
a difusão de tecnologias ecológicas.

Aumento da escala e da efi ciência dos 
mercados de carbono
A ausência de continuidade no mercado 
além de 2012 é o maior risco para a dinâ-
mica do atual mercado de carbono. Ainda 
existem incertezas consideráveis com relação 
à própria existência de um mercado global 
de carbono a partir de 2012, com questões 
relacionadas à ambição dos objetivos de miti-
gação, à demanda resultante por créditos de 
carbono, ao grau de vinculação dos diferen-
tes regimes de comércio, bem como ao papel 
para compensações por meio dos vários regi-
mes existentes e futuros. Defi nir uma meta de 
mitigação global para 2050, apoiada por metas 
intermediárias (a serem determinadas por 
meio do processo da UNFCCC), forneceria, 
em longo prazo, sinais de preço do carbono 
e segurança para o setor privado, quando as 
decisões de investimento importantes, com 
impacto duradouro sobre as trajetórias de 
emissão, forem tomadas nos anos vindouros. 

A próxima fase na construção de um mer-
cado global de carbono deve colocar os países 
desenvolvidos em uma trajetória de baixo 
carbono e fornecer os recursos fi nanceiros e 
outros necessários para facilitar a transição 
dos países em desenvolvimento para uma 
trajetória de desenvolvimento de baixo car-
bono. Um dos principais desafi os para um 
acordo climático é defi nir uma estrutura que 
apoie e promova essa transformação e facilite 
a transição para um sistema mais abrangente, 
onde mais países assumam metas de redução 

Tabela 6.7 Iniciativas nacionais e multilaterais para reduzir o desmatamento e a degradação

Iniciativa
Financiamento total estimado 

(milhões de dólares) Período

International Forest Carbon Initiative 
(Austrália)

160 2007-2012

Iniciativa Climática e Florestal (Noruega) 2.250 2008-2012

Mecanismo de Parceria do Carbono 
Florestal (Banco Mundial)

300 2008-2018

Programa de Investimento Florestal (parte 
dos Fundos de Investimentos Climáticos)

350 2009-2012

Programa UN-Redd 35 2008-2012

Fundo Amazônia 1.000 2008-2015

Congo Basin Forest Fund 200 Incerteza

Fonte: United Nations Framework Convention on Climate Change (2008b). 
Nota: Os nomes entre parênteses correspondem aos países ou às instituições que patrocinaram a proposta.
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de emissões. Conforme discutido no Capí-
tulo 5, pode ser contemplado um processo 
de incorporação gradual, com transições em 
direção a medidas mais rigorosas, depen-
dendo da responsabilidade e da capacidade: 
adoção de políticas ecológicas (uma fase que 
muitos países em desenvolvimento já alcan-
çaram), limitação do crescimento das emis-
sões e defi nição de metas para redução de 
emissões. Para apoiar esse progresso gradual, 
foram propostos vários modelos usando 
fi nanciamento de carbono.11

Entretanto, a demanda dos países do 
Anexo I, por compensações internacionais, 

 11 Estes incluem modelos nos quais as reduções 
de emissão seriam recompensadas com rela-
ção a setores específi cos ou que são desenvol-
vidos em várias formas de metas, tais como 
intensidade ou redução de emissão absoluta 
ou relativa. Os créditos ocorreriam apenas em 
nível nacional ou envolveriam atividades do 
projeto. Os créditos poderiam se basear em 
uma alocação inicial de abonos (limite e 
comércio) ou retrospectiva (concessão inicial e 
crédito). E seriam vinculados ou separados dos 
mercados de carbono existentes. Os mecanis-
mos que desenvolvem o comércio de emissões 
podem estar direta ou indiretamente vincula-
dos a outros mercados de carbono e podem 
criar créditos com fusão total, parcial ou sem 
fusão com os mercados de carbono existentes.

provavelmente continuará por algum tempo 
em níveis muito inferiores aos que seriam 
necessários para recompensar todas as con-
quistas de mitigação em países em desen-
volvimento, mantendo simultaneamente 
um preço de carbono sufi cientemente alto. 
Defi nir metas mais ambiciosas para os paí-
ses do Anexo I12 criará o incentivo para uma 
maior cooperação com os países em desen-
volvimento no escalonamento da mitigação, 
considerando que uma fonte confiável de 
compensações possa ser construída em escala.

A preocupação com relação à efi cácia e à 
efi ciência do MDL levou a uma ampla gama 
de propostas sobre como melhorar, expandir 
ou evoluir o mecanismo. De modo geral, elas 
poderiam ser organizadas em duas linhas de 
sugestões. Uma visaria à otimização do MDL 
para torná-lo mais adequado para um mer-
cado em crescimento dominado pelo setor 
privado, aumentando a efi ciência e o con-
trole durante o ciclo do projeto, bem como 
reduzindo os custos de transação. Outra 
linha visaria ao escalonamento do impacto da 
transformação do MDL e do fi nanciamento 
de carbono além do escopo limitado de uma 
abordagem de projeto, tendo em mente as 
trajetórias de investimento e afetando as ten-
dências de emissão.

Provavelmente não é realista obter algo 
mais que mudanças incrementais no MDL 
até 2012. Alguns praticantes clamam por 
grandes melhorias. Mas muitos países ainda 
estão aprendendo a usar o instrumento, e 
seus primeiros projetos apenas começaram 
a entrar no fl uxo há alguns meses. Outros 
se concentram no acordo e nas ferramentas 
para escalonar a mitigação após 2012. Existe 
pouco ou nenhum espaço político para revi-
sões imediatas importantes no MDL antes 
de 2012, um ponto enfatizado por países em 
desenvolvimento que argumentaram que a 
maioria dessas revisões exigiria um adita-
mento do Protocolo de Kyoto. Assim, para 
organizar as etapas em uma possível evolu-
ção, pode ser útil distinguir dois níveis de 
melhorias ou alterações ao MDL atual, que 

 12 Se atingidas, as reduções totais de várias pro-
postas de países de alta renda reduziriam as 
emissões agregadas apenas 10% a 15% abaixo 
das dos níveis de emissão de 1990, em 2020. 
São muito inferiores às reduções de 25% a 
40% abaixo dos níveis de 1990 que foram 
indicadas pelo IPCC no mesmo cronograma 
para 2020 (cf. Howes, 2009).

QUADRO 6.5  Conservação do carbono no solo cultivado

O potencial para mitigação no setor 
agrícola pode ser signifi cativo, esti-
mado em cerca de 6 gigatoneladas de 
dióxido de carbono equivalente (CO2e) 
por ano até 2030, sendo o seques-
tro de carbono no solo o principal 
mecanismo. Muitas oportunidades de 
mitigação (incluindo gestão de terra 
cultivável, gestão de pastos, gestão de 
solos orgânicos, restauração de terras 
degradadas e gestão de criações) uti-
lizam tecnologias atuais e podem ser 
implementadas imediatamente. Além 
disso, essas opções têm também custo 
competitivo: supondo-se um preço 
inferior a US$ 20 por tonelada de CO2e, 
o potencial econômico global para 
mitigação no setor agrícola será de 
cerca de 2 gigatoneladas de CO2e por 
ano até 2030. 

A ampliação do escopo dos merca-
dos de carbono para incluir o carbono 
do solo agrícola permitiria mais de 
uma função para o fi nanciamento de 

carbono em práticas sólidas de gestão 
da terra. O sequestro de carbono na 
agricultura pode ajudar a aumentar a 
produtividade agrícola e melhorar a 
capacidade de adaptação dos agricul-
tores à mudança climática. Uma quanti-
dade maior de carbono no solo melhora 
a estrutura do solo, com redução 
correspondente na erosão do solo e na 
depleção de nutrientes. Solos com esto-
ques maiores de carbono retêm melhor 
a água, melhorando assim a resistência 
de sistemas agrícolas à seca. Esses impac-
tos biofísicos positivos do sequestro de 
carbono no solo causam diretamente o 
aumento da produção agrícola, de for-
ragem e plantação e a produtividade da 
terra. No entanto, as questões de monito-
ramento e confi rmação do maior armaze-
namento e a permanência do sequestro 
de carbono precisam ser resolvidas. 

Fonte: Intergovernmental panel on Climate 
Change (2007).
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enfi m resultaria em dois mecanismos fi nan-
ceiros, operando em paralelo e complemen-
tados por um mecanismo que não seja de 
mercado, fi nanciado por fontes públicas.

Um MDL baseado em atividade.  Existe um 
caso para continuar a operar o MDL atual, 
baseado em atividade, dentro de suas regras 
existentes, com algumas melhorias desejadas. 
No sistema atual, a linha de base e a adicio-
nalidade são determinadas para a atividade 
específi ca do projeto; as regras buscam dife-
renciar e recompensar esforços individuais 
que são melhores que a norma (em vez de 
promover uma norma melhor). A maioria 
das instalações médias a grandes de pequenos 
países pode ser enviadas efetivamente como 
projetos individuais do MDL, e microtecno-
logias como lâmpadas e fogões agora têm a 
opção de serem registradas como programas 
organizados de atividades pelo MDL atual 
(reduzindo, assim, os custos de transação 
por meio de agregação). A maioria dos paí-
ses pequenos ou menos desenvolvidos tem 
demandas mais urgentes para capacidade 
institucional escassa que o desenvolvimento 
de esquemas complexos de prestação de 
contas de gases de efeito estufa. Isso signifi ca 
que, para alguns países em desenvolvimento, 
talvez para a maioria, não há necessidade 
de outro conjunto de regras para suprir seu 
potencial de mitigação no mercado. 

As principais melhorias administrativas 
visariam, por exemplo, melhorar a qualidade, 
a relevância e a uniformidade dos fl uxos de 
informação dentro da comunidade do MDL; 
o envolvimento de uma equipe profi ssional 
trabalhando em tempo integral para a direto-
ria do MDL e a consideração de como torná-
la mais representativa dos praticantes; e 
aumento da prestação de contas do processo, 
possivelmente incluindo um mecanismo que 
ofereça uma oportunidade para que os par-
ticipantes do projeto apelem das decisões da 
diretoria. Em paralelo, os países precisariam 
criar um ambiente comercial que conduza 
a investimentos de baixo carbono em geral.

Um mecanismo de mercado que muda ten-
dências.  Esse novo mecanismo tentaria 
reduzir as tendências de emissão em longo 
prazo de maneira muito mais abrangente. 
Estabelecido dentro ou fora do MDL atual, 
apoiaria a sanção de alterações de políticas 
que colocariam os países em desenvolvi-

mento em uma trajetória de baixo carbono. 
Reconheceria e promoveria reduções de 
emissão obtidas pela adoção de políticas 
ou programas específi cos, que levariam a 
reduções de emissão em múltiplas fontes. 
Um MDL programático poderia ser um pri-
meiro passo em direção a um mecanismo 
de mercado com alteração de tendências, 
permitindo a agregação de ilimitadas ativi-
dades semelhantes resultantes da implemen-
tação de uma política ao longo do tempo e 
do espaço. As propostas de apoio a uma 
mudança de setor podem ser classifi cadas 
em dois grupos amplos: aquelas oriundas de 
um acordo entre as indústrias que operam 
no mesmo setor, mas estão localizadas em 
países diferentes, e as que evoluem da deci-
são de um governo federal para implementa-
ção de uma política ou programa específi co. 

Pensou-se muito sobre como o MDL 
e o financiamento de carbono poderiam 
apoiar políticas ecológicas em países em 
desenvolvimento. Todas as opções propos-
tas consideram um mecanismo para que 
o financiamento de carbono recompense 
os resultados mensuráveis de uma polí-
tica (em emissões reduzidas). As variantes 
dizem respeito à política e ao compromisso 
do país para com um acordo internacional 
(obrigatório ou fl exível), à escala geográfi ca 
(regional ou nacional) ou ao escopo seto-
rial (setorial ou intersetorial). Dentre essas 
opções, as metas sem perdas do setor, pelas 
quais um país poderia vender créditos de 
carbono para reduções de emissão abaixo de 
uma meta acordada (que seria inferior aos 
níveis normais) sem ser penalizado por não 
atingir a meta, têm atraído muito interesse. 
Esse mecanismo seria adaptado para países 
em desenvolvimento que precisam escalonar 
signifi cativamente os investimentos no setor 
privado, além do alcance do MDL em sua 
forma atual, em linha com suas prioridades 
de desenvolvimento sustentável.

Criação de incentivos fi nanceiros para 
Redd 
Uma preocupação especial para países em 
desenvolvimento é a falta de incentivos 
fi nanceiros para Redução das Emissões cau-
sadas pelo Desmatamento e pela Degrada-
ção florestal (Redd). Em 2005, quase um 
quarto das emissões em países em desenvol-
vimento veio de mudanças no uso da terra 
e silvicultura, de forma que é uma exclusão 
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importante (World Resources Institute, 
2008; Houghton, 2009). Mas o uso da terra, 
as mudanças no uso da terra e a silvicultura 
sempre foram problemáticos e controversos 
nas negociações climáticas. Houve grande 
oposição à sua inclusão no Protocolo de 
Kyoto. Como resultado, apenas o fl oresta-
mento e o reflorestamento puderam fazer 
parte do MDL, mas o Esquema de Comércio 
de Emissões da União Europeia os exclui.

A atenção inicial à atividade de Redd se 
concentrou nos países onde ocorre desmata-
mento (Tabela 6.7). Entretanto, alguns paí-
ses altamente fl orestados apresentam pouco 
desmatamento e buscam apoio para gerir e 
conservar suas fl orestas de maneira susten-
tável, especialmente se as atividades de Redd 
em outros países deslocarem a expansão 
agrícola e madeireira para além das frontei-
ras nacionais (vazamento). Outros países já 
têm políticas e medidas para levar a gestão 
sustentável às suas fl orestas e buscam o reco-
nhecimento de seus esforços na redução de 
emissões por meio de soluções de mercado 
relacionadas com pagamentos por serviços 
ambientais. Conforme discutido no Capítulo 
3, a conservação do carbono no solo (Quadro 
6.5) por meio de mecanismos baseados em 
desempenho também está ganhando força, 
mas as discussões estão em um estágio menos 
avançado que para Redd. 

O sistema de Redd toca em muitos gru-
pos e outras metas sociais, normalmente com 
uma mistura de potencial positivo e efeitos 
negativos. Ele forneceria uma nova fonte de 
receita para povos indígenas, mas estes estão 
corretamente preocupados porque os meca-
nismos de Redd podem ser usados para amea-
çar seus direitos de acesso e seu uso de terras 
tradicionais. O sistema de Redd pode oferecer 
recursos para levar maior proteção a áreas de 
grande valor para a biodiversidade, mas tam-
bém poderia deslocar a exploração madeireira 
e o desmatamento para além de fronteiras 
internacionais, para áreas de alta biodiversi-
dade (outro exemplo de vazamento).

É senso comum que, antes que os países 
fl orestados possam receber incentivos fi nan-
ceiros para Redd, precisam estabelecer blocos 
de construção nas áreas de política, jurídica, 
institucional e técnica – conhecidos como 
preparação para Redd. Os principais com-
ponentes da preparação para Redd devem 
ser desenvolvidos em nível nacional (não no 
nível do projeto) para responder às causas 

sistêmicas de desmatamento e degradação 
fl orestal e para conter o vazamento.

O Mecanismo de Parceria do Carbono 
Florestal (Forest Carbon Partnership Facility 
– FCPF) foi projetado para ajudar os países 
fl orestados de regiões tropicais e subtropicais 
a se preparar para Redd e iniciativas-piloto 
baseadas em desempenho. No FCPF, a prepa-
ração para Redd consiste em uma estratégia 
e uma estrutura para implementação desse 
sistema, um cenário nacional de referência 
para emissões causadas por desmatamento 
e degradação fl orestal e um sistema nacional 
de monitoramento, reporte e verifi cação. O 
UN-Redd, uma iniciativa conjunta do Pro-
grama das Nações Unidas para o Desenvol-
vimento, do Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento e do Programa das 
Nações Unidas para o Meio Ambiente, é um 
programa similar. 

Em sua estratégia de Redd nacional, um 
país avalia seu uso da terra e política fl orestal 
até o momento, identifi cando os impulsores 
do desmatamento e da degradação flores-
tal. Em seguida, concebe opções estratégicas 
para resolver esses impulsores e avalia essas 
opções do ponto de vista do custo-benefício, 
da justiça e da sustentabilidade. Depois, é 
feita uma avaliação das providências legais 
e institucionais necessárias para implemen-
tar a estratégia de Redd, incluindo o órgão 
(ou órgãos) responsável por coordenar esse 
sistema em nível nacional, promovê-lo e 
levantar fundos; criam-se mecanismos de 
compartilhamento dos benefícios para os 
fl uxos fi nanceiros esperados de Redd e um 
registro nacional de carbono para gerenciar 
as atividades desse sistema (tanto as redu-
ções de emissão geradas quanto os fl uxos de 
receita correspondentes). Além disso, o país 
avalia a criação de investimento e capacidade 
necessária para implementar a estratégia, 
além dos impactos ambientais e sociais das 
várias opções de estratégia e implementação 
(os benefícios, os riscos e as medidas para 
mitigação dos riscos).

Países preparados para Redd precisam 
desenvolver um cenário nacional de referên-
cia. O cenário deve incluir uma parte retros-
pectiva, calculando uma média histórica 
recente de emissões, e pode incluir também 
um componente futuro, prevendo futuras 
emissões com base nas tendências de cres-
cimento econômico e planos de desenvolvi-
mento nacional.
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Um sistema nacional de monitoramento, 
reporte e verifi cação (MRV) é essencial para 
um sistema de pagamentos baseados em 
desempenho. O sistema MRV pode incluir 
os impactos dos pagamentos sobre a biodi-
versidade e a subsistência, bem como sobre 
os níveis de carbono. As funções da tecnolo-
gia de sensoriamento remoto e de medições 
de solo devem ser defi nidas como parte desse 
sistema. A experiência de iniciativas de ges-
tão de recursos naturais baseadas na comu-
nidade demonstrou que o envolvimento do 
povo local, incluindo os povos indígenas, no 
monitoramento participativo dos recursos 
naturais também pode fornecer informa-
ções precisas, efi cazes em termos de custo 
e localizadas sobre as tendências referentes 
à biomassa florestal e aos recursos natu-
rais (Danielsen et al., 2009). Os estoques de 
recursos naturais, o compartilhamento dos 
benefícios e os efeitos sociais e ecológicos 
mais amplos dos esquemas de Redd podem 
ser monitorados pelas comunidades locais. 
Abordagens participativas têm o potencial 
de melhorar muito o controle e a gestão de 
esquemas de Redd.

Antes que comecem os pagamentos de 
larga escala baseados em desempenho por 
Redd, a maioria dos países fl orestados pre-
cisará adotar reformas políticas e assegurar 
programas de investimento. Podem ser neces-
sários investimentos para criar capacidade 
institucional, melhorar o controle e a infor-
mação fl orestal, escalonar a conservação e a 
gestão sustentável de fl orestas e aliviar a pres-
são sobre as fl orestas por meio de, digamos, 
realocação de atividades de agronegócio para 
longe de fl orestas ou melhoria da produtivi-
dade agrícola. Para auxiliar os países nessas 
atividades, várias iniciativas foram lançadas 
ou estão em projeto (ver Tabela 6.7). Além 
disso, o Banco Mundial propôs um pro-
grama para investimento fl orestal nos Fun-
dos de Investimentos Climáticos; o Prince’s 
Rainforest Project e a Coalition for Rainforest 
Nations propuseram recentemente que insti-
tuições fi nanceiras emitam títulos para levan-
tar recursos signifi cativos para ajudar os países 
fl orestados a fi nanciar a conservação fl ores-
tal e os programas de desenvolvimento. Esse 
exemplo ilustra como é necessária uma varie-
dade de instrumentos para direcionar uma 
transformação de comportamentos e decisões 
de investimento: uma combinação de fi nan-
ciamento antecipado (financiamento para 

concessão e inovação) e incentivos baseados 
em desempenho é necessária para promover 
reformas políticas, criar capacidade e realizar 
programas de investimento. O exemplo tam-
bém destaca o papel crucial do fi nanciamento 
público como catalisador da ação climática.

Otimização do fi nanciamento privado 
para adaptação
Comparado à mitigação, em que a ênfase tem 
sido no fi nanciamento privado de mercados 
de carbono, o fi nanciamento para adaptação 
tem forte foco nos fl uxos ofi ciais. Isso não é 
surpresa, considerando-se que a adaptação 
está intimamente ligada ao bom desenvol-
vimento e que muitas medidas de adaptação 
são bens públicos – por exemplo, a proteção 
de zonas costeiras (um bem público local) e 
o fornecimento de informações climáticas 
oportunas (um bem público nacional). 

QUADRO 6.6  Alocação de fi nanciamento para 
desenvolvimento de concessões

A fórmula de alocação da Internatio-
nal Development Association (IDA) 
oferece um modelo possível para 
alocar fi nanciamento de concessão de 
uma maneira transparente e empírica. 
Esse modelo em evolução da alocação 
de recursos, com 10 anos de refi na-
mento progressivo, alocou cerca de 
US$ 10 bilhões em fi nanciamentos de 
concessão por ano para os países mais 
pobres do mundo. 

A fórmula de fórmula da IDA é 
composta por três índices básicos, 
um de necessidade de fi nanciamento 
de concessão, um de capacidade 
de absorção e um de desempenho 
do governo central. Com relação à 
necessidade, o critério básico é o nível 
médio de pobreza em cada país, pon-
derado para favorecer os países mais 
pobres, vezes o número de pessoas 
do país. A capacidade de absorção é 
medida pelo desempenho do por-
tfólio do Banco Mundial – atrasos 
no pagamento e cancelamentos de 
empréstimos ou créditos são indi-
cadores claros de má capacidade de 
absorver o fi nanciamento adicional. 
Com base nos resultados da literatura 
de efi ciência na ajuda, a fórmula é 
ponderada em favor de países com o 
melhor controle, porque as evidências 
sugerem que esses países traduzem 
com maior sucesso os recursos para 
ajuda em crescimento econômico. 

O desempenho do governo central, 
por sua vez, tem dois subíndices: 
qualidade das políticas e instituições 
macroeconômicas, estruturais e sociais, 
e qualidade do controle, derivada das 
Avaliações das Políticas dos Países e 
Instituições do Banco Mundial. 

A fórmula confere peso de 68% 
ao controle, 24% às políticas macro-
econômicas, sociais e estruturais, 
e 8% à capacidade de absorção. A 
composição desses valores é então 
multiplicada pelo número de pessoas 
no país, ponderado pela renda média 
da população (para capturar a necessi-
dade), resultando na classifi cação fi nal 
que orienta a alocação de fi nancia-
mentos de concessão. 

Como essa fórmula pode penalizar 
alguns dos países mais necessitados, 
uma parte do fornecimento anual 
de fi nanciamentos é alocada fora 
dos principais: cada país recebe uma 
alocação mínima; os países que estão 
saindo de confl itos e com instituições 
extremamente frágeis estão rece-
bendo assistência adicional; os abo-
nos são feitos em caso de desastres 
naturais. Além disso, o fi nanciamento 
da IDA é limitado para países “mis-
tos”, que têm acesso a fi nanciamento 
comercial. 

Fonte: International Development Asso-
ciation (2007) e Burnside e Dollar (2000).

10-RBM-2010-Cap06.indd   27710-RBM-2010-Cap06.indd   277 18/06/2010   18:19:3118/06/2010   18:19:31



278 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

Apesar da ênfase no fi nanciamento público, 
grande parte do fardo da adaptação recairá 
sobre indivíduos e empresas. Seguro contras 
perigos climáticos, por exemplo, é oferecido 
principalmente pelo setor privado. Da mesma 
forma, a tarefa de tornar o capital social do 
mundo – residências privadas, edifícios indus-
triais e maquinário – imune ao clima recairá 
predominantemente sobre os proprietários 
privados, embora o Estado precise oferecer 
proteção contra enchentes e alívio em caso de 
desastre. Empresas privadas também possuem 
ou operam parte da infraestrutura pública que 
precisará ser adaptada para um mundo mais 
quente – portos marítimos, usinas elétricas e 
sistemas de água e esgoto.

Para os governos, o desafi o de envolver 
o setor privado no fi nanciamento da adap-
tação é triplo: fazer que os agentes privados 
se adaptem, dividir o custo da adaptação da 
infraestrutura pública e alavancar o fi nancia-
mento privado para custear os investimentos 
de adaptação dedicados.

Fazer que os agentes privados se adaptem 
com efi ciência.  A maioria das decisões 
de consumo e negócios é afetada, direta ou 
indiretamente, por fatores climáticos – das 
roupas que as pessoas usam às decisões que 
agricultores tomam com relação à plantação 
e à forma como os prédios são projetados. 
As pessoas estão acostumadas a tomar essas 
decisões implícitas de adaptação. O papel 
principal dos governos será oferecer um 
ambiente econômico que facilite essas deci-
sões. Ele pode tomar a forma de incentivos 
econômicos (brechas fi scais para investi-
mentos em adaptação, impostos sobre pro-
priedade diferenciados por risco, prêmios 
diferenciados de seguro), regulamentação 
(planejamento de zonas, códigos para cons-
trução) ou simplesmente educação e melhor 
informação (previsões de tempo de longo 
prazo, serviços de expansão agrícola). 

Essas medidas acarretam um custo eco-
nômico, como a obediência a regulamentos 
mais rígidos de construção, o uso de diferen-
tes variedades de sementes ou o pagamento 
de prêmios mais altos de seguro. Esse custo 
será arcado pela economia e disseminado 
pelos setores quando os produtores repassa-
rem os custos mais altos para seus clientes e 
os esquemas de seguro ajudarem a concen-
trar os riscos. Haverá pouca necessidade de 
defi nir um fi nanciamento dedicado para a 

adaptação, exceto talvez para atender aos 
custos administrativos do governo ou prote-
ger grupos vulneráveis dos efeitos negativos 
de uma política.

Divisão do custo da adaptação da infra-
estrutura pública.  Uma grande parte do 
custo da adaptação pública envolve tornar 
a infraestrutura de transporte, as redes de 
transmissão elétrica, os sistemas de água e 
as redes de comunicação de um país imu-
nes ao clima. Sejam esses serviços prestados 
por empresas públicas, privadas ou públicas 
comercializadas, a conta precisará ser paga 
pelos contribuintes (domésticos, ou estran-
geiros se for fornecida assistência para adap-
tação) ou pelos usuários (por meio de tarifas 
mais altas). 

Para os prestadores de serviço de infra-
estrutura, a mudança climática (e a política 
climática) se tornará outro fator de risco a ser 
considerado, juntamente com outros riscos 
regulatórios, comerciais e macroeconômi-
cos (Vagliasindi, 2008). Seria aconselhável, 
portanto, criar responsabilidade para a adap-
tação no regime regulatório tão cedo e da 
maneira previsível quanto possível. A maior 
incerteza física também requer o desenvol-
vimento de maior fl exibilidade no sistema 
regulatório, porque a regulamentação ante-
rior está mal-adequada a situações com 
mudanças imprevisíveis. Abordagens novas 
e inovadoras à regulamentação oferecem 
alternativas promissoras. Um bom exemplo 
é o modelo adotado pela agência reguladora 
de energia do Reino Unido, que pode atuar 
como auditora e deixar as decisões referentes 
aos investimentos para os principais agentes 
do governo e do setor privado (Pollitt, 2008).

Alavancagem do financiamento privado 
para custear os investimentos de adaptação 
dedicados.  Por motivos diversos, o escopo 
para a participação privada na infraestrutura 
de adaptação dedicada é provavelmente limi-
tado. Considerando-se que os investimentos 
dedicados para adaptação normalmente não 
geram receitas comerciais para operadores 
privados, elas precisam ser remuneradas pela 
carteira pública. Isso cria uma responsabili-
dade semelhante a débito para o governo, 
que precisa ser registrada nas contas públi-
cas. O argumento da efi ciência também não 
parece convincente (Agrawala; Fankhauser, 
2008). Estruturas de adaptação, como defesas 
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QUADRO 6.7  Vulnerabilidade climática versus capacidade social

A fi gura demonstra grafi camente um 
índice composto de impacto físico 
(tomado como função da sensibilidade 
climática e da exposição à mudança cli-
mática e derivado de vários estudos de 
impacto global) com relação a um índice 
composto de capacidade social (derivado 
de vários indicadores socioeconômicos). 

Capacidade social e vulnerabilidade, 
medidas por impactos projetados, são 
índices compostos dos indicadores 
descritos na tabela apresentada a seguir. 
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Leste Asiático e 
Pacífico 
Europa e Ásia Central 
Oriente Médio e 
norte da África 
América Latina e
 Caribe 
Sul da Ásia 
África subsaariana

Indicador Métrica Fonte Suposições 

Impacto Elevação do nível 
do mar

Percentual da população afetada por 
1 metro de elevação

Dasgupta et al. (2007) Presume-se que países sem saída para o 
mar não sofram impacto.

Agricultura Perda percentual de produção em 
2050, cenário SRES A2b do IPCC

Parry et al. (2004) Redução na produção representa redução 
do bem-estar para o país. Aumentos 
de produção causados pela mudança 
climática representam aumento do bem-
estar. Adaptação presente das fazendas.

Saúde Percentual de óbitos adicionais em 
2050

Bosello, Roson e Tol 
(2006)

Óbitos adicionais representativos de todos 
os impactos na saúde causados pela 
mudança climática.

Desastre Percentual da população morta 
por desastres (conjunto de dados 
históricos)

Centre for Research 
on the Epidemiology 
of Disasters (2008)

Padrões atuais de desastres para 
representar futuras áreas em risco.

Capacidade 
social

Alfabetização Percentual da população, com >15 
anos, alfabetizada (1991-2005)

World Bank (2007c) Quanto maior a taxa de alfabetização, 
maior a capacidade social.

Razão de 
dependência de 
idade

Razão entre população dependente e 
população que trabalha (2006)

World Bank (2007c) Quanto menor a razão de dependência de 
idade, maior a capacidade social.

Taxa de conclusão 
do ensino primário 
(mulheres)

Percentual da população feminina a 
completar o ensino primário (1991-
2006)

World Bank (2007c) Quanto mais alta a taxa de conclusão, 
maior a capacidade social.

Gini Coefi ciente de Gini (último ano 
disponível)

World Bank (2007c) Quanto menor a desigualdade, maior a 
capacidade social.

Crédito doméstico 
para o setor 
privado

Crédito doméstico para o setor 
privado, como percentual do PIB 
(1998-2006)

World Bank (2007c) Quanto maior o investimento, maior a 
capacidade social.

Controle Voz e prestação de contas do World 
Governance Indicator (WGI)

Kaufman, Kraay e 
Mastruzzi (2008)

Quanto maior a classifi cação do WGI, 
maior a capacidade social.

contra enchentes, são razoavelmente bara-
tas e simples de operar e oferecem escopo 
pequeno para ganhos de efi ciência operacio-
nal por um gestor privado. Pode haver maior 
escopo para ganhos de efi ciência na fase de 
construção e projeto, mas estes podem ser 

capturados igualmente bem por meio de 
mecanismos de aquisição adequados.

De maneira mais geral, os fluxos priva-
dos têm representado uma pequena parcela 
das necessidades gerais de fi nanciamento de 
infraestrutura de países em desenvolvimento 
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e, provavelmente, vão continuar modestos 
por toda a duração da atual crise fi nanceira.13 
Por isso e pelos motivos apontados ante-
riormente, os especialistas em infraestru-
tura alertam para que não se espere muito 
das parcerias público-privadas para elevar 
os fi nanciamentos relacionados à mudança 
climática (Estache, 2008).

 13 Compromissos de investimento por meio de 
parcerias público-privadas responderam por 
0,3%-0,4% do PIB dos países em desenvolvi-
mento no período 2005-2007 (banco de 
dados da participação privada em infraestru-
tura, http://ppi.worldbank.org/). Em contra-
partida, estima-se que as necessidades de 
investimento em infraestrutura variem de 
2% a 7% do PIB, com países em rápido cres-
cimento, como a China e o Vietnã, inves-
tindo mais de 7% do PIB por ano (Estache; 
Fay, 2007).

Garantia do uso transparente, 
eficiente e equitativo dos fundos

Por mais sucesso que possam ter as tentati-
vas de arrecadas fundos adicionais, as fi nan-
ças climáticas podem ser escassas. Assim, os 
fundos precisam ser usados com efi ciência e 
alocados de forma transparente e igualitária.

Pelo lado da mitigação, a alocação de fun-
dos será dominada por considerações rela-
cionadas à efi ciência. A mitigação é um bem 
público global, e seus benefícios são os mes-
mos, não importando onde ocorra a redução 
(embora a alocação de custos de mitigação 
levante questões de equidade). Com a estru-
tura correta em vigor – essencialmente, um 
mercado de carbono que permita a explo-
ração de oportunidades de redução em uma 
escala global, protegendo os interesses do país 
anfi trião –, uma combinação de mercados 
de carbono, outros sistemas baseados em 

QUADRO 6.8  Vulnerabilidade climática versus capacidade de adaptação 

A fi gura apresenta o índice de impacto 
contra uma medida do desempenho 
do país (capacidade combinada do 
governo central e capacidade de absorver 
fi nanciamento) derivada da fórmula de 
alocação da International Development 
Association. 

A capacidade de adaptação é um índice 
composto dos indicadores descritos na 
tabela apresentada a seguir, calculado 
pela seguinte fórmula: 
Desempenho do país = 0,24*média (CPIAa, 
CPIAb e CPIAc) + 0,68*CPIAd + 0,08*ARPP,  
em que CPIA = Avaliações das Políticas dos 
Países e Instituições e ARPP = Relatório 
Anual sobre Desempenho de Portfólio. 

Fontes: Valores da CPIA disponíveis em: 
<http://go.worldbank.org/S2THWI1X60>. 
Para obter detalhes sobre o cálculo da clas-
sifi cação da CPIA, ver World Bank (2007b). 
As classifi cação do ARPP são divulgadas em 
World Bank (2007a).

Europa e Ásia 
Central 
Leste Asiático 
e Pacífico 
Oriente Médio e 
norte da África 
América Latina 
e Caribe 
Sul da Ásia 
África subsaariana 
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2,00

2,50
Vulnerabilidade a impactos

Capacidade de adaptação
–4,00 –3,00 –2,00 –1,00 0,00 1,00 2,00 3,00

Indicador Métrica (ano) Fonte Suposições

Capacidade 
de adaptação

Gestão econômica CPIAa (2007) Banco Mundial Quanto maior o desempenho do país, 
maior a capacidade de adaptação.

Políticas estruturais CPIAb (2007) Banco Mundial

Políticas para inclusão e 
igualdade social

CPIAc (2007) Banco Mundial

Gestão e instituições do 
setor público (controle)

CPIAd (2007) Banco Mundial

Capacidade de absorver 
fi nanciamento

ARPP (2007) Portfólio do Banco Mundial 
em risco (com desconto de idade)

Banco Mundial
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desempenho e fundos públicos destinados a 
nichos negligenciados pelo mercado podem 
alocar capital de maneira justa e efi ciente. 

A alocação de fi nanciamento para adap-
tação, por sua vez, levanta questões impor-
tantes de justiça e efi ciência. Ao contrário 
da alocação para mitigação, a alocação de 
recursos para adaptação tem fortes impli-
cações na distribuição. O dinheiro gasto na 
proteção de pequenos Estados-ilhas não está 
mais à disposição de agricultores africanos. 
A questão sobre como classifi car o fi nancia-
mento da adaptação ainda está em debate; 
a controvérsia se estende para como alocar 
esse fi nanciamento. Os países em desenvol-
vimento estão inclinados a ver o fi nancia-
mento da adaptação como compensação por 
danos, invocando um princípio global de que 
o poluidor deve pagar. Do ponto de vista do 
país em desenvolvimento, portanto, a ques-
tão referente a como o fi nanciamento para 
adaptação é usado está além das perspectivas 
dos países de alta renda. Mas esses últimos 
países sentem, de maneira intensa, que os 
escassos recursos fi nanceiros deveriam ser 
usados com efi ciência, seja qual for a justifi -
cativa ou a proveniência dos fundos.

Pode-se certamente argumentar que a alo-
cação e o uso efi ciente e igualitário do fi nan-
ciamento para adaptação são do interesse de 
todos. O desperdício no uso de recursos pode 
minar o apoio público a toda a agenda cli-
mática. Isso torna imprescindível a alocação 
transparente, efi ciente e igualitária do fi nan-
ciamento para adaptação. Como exemplo de 
como instituições de desenvolvimento têm 
tratado a alocação de fi nanciamentos, con-
sidere a abordagem da International Deve-
lopment Association (IDA), que desenvolve 
um índice combinando a necessidade de 
fi nanciamento, a capacidade de absorção do 
governo e o desempenho do governo central 
(Quadro 6.6). A abordagem da IDA tem seus 
defeitos. Como a fórmula é uniforme, ela, 

independentemente do país, impõe de forma 
essencial o mesmo modelo de desenvolvi-
mento para todos os países (Kanbur, 2005). 
Isso já é problemático para questões padro-
nizadas de desenvolvimento e pode ser ainda 
mais para a mudança climática, em que se 
sabe muito menos sobre o modelo de adap-
tação correto. Ainda assim, uma abordagem 
empírica à alocação de fi nanciamentos para 
adaptação que aborde essas preocupações 
serve a, pelo menos, três propósitos: reduz 
os custos de transação se o lobby e as nego-
ciações não fi zerem parte do processo de alo-
cação, pode apoiar a agenda de resultados 
com um processo de alocação baseado em 
medições empíricas e pode apoiar a prestação 
de contas mútua por meio das transparências 
nas alocações.

A medida da necessidade de financia-
mento deve estar intimamente ligada ao 
conceito de vulnerabilidade climática. Da 
forma como foi concebida pelo IPCC, a vul-
nerabilidade é uma função da capacidade de 
adaptação, da sensibilidade aos fatores cli-
máticos e da exposição à mudança climática 
(Füssel, 2007). A medida da necessidade de 
financiamento pode, assim, ser um índice 
ponderado pela população da sensibilidade e 
da exposição, talvez também com um peso de 
pobreza. Principalmente para países grandes, 
a distribuição de impactos e diferenças de 
vulnerabilidade entre as localidades também 
precisa ser levada em consideração.

O desempenho do governo central e a 
capacidade de absorção para fl uxos de fi nan-
ciamento determinam claramente a capaci-
dade de adaptação de um país, mas não são 
os fatores críticos do desempenho na adap-
tação climática. O que pode ser chamado de 
“capacidade social” pareceria importante 
na determinação da gravidade dos impac-
tos climáticos locais, incluindo fatores como 
inequidade (coeficiente de Gini), profun-
didade dos mercados fi nanceiros, razão de 

“O gelo está derretendo por causa da elevação da temperatura. O menino está 

sentado, triste. Um pássaro caiu – outra vítima do ar poluído. Flores crescem 

ao lado da lata de lixo. Elas morrem antes que o menino possa levá-las para o 

pássaro. Para reverter esses fenômenos, meu apelo para os líderes mundiais é 

manter a natureza limpa, usar energia solar e eólica e melhorar as tecnologias.” 

– Shant Hakobyan, 12 anos, Armênia
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dependência, taxa de alfabetização de adultos 
e educação feminina.

Em suma, um índice de alocação para 
fi nanciamento da adaptação consistiria nos 
seguintes fatores:

Índice de alocação = Desempenho do governo 
central

× capacidade de absorção

× falta de capacidade social

× sensibilidade climática

×  exposição à mudança 
climática

× peso da população

× peso da pobreza

Na verdade, a determinação desse índice 
apresenta vários desafios. As informações 
sobre a vulnerabilidade dos países em desen-
volvimento ainda são incompletas. As difi -
culdades surgem das trajetórias complicadas, 
e normalmente indefinidas, que traduzem 
possíveis impactos, também incertos, sobre 
a vulnerabilidade. Compor a incerteza da 
ligação entre os impactos ambientais e socio-
econômicos é a incerteza adicional inerente 
aos cenários climáticos futuros. Os mode-
los se baseiam em um número limitado de 
previsões socioeconômicas defi nidas, e cada 
modelo apresenta um leque de possíveis 
alterações. Assim, a maioria dos estudos 
relacionados a cenários climáticos futuros se 
concentra nos impactos esperados nos seto-
res ou se relaciona a resultados específi cos, 
tais como as alterações na saúde ou as perdas 
causadas pela elevação do nível do mar. Pou-
cos estudos tentaram traduzir esses resultados 
em uma avaliação da vulnerabilidade local.14

Como nas alocações da IDA, existe o risco 
de que um índice de alocação para adapta-
ção climática penalize países pobres com alta 
sensibilidade e exposição ao clima, mas com 

 14 Os estudos de impacto e vulnerabilidade 
incluem, por exemplo, Bättig, Wild e Imbo-
den (2007), Deressa, Hassan e Ringler 
(2008), Diffenbaugh et al. (2007) e Giorgi 
(2006). Outros estudos se concentraram nas 
perdas setoriais ou vulnerabilidades específi -
cas de estudo de caso/país: ver Dasgupta et al. 
(2007) sobre zonas costeiras; Parry et al. 
(1999, 2004) sobre alterações nas produções 
agrícolas mundiais; Arnell (2004) e Alcamo e 
Henrichs (2002) para alterações na disponi-
bilidade da água; Tol, Ebi e Yohe (2006) e 
Bosello, Roson e Tol (2006) para saúde.

instituições muito fracas. Se houver busca 
por uma fórmula para alocação, os abonos 
para países extremamente frágeis devem ser 
parte da estrutura geral de alocação.

O Quadro 6.7 traz algumas tentativas de 
primeiro passo para a defi nição de um índice 
de vulnerabilidade, plotando um índice com-
posto de impactos físicos projetados contra 
um índice composto de capacidade social. 
Os resultados desse exercício estilizado são 
meramente indicativos, mas sugerem que 
os países com maior vulnerabilidade estão 
predominantemente na África subsaariana.15 
O Quadro 6.8 difunde o mesmo índice de 
impacto projetado contra uma medida do 
desempenho do país (capacidade combinada 
do governo central e capacidade de absorver 
fi nanciamentos) derivado da fórmula de alo-
cação da IDA. Mais uma vez, a África Subsa-
ariana exibe a combinação de altos impactos 
projetados e baixa capacidade de adaptação.

Correspondência entre 
necessidades de financiamento e 
fontes de fundos 

Combater a mudança climática é um imenso 
desafi o socioeconômico, tecnológico, institu-
cional e político. Particularmente para países 
em desenvolvimento, é também um desafi o 
de fi nanciamento. Perto de 2030, as neces-
sidades incrementais de investimento para 
mitigação nos países em desenvolvimento será 
de US$ 140 bilhões a US$ 175 bilhões (com 
requisitos de financiamento associados de 
US$ 265 bilhões a US$ 565 bilhões) por ano. 
As necessidades de fi nanciamento para adap-
tação, àquela época, poderão ser de US$ 30 
bilhões a US$ 100 bilhões por ano. Esse fi nan-
ciamento se soma às necessidades iniciais de 
financiamento para desenvolvimento, que 
continuam essenciais e ajudarão, em parte, 
a eliminar lacunas de adaptação existentes.

Por meio do crescimento, os atuais flu-
xos financeiros relacionados ao clima para 
países em desenvolvimento cobrem apenas 
uma fração ínfi ma das necessidades estima-
das. Nenhuma fonte sozinha fornecerá tanta 
receita adicional, de forma que será necessária 
uma combinação de fontes de fi nanciamento. 
Para adaptação, o fi nanciamento deve vir do 
atual tributo para adaptação do MDL, que 

 15 Nos quadros 6.7 e 6.8, os índices compostos 
são calculados transformando-se os indica-
dores em escore z e depois calculando uma 
média não ponderada dos escores resultantes.
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poderá arrecadar cerca de US$ 2 bilhões por 
ano em 2020 se estendido para um conjunto 
mais amplo de transações de carbono. Pro-
postas como a venda de AAU, um tributo 
sobre as emissões do transporte internacional e 
um imposto global sobre o carbono poderiam 
arrecadar cerca de US$ 15 bilhões por ano. 

Para mitigação em nível nacional, a 
maioria do fi nanciamento precisará vir do 
setor privado. Entretanto, a política pública 
precisará criar um ambiente comercial que 
conduza a investimentos em baixo carbono, 
incluindo um mercado de carbono – mas não 
se limitando a este – ampliado, eficiente e 
bem regulado. Pode ser necessário um fi nan-
ciamento público complementar – muito 
provavelmente de transferências fi scais – para 
superar as barreiras ao investimento (como 
as relacionadas aos riscos) e atingir áreas 
que o setor privado possivelmente negligen-
ciará. Também são necessárias metas rígi-
das de emissão – inicialmente em países de 
alta renda, depois para muitos outros – para 
criar demanda sufi ciente para compensações 
e para sustentar o preço do carbono. 

Como a maioria dos países tem limites de 
emissão com base em um acordo climático 
internacional, os mercados podem gerar, 
de forma autônoma, boa parte do fi nancia-
mento nacional necessário para mitigação, 
já que decisões de consumo e produção 
respondem aos preços do carbono, seja por 
meio de impostos, seja pelo regime de limite e 
comércio. No entanto, os mercados nacionais 
de carbono não vão gerar automaticamente 
fl uxos de fi nanciamento. Os fl uxos de fi nan-
ciamento para mitigação para os países em 
desenvolvimento podem vir de fl uxos fi scais, 
de vinculação com esquemas nacionais de 
comércio de emissões ou, possivelmente, de 
AAU de comércio. São possíveis, assim, várias 
formas de fl uxos de países desenvolvidos para 
países em desenvolvimento. Mas esses fl uxos 
são essenciais para assegurar que uma solução 
efetiva e efi ciente para o problema climático 
seja também uma solução equitativa.
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O
s moinhos de vento pontilhavam 
as paisagens da Europa, forne-
cendo energia para as atividades 
agrícolas, muito antes da des-

coberta da eletricidade. Graças às forças de 
inovação e difusão tecnológica, o vento hoje 
está impulsionando os primeiros estágios do 
que pode vir a ser uma verdadeira revolução 
energética. Entre 1996 e 2008, a capacidade 
eólica global instalada aumentou em vinte 
vezes, chegando a 120 gigawatts, deslocando 
uma quantidade estimada de 158 milhões de 
toneladas de dióxido de carbono (CO2) por 
ano e criando cerca de 400.000 empregos 
(Figura 7.1).1 Muito desse crescimento pode 

 1 Cf. Global Wind Energy Council – Dispo-
nível em: <http://www.gwec.net/fi leadmin/
documents/PressReleases/PR_stats_annex_
table_2nd_feb_fi nal_fi nal.pdf>. Acesso em: 
abr. 2009.

ser atribuído aos incentivos governamentais 
e às pesquisas com fi nanciamento público 
e privado, reduzindo o custo da tecnologia 
eólica e aumentando sua efi ciência.

Embora a maior parte da capacidade ins-
talada esteja na Europa e nos Estados Unidos, 
o padrão está mudando. Em 2008, a Índia e 
a China instalaram uma capacidade eólica 
maior que qualquer outro país, com exceção 
dos Estados Unidos, e, juntas, abrigam cerca 
de 20% da capacidade mundial. A Suzlon, 
empresa indiana, é um dos principais fabri-
cantes de turbinas eólicas do mundo, empre-
gando 13.000 pessoas em toda a Ásia. Assim, 
o impulsionamento da tecnologia eólica 
está defi nindo um precedente inicial para o 
desenvolvimento inteligente em termos cli-
máticos. Os avanços complementares, como 
as informações geoespaciais sobre os recursos 
eólicos globais, estão tornando mais fáceis as 
decisões quanto à localização (Mapa 7.1). 

Aceleração da inovação e da difusão 
tecnológica

CAPÍTULO7

Mensagens principais

Para cumprir os objetivos de mudança climática e desenvolvimento, é necessário intensifi car sig-
nifi cativamente os esforços internacionais para a difusão de tecnologias existentes e o desenvol-
vimento e a implementação de novas. O investimento público e privado, atualmente de dezenas 
de bilhões de dólares por ano, precisa ser bastante reforçado até várias centenas de bilhões de 
dólares anuais. Políticas de “impulso tecnológico” baseadas no aumento dos investimentos públi-
cos em P&D não serão sufi cientes. Elas precisam ser combinadas com políticas de “infl uência do 
mercado” que criem incentivos para os setores público e privado. Esses incentivos devem visar 
ao empreendedorismo, à colaboração e à descoberta de soluções inovadoras em locais imprová-
veis. A difusão de tecnologia inteligente em termos climáticos exige muito mais que o envio de 
equipamentos prontos para uso para países em desenvolvimento. Requer o desenvolvimento de 
uma capacidade de absorção e a melhoria da capacidade de identifi cação, adoção, adaptação, 
melhoria e implementação das tecnologias mais adequadas pelos setores público e privado.
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Figura 7.1 A capacidade eólica global acumulada 
instalada decolou na última década

Fonte: Global Wind Energy Council (2009).
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A inovação tecnológica e os ajustes ins-
titucionais que a acompanham são cruciais 
para gerenciar a mudança climática a um 
custo razoável. O fortalecimento da inova-
ção nacional e da capacidade tecnológica 
pode vir a ser um poderoso catalisador para 
o desenvolvimento (Metcalfe; Ramlogan, 
2008). As economias de alta renda, as maio-
res emissoras do mundo, podem substituir 
suas tecnologias de alta emissão de carbono 
por alternativas inteligentes em termos cli-
máticos, ao mesmo tempo que investem 
pesado em inovações revolucionárias para 
o futuro. Os países de renda média podem 
assegurar que seus investimentos os levem 
na direção de um crescimento com baixo car-
bono e que suas empresas colham os benefí-
cios de tecnologias existentes para competir 
globalmente. Os países de baixa renda podem 
assegurar que tenham a capacidade tecnoló-
gica para se adaptarem à mudança climática, 

identifi cando, avaliando, adotando e aprimo-
rando as tecnologias existentes com conheci-
mento local. Como destacado no Capítulo 
8, serão necessárias alterações signifi cativas 
no comportamento humano e organizacio-
nal para colher os benefícios das mudanças 
tecnológicas, além de políticas de amparo 
para reduzir a vulnerabilidade e gerenciar os 
recursos naturais. 

Ainda assim, os esforços globais atuais 
para inovar e difundir tecnologias inteligen-
tes em termos climáticos estão muito aquém 
do necessário para mitigação e adaptação sig-
nifi cativas nas décadas futuras. Falta inves-
timento em pesquisa, desenvolvimento, 
demons tração e implantação (research, 
development, demonstration e deployment – 
RDD&D). Além disso, a crise fi nanceira está 
reduzindo os gastos privados em tecnologias 
inteligentes com relação ao clima, atrasando 
sua difusão. Para mobilizar tecnologia e 

Velocidade média anual do vento (metros/segundo)

3 6    9

Baixa Alta

Mapa 7.1  Avanços no mapeamento eólico abrem novas oportunidades

Fonte: Dados fornecidos por 3 Tier Inc.
Nota: Esse mapa refere-se à média anual da velocidade dos ventos com resolução de 5 quilômetros, com a média medida a uma altura de 80 metros (a altura de alguns moinhos 
de vento) pela massa de terra do mundo.
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promover a inovação em uma escala ade-
quada, os países precisarão não apenas 
cooperar e unir seus recursos, mas também 
desenvolver políticas locais que promovam 
uma infraestrutura de conhecimento e um 
ambiente comercial de amparo. A maioria 
dos países em desenvolvimento, em especial 
os países de renda baixa, possui mercados 
pequenos que, considerados individual-
mente, não são atrativos para empreendedo-
res que desejam introduzir novas tecnologias. 
Mas países contíguos podem atingir uma 
massa crítica por meio de uma maior inte-
gração econômica regional.

A cooperação internacional precisa ser 
ampliada para fornecer mais fi nanciamen-
tos e formular instrumentos de política que 
estimulem a demanda por inovações inteli-
gentes quanto ao clima, em vez de concen-
trar-se apenas nos subsídios para pesquisa. A 
harmonização internacional dos incentivos 
regulatórios (como a defi nição do preço do 
carbono) pode ter um efeito multiplicador 
sobre o investimento ao criar economias de 
escala e impulsionar na direção de tecnolo-
gias inteligentes em termos climáticos. Os 
preços e subsídios para aquisição de inova-
ções podem gerar demanda e estimular a 
criatividade. E, quando as prioridades de pes-
quisa coincidem com altos custos, RDD&D 
podem expandir os limites técnicos. O con-
ceito de transferência de tecnologia precisa 
ser ampliado para incluir a capacidade de o 
país absorver as tecnologias existentes. Nesse 
contexto, um tratado climático internacional 
com foco em sistemas ou subsistemas tecno-
lógicos específi cos representa uma oportu-
nidade única. O agrupamento por meio de 
disposições de rateio de custos e transferência 
de tecnologia poderia facilitar um acordo.

Políticas locais complementares podem 
garantir que a tecnologia seja selecionada, 
adaptada e absorvida com efi ciência. Mas iden-
tifi car, avaliar e integrar tecnologias ex ternas 
acarreta custos de aprendizado geralmente 
menosprezados, assim como sua modifi cação 
e seu aprimoramento. Assim, a infraestrutura 
de conhecimento de universidades, institutos 
de pesquisa e empresas precisa ser apoiada para 
gerar tal capacidade.

Este capítulo é dedicado à análise de 
sistemas nos quais a tecnologia foi preju-
dicada ou teve êxito e à abundância de polí-
ticas e fatores que atuaram como barreiras 

ou catalisadores, sugerindo o que pode ser 
conquistado se políticas selecionadas forem 
combinadas e ampliadas. Descreve, primei-
ramente, a importância da tecnologia para 
a redução das emissões de gases de efeito 
estufa, as ferramentas necessárias para esti-
mular a adaptação à mudança climática e o 
papel de ambas para a criação de economias 
competitivas. Em seguida, avalia as lacunas 
entre invenção, inovação e ampla difusão no 
mercado. Examina, depois, como as políticas 
internacionais e locais podem preencher essa 
lacuna.

Ferramentas, tecnologias e 
instituições corretas podem colocar 
ao nosso alcance um mundo 
inteligente com relação ao clima

Para impedir que as temperaturas globais se 
elevem mais que 2°C, as emissões globais de 
gases de efeito estufa precisam diminuir entre 
50% e 80% nas próximas décadas. Em curto 
prazo, as emissões podem ser radicalmente 
reduzidas acelerando-se a implantação de 
tecnologias de mitigação existentes em países 
com altas emissões. 

Entretanto, atingir os objetivos mais 
ambiciosos de emissão em médio prazo exi-
girá tecnologias revolucionárias. Modelos 
demonstram que quatro áreas principais da 
tecnologia podem estar no centro de uma 
solução: eficiência energética, captura e 
armazenamento de carbono, fontes renová-
veis avançadas, incluindo energia eólica, solar 
e proveniente de biomassa, e energia nuclear 
(ver Capítulo 4) (Edmonds et al., 2007; Stern, 
2007; World Bank, 2008a). Todas as quatro 
precisam de mais pesquisa, desenvolvimento 
e demonstração (RD&D) para determinar se 
podem ser rapidamente instaladas no mer-
cado sem consequências adversas.

Apesar das grandes promessas, as estra-
tégias para redução das emissões em curto 
e médio prazos enfrentam desafi os impor-
tantes. Tecnologias para o usuário fi nal que 
aumentem a efi ciência e usem fontes de baixa 
emissão podem refrear a demanda total por 
energia, mas exigem mudança de comporta-
mento das pessoas e empresas (ver Capítulo 
8). A captura e o armazenamento de carbo no 
podem ter papel importante se locais geolo-
gicamente apropriados forem identifi cados 
próximos a centrais elétricas e se os gover-
nos providenciarem recursos e políticas para 
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QUADRO 7.1  Geoengenharia do mundo a partir da mudança climática

Dado o ritmo da mudança climática, as 
propostas atuais para mitigação e adap-
tação podem não ser sufi cientes para 
evitar impactos consideráveis. Assim, 
possíveis opções de geoengenharia estão 
recebendo atenção crescente. A geoenge-
nharia pode ser defi nida como ações ou 
intervenções executadas com a fi nalidade 
principal de limitar as causas da mudança 
climática ou os impactos resultantes. Essas 
ações incluem os mecanismos que podem 
aumentar a absorção ou o sequestro de 
dióxido de carbono (CO2) pelos oceanos 
ou pela vegetação, defl etir ou refl etir a luz 
solar incidente ou armazenar o CO2 pro-
duzido pelo uso da energia em reservató-
rios. Como esse último aspecto é discutido 
no Capítulo 4, este quadro concentra-se 
nas duas outras classes de opções. 

Alternativas possíveis para sequestro 
adicional de dióxido de carbono incluem 
práticas de gestão terrestre que aumen-
tam o carbono mantido nos solos ou nas 
árvores, conforme abordado no Capítulo 
3. Também pode ser possível estimular 
o crescimento de fi toplâncton e a fl ores-
cência de algas nos oceanos por meio da 
adição de nutrientes necessários, como 
ferro ou ureia. Durante a fotossíntese, 
essas minúsculas plantas absorvem dió-
xido de carbono da superfície das águas. A 
efi ciência dessas abordagens aprimoradas 
dependerá do que acontece com o CO2 
em longo prazo. Se for integrado aos pro-
dutos residuais dos animais que comem o 
plâncton e se depositar no fundo do mar, 
o CO2 será essencialmente removido do 
sistema por milênios. Pesquisas recentes, 
porém, demonstram que as quantifi cações 
anteriores da capacidade de remoção do 
carbono podem ter sido muito superesti-
madas. Além disso, são necessários mais 
experimentos relacionados à duração do 
sequestro, assim como os possíveis impac-
tos toxicológicos dos aumentos súbitos de 
ferro e ureia sobre os ecossistemas mari-
nhos. Se estudos adicionais confi rmarem 
seu potencial, essa será uma opção de 
geoengenharia que pode ser iniciada rapi-
damente e em escala relevante.

Trazer água fria e rica em nutrientes 
para a superfície do oceano também 
poderia estimular o aumento da pro-
dutividade marinha e possivelmente 
remover o CO2 da superfície da água. Tal 
resfriamento também seria benéfi co para 
os corais, que são muito sensíveis às tem-
peraturas mais altas. Finalmente, o res-
friamento da superfície da água poderia 
ainda diminuir a intensidade dos furacões. 

A pesquisa inicial para uma bomba acio-
nada por ondas para levar água fria para a 
superfície sugere que a abordagem pode 
funcionar, mas ainda são necessárias 
muito mais pesquisa e investigação.

Outras opções de geoengenharia para 
remover gases de efeito estufa incluem 
a remoção dos gases da atmosfera com 
uma solução para adsorção do CO2 (e pos-
teriormente o sequestro do carbono cap-
turado abaixo da superfície da terra ou no 
fundo do oceano) ou o uso de laser para 
destruir moléculas de halocarbonos dura-
douras, mais conhecidos como os culpa-
dos pela extinção do ozônio mas também 
poderosos gases de efeito estufa (ver Foco 
A sobre ciência). Essas opções ainda estão 
em estágio experimental e inicial.

Existem várias abordagens para refl etir 
a luz solar incidente. Algumas podem ser 
direcionadas para regiões específi cas, 
para impedir o contínuo degelo do Mar 
Ártico ou do lençol de gelo da Groenlân-
dia, por exemplo. Uma abordagem seria 
injetar aerossóis de sulfato na atmosfera, 
que se mostraram um método efi ciente 
para resfriamento – a erupção do Monte 
Pinatubo, em 1991, resultou no resfria-
mento da terra em quase 1°C por cerca de 
um ano. Para manter esse tipo de resfria-
mento, no entanto, seria preciso liberar 
um fl uxo constante ou injeções regulares 
de aerossol. Além disso, os aerossóis de 
sulfato podem exacerbar a depleção do 
ozônio, aumentar a chuva ácida e causar 
efeitos negativos à saúde. 

Como alternativa, bruma marítima 
pode ser vaporizada no céu a partir de 
uma frota de embarcações automati-
zadas, “branqueando” e aumentando a 
refl etividade das nuvens marinhas baixas 
que cobrem um quarto dos oceanos do 
mundo. Uma distribuição desigual das 
nuvens, no entanto, poderia criar pon-
tos quentes e frios regionais e secas a 
favor do vento, a partir das embarcações 
responsáveis pelo borrifo. O aumento 
da refl etividade das superfícies em terra 
também poderia ajudar. Fazer telhados e 
pavimentos brancos ou em cores claras 
poderia ajudar a reduzir o aquecimento 
global, ao conservar energia e refl etir a 
luz do sol de volta para o espaço. Seria o 
equivalente a retirar todos os carros do 
mundo de circulação por 11 anos.

Outra proposta seria instalar um disco 
defl etor solar entre o Sol e a Terra. Um 
disco de aproximadamente 1.400 qui-
lômetros de diâmetro poderia reduzir a 
radiação solar em aproximadamente 1%, 

quase o equivalente à força radiativa de 
emissões projetadas para o século XXI. 
Mas a análise mostra que a abordagem 
com melhor custo-benefício para a imple-
mentação dessa estratégia é uma instala-
ção para fabricação do defl etor na Lua, o 
que certamente não é uma tarefa simples. 
Ideias semelhantes usando vários espe-
lhos (tais como 55.000 espelhos solares 
em órbita, cada um com cerca de 10 
quilômetros quadrados) foram discutidas. 
Porém, quando cada um dos espelhos em 
órbita passasse entre o Sol e a Terra, have-
ria um eclipse do Sol, causando tremula-
ção da luz deste na superfície da Terra.

Existem até mesmo propostas de 
geoengenharia mais relacionadas à modi-
fi cação climática, como a tentativa de 
empurrar tempestades tropicais para o 
mar, longe de assentamentos humanos, 
reduzindo os danos. Embora a pesquisa 
sobre essas ideias ainda esteja em está-
gios muito iniciais, os mais novos mode-
los climáticos estão conseguindo analisar 
a possível efi ciência dessas propostas, 
algo impossível quando da primeira ten-
tativa de modifi cação de furacões, várias 
décadas atrás.

Embora seja possível a realização de 
geoengenharia por uma nação, todos 
os países seriam afetados por isso. Por 
esse motivo, é essencial iniciar discussões 
sobre assuntos de controle relacionados à 
geoengenharia. Experimentos custeados 
por investidores no apoio de fertilização 
com ferro já levantaram questões sobre 
qual entidade ou instituição internacional 
tem a jurisdição. Questões sobre o uso da 
geoengenharia para limitar a intensidade 
de ciclones tropicais ou do aquecimento 
do Ártico aumentariam a complexidade. 
Assim, além da pesquisa internacional 
científi ca sobre as possíveis abordagens 
e seus impactos, a pesquisa social, ética, 
legal e econômica deve ser apoiada para 
explorar quais medidas de geoengenha-
ria estão ou não dentro dos limites da 
aceitação internacional.

Fontes: Connor (2009) e MacCracken (2009). 
Ver também: American Meteorological 
Association – disponível em: <http://www.
ametsoc.org/policy/2009geoengineering
climate_amsstatement.html>. Acesso em: 
27 jul. 2009; Atmocean Inc. – disponível 
em: <http://www.atmocean.com/>. Acesso 
em: 27 jul. 2009; “Geo-engineering: every 
silver lining has a cloud”, Economist, 29 jan. 
2009; U. S. Energy Secretary Steven Chu – 
disponível em: <http://www.youtube.com/
watch?v=5wDIkKroOUQ>.
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permitir o sequestro em longo prazo.2 Bio-
tecnologia e biocombustíveis apresentam 
grande potencial para mitigação das emissões 
de carbono, mas com demanda crescente do 
uso da terra (ver Capítulo 3). Energias eólica 
e solar (fotovoltaica e solar térmica) podem 
se expandir mais rapidamente se o armaze-
namento e a transmissão da energia melho-
rarem. Uma nova geração de usinas nucleares 
poderia ser instalada extensivamente em 
todo o mundo, mas teria que superar res-
trições institucionais, questões de segurança 
e proliferação, e a resistência pública em 
alguns países. Além disso, existem propos-
tas de que as opções de geoengenharia não 
apenas reduziriam as taxas de emissão, mas 
também os impactos da mudança climática 
(Quadro 7.1).

O papel da tecnologia e da inovação na 
adaptação tem sido muito menos estudado 
que na mitigação, mas fi ca claro que as con-
dições climáticas futuras serão fundamen-
talmente diferentes das atuais. Responder 
às mudanças fora da experiência histórica 
exigirá maior coordenação institucional em 
uma escala regional, novas ferramentas de 
planejamento e a capacidade de responder 
a várias pressões ambientais ocorrendo con-
comitantemente com a mudança climática. 
São necessários investimentos maiores para 
compreender as vulnerabilidades, conduzir 
avaliações iterativas e desenvolver estratégias 
para ajudar as sociedades a lidar com um 
clima em transformação (Scientifi c Expert 
Group on Climate Change, 2007).3

A integração das considerações climáticas 
às estratégias de desenvolvimento promoverá 
o pensamento na adaptação (Heller; Zavaleta, 
2009). O Capítulo 2 discute como a mudança 

 2 Modelos de avaliação mais integrados de -
monstram uma demanda para não mais que 
600 gigatoneladas de carbono (2.200 gigato-
neladas de dióxido de carbono) de capacidade 
de armazenamento ao longo deste século. Esti-
mativas publicadas defi nem a potencial capa-
cidade de armazenamento geológico global 
em cerca de 3.000 gigatoneladas de carbono 
(11.000 gigatoneladas de dióxido de carbono) 
(Dooley; Dahowski; Davidson, 2007).

 3 Em Scientifi c Expert Group on Climate Chan -
ge (2007), ver, especialmente, o apêndice B, 
“Sectoral Toolkit for Integrating Adaptation 
into Planning/Management and Technology/
R&D”. 

climática exigirá o desenvolvimento de uma 
infraestrutura física apropriada e a proteção 
da saúde humana. O Capítulo 3 ilustra como 
a adaptação exigirá novas maneiras de gerir 
os recursos naturais. Promover a diversi-
ficação – de sistemas energéticos, culturas 
agrícolas e atividades econômicas, por exem-
plo – também pode ajudar as comunidades 
a lidar com as condições em transforma-
ção rápida. A inovação será um ingrediente 
necessário para todas essas atividades.

A pesquisa também será necessária para 
compreender os efeitos da mudança climática 
e as diferentes opções de adaptação em países 
específi cos. Essa pesquisa deve caracterizar 
os efeitos de vários problemas sobre sistemas 
naturais e socioeconômicos, a vulnerabili-
dade e a preservação da biodiversidade e alte-
rações na circulação atmosférica e oceânica. 
Deve ainda produzir novas ferramentas de 
monitoramento, novas estratégias para apri-
morar a resiliência e melhor planejamento 
de contingências. É necessária, portanto, a 
capacidade científi ca em nível nacional.

A capacidade de enfrentar a mitigação 
e a adaptação ajudarão a desenvolver 
economias fortes e competitivas
Muitas tecnologias avançadas, como as de 
informação e comunicação, podem ajudar 
especifi camente com a mudança climática, 
embora sejam genéricas o sufi ciente para uso 
em uma ampla variedade de áreas de apri-
moramento da produtividade. Sensores são 
valiosos na automação industrial, mas tam-
bém ajudam os gerenciadores de resíduos a 
limitar a poluição. Os telefones celulares têm 
ajudado a responder a desastres iminentes, 
como na vila costeira de Nallavadu, na Índia, 
durante o tsunami de 2004 (Hulse, 2007), e 
também podem aumentar a produtividade 
das empresas. Em partes de Benin, Senegal 
e Zâmbia, os computadores celulares são 
usados para disseminar informações sobre 
o preço de alimentos e inovações em técni-
cas agrícolas (Commonwealth Secretariat, 
2007).

A exploração das oportunidades tecno-
lógicas que surgem das preocupações com 
a mudança climática também pode criar 
oportunidades para liderança tecnológica e 
uma nova vantagem competitiva. A China, 
por exemplo, ainda não se fi rmou no cresci-
mento com uso intensivo de carbono e tem 
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potencial enorme (e economicamente atra-
tivo) para deixar para trás tecnologias anti-
gas e ineficientes. Ao contrário dos países 
desenvolvidos, uma grande parcela do capi-
tal social residencial e industrial da China, 
para a próxima década, ainda precisa ser 
construído. Ao usar tecnologias existentes, 
como os sistemas para otimização de moto-
res (bombas e compressores), a China pode 
reduzir em 20% sua demanda industrial por 
energia em 2020, aumentando a produtivi-
dade (McKinsey Global Institute, 2007).

A recessão global atual pode oferecer uma 
plataforma para inovação e crescimento 
inteligente em termos climáticos. As crises 
impulsionam a inovação por causarem um 
foco urgente nos recursos para mobilização 
de recursos e eliminam barreiras que nor-
malmente ficam no caminho da inovação 
(Leadbeater et al., 2008). E o custo da opor-
tunidade de pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), um investimento de longo prazo, é 
menor durante uma crise econômica (Aghion 
et al., 2005). No início dos anos 1990, a recu-
peração da Finlândia de uma grave recessão 
econômica foi creditada em grande parte à 
sua reestruturação em uma economia baseada 
em inovação, na qual o aumento drástico nos 

gastos do governo com pesquisa e desenvolvi-
mento abriu caminho para o setor privado. O 
mesmo objetivo pode ser atingido com P&D 
inteligente em termos climáticos. 

Com altas taxas de retorno, a pesquisa 
e desenvolvimento representa oportunida-
des inexploradas para o crescimento eco-
nômico. A maioria das medições das taxas 
de retorno em P&D varia entre 20% e 50%, 
muito maiores que as dos investimentos em 
capital (Salter; Martin, 2001). As estimativas 
mostram também que países em desenvol-
vimento podem investir mais que o dobro 
do que investem hoje (Ferranti et al., 2003). 
Ainda assim, a experiência demonstra que 
P&D é pró-cíclica, crescendo e declinando 
com crescimentos e quedas, e a tendência das 
empresas é ter uma visão de curto alcance 
durante as recessões, limitando seus investi-
mentos em inovação, mesmo se esta não for a 
melhor estratégia (Barlevy, 2007). Os pacotes 
de estímulo desenvolvidos por muitos paí-
ses como reação à recessão oferecem uma 
oportunidade para novos investimentos em 
inovações inteligentes em termos climáticos 
(ver Capítulo 1) (Robins et al., 2009).

A recessão global atual também propor-
ciona oportunidades para a reestruturação 
econômica em países de alta renda, que estão 
presos a estilos de vida com alta emissão de car-
bono. Superar a inércia tecnológica e a missão 
institucional nesses países continua sendo um 
dos obstáculos mais críticos à transição para 
uma economia com baixa emissão de car-
bono (Berkhout, 2002). Inércia e missão são, 
em si, atributos de sistemas tecnoeconômicos 
existentes e não podem ser eliminados por 
meio de processos diplomáticos. Sua remo-
ção acarretará mudanças reais nas estruturas 
econômicas. Políticas inteligentes em termos 
climáticos precisam incluir mecanismos para 
identificar quem resiste às perdas e mini-
mizar os deslocamentos socioeconômicos.

Embora as inovações inteligentes em 
termos climáticos se concentrem principal-
mente nos países de renda alta, os países em 
desenvolvimento estão começando a fazer 
contribuições importantes. Em 2007, os paí-
ses em desenvolvimento representavam 23% 
(US$ 26 bilhões) dos novos investimentos 
em efi ciência energética e energia renovável, 
o que signifi ca um aumento de 13% em rela-
ção a 2004 (United Nations Environment 
Programme, 2008a). Desses investimentos, 
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Figura 7.2 Orçamentos governamentais para RD&D em energia estão próximos ao mínimo, 
com dominância da nuclear

Fonte: International Energy Agency (2008a), International Energy Agency (IEA) – disponível em: <http://www.
iea.org/Textbase/stats/rd.asp>, acesso em: 2 abr. 2009; Organisation for Economic Co-operation and Develop-
ment (OCDE) – disponível em: http://www.oecd.org/statsportal. Acesso: em 2 abr. 2009.
Nota: Calculou-se RD&D com base em preços e taxas de câmbio de 2007. Os valores do eixo à esquerda repre-
sentam RD&D (ou seja, incluindo demonstração além de pesquisa e desenvolvimento), como é comum no setor 
energético. No entanto, como existem totais intersetoriais apenas para P&D, o eixo da direita inclui apenas P&D.

11-RBM-2010-Cap07.indd   29211-RBM-2010-Cap07.indd   292 18/06/2010   18:20:3618/06/2010   18:20:36



 Aceleração da inovação e da difusão tecnológica 293

82% se concentraram em três países: Brasil, 
China e Índia. O desenvolvedor e fabricante 
de carros elétricos com maior vendagem do 
mundo é um grupo indiano, Reva Electric 
Car Company. Por ser pioneiro, penetrou no 
mercado de fabricantes de veículos, inclusive 
em países de alta renda (Gentleman, 2006; 
Maini, 2005; Nagrath, 2008).

Os países-membros do Briics (Brasil, Rús-
sia, Índia, Indonésia, China e África do Sul) 
eram responsáveis por apenas 6,5% das paten-
tes de energia renovável em todo o mundo em 
2005,4 mas estão rapidamente se equiparando 
a países de renda alta, com um crescimento do 
volume anual de patentes mais de duas vezes 
maior que o da União Europeia e dos Estados 
Unidos. E estão desenvolvendo uma vanta-
gem em tecnologias de energia renovável, 
com cerca de 0,7% de suas patentes pedidas 
nesse setor de 2003 a 2005, em comparação 
com menos de 0,3% nos Estados Unidos. 
Em 2005, a China fi cou em sétimo lugar em 
patentes de energia renovável em geral, atrás 
apenas do Japão em invenções geotérmicas e 
de cimento, duas fontes importantes e possí-
veis de redução das emissões (Organisation 
for Economic Co-operation and Develop-
ment, 2008; Dechezleprêtre et al., 2008).

Todos os países precisarão apresentar 
seus esforços para difundir tecnologias 
inteligentes em termos climáticos e criar 
outras novas
Nem o fi nanciamento público nem o privado 
para pesquisa, desenvolvimento e implan-
tação relacionados à energia são remota-
mente próximos às quantidades necessárias 
para a transição de um mundo inteligente 
em termos climáticos. Os orçamentos glo-
bais dos governos para RD&D referente à 
energia declinaram desde o início dos anos 
1980, reduzindo-se à metade de 1980 a 2007 
(Figura 7.2). A parcela referente à energia no 
orçamento de pesquisa e desenvolvimento 
dos governos (não incluindo demonstração) 
também caiu, de 11% em 1985 para menos 
de 4% em 2007 (a linha na Figura 7.2), den-
samente concentrada em energia nuclear. 

 4 O número de patentes é normalmente usado 
como medida da atividade inventiva, mas exis-
tem desvantagens na comparação das patentes 
entre países, porque certos tipos de invenção 
são menos adequados para patente que outros.

As comparações com subsídios públicos 
para energia ou produtos petrolíferos são 
ainda mais nítidas (Figura 7.3). Mas clamo-
res recentes para aumentos em pesquisa e 
desenvolvimento energético para US$ 100 
bilhões a US$ 700 bilhões por ano são viá-
veis (International Energy Agency, 2008a; 
Scientifi c Expert Group on Climate Change, 
2007; Stern, 2007; Nemet; Kammen, 2007; 
Davis; Owens, 2003; President’s Commit-
tee of Advisors on Science and Technology, 
1999). O Japão já está assumindo a liderança, 
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gastando 0,08% do PIB em RD&D de energia 
pública, muito mais que a média de 0,03% 
do grupo de países de renda alta e de renda 
média-alta, membros da Agência Internacio-
nal de Energia.5 

Em razão de um pico de alta recente, os 
gastos privados com RD&D em energia, de 
US$ 40 bilhões a US$ 60 bilhões ao ano, 

 5 Com base nas estatísticas de RD&D da IEA 
(Agência Internacional de Energia), incluindo 
países da IEA de renda alta e média alta, exce-
tuando-se Austrália, Bélgica, Espanha, Grécia, 
Luxemburgo, Polônia, República Eslovaca e 
República Tcheca.

excederam em muito os gastos públicos. 
Mesmo assim, 0,5% de receita continua 
representando uma ordem de magnitude 
inferior aos 8% de receita investidos em 
RD&D no setor eletrônico e aos 15% no setor 
farmacêutico (International Energy Agency, 
2008a).

O progresso em algumas tecnologias tem 
sido muito lento. Embora as patentes na 
área de energia renovável tenham crescido 
rapidamente desde meados dos anos 1990, 
representaram menos de 0,4% de todas as 
patentes em 2005, com apenas 700 pedidos 
(Organisation for Economic Co-operation 

Tabela 7.1 Acordos tecnológicos internacionais específi cos para a mudança climática

Tipos de acordo Subcategoria Acordos existentes Possível impacto Risco Implementação Meta 

Harmonização 
legislativa e 
regulatória

Mandatos para 
implantação 
de tecnologia e 
desempenho

Muito poucos 
(principalmente 
na UE)

Impacto alto Escolhas 
tecnológicas 
erradas feitas 
pelo governo

Difícil Tecnologias energéticas 
com fortes efeitos de 
bloqueio (transporte) 
e altamente 
descentralizadas 
(efi ciência energética)

Compartilhamento 
e coordenação do 
conhecimento

Troca de 
conhecimentos e 
coordenação de 
pesquisa

Muitos (como 
a Agência 
Internacional de 
Energia)

Impacto baixo Nenhum grande 
risco

Fácil Todos os setores

Padrões 
voluntários e 
etiquetas

Vários (EnergyStar, 
ISO 14001)

Impacto baixo Adoção limitada 
de padrões e 
etiquetas pelo 
setor privado

Fácil Produtos industriais e para 
consumo; sistemas de 
comunicação

Inovação com 
divisão de custos

Instrumentos 
de “impulso 
tecnológico” 
subsidiados

Muito poucos (Iter) Impacto alto Incerteza dos 
resultados das 
pesquisas

Difícil RD&D pré-competitiva 
com importantes 
economias de escala 
(captura e armazenamento 
de carbono, energia 
eólica offshore de águas 
profundas)

Instrumentos 
“infl uenciados 
pelo mercado” 
e baseados em 
recompensas

Muito poucos 
(Prêmio Ansari X)

Impacto médio Compensação 
e esforço 
necessário 
podem resultar 
em níveis 
inadequados de 
inovação

Moderada Problemas específi cos de 
média escala; soluções 
para o mercado dos países 
em desenvolvimento; 
soluções que não exijam 
P&D fundamental

Instrumentos para 
preenchimento de 
lacunas

Muito poucos 
(Clean Technology 
Investment Fund de 
Catar-Reino Unido)

Impacto alto Financiamento 
continua não 
utilizado em 
razão da falta 
de continuidade 
dos acordos

Moderada Tecnologias nos estágios 
de demonstração e 
implantação

Transferência de 
tecnologia

Transferência de 
tecnologia

Vários (Mecanismo 
de Desenvolvimento 
Limpo, Mecanismo 
Global para o Meio 
Ambiente)

Impacto alto Baixa 
capacidade 
de absorção 
dos países 
receptores

Moderada Tecnologias estabelecidas 
(eólica, efi ciência 
energética), específi cas 
por região (agricultura) 
e para o setor público 
(alertas precoces, 
proteção da costa)

Fontes: Davis e Davis (2004), Coninck et al. (2007), Justus e Philibert (2005), Newell e Wilson (2005), Philibert (2004) e World Bank (2008a).
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and Development, 2008). O maior cresci-
mento nas patentes de tecnologias de baixa 
emissão de carbono se concentrou nas áreas 
de resíduos, iluminação, metano e energia 
eólica, mas o aprimoramento de muitas 
outras tecnologias promissoras, como ener-
gia solar, oceânica e geotérmica, tem sido 
mais limitado (Figura 7.4), com pouco do 
progresso necessário para promover redu-
ções de custos.

Países em desenvolvimento ainda estão 
atrasados em inovação para adaptação. 
Embora seja mais econômico adotar tecno-
logias externas que reinventá-las, não exis-
tem, em alguns casos, soluções tecnológicas 
para problemas locais.6 Assim, a inovação 
não é relevante apenas para economias de 
renda alta. Os avanços na biotecnologia, por 
exemplo, oferecem potencial para adaptação 
a eventos climáticos (secas, ondas de calor, 
pestes e doenças) que afetam a agricultura 
e silvicultura. Mas as patentes dos países em 
desenvolvimento ainda representam uma 
fração insignifi cante das patentes globais de 
biotecnologia (Organisation for Economic 
Co-operation and Development, 2008). Dessa 

 6 Por exemplo, métodos de plantio e cultura 
geralmente precisam ser adaptados às condi-
ções climáticas, tecnológicas e de solo locais.

forma, é difícil desenvolver respostas agríco-
las e de saúde à mudança climática específi -
cas para cada local. Além disso, existe pouco 
investimento em P&D agrícola em países 
em desenvolvimento, apesar do crescimento 

QUADRO 7.2  A inovação é um processo confuso e pode ser promovida apenas por políticas que 
abordam várias partes de um sistema complexo

Na maioria dos países, a política do 
governo ainda é direcionada por uma 
visão de inovação linear e antiquada, que 
considera a ocorrência da inovação em 
quatro estágios consecutivos.
• Pesquisa e desenvolvimento: para 

encontrar soluções para problemas 
técnicos específi cos e aplicá-las a novas 
tecnologias.

• Projetos de demonstração: para adap-
tar ainda mais a tecnologia e demons-
trar seu funcionamento em escala 
maior e aplicações práticas.

• Implantação: depois que as barreiras 
técnicas fundamentais sejam resolvidas 
e o potencial comercial de uma tecno-
logia fi que aparente.

• Difusão: quando a tecnologia se torna 
competitiva no mercado.
A experiência, no entanto, mostra que 

o processo de inovação é muito mais 

complexo. A maioria das inovações fra-
cassa em um estágio ou outro. O feedback 
dos fabricantes no estágio de implan-
tação, ou dos revendedores e consumi-
dores no estágio de difusão, retorna aos 
estágios iniciais, modifi cando completa-
mente o curso de inovação, criando ideias 
e produtos novos e inesperados, às vezes 
a custos imprevistos. Às vezes, inovações 
revolucionárias são direcionadas não por 
P&D, mas por novos modelos de negócio 
que reúnem tecnologias existentes. E as 
curvas de aprendizagem, nas quais os 
custos unitários diminuem como função 
da produção acumulada ou de RDD&D 
acumulado, não são bem compreendidas.  

Então, qual é a importância para a polí-
tica? A visão linear dá a falsa impressão 
de que a inovação pode ser gerenciada 
apenas com o fornecimento de mais insu-
mos de pesquisa (impulso tecnológico) e 
com a criação de demanda de mercado 

(infl uência do mercado). Embora ambos 
os tipos de política sejam extremamente 
importantes, eles ignoram as contribui-
ções das várias interações entre os agen-
tes envolvidos nos diferentes estágios 
de inovação: empresas, consumidores, 
governos, universidades e outros. Parce-
rias, com aprendizado pela compra ou 
venda de tecnologia, e aprendizado por 
meio de imitação têm papéis críticos. 
Igualmente críticas são as forças que 
acionam a difusão. A compatibilidade, os 
benefícios vistos e os custos de aprendi-
zagem do uso de um novo produto são, 
todos, fatores-chave para a inovação. 
Políticas efi cazes devem ver a inovação 
como parte de um sistema e encontrar 
maneiras de estimular todas essas facetas 
do processo de inovação, especialmente 
onde houver lacunas de mercado.

Fontes: Tidd (2006) e World Bank (2008a).
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Fonte: Adaptada de International Energy Agency (2008a). 
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QUADRO 7.3  Monitoramento inovador: criação de um serviço climático global e de um “sistema 
de sistemas”

A demanda por dados e informações sus-
tentáveis e confi áveis sobre tendências, 
eventos incomuns e previsões de longo 
alcance nunca foi tão grande quanto 
atualmente. Várias entidades públicas e 
privadas de setores diversos, como trans-
portes, seguros, energia, água, agricultura 
e pesca, têm incorporado cada vez mais 
as informações climáticas aos seus plane-
jamentos. Essas previsões se tornaram um 
componente crítico de suas estratégias 
de adaptação. 

Uma empresa de serviços climáticos 
globais (SCG) poderia fornecer as infor-
mações climáticas das quais a sociedade 
precisa para melhor planejar e antecipar 
condições climáticas com prazos de 
meses a décadas. Tal empresa aprimoraria 
os sistemas de observação existentes, mas 
deve ir muito além deles. Forneceria tam-
bém informações para ajudar a responder 
a questões sobre a infraestrutura urbana 
adequada para lidar com o século de 
eventos de precipitação intensa e picos 
de tempestade que ocorrerão com mag-
nitude e frequência maiores, ajudar os 
agricultores com relação às culturas e ao 
gerenciamento de água mais apropriados 
durante as secas, monitorar a mudança de 
estoques e fl uxos de carbono nas fl orestas 
e nos solos, e avaliar a efi cácia das estra-
tégias de resposta a desastres sob condi-
ções climáticas em transformação.

Uma empresa de SCG exigirá parcerias 
inovadoras entre governos, setor privado 
e outras instituições, e seu projeto será 
bastante crítico. Começando com as 
observações e a capacidade de criação 
de modelos atuais, é preciso desenvolver 
um projeto conectado, multi-hub-and-
spoke, no qual os serviços globais são 
destinados a prestadores de serviços 
regionais, que, por sua vez, fornecem as 
informações aos prestadores locais. Com 
isso, elimina-se a exigência de que cada 
comunidade desenvolva informações 
muito sofi sticadas por si só. 

Desenvolvimento dos componentes 

de uma empresa de SCG
Algumas das informações necessárias 
para se desenvolver um SCG são for-
necidas pelos Centros Nacionais de 
Serviços Meteorológicos e Hidrológicos 
dos Estados Unidos e, cada vez mais, 
pelas contribuições do Global Climate 
Observing System, por meio de vários 
órgãos do governo e de instituições não 
governamentais. Além disso, várias outras 

instituições, como os World Data Centers 
e o International Research Institute, forne-
cem regularmente dados e produtos rela-
cionados ao clima, incluindo previsões 
mensais e anuais.

Existem ainda alguns exemplos de 
novos serviços climáticos regionais. Um 
deles é o Pacifi c Climate Information 
System (PaCIS), que oferece uma estru-
tura regional para integrar observações 
climáticas contínuas e futuras, serviços de 
previsão operacional e projeções climáti-
cas. O PaCIS facilita a reunião de recursos 
e experiência e a identifi cação de priori-
dades regionais. Uma das maiores priori-
dades para esse esforço é a criação de um 
portal na internet que facilitará o acesso 
a dados climáticos, produtos e serviços 
desenvolvidos pela U. S. National Oceanic 
and Atmospheric Administration e por 
seus parceiros da região do Pacífi co.

Outro exemplo é a formação de centros 
climáticos regionais que a Organização 
Meteorológica Mundial (OMM) formal-
mente busca defi nir e estabelecer desde 
1999. A OMM tem se mostrado sensível 
à ideia de que as responsabilidades dos 
centros regionais não devem duplicar 
nem substituir as de órgãos existentes, 
mas sim apoiar cinco áreas principais: 
atividades operacionais, incluindo a inter-
pretação dos resultados dos centros de 
previsão globais; esforços de coordenação 
que fortaleçam a colaboração em redes 
de observação, comunicação e computa-
ção; serviços de dados envolvendo o for-
necimento, o arquivamento e a garantia 
da qualidade dos dados; criação de treina-
mento e capacidade; e pesquisas sobre a 
variabilidade e a previsibilidade do clima e 
seus impactos sobre uma região.

Integração de serviços climáticos 

com outros sistemas de 

monitoramento inovadores
Desenvolver um sistema abrangente e 
integrado para monitorar as mudanças 
ambientais em todo o planeta está além 
das possibilidades de qualquer país, assim 
como a análise da profusão de dados 
que geraria. É por isso que o Group on 
Earth Observation (GEO), uma parceria 
voluntária de governos e organizações 
internacionais, desenvolveu o conceito 
do Sistema de Sistemas de Observação 
Global da Terra (Global Earth Observation 
System of Systems – Geoss). Ao fornecer 
os mecanismos institucionais para asse-
gurar a coordenação, o fortalecimento e 

a suplementação dos sistemas existentes 
para observação global da Terra, o Geoss 
apoia criadores de políticas, gerentes 
de recursos, pesquisadores científi cos 
e um amplo espectro de tomadores de 
decisão em nove áreas: mitigação de ris-
cos de desastres, adaptação à mudança 
climática, gestão integrada de recursos 
hídricos, gestão de recursos marinhos, 
conservação da biodiversidade, agricul-
tura e silvicultura sustentáveis, saúde 
pública, distribuição de recursos energé-
ticos e monitoramento do clima. As infor-
mações são combinadas a partir de boias 
oceânicas, estações hidrológicas e meteo-
rológicas, satélites de sensoriamento 
remoto e portais de monitoramento da 
Terra na internet. 

Alguns progressos iniciais: 

• Em 2007, China e Brasil lançaram, em 
conjunto, um satélite para obtenção de 
imagens da Terra e se comprometeram 
a distribuir os dados da observação 
para a África.  

• Os Estados Unidos recentemente tor-
naram públicos 40 anos de dados do 
maior arquivo de imagens de sensoria-
mento remoto do mundo.  

• Um sistema regional de visualização e 
monitoramento para América Central e 
México, o Servir, é o maior repositório 
de acesso livre para dados ambientais, 
imagens de satélite, documentos, 
metadados e aplicações on-line de 
mapeamento. O nó regional do Servir 
na África, em Nairóbi, prevê enchentes 
em áreas de alto risco e surtos da febre 
de Rift Valley.

• O GEO está começando a medir esto-
ques e emissões de carbono relaciona-
dos às fl orestas por meio de modelos 
integrados, monitoramento in situ e 
sensoriamento remoto.  

Fontes: Global Earth Observation System of 
Systems – disponível em: <http://www.epa.
gov/geoss>, acesso em: jan. 2009; Group on 
Earth Observations – disponível em: <http://
www.earthobservations.org>. Acesso em: 
jan. 2009; International Research Institute 
for Climate and Society (2006); nota de Tom 
Karl, National Oceanic and Atmospheric 
Administration, National Climatic Data 
Center, 2009; Pacifi c Region Integrated Cli-
matology Information Products – disponível 
em: <http://www.pricip.org/>. Acesso em: 
29 maio 2009; Rogers (2009); Westermeyer 
(2009).
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desde 1981. As economias de alta renda con-
tinuam a representar mais de 73% dos inves-
timentos em P&D global em agricultura. Em 
países em desenvolvimento, o setor público 
faz 93% dos investimentos em P&D agrícola, 
em comparação com 47% nos países de alta 
renda. Mas as organizações do setor público 
geralmente são menos efi cazes na comercia-
lização dos resultados da pesquisa que o setor 
privado (Beintema; Stads, 2008). 

Colaboração internacional e 
divisão de custos podem alavancar 
os esforços locais para promover a 
inovação

A cooperação para impulsionar a mudança 
tecnológica inclui harmonização regulató-
ria, troca e coordenação de conhecimento, 
divisão de custos e transferência tecnológica 
(Tabela 7.1). Alguns esforços estão em anda-
mento, enquanto outras oportunidades per-
manecem inexploradas.

Por causa da variedade de tecnologias 
necessárias e de seu estágio de desenvolvi-
mento e da ampla variação de sua taxa de 
adoção global, todas essas abordagens à coo-
peração serão necessárias. Além disso, tecno-
logias inteligentes em termos climáticos não 
podem ser produzidas por meio de esforços 
fragmentados. A inovação precisa ser vista 
como um sistema de vários atores e tecnolo-
gias, caminhos de dependência e processos de 
aprendizado em interação, não apenas como 
um produto de P&D (Quadro 7.2) (Carlsson, 
2006; Freeman, 1987; Lundvall, 1992; Nelson, 
1996; Organisation for Economic Co-opera-
tion and Development, 1997). Subsídios para 
pesquisa, desenvolvimento, demonstração 
e implantação devem ser combinados com 
incentivos de mercado para que as empresas 
inovem e movam as tecnologias ao longo da 
cadeia de inovação (Figura 7.5) (President’s 
Committee of Advisors on Science and Tech-
nology, 1999). E a inovação deve se basear em 
fl uxos de conhecimento entre os setores e nos 
avanços em tecnologias amplas como as de 
informação e comunicação e biotecnologia.

A harmonização regulatória entre 
países forma a estrutura básica de 
qualquer acordo sobre tecnologias 
inteligentes em termos climáticos
Incentivos harmonizados com grande al can-
ce geográfi co podem criar grupos grandes de 

investidores e mercados para inovações inte-
ligentes em termos climáticos. A defi nição do 
preço do carbono, padrões para o portfólio 
renovável que regulem a parcela de energia 
provinda de fontes renováveis e mandatos 
de desempenho como os padrões para eco-
nomia de combustível para automóveis (ver 
Capítulo 4) são procedimentos econômicos 
que podem promover o desenvolvimento e a 
difusão de tecnologias com baixa emissão de 
carbono. Vários países, por exemplo, adota-
ram medidas para eliminar progressivamen-
te as lâmpadas incandescentes porque hoje 
existem tecnologias mais efi cientes como as 
lâmpadas fl uorescentes e os diodos emissores 
de luz (LED). Harmonizadas em escala glo-
bal, essas regulamentações podem direcionar 
o mercado para produtos com baixa emissão 
de carbono, da mesma forma que a harmo-
nização dos padrões de comunicação GSM 
para telefones celulares criou uma massa crí-
tica para o mercado de telefones celulares na 
Europa nos anos 1990.

Compartilhamento de conhecimento 
e acordos de coordenação são 
complementos úteis
Os acordos de conhecimento podem resolver 
falhas de mercado e sistemas com relação à 
inovação e difusão. Esses acordos coorde-
nam pautas de pesquisa nacionais, sistemas 
de troca de informações e padrões e esque-
mas de identifi cação voluntários. Os acordos 
de coordenação de pesquisas incluem mui-
tos dos 42 acordos tecnológicos da Agência 
Internacional de Energia, nos quais os paí-
ses fi nanciam e implementam suas contri-
buições individuais para diferentes projetos 
específi cos para o setor, que variam de células 
combustíveis avançadas a veículos elétricos.7 
Esses acordos podem evitar a duplicidade 
de investimentos entre países. Eles permi-
tem que os países decidam conjuntamente 
quem trabalha em quê, assegurando assim 
que nenhuma tecnologia importante seja 
ignorada, particularmente aquelas relevantes 
para países em desenvolvimento (tais como 
biocombustíveis de matérias-primas de paí-
ses em desenvolvimento e geração de ener-
gia com menor capacidade). Os sistemas de 

 7 Cf. IEA – Disponível em: <http://www.iea.
org/Textbase/techno/index.asp>. Acesso em: 
15 dez. 2008.
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troca de informação incluem o Global Earth 
Observation System of Systems, que forne-
cerá dados de vários sistemas de observação 
e medição (Quadro 7.3). Exemplos de desta-
que da coordenação internacional em etique-
tas são os acordos do programa Energy Star, 
pelo qual os órgãos governamentais de vários 
países unifi cam certos esquemas voluntários 
de identifi cação de efi ciência energética, for-
necendo um único conjunto de qualifi cações 
de efi ciência energética.8

Os Painéis de Avaliação Econômica e 
Tecnológica do Protocolo de Montreal ofe-
recem um modelo para um acordo tecnoló-
gico sobre a mudança climática, nesse caso os 
efeitos do esgotamento do ozônio. Os painéis 
reuniram governos, empresas, especialistas 
acadêmicos e organizações não governamen-
tais para estabelecer a viabilidade técnica de 
tecnologias específi cas e cronogramas para 
a eliminação gradual da produção e do uso 
de clorofluorcarbonos e outros produtos 
químicos que esgotam o ozônio. Os painéis 
demonstraram que os acordos de coordena-
ção tecnológica funcionam melhor quando 
vinculados a mandatos de emissão, que ofe-
recem incentivos para que a indústria parti-
cipe (Milford; Ducther; Barker, 2008; Stern, 

 8 Informação disponível em: <http://www.ener-
gystar.gov/>, acesso em: 15 dez. 2008.

2007). Um desafio para a replicação desse 
modelo para mudança climática é que seria 
necessário um grande número de painéis 
para lidar com a ampla variedade de tecno-
logias que afetam a mudança climática. Uma 
abordagem mais viável seria inicialmente 
limitar essa abordagem para vários setores 
estratégicos. 

A “nova abordagem” da União Euro-
peia com relação à padronização também 
oferece um modelo para a harmonização 
de padrões inteligentes em termos climáti-
cos. As mercadorias comercializadas dentro 
da UE devem cumprir regras de segurança 
básica, saúde pública, proteção do consumi-
dor e proteção ambiental. A UE enfrentou 
essas questões primeiramente exigindo que 
os estados-membros harmonizassem a legis-
lação contendo especifi cações técnicas deta-
lhadas. Mas essa abordagem causou entraves 
no Conselho Europeu, difi cultando a atuali-
zação da legislação para refl etir o progresso 
tecnológico. Em 1985, a “Nova abordagem” 
foi projetada para resolver esse problema. 
As mercadorias classifi cadas de acordo com 
a “nova abordagem” devem simplesmente 
cumprir com muitos “requisitos essenciais” 
amplos e tecnologicamente neutros inseridos 
na legislação que deve ser adotada por todos 
os estados-membros da UE. Para atender aos 
requisitos da “nova abordagem”, os produtos 
podem cumprir padrões europeus padroni-
zados, desenvolvidos por um dos três órgãos 
regionais de padronização voluntária. Neles, 
comitês técnicos representando uma combi-
nação de indústria, governo, academia e con-
sumidores de diferentes países da UE fi rmam 
acordos consensuais sobre os padrões. Os 
comitês técnicos são abertos a qualquer parte 
interessada de qualquer estado-membro da 
UE que deseje participar. Uma abordagem 
semelhante poderia harmonizar regulamen-
tações amplas e inteligentes com relação ao 
clima entre vários países, por meio de um 
tratado climático amparado por padrões 
voluntários desenvolvidos separadamente 
por intermédio de um processo consensual 
aberto (Guasch et al., 2007).

Padrões voluntários, etiquetas e coorde-
nação de pesquisas são formas de coopera-
ção tecnológica de baixo custo, mas é difícil 
avaliar se geram investimentos adicionais 
em tecnologia (Coninck et al., 2007). É 
improvável que, sozinhos, possam resolver 

QUADRO 7.4  Iter: um início prolongado para a divisão de 
custos de P&D

O Iter é um projeto internacional de 
pesquisa e desenvolvimento para 
demonstrar a viabilidade científi ca e 
técnica da fusão nuclear para geração 
de eletricidade sem produzir os resí-
duos radioativos associados à fi ssão 
nuclear. Os parceiros no projeto são 
China, Estados Unidos, Federação 
Russa, Índia, Japão, República da 
Coreia e União Europeia.

O Iter foi proposto em 1986, e fi na-
lizou-se o projeto de suas instalações 
em 1990. O cronograma inicial previa 
a construção de um reator experi-
mental a partir de 1997, mas isso foi 
adiado por negociações sobre pro-
jeto experimental, divisão de custo, 
local do projeto, local da construção 
e defi nição do pessoal. Vários países 

abandonaram o Iter, alguns voltaram 
depois, e outros retiraram temporaria-
mente seu fi nanciamento. 

O Iter demonstra as difi culdades na 
negociação de um projeto de pesquisa 
de mais de US$ 12 bilhões com resul-
tados incertos. O fi nanciamento para 
construção foi fi nalmente aprovado em 
2006. Espera-se que o Iter esteja ope-
rando em 20 anos, desde que a cons-
trução seja concluída por volta de 2017. 

Fonte: Disponível em: <http://www.iter.
org>. Acesso em: 12 dez. 2008.
Nota: A sigla Iter signifi cava, original-
mente, International Thermonuclear 
Experimental Reactors (Reatores Termo-
nucleares Experimentais Internacionais), 
mas hoje se adota apenas Iter.
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as enormes necessidades de investimento, 
urgência e aprendizado prático fundamentais 
para tecnologias como captura e armazena-
mento de carbono.

Os acordos para divisão de custos 
apresentarão os maiores retornos 
em potencial se puderem superar as 
barreiras para implementação
Os acordos de divisão de custos podem ser 
acordos de “impulso tecnológico”, nos quais 
o desenvolvimento conjunto de tecnologias 
promissoras é subsidiado por vários países 
(a seta vertical escura da extrema-esquerda, 
na Figura 7.5) antes que se saiba se terão 
êxito. Ou podem ser acordos com “infl uên-
cia do mercado”, nos quais o fi nanciamento, 
conjunto entre vários países, recompensa 
tecnologias que demonstraram potencial 
comercial, fornecendo sinais do mercado 
por meio de ciclos de feedback. Os acordos 

também fecham as lacunas entre pesquisa e 
mercado na cadeia de inovação.

Fechando acordos. Apenas alguns pou-
cos programas internacionais de divisão de 
custos suportam inovações relacionadas à 
mudança climática, entre eles o reator de 
fusão Iter de US$ 12 bilhões (Quadro 7.4) 
e vários acordos tecnológicos coordenados 
pela Agência Internacional de Energia, com 
orçamentos de vários milhões de dólares. 
Outro modelo de parceria de institutos de 
pesquisa é o Instituto Interamericano para 
Pesquisa em Mudanças Globais, uma orga-
nização intergovernamental apoiada por 19 
países das Américas e voltada para a troca 
de informações científi cas entre cientistas e 
elaboradores de políticas. A missão do centro 
é estimular uma abordagem regional, não 
nacional.

Existe potencial para expandir acordos de 
pesquisa com custos divididos para projetos 

QUADRO 7.5  Tecnologias relacionadas ao aumento da escala de captura e armazenamento de 
carbono exigem esforços internacionais

Para que a captura e o armazenamento de 
carbono cheguem a um quinto das redu-
ções de emissão necessárias para limitar as 
concentrações atmosféricas a, por exem-
plo, 550 partes por milhão, a tecnologia 
precisa avançar dos 3,7 milhões de tone-
ladas de carbono sequestradas hojea para 
mais de 255 milhões de toneladas até 2020 
e pelo menos 22 bilhões de toneladas até 
o fi nal do século, ou aproximadamente a 
mesma quantidade das emissões globais 
atuais, a partir do uso energético atual 
(gráfi co ao lado). A construção de cada 
instalação para captura e armazenamento 
custa de US$ 1,5 a US$ 2,5 bilhões, e a 
implementação das 20-30 necessárias até 
2020 para provar a viabilidade comercial 
da tecnologia seria proibitiva para um 
único país. Existem apenas quatro pro-
jetos comerciais completos para captura 
e armazenamento de carbono, e sua 
capacidade de armazenamento é de uma 
a duas ordens de magnitude menor que 
a capacidade que uma planta de 1.000 
megawatts precisaria ao longo de sua vida 
útil operacional esperada. 

Fontes: Edmonds et al. (2007) e International 
Energy Agency (2006, 2008b).
aPara converter toneladas de carbono em 
CO2, multiplique por 3,67.
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limitar a concentração de gases de efeito estufa a 550 ppm.
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fundamentais de pesquisa e demonstração, 
nos quais as despesas e a incerteza são grandes. 
Os consórcios de pesquisa também se ajustam 
bem à condução de pesquisas de longo prazo 
com economias de escala e de aprendizado, tais 
como captura e armazenamento de carbono 
(Quadro 7.5), células fotovoltaicas de terceira 
geração, energia eólica offshore de águas pro-
fundas, biocombustíveis de segunda geração 
e tecnologias de monitoramento do clima. O 
escopo para cooperação é mais restrito para 
tecnologias mais próximas da comercializa-
ção, quando os direitos de propriedade inte-
lectual se tornam mais problemáticos e cada 
país pode desejar uma vantagem estratégica.

Acordos de divisão de custos podem 
se concentrar em algumas áreas de alta 

prioridade e ser negociados por meio de ins-
tituições internacionais centralizadas com 
estruturas para negociação existentes. O pro-
jeto Iter demonstra que acordos de divisão de 
custos de larga escala são difíceis de imple-
mentar quando os países podem voltar atrás 
em seu compromisso ou discordar da imple-
mentação. Para garantir a sustentabilidade 
do fi nanciamento para esses acordos, serão 
necessários incentivos adicionais, como as 
retiradas de sanções ou compromissos con-
tratuais de cada parte para aumentar seu 
fi nanciamento (até um teto) quando novas 
partes se unem à iniciativa, de modo a deses-
timular participação sem pagamento e acor-
dos de divisão de custos fi xos em um tratado 
climático (Coninck et al., 2007). A maior 
parcela dos esforços tecnológicos pode ser 
arcada por países de alta renda. Mas, para 
serem efi cientes, os acordos colaborativos 
de pesquisa devem subsidiar o envolvimento 
de países em desenvolvimento, em especial 
daqueles de renda média em crescimento 
rápido, que precisam produzir rapidamente 
a capacidade tecnológica que será essencial 
para seu desenvolvimento inteligente em 
termos climáticos em longo prazo. O setor 
privado também deve ser incluído nas par-
cerias de pesquisa, para garantir que as tec-
nologias possam depois ser difundidas pelo 
mercado.

Acordos inf luenciados pelo mercado e 
baseados em recompensas.  Muitas inova-
ções revolucionárias vêm de locais imprová-
veis que podem ser facilmente ignorados por 
programas de concessão de fi nanciamento. 
Em 1993, Shuji Nakamura, um engenheiro 
autônomo que trabalhava sozinho e com 
orçamento limitado em uma empresa no 
interior do Japão, surpreendeu a comuni-
dade científi ca com os primeiros diodos 
emissores de luz azul bem-sucedidos. Esse 
foi o primeiro passo para a criação dos atuais 
diodos emissores de luz branca de alta efi -
ciência.9 Muitos dos principais inovadores 
do mundo, incluindo a gigante dos compu-
tadores Dell, gastam muito menos em P&D, 
em percentual de vendas, que seus pares no 
setor (Jaruzelski; Dehoff; Bordia, 2006). Mas 

 9 Cf. The Millennium Technology Prize – dis-
ponível em: <http://www.millenniumprize.
fi >. Acesso em: 16 fev. 2009.

QUADRO 7.6  O refrigerador superefi ciente: um programa 
pioneiro e avançado de compromisso de mercado?

Em 1991, com o Super-Effi  cient Refri-
gerator Program, um consórcio de 
serviços de utilidade pública concor-
dou em reunir mais de US$ 30 milhões 
para recompensar um fabricante 
que produzisse e comercializasse um 
refrigerador sem clorofl uorcarbonos 
que atacassem o ozônio e que usasse 
25% menos energia que a exigida 
pela legislação existente. O vencedor 
receberia um prêmio fi xo por cada 
unidade vendida, até o teto defi nido 
pelo valor do fundo. A empresa 
Whirlpool superou os requisitos de 

desempenho e ganhou o prêmio e 
publicidade nacional. No entanto, por 
causa da baixa aceitação no mercado, 
a empresa não conseguiu vender 
refrigeradores em número sufi ciente 
para reivindicar o prêmio integral. 
Apesar disso, a competição possivel-
mente produziu transferências, com 
fabricantes concorrentes projetando 
suas próprias linhas de refrigeradores 
efi cientes.

Fontes: Davis e Davis (2004) e Newell e 
Wilson (2005).
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Fonte: Equipe do WDR.
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eles têm uma capacidade única de defi nir o 
horizonte para tecnologias de alto potencial 
e ideias, de colaborar com terceiros e P&D, 
e de trazer novas tecnologias para o mercado 
(Chesbrough, 2003). É provável que algu-
mas das tecnologias inteligentes em termos 
climáticos mais promissoras virão de setores 
não tipicamente associados com a mudança 
climática. Polímeros superabsorventes de 
água, por exemplo, podem ter papel impor-
tante na promoção do refl orestamento de 
terras secas e em outros sistemas degrada-
dos ao manterem a água no solo. Mas muito 
do interesse nessa tecnologia se concentra 
nos fabricantes de produtos como fraldas. 
Da mesma forma, produtores de materiais 
repelentes de água poderiam fabricar roupas 
que exigissem menos lavagens, com redu-
ções signifi cativas no uso de água e energia.

Instrumentos fi nanceiros que recompen-
sem o risco, em vez de escolherem vence-
dores desde o princípio, representam uma 
tremenda oportunidade inexplorada. Solu-
ções para problemas tecnológicos podem vir 
de avanços rápidos em locais inesperados ou 
de novos modelos de negócios que progra-
mas tradicionais de subsídio à P&D podem 
facilmente ignorar. Novos instrumentos 
de financiamento global dão aos merca-
dos a fl exibilidade para encontrar soluções 
inovadoras.

Prêmios de incentivo e compromissos 
de mercado adiantados são incentivos para 
influência no mercado para recompensar 
inovações que atinjam metas tecnológicas 
predeterminadas em um concurso. Prêmios 
de incentivo envolvem uma recompensa 
conhecida, e aqueles de compromissos de 
mercado adiantados são compromissos 
financeiros para subsidiar compras futu-
ras de um produto ou serviço até preços e 
volumes predeterminados. Embora não haja 
exemplos de prêmios inteligentes em termos 
climáticos com fi nanciamento internacional, 
outras iniciativas públicas e privadas recentes 
têm conquistado interesse crescente. O Prê-
mio Ansari X, no valor de US$ 10 milhões, foi 
estabelecido em meados dos anos 1990 para 
estimular os voos espaciais não governamen-
tais. O concurso estimulou US$ 100 milhões 
de investimentos privados em pesquisa para 
26 equipes, alavancando 10 vezes o inves-
timento do prêmio, antes que o vencedor 
fosse anunciado em 2004 (Newell; Wilson, 

2005).10 Em março de 2008 a X-Prize Foun-
dation e um parceiro comercial anunciaram 
um novo concurso internacional com prê-
mio de US$ 10 milhões para projeto, cons-
trução e colocação no mercado de veículos 
com baixo consumo de combustível. Cento 
e onze equipes de 14 países se inscreveram 
no concurso.11

Compromissos de mercado adiantados, 
que estimulam a inovação ao garantirem uma 
demanda mínima de mercado para reduzir 
a incerteza, promoveram tecnologias inte-
ligentes em termos climáticos por meio da 
Agência de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos, em parceria com grupos filantró-
picos e serviços de utilidade pública (Qua-
dro 7.6). Uma iniciativa internacional mais 
recente é um programa-piloto para vacinas 
pneumocócicas desenvolvidas pela Gavi 
Alliance e pelo Banco Mundial.12 Em 2007, 
doadores prometeram US$ 1,5 bilhão em 
compromissos de mercado adiantados para o 
piloto. As vacinas são compradas com fundos 
dos doadores e com fi nanciamentos meno-
res dos países que as recebem, caso atendam 
a objetivos de desempenho especificados. 
Ainda é muito cedo para julgar o provável 
sucesso (World Bank, 2008a).

Incentivos para influência do mercado 
podem complementar, mas não substituem 
os incentivos para impulso tecnológico. Os 
incentivos para infl uência do mercado po dem 
multiplicar os recursos fi nanceiros públicos e 
promover a concorrência para o desenvol-
vimento de provas de conceito e protótipos 
funcionais. Existem poucas barreiras para a 
participação. Como o fi nanciamento não é 
concedido para credenciais de pesquisa anti-
gas, pequenas organizações e organizações de 
países em desenvolvimento podem competir. 
Mas esses incentivos não conseguem redu-
zir o risco a um ponto em que os investido-
res privados estariam dispostos a fi nanciar 
pesquisas em larga escala ou em um estágio 
muito inicial.

 10 Cf. X Prize Foundation – Disponível em: 
<http://www.xprize.org/>. Acesso em: 15 dez. 
2008.

 11 Cf. Progressive Automotive X Prize – Dispo-
nível em: <http://www.progressiveautoxprize.
org/>. Acesso em: 19 abr. 2009.

 12 A pneumonia é a principal causa infecciosa 
de mortalidade infantil em todo o mundo 
(World Bank, 2008a).

11-RBM-2010-Cap07.indd   30111-RBM-2010-Cap07.indd   301 18/06/2010   18:20:3718/06/2010   18:20:37



302 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

Prêmios e compromissos de mercado 
adiantados oferecem bom potencial para 
fi nanciamentos multilaterais. Como os prê-
mios não implicam comercialização, podem 
ser oferecidos para solucionar problemas de 
pesquisa pré-comercial nessas tecnologias, 
como armazenamento de baterias ou células 
fotovoltaicas. Organizações privadas e públi-
cas em busca de soluções tecnológicas podem 
criar concursos para determinados prêmios 
em dinheiro em um mercado tecnológico glo-
bal. O Grupo do Banco Mundial está explo-
rando concursos com prêmios para inovações 
de tecnologia limpa em estágio inicial apoia-
das pelo novo Fundo da Terra, lançado pelo 
Mecanismo Global para o Meio Ambiente 
e pela International Finance Corporation.

Compromissos de mercado adiantados 
podem ser úteis quando os custos de apren-
dizagem para a implantação são proibitivos, 
quando não há usuários dispostos a pagar 
o prêmio inicial pela tecnologia ou quando 
o mercado é muito pequeno ou arriscado. 
Eles não incluem apenas a geração e o uso 
de energia, mas também as tecnologias para 
adaptação (como os tratamentos para malá-
ria e variedades agrícolas resistentes à seca). 
Quando o lado da demanda do mercado 
é fragmentado (governos individuais), os 
recursos fi nanceiros são limitados (particu-
larmente para países em desenvolvimento), e 
o tamanho em potencial do mercado é inde-
fi nido (por incerteza de políticas de longo 
prazo) (ibidem).

Acordos para preencher as lacunas de 
comercialização.  Um grande obstáculo 
para a inovação é o “vale da morte”, a falta 
de fi nanciamento para colocar a pesquisa 
aplicada no mercado (Figura 7.6). Os gover-
nos normalmente estão dispostos a fi nanciar 
P&D para tecnologias não comprovadas, e o 
setor privado está disposto a fi nanciar tec-
nologias que foram demonstradas no mer-
cado – a coluna de P&D da Figura 7.3 –, mas 
existe pouco fi nanciamento para tecnologias 
nos estágios de demonstração e implantação 
(Branscomb; Auerswald, 2002). Os governos 
costumam relutar em fi nanciar empreendi-
mentos em estágio inicial por medo de dis-
torcer o mercado, e os investidores privados 
os consideram arriscados demais, com exce-
ção de um número limitado de investidores 
independentes chamados de business angels 
e de algumas corporações. Investidores de 
risco, que normalmente fi nanciam apenas 
empresas com tecnologias demonstradas, 
não foram capazes de implementar mais 
que 73% do capital disponível no setor de 
tecnologia limpa em 2006 porque poucas 
empresas desse setor sobreviveram ao vale 
da morte (DB Advisors, 2008).

Falta também fi nanciamento de capital de 
risco para muitos tipos de tecnologias inteli-
gentes em termos climáticos. É improvável 
que os investidores sejam atraídos para seg-
mentos de mercado envolvendo tecnologias 
energéticas com risco particularmente altos 
e grande demanda de capital, onde os cus-
tos para demonstração podem ser expressi-
vos. E espera-se que a crise fi nanceira atual 
retarde o capital de risco corporativo, dado 
o alto custo da dívida (United Nations Envi-
ronment Programme, 2008a). Além disso, 
a maior parte da indústria global de capital 
de risco está em uns poucos países desen-
volvidos, longe de oportunidades em vários 
países de renda média e rápido crescimento 
(Nemet; Kammen, 2007). 

Os programas para comercialização de 
tecnologia também podem apoiar conexões 
com possíveis usuários de tecnologias inteli-
gentes em termos climáticos, sobretudo para 
pequenas empresas nas quais geralmente 
ocorrem as inovações revolucionárias, mas 
que enfrentam as maiores restrições fi nancei-
ras e de acesso ao mercado. Para comercializar 
ideias que atendam às suas necessidades tec-
nológicas, a Agência de Proteção Ambiental 

QUADRO 7.7  Uma promessa de inovação para adaptação da costa

As regiões costeiras de Bangladesh 
esperam maior frequência nas tem-
pestades e inundações pela maré 
como resultado da mudança climá-
tica. A Universidade do Alabama, 
em Birmingham, está trabalhando 
com pesquisadores de Bangladesh 
em fundações e esquadrias para 
casas feitas com material leve e 
composto, que se dobram – mas 
não quebram – em um furação 
e que podem fl utuar quando a 
maré subir com uma tempestade 
costeira. Fibras de juta, uma das 
plantas comuns em Bangladesh, 
são entrelaçadas com plásticos 
reciclados para formar um material 
de construção ultraforte. A juta não 

requer fertilizante, pesticidas nem 
irrigação, é biodegradável, barata e 
já é amplamente usada para produ-
zir tecidos, cordas e outros produtos 
em Bangladesh. Arquitetos estão 
ajudando a incorporar a tecnologia 
em projetos de casas locais. Os 
pesquisadores de Bangladesh con-
tribuirão com sua experiência para a 
fabricação em massa de produtos à 
base de juta.

Fontes: Universidade do Alabama, em 
Birmingham – disponível em: http://
main.uab.edu/Sites/MediaRelations/
articles/55613/. Acesso em: 17 fev. 2009; 
entrevista com o professor Nassim 
Uddin, da Universidade do Alabama, 
em 4 de março de 2009.
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dos Estados Unidos oferece fi nanciamento 
para pequenas empresas por meio do Small 
Business Innovation Research Program.13 O 
Programa Passerelle do governo francês ofe-
rece cofi nanciamento para grandes empresas 
dispostas a investir em projetos de inovação 
de potencial interesse em pequenas empre-
sas.14 Outros programas oferecem subsídios 
especiais para projetos colaborativos que esti-
mulem a transmissão tecnológica. 

Como a lacuna entre a pesquisa e o mer-
cado é particularmente grande em países 
em desenvolvimento e muitas soluções para 
problemas locais podem vir de outros países, 
fi nanciamentos multilaterais especiais podem 

 13 Cf. National Center for Environmental Re -
search – disponível em: <http://www.epa.gov/
ncer/sbir/>. Acesso em: abr. 2009.

 14 Cf. Passerelles Pacte PME – Disponível em: 
<http://www.oseo.fr/a_la_une/actualites/pas-
serelles_pacte_pme>. Acesso em: 30 nov. 2008.

amparar projetos de pesquisa que incluam 
países em desenvolvimento participantes. 
Esses fi nanciamentos podem criar incentivos 
para a condução de pesquisas relevantes às 
necessidades do país em desenvolvimento, 
como culturas resistentes à seca. Os esfor-
ços multilaterais também podem promover 
financiamentos de capital de risco inteli-
gente, em termos climáticos, em países de 
alta renda e em vários países de renda média 
com crescimento rápido que tenham a massa 
crítica de atividade inovadora e infraestrutura 
fi nanceira para atrair investidores de capi-
tal de risco. Este último grupo inclui China 
e Índia. Em Israel, na República da Coreia, 
em Taiwan e na China, o governo forneceu 
o capital de risco, atuando como principal 
investidor e atraindo outros fundos (Gold-
berg et al., 2006). Essas estratégias podem 
oferecer o “vale da vida” necessário para 
promover tecnologias nascentes a níveis em 
que possam lançar raízes na economia global.

Tabela 7.2 Prioridades em política nacional para inovação

Países Políticas principais 

Renda baixa Investimento em aptidões de engenharia, projeto e gerenciamento 

Aumento do fi nanciamento para instituições voltadas a pesquisa, desenvolvimento, demonstração e difusão de adaptação

Aumento dos vínculos entre as instituições acadêmicas e de pesquisa, o setor privado e os órgãos públicos de planejamento

Introdução de subsídios para adoção de tecnologias de adaptação

Aprimoramento do ambiente de negócios 

Importação de conhecimento e tecnologia externos sempre que possível

Renda média Introdução de padrões inteligentes em termos climáticos

Criação de incentivos para importação de tecnologias de mitigação e, em países de rápida industrialização, criação de condições para 
produção local em longo prazo

Criação de incentivos para capital de risco inteligente em termos climáticos em países de rápida industrialização com densidade 
crítica de inovação (como China e Índia)

Aprimoramento do ambiente de negócios 

Fortalecimento do regime de direitos de propriedade intelectual 

Facilitação do investimento direto externo e inteligente em termos climáticos

Aumento dos vínculos entre as instituições acadêmicas e de pesquisa, o setor privado e os órgãos públicos de planejamento

Renda alta Introdução de padrões de desempenho e formação de preços do carbono inteligentes em termos climáticos

Aumento da inovação e difusão da mitigação e da adaptação por meio de subsídios, prêmios, incentivos de capital de risco e políticas 
para estimular a colaboração entre empresas e outras fontes e usuários de inovação inteligente em termos climáticos

Auxílio aos países em desenvolvimento para aprimoramento de sua capacidade de absorção e inovação tecnológica

Apoio às transferências de conhecimento e tecnologias para países em desenvolvimento 

Apoio à participação de países de renda média em projetos de longo prazo de RDD&D em energia

Compartilhamento de dados relacionados à mudança climática com países em desenvolvimento

Todos os países Remoção das barreiras comerciais para tecnologias inteligentes em termos climáticos

Remoção dos subsídios a tecnologias de alto carbono

Redefi nição de instituições baseadas em conhecimento, especialmente universidades, como locais de difusão das práticas de baixo carbono 

Fonte: Equipe do WDR.
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A escala e o escopo dos esforços 
internacionais estão muito aquém do 
desafi o
A transferência de tecnologia compreende 
os amplos processos para amparar os fl uxos 
de informação, conhecimento, experiência e 
equipamentos para governos, empresas, ins-
tituições fi lantrópicas e instituições de pes-
quisa e educação. A absorção de tecnologias 
externas depende de muito mais que o fi nan-
ciamento de equipamentos físicos e licenças 
tecnológicas. Requer a construção de uma 
capacidade nacional para identifi car, com-
preender, usar e replicar as tecnologias úteis. 
Conforme discutido a seguir, as políticas 
internacionais podem trabalhar lado a lado 
com os esforços nacionais para aprimorar as 
instituições nacionais e criar um ambiente 
que permita a transferência tecnológica.

Organizações internacionais.  Muitas or- 
ga nizações internacionais que lidam com 
desafi os ambientais se concentram principal-
mente na missão, incluindo a Organização 
Mundial da Saúde, a Organização das Nações 
Unidas para a Alimentação e a Agricultura, e 
o Programa do Meio Ambiente das Nações 
Unidas. Mas essas entidades podem ser esti-

muladas a melhorar coletivamente a adequa-
ção e a coerência das instituições existentes 
para que abordem a mudança climática. 

Da mesma forma, existem muitos acordos 
internacionais para resolver determinados 
problemas ambientais, mas, como são opera-
cionalizados, devem se reforçar mutuamen-
te.15 Esses acordos devem ser avaliados em 
termos de metas e meios para que possam 
atingir esses objetivos em relação à sua capa-
cidade de apoiar mitigação e adaptação da 
magnitude esperada em um mundo de 2°C, 
5°C ou acima disso.

Mecanismos de fi nanciamento.  O Meca-
nismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 
o principal canal de financiamento de inves-
timentos em tecnologias de baixo carbono 
nos países em desenvolvimento, alavancou 
capital público e privado para fi nanciar mais 
de 4.000 projetos de baixo carbono. Mas a 
maioria de seus projetos não envolve trans-
ferência de conhecimento ou de equipa-
mentos do exterior (Brewer, 2008; Coninck; 
Haake; Linden, 2007; Dechezleprêtre; Gla-
chant; Meniérè, 2007) (o Capítulo 6 aborda 
os limites de expansão do MDL para acele-
rar as transferências de tecnologia).

O Mecanismo Global para o Meio 
Am biente (Global Environment Facility 
– GEF) é hoje o maior fi nanciador de pro-
jetos que promovem a proteção ambiental 
e apoiam as metas nacionais de desenvolvi-
mento sustentável. O GEF, braço fi nanceiro 
do UNFCCC, oferece apoio para avaliações 
das necessidades tecnológicas para mais de 
130 países. A maior parte dos fi nanciamen-
tos de mitigação do GEF entre 1998 e 2006, 
cerca de US$ 250 milhões por ano, foi dire-
cionada para a remoção de barreiras à difu-
são de tecnologias efi cientes energeticamente 
(Doornbosch; Gielen; Koutstaal, 2008).16 Os 

 15 Entre as convenções de estruturação pertinen-
tes, estão aquelas sobre mudança climática 
(Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática, ou UNFCCC), biodiver-
sidade (Convenção sobre Biodiversidade), 
desertifi cação (Convention to Combat Deser-
tifi cation), a Convenção de Ramsar sobre áreas 
úmidas de importância internacional e o Tra-
tado Internacional sobre Recursos Genéticos 
Vegetais para a Agricultura e Alimentação.

 16 Cf. Mecanismo Global para o Meio Ambiente 
– disponível em: <http://www.gefweb.org/>. 
Acesso em: 4 dez. 2008.
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Figura 7.7 Matrículas em engenharia continuam baixas em muitos países em desenvolvimento

Fonte: Equipe do WDR com base no Instituto de Estatística da Unesco – disponível em: <http://stats.uis.
unesco.org/unesco/ReportFolders/ReportFolders.aspx>, acesso em: 30 ago. 2009.
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esforços de adaptação do GEF se concentram 
no desenvolvimento de capacidade para iden-
tifi car as necessidades urgentes e imediatas de 
países menos desenvolvidos. Entretanto, o 
impacto é limitado em razão de seu modesto 
orçamento de adaptação proposto: US$ 500 
milhões para o período 2010-2014 (Global 
Environment Facility, 2008, 2009).

O novo Mecanismo de Parceria do Car-
bono fornecerá assistência adicional para 
países em desenvolvimento ao apoiar inves-
timentos grandes e arriscados em energia 
limpa e infraestrutura com bom potencial 
para redução de emissões em longo prazo.17 
O Fundo de Tecnologia Limpa, uma inicia-
tiva de US$ 5,2 bilhões de vários doadores 
estabelecida em 2008, é outro esforço para 
fornecer fi nanciamento para demonstração, 
implantação e transferência de tecnologias de 
baixo carbono com juros baixos. Em 2009, 
República Árabe do Egito, México e Turquia 
serão os primeiros países a se benefi ciar de 
um financiamento combinado de US$ 1 
bilhão desse fundo. 

O Protocolo de Montreal demonstra 
como conseguir fi nanciamento multilateral 
sustentável ao tornar o fi nanciamento de cus-
tos incrementais de atualização tecnológica 
uma obrigação de um tratado ambiental. O 
Fundo Multilateral para Implementação do 

 17 Cf. The World Bank Carbon Finance Unit 
– disponível em: <http://wbcarbonfi nance.
org/>, acesso em: 4 dez. 2008.

Protocolo de Montreal proporcionou aos 
países em desenvolvimento incentivos para 
estes seguirem o protocolo ao comprome-
terem fundos para custos incrementais de 
conformidade (Barrett, 2006). Em troca, os 
países em desenvolvimento concordaram em 
eliminar gradualmente substâncias que esgo-
tam o ozônio. O fundo concedeu subsídios 
ou empréstimos para cobrir os custos de con-
versão de instalações, treinamento, pessoal 
e licenciamento de tecnologias. Embora o 
protocolo seja considerado um modelo bem-
-sucedido de difusão tecnológica, as fontes 
de emissões de gases de efeito estufa apre-
sentam ordens de magnitude maiores que a 
dos clorofl uorcarbonos, e muitas tecnologias 
para redução dos gases de efeito estufa não 
estão disponíveis comercialmente. Um fundo 
de mudança climática semelhante ao Fundo 
Multilateral precisaria ser expandido adequa-
damente (Coninck et al., 2007).

Recursos fi nanceiros e tecnológicos.  Con-
forme enfatizado no Capítulo 6, é necessário 
um fi nanciamento substancialmente maior 
para países em desenvolvimento. As estima-
tivas para investimentos adicionais necessá-
rios para mitigação e adaptação variam de 
US$ 170 bilhões a 765 bilhões anualmente 
até 2030. Entretanto, apenas as transferên-
cias fi nanceiras não serão sufi cientes. A 
aquisição de tecnologia, longe de ser fácil, é 
um processo longo, caro, arriscado e cheio 
de falhas do mercado. As tecnologias de 

QUADRO 7.8  Universidades precisam ser inovadoras: o caso da África

A maioria da assistência por meio de 
doações para a África não resolve a 
necessidade de explorar o fundo de 
conhecimento existente no mundo para 
desenvolvimento em longo prazo. As 
matrículas em cursos superiores na África 
têm média próxima a 5%, em comparação 
com os números típicos de mais de 50% 
em economias desenvolvidas. O desafi o, 
porém, não é apenas aumentar o acesso 
a universidades africanas, mas também 
fazê-las funcionar como motores de 
desenvolvimento. 

Existem oportunidades para que as 
universidades forjem vínculos mais fortes 
com o setor privado, treinem graduandos 
para carreiras profi ssionais e difundam 
o conhecimento na economia. Como 
modelo, os Estados Unidos têm longa 
tradição de universidades agrícolas que, 

desde o século XIX, trabalham direta-
mente com suas comunidades para 
difundir o conhecimento agrícola. A 
tarefa futura requer mudança qualitativa 
nas metas, funções e na estrutura da uni-
versidade. Como parte desse processo, 
serão necessárias reformas fundamentais 
no projeto de currículo, ensino, locali-
zação, seleção de alunos e gestão da 
universidade.

O treinamento se tornará mais inter-
disciplinar para abordar os problemas 
interligados que transcendem os limites 
das disciplinas tradicionais. A Stellen-
bosch University da África do Sul oferece 
um exemplo brilhante de como ajustar os 
currículos às necessidades de organiza-
ções de P&D. Foi a primeira universidade 
do mundo a projetar e lançar um micros-
satélite avançado como parte de seu 

treinamento. A fi nalidade do programa 
era desenvolver competência em novas 
tecnologias dos campos de sensoria-
mento remoto, controle de espaçonaves 
e ciências da terra. A Makerere University 
de Uganda tem novas abordagens de 
ensino que permitem que os alunos solu-
cionem problemas de saúde pública em 
suas comunidades, como parte de seu 
treinamento. Abordagens semelhantes 
podem ser aditadas por alunos de outros 
campos técnicos, tais como desenvolvi-
mento e manutenção de infraestrutura.

Fontes: Juma (2008); universidades agríco-
las – disponível em: <https://www.aplu.
org/NetCommunity/Page.aspx?pid=183>; 
universidades do programa Sea Grant – dis-
ponível em: <http://www.seagrant.noaa.
gov/>. Acesso em: 31 ago. 2009.
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adaptação dependem de aptidões técnicas 
e conhecimento nativo, porque envolvem o 
desenvolvimento de sistemas adequados às 
necessidades locais (Quadro 7.7). 

Mesmo quando a tecnologia pode ser 
importada, ela envolve um processo de busca, 
conhecimento técnico prévio e aptidões e 
recursos necessários para ser usada com efi -
ciência. Essa capacidade se baseia em várias 
formas de conhecimento, muitas das quais 
são tácitas e não podem ser facilmente codifi -
cadas ou transferidas. Projetos energéticos de 
larga escala que podem ser contratados junto 
a empresas estrangeiras, por exemplo, reque-
rem capacidade local para que os criadores 
de políticas avaliem seus méritos para ope-
ração e manutenção. A União Europeia está 
desenvolvendo leis para gerenciar os riscos 
associados à captura e ao armazenamento do 
carbono,18 mas poucos países têm capacidade 

 18 Cf. CCS in Europe – disponível em: <http://
ec.europa.eu/environment/climat/ccs/work_
en.htm>. Acesso em: 2 jul. 2009.

técnica para desenvolver tal legislação, outra 
barreira para a implantação da tecnologia.

O fi nanciamento multilateral pode ter um 
impacto maior sobre a transferência e a absor-
ção de tecnologia ao ampliar seu escopo da 
transferência de tecnologia física e codifi cada 
para o aprimoramento das capacidades de 
absorção humana e organizacional em países 
em desenvolvimento. A absorção de tecnolo-
gia refere-se ao aprendizado: aprendizado ao 
investir em tecnologias externas, aprendizado 
por meio de treinamento e educação, apren-
dizado pela interação e colaboração com 
outros dentro e fora de seu país e aprendizado 
por meio de P&D. O fi nanciamento multila-
teral pode apoiar a transferência de tecnolo-
gia de três formas: subsidiando investimentos 
em tecnologias locais ou externas em países 
em desenvolvimento, subsidiando o envol-
vimento de países em desenvolvimento nos 
tipos de acordos de troca, coordenação e 
divisão de custos abordados anteriormente, 
e apoiando infraestruturas nacionais de 
conhecimento e setores privados, conforme 
discutido na próxima seção.

QUADRO 7.9  Cgiar: um modelo para mudança climática?

O Consultative Group on International 
Agricultural Research (Cgiar) é uma parce-
ria estratégica de 64 membros de países 
em desenvolvimento, países industrializa-
dos, fundações e organizações internacio-
nais, incluindo o Banco Mundial. Fundado 
em 1971 em resposta à preocupação dis-
seminada de que muitos países em desen-
volvimento corriam perigo de sucumbir à 
fome, o Cgiar contribuiu signifi cativamente 
para ganhos na produtividade agrícola, 
por meio de variedades de cultura apri-
moradas, e teve papel importante na pro-
moção da Revolução Verde. Ao longo do 
tempo, o mandato do Cgiar foi ampliado 
para incluir assuntos políticos e institu-
cionais, conservação da biodiversidade e 
gerenciamento dos recursos naturais, além 
de áreas de pesca, fl orestas, solo e água.

O Cgiar apoia a pesquisa agrícola ao 
assistir 15 centros de pesquisa, instituições 
independentes com sua própria equipe 
e estruturas de controle, principalmente 
em países em desenvolvimento, e ao 
realizar programas de desafi o. Esses 
programas são parcerias de pesquisa 
diversifi cadas e independentes, projeta-
das para confrontar questões globais ou 
regionais de importância vital, tais como 
a conservação e a melhoria dos recursos 

genéticos, escassez de água, defi ciência de 
micronutrientes e mudança climática. Em 
2008, o Cgiar implementou uma análise 
independente de seu controle, trabalho 
científi co e parcerias. A análise concluiu 
que a pesquisa do Cgiar produziu altos 
retornos de modo geral desde seu início, 
com benefícios excedendo em muito os 
custos. O benefício das variedades de 
cultura com maior produção e estabi-
lidade, produzidas pelos centros e por 
seus parceiros nacionais, é estimado em 
mais de US$ 10 bilhões anuais, atribuíveis 
em grande parte a culturas de primeira 
necessidade como trigo, arroz e milho. 
A pesquisa sobre o gerenciamento de 
recursos naturais também demonstra 
benefícios substanciais e altos retornos do 
investimento. Contudo, o impacto desses 
esforços tem variado geografi camente 
por causa de fatores complexos, tais como 
ação coletiva local, serviços de extensão 
ou atribuição de direitos de propriedade. 
A análise considerou o Cgiar “uma das 
parcerias para desenvolvimento mais 
inovadoras do mundo”, graças às suas 
atividades de pesquisa multidisciplinares 
e à sua variedade de colaborações. Mas 
também se descobriu que o Cgiar perdeu 
o foco em suas vantagens comparativas 

e que seu crescente mandato diluiu seu 
impacto. Ao mesmo tempo, preços volá-
teis dos alimentos, padrões de clima mais 
extremos, aumento na demanda global 
por alimentos e aumento no estresse dos 
recursos naturais estão desafi ando o Cgiar 
como nunca antes.

Em dezembro de 2008, o Cgiar adotou 
um novo modelo de negócios. A reforma 
implica uma abordagem programática 
que se concentrará em um número limi-
tado de “megaprogramas” estratégicos 
sobre assuntos importantes. As reformas 
também enfatizam a defi nição e o geren-
ciamento de uma pauta de pesquisa 
orientada por resultados, responsabilida-
des claras, controle e programas otimiza-
dos e parcerias mais fortes. As mudanças 
devem fortalecer o Cgiar, de modo que 
possa abordar com maior efi ciência 
muitas questões globais complexas, 
incluindo mudança climática, mas ainda é 
muito cedo para medir seu sucesso.

Fontes: Consultative Group on International 
Agricultural Research – disponível em: 
<http://www.cgiar.org/>. Acesso em: 5 mar. 
2009 –, Cgiar Independent Review Panel 
(2008), Cgiar Science Council (2008) e Banco 
Mundial (2008a).
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Programas, políticas e instituições 
públicas acionam a inovação e 
aceleram sua difusão

A inovação é o resultado de um sistema com-
plexo que se baseia na capacidade individual 
de uma vastidão de fatores, que variam de 
governos, universidades e institutos de pes-
quisa a empresas, consumidores e insti-
tuições filantrópicas. O fortalecimento da 
capacidade desse conjunto diversifi cado de 
atores, e como esses atores interagem, é uma 
tarefa difícil mas necessária para se lidar com 
desenvolvimento e mudança climática. A 
Tabela 7.2 descreve as principais prioridades 
das políticas para estimular a inovação em 
países de diferentes níveis de renda.

Aptidões e conhecimento constituem 
um pilar importante para a criação de uma 
economia inteligente em termos climáticos. 
A educação básica oferece a fundação de 
qualquer processo para absorção de tecno-
logia e reduz a injustiça econômica, mas um 
grupo sufi cientemente grande de engenhei-
ros e pesquisadores qualifi cados também é 

essencial. Engenheiros, especialmente em 
falta em países de baixa renda, têm um papel 
na implementação de tecnologias com con-
texto específi co para a adaptação e são essen-
ciais para esforços de reconstrução depois de 
desastres naturais (Figura 7.7). Bangladesh, 
particularmente propensa a furacões e eleva-
ção do nível do mar, é um exemplo extremo: 
estudantes universitários matriculados em 
engenharia representavam meros 0,04% em 
2006, comparados com 0,43% na República 
Quirguiz, um país com um PIB per capita 
muito semelhante.19 Igualmente importantes 
são as aptidões de gerenciamento e empreen-
dedorismo que canalizam o conhecimento 
técnico em aplicações práticas no setor pri-
vado. No setor público, as aptidões são neces-
sárias em uma ampla variedade de áreas, 
incluindo regulamentação de serviços públi-
cos, comunicações, planejamento urbano e 
desenvolvimento de políticas climáticas.

 19 Cf. Instituto de Estatística da Unesco – Dis-
ponível em: <http://www.uis.unesco.org>. 
Acesso em: 18 jan. 2009.
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Aptidões e conhecimento podem ser 
adquiridos investindo-se em instituições e 
programas que formam a infraestrutura de 
conhecimento de um país. Instituições como 
universidades, escolas, institutos de treina-
mento, instituições de P&D e laboratórios e 
serviços tecnológicos como expansão agrícola 
e incubação de empresas (Lundvall, 2007) 
podem apoiar os setores público e privado 
para que estes usem tecnologias inteligentes 
em termos climáticos e tomem decisões com 
base científi ca comprovada. 

Outro pilar para a construção de econo-
mia inteligente é criar incentivos para que 
o setor privado invista em tecnologias inte-
ligentes em termos climáticos. Isso acarreta 
não apenas incentivos regulatórios, mas 
também permite um ambiente emparelhado 
com os programas públicos de apoio à ino-
vação comercial e à absorção de tecnologias.

Infraestrutura de conhecimento é uma 
chave para criar e adaptar sistemas 
locais de mitigação e adaptação
Os institutos de pesquisa podem ajudar o 
governo de países em desenvolvimento a se 
preparar melhor para as consequências da 
mudança climática. Na Indonésia e na Tailân-
dia, por exemplo, utizam-se satélites da Nasa 
para monitorar as características ambientais 
que afetam a transmissão da malária no sudeste 
da Ásia, como os padrões pluviométricos e 
as condições da vegetação.20 Os institutos de 
pesquisa podem trabalhar em parceria com os 
órgãos do governo e com empresas privadas 
terceirizadas para identifi car e projetar tecno-
logias adequadas à adaptação da costa, além 
de sua implementação, operação e manuten-
ção. Esses institutos podem ajudar a conceber 
estratégias de adaptação para agricultores ao 
combinar o conhecimento local com testes 
científi cos de sistemas agrofl orestais alterna-
tivos ou apoiar a gestão fl orestal ao combinar 
o conhecimento dos nativos para conservação 
florestal com material de plantio genetica-
mente superior (Intergovernmental Panel on 
Climate Change, 2000). Podem ainda ajudar 
as empresas a aumentar a efi ciência energética 
de seus processos por meio de consultoria, 
testes, solução de problemas e treinamento.

Em países de renda média, as institui-
ções de pesquisa também podem solucionar 

 20 Cf. Humanitarian Practice Network – Dis-
ponível em: <http://www.odihpn.org/report.
asp?id=2522>. Acesso em: 14 jan. 2009 – e 
Kiang (2006).

desafi os de mitigação de maior prazo. Domi-
nar as tecnologias energéticas que serão úteis 
envolve um processo de aprendizado que 
pode levar décadas. A agricultura e a saúde 
dependem da biotecnologia para desenvolve-
rem novas tecnologias e da ciência climática 
para fins de planejamento. O desenvolvi-
mento de redes inteligentes para distribuição 
nacional de eletricidade depende do domínio 
de tecnologias de comunicações integradas, 
sensoriamento e medição.

Mesmo depois de investir em pesquisa 
e instituições acadêmicas, muitos governos 
perceberam um desenvolvimento mínimo 
nas contribuições (Goldman; Ergas, 1997; 
World Bank, 2007a). Os motivos são: a pes-
quisa normalmente não é determinada pela 
demanda, e existem poucos vínculos entre 
os institutos de pesquisa, as universidades, o 
setor privado e as comunidades nas quais ope-
ram (Quadro 7.8) (Juma, 2006). Além disso, 
as universidades de muitos países em desen-
volvimento historicamente se concentraram 
em ensinar, conduzindo poucas pesquisas. 

Alterar o equilíbrio do fi nanciamento go-
vernamental em favor de um fi nanciamento 
competitivo para pesquisa, em vez de fi nan-
ciamento institucional garantido, pode ajudar 
muito a aumentar a efi ciência das institui-
ções públicas de pesquisa. No Equador, o 
Programa para a Modernização dos Serviços 
Agrícolas do governo fi nancia um programa 
de subsídios à pesquisa que apoia o trabalho 
estratégico em inovações para abrir novos 
mercados de exportação, ao controlar as mos-
cas das frutas, reduzindo os custos de produ-
ção para novos produtos de exportação, e ao 
controlar doenças e pestes em culturas tradi-
cionais de exportação. O programa introduziu 
uma nova cultura de pesquisa e atraiu novas 
organizações para o sistema de pesquisa. Os 
requisitos para cofinanciamento ajudaram 
a aumentar o fi nanciamento nacional para 
pesquisas em 92% (World Bank, 2005). 
Reformas institucionais que deem ao setor 
privado mais força no controle de instituições 
de pesquisa e recompensem a transferência 
de conhecimento e tecnologia para clientes 
externos também podem ajudar (Watkins; 
Ehst, 2008). Em alguns casos, “instituições de 
intermediação” (bridging institutions), como 
incubadoras de empresas, podem facilitar 
a transmissão de conhecimento a partir de 
instituições de pesquisa. Em 2007, havia 283 
empresas de tecnologia limpa em incubação 
em todo o mundo (antes mesmo de incluir a 
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China), duas vezes mais que em 2005 (United 
Nations Environment Programme, 2008a).

Países de alta renda podem apoiar o de-
senvolvimento global e a difusão de sistemas 
inteligentes em termos climáticos ao aju-
darem a desenvolver a capacidade e fi rmar 
parcerias com instituições de pesquisa em 
países em desenvolvimento. Um exemplo é o 

International Research Institute for Climate 
and Society da Universidade da Columbia, 
nos Estados Unidos, que colabora com insti-
tuições locais da África, da Ásia e da América 
Latina.

Outro exemplo é o Consultative Group on 
International Agricultural Research (Cgiar). 
Estrutura de instituições de pesquisa global, 
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Sem 
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Figura 7.9 Países de renda média estão atraindo investimentos das cinco principais empresas de equipamentos eólicos, mas os fracos direitos de 
propriedade intelectual restringem as transferências de tecnologia e a capacidade de P&D

Fontes: Dados publicados de patentes dos bancos de dados de pedidos de patente dos Estados Unidos, do Japão, da Europa e dos bancos de dados internacionais, relatórios 
anuais e sites da Vestas, General Electric, Gamesa, Enercon e Suzlon (acessados em 4 de março de 2009). Ver também Dedigama (2009). 
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descentralizada, cooperativa e fi nanciada por 
doadores, o Cgiar já trata de vários tópicos 
relevantes à adaptação climática (Quadro 
7.9). Uma abordagem semelhante pode ser 
usada para outras tecnologias climáticas. 
As lições do Cgiar sugerem que centros de 
pesquisa regionais podem ser custeados, em 
países em desenvolvimento, para focar um 
número limitado de tópicos bem defi nidos 
e específi cos da região, tais como biomassa, 
bioenergia, edifícios com efi ciência energé-
tica, mitigação de metano e gestão fl orestal. 

As instituições de conhecimento podem 
ajudar a informar e coordenar políticas, prin-
cipalmente aquelas de adaptação específi cas 
para o contexto. Conforme as adaptações para 
a mudança climática começam a ser conside-
radas nos processos de criação de políticas, 
passa a ser importante compartilhar soluções 
e experiências (Huq; Reid; Murray, 2003). 
Quando planejadores, gerentes e criadores 
de políticas começam a reconhecer como 
suas decisões individuais podem se combi-
nar para reduzir a vulnerabilidade à mudança 
climática, existe uma imensa oportunidade 
para melhorar a coordenação entre setores 
para aumentar o uso de recursos e compar-
tilhar essas informações valiosas com outras 
nações, regiões e localidades (ver gerencia-
mento baseado em ecossistemas no Capítulo 
3). É fundamental estabelecer e gerenciar uma 
“central” que processe e torne disponíveis his-
tórias de adaptação bem-sucedidas. Opções 
de todo o mundo ajudarão as comunidades 
que enfrentam decisões de adaptação (Scien-
tifi c Expert Group on Climate Change, 2007).

Formação de preço e regulamentação de 
carbono para mobilizar o setor privado
Conforme discutido no Capítulo 4, a deter-
minação do preço do carbono é essencial 
para catalisar inovações direcionadas pelo 
mercado e a adoção de tecnologias de mitiga-
ção (Schneider; Goulder, 1997; Popp, 2006). 
Com a alteração dos preços relativos, as 
empresas provavelmente responderão com 
novos tipos de investimento tecnológico para 
economizar no fator que se tornar mais caro 
(Hicks, 1932). Existem fortes evidências de 
que a determinação de preços pode indu-
zir a mudança tecnológica (Hayami; Ruttan, 
1970, 1985; Ruttan, 1997; Jaffe; Newell; Sta-
vins, 2003; Popp, 2002). Um estudo desco-
briu que, se os preços de energia tivessem 
permanecido até 1993 nos níveis que tinham 

em 1973, a efi ciência energética de condicio-
nadores de ar seria 16% menor nos Estados 
Unidos (Newell; Jaffe; Stavins, 1999).

A regulamentação e sua implementação 
adequada também podem induzir à inova-
ção. Os padrões de desempenho para emis-
sões ou efi ciência energética podem induzir 
à mudança tecnológica quase que da mesma 
maneira que a determinação de preços do car-
bono, porque podem ser associados a preços 
implícitos com os quais as empresas deparam 
quando emitem poluentes (Jaffe; Newell; Sta-
vins, 2003). Nos Estados Unidos, a atividade 
para patentes de tecnologia referente às emis-
sões de dióxido de enxofre (SO2) começou 
a aumentar apenas no fi nal dos anos 1960, 
antecipando novos padrões nacionais para 
controle de SO2. De 1975 a 1995, os avanços 
tecnológicos reduziram os custos de capital 
para reduzir pela metade o SO2 das emissões 
de centrais elétricas. A parcela de SO2 remo-
vido cresceu de menos de 75% para mais de 
95% (Taylor; Rubin; Hounshell, 2005). A 
regulamentação também oferece às empresas 
nichos de mercado para desenvolver novas 
tecnologias e permite que os países ganhem 
uma vantagem competitiva. A proibição de 
motocicletas a gasolina em várias áreas urba-
nas da China em 2004, que coincidiu com 
avanços técnicos em tecnologias de motores 
e baterias elétricas, urbanização mais rápida, 
preços mais altos da gasolina e aumento no 
poder de compra, impulsionou o mercado de 
bicicletas elétricas de meras 40.000 em 1998 
para 21 milhões em 2008. As e-bikes são hoje 
mais baratas e mais limpas que outros meios 
motorizados de transporte, incluindo ônibus 
(Figura 7.8). A China está exportando esses 
veículos de baixa emissão de carbono para 
países desenvolvidos (Weinert; Ma; Cherry, 
2007; Climate Group, 2008; Hang; Chen, 
2008; Whelan, 2007).

Entretanto, a regulamentação, em si, pode 
ter suas desvantagens. Ao contrário dos sinais 
de preço, as regulamentações podem limitar 
a fl exibilidade das empresas, especialmente 
quando são específi cas em termos tecnoló-
gicos. Podem também resultar em opções 
de mitigação mais caras para a sociedade. 
Mas são um complemento necessário para 
a determinação de preço do carbono (ver 
Capítulo 4). Estudos analisaram os efeitos 
comparativos das regulamentações ambien-
tais e os incentivos de mercado sobre a ino-
vação: a visão geral é que a combinação de 
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diferentes instrumentos de política pode ser 
mais eficiente, desde que seu desenvolvi-
mento e sua aplicação sejam previsíveis para 
as partes interessadas (Bernauer et al., 2006).

Um ambiente favorável às empresas 
proporciona a estrutura básica para 
a difusão e a inovação de tecnologias 
inteligentes em termos climáticos
Os mercados precisam funcionar adequa-
damente para garantir que as empresas não 
enfrentem riscos desnecessários, tenham 
acesso a informações, operem dentro de uma 
estrutura legal bem defi nida e tenham o apoio 
das instituições de mercado. É fundamental 
ainda garantir a posse da terra, documentar 
os direitos à terra, fortalecer os mercados de 
locação e venda de terra e ampliar o acesso a 
serviços fi nanceiros que possam criar incen-
tivos para a transferência de tecnologia para 
pequenos proprietários rurais (ver Capítulo 
3) (World Bank, 2007b). Mas um ambiente 
favorável aos negócios precisa reconhecer os 
direitos básicos de grupos vulneráveis, par-
ticularmente de povos indígenas, altamente 
dependentes dos recursos naturais e da terra. 
Muitos deles perderam as terras, vivem em 
pequenas porções de terra ou não têm a posse 
garantida (Chavez; Tauli-Corpuz, 2008). 

Reduzir as barreiras de entrada para 
empresas e oferecer um mercado de trabalho 
fl exível representa um apoio às empresas de 
tecnologia recém-criadas, que podem trazer 
inovações revolucionárias, e aos agronegó-
cios, que podem criar novos tipos de fertili-
zantes ou sementes aos agricultores (World 
Bank, 2008b; Scarpetta; Tressel, 2004). O 
caso do milheto híbrido na Índia demonstra 
que a liberalização do mercado no fi nal dos 
anos 1980 aumentou não apenas o papel das 
empresas privadas no desenvolvimento e na 
distribuição de sementes, como também as 
taxas de inovação (Matuschke; Qaim, 2008). 
A estabilidade macroeconômica é outro pilar 
do ambiente favorável, juntamente com um 
bom funcionamento do setor financeiro. 
Serviços básicos de infraestrutura, tais como 
energia contínua e suprimento de água, tam-
bém são indispensáveis.

Eliminar barreiras tarifárias e não tarifá-
rias sobre tecnologias de energia limpa, tais 
como carvão mais limpo, energia eólica, célu-
las fotovoltaicas solares e iluminação efi ciente 
em termos energéticos, poderia aumentar seu 
volume comercializado em 14% nos 18 países 

em desenvolvimento que emitem altos níveis 
de gases de efeito estufa.21 Barreiras comer-
ciais que incidem sobre importações, como 
cotas, regras de origem ou especifi cações de 
código alfandegário obscuras, podem impe-
dir a transferência de tecnologias inteligentes 
em termos climáticos, aumentando seu preço 
doméstico e tornando seu custo inviável. No 
Egito, as tarifas médias sobre painéis foto-
voltaicos são de 32%, 10 vezes mais que os 
3% de tarifa impostos aos membros de alta 
renda da Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE). Na 
Nigéria, usuários em potencial de painéis 
fotovoltaicos deparam com barreiras não 
tarifárias de 70%, além de uma tarifa de 20% 
(World Bank, 2008c). Os biocombustíveis 
são alvo de tarifas particularmente pesadas. 
As tarifas sobre o etanol e algumas matérias-
-primas para biodiesel, incluindo impostos 
de importação e exportação sobre o etanol 
brasileiro, totalizaram US$ 6 bilhões em 2006. 
Os subsídios dos países da OCDE aos seus 
produtores de biocombustíveis chegaram a 
US$ 11 bilhões em 2006. Como resultado, 
não são feitos investimentos onde a tecnolo-
gia apresenta maior custo-benefício. O Brasil, 
o maior produtor de etanol de baixo custo do 
mundo, viu um modesto aumento de 6% em 
sua produção de etanol entre 2004 e 2005, 
enquanto os Estados Unidos e a Alemanha 
observaram aumentos na produção de 20% e 
60%, respectivamente, protegidos por tarifas 
de mais de 25% nos Estados Unidos e mais 
de 50% na UE (Steenblik, 2007). A remoção 
dessas tarifas e subsídios provavelmente teria 
realocado a produção para os produtores de 
biocombustível mais efi cientes (Internatio-
nal Monetary Fund, 2008).

Um clima atrativo para investimentos 
estrangeiros diretos (IED) é essencial para 
acelerar a transferência e a absorção de tec-
nologia (Goldberg et al., 2008). Em 2007, os 
IED responderam por 12,6% da formação 
total de capital bruto fi xo em eletricidade, 
gás e água em países em desenvolvimento, 
três vezes o valor da ajuda multilateral e 
bilateral (Brewer, 2008). As corporações 
transnacionais baseadas em países de renda 

21  Esses países são África do Sul, Argentina, Ban-
gladesh, Brasil, Cazaquistão, Chile, China, 
Colômbia, Filipinas, Índia, Indonésia, Malá-
sia, México, Nigéria, Egito, Venezuela, Tailân-
dia e Zâmbia (World Bank, 2008c).
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alta investiram maciçamente na produção 
de células fotovoltaicas na Índia (BP Solar), 
etanol no Brasil (Archer Daniels Midland e 
Cargill) e energia eólica na China (Gamesa e 
Vestas). A China possuía apenas um labora-
tório de P&D estrangeiro em 1993 e 700 em 
2005 (United Nations Conference on Trade 
and Development, 2005). A General Electric, 
líder mundial em geração de energia e pro-
dutos para efi ciência, abriu centros de P&D 
globais na Índia e na China em 2000, centros 

que hoje empregam milhares de pesquisa-
dores. A Figura 7.9 destaca as oportunidades 
geradas pela globalização da P&D e produção 
de equipamentos para energia eólica em paí-
ses com renda média.

Desenvolver uma capacidade local de pro-
dução pode ajudar esses países a assegurar 
sua absorção de tecnologias inteligentes em 
termos climáticos em longo prazo e a compe-
tir nos mercados globais, baixando os preços 
e aumentando o desempenho. Isso ocorrerá 

QUADRO 7.10  Projetos melhores de fogões de biomassa podem reduzir a fuligem, trazendo 
importantes benefícios para a saúde humana e para a mitigação 

Cerca de dois bilhões de pessoas em 
países em desenvolvimento dependem 
da biomassa para aquecimento e culiná-
ria. Fogões de biomassa rudimentares, 
em áreas rurais da América Central e na 
África, na Índia e na China, liberam CO2 
juntamente com carbono preto (minús-
culas partículas de carbono na forma 
de fuligem) e produtos de combustão 
incompleta (monóxido de carbono, 
compostos nitrogenados, metano e com-
postos orgânicos voláteis). Esses produtos 
representam um risco sério à saúde. 
Considera-se que a inalação de fumaça 
dentro de casa, proveniente da queima de 
biomassa sólida, contribui para a morte 
de 1,6 milhão de pessoas por ano em 
todo o mundo, cerca de um milhão dessas 
crianças com menos de 5 anos de idade. 

Estudos recentes sugerem que o poder 
do carbono preto como promotor da 
mudança climática pode ser duas vezes 
maior que o anteriormente estimado pelo 
Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática. Novas análises indicam que o 
carbono preto pode ter contribuído com 
mais de 70% do aquecimento do Ártico 
desde 1976 e pode ser um fator impor-
tante na retração das geleiras do Himalaia. 

Considerando-se que o combustível 
sólido doméstico usado em fogões nos 
países em desenvolvimento é responsável 
por 18% das emissões de carbono preto, 
novas tecnologias de fogões que aumen-
tem a combustão e, assim, reduzam a 
fuligem e as emissões de outros gases 
podem trazer benefícios não apenas para 
a saúde humana, mas também para a 
mitigação. 

Muitos fi nanciamentos têm sido des-
tinados a apoiar o uso de fogões de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) como uma 
alternativa mais limpa aos fogões de 
biomassa, principalmente subsidiando o 
GLP, mas isso se provou inefi ciente para 
a ampla difusão da tecnologia em países 

em desenvolvimento. Mesmo com subsí-
dios, a maioria da população pobre não 
pode pagar pelo combustível. Programas 
públicos para introduzir melhores fogões 
de biomassa, ao longo das duas últimas 
décadas, produziram resultados variados. 
Na Índia, o governo subsidiou 50% do 
custo de 8 milhões de fogões que distri-
buiu. Inicialmente, o programa encontrou 
algumas difi culdades porque o projeto do 
fogão não era adequado para os utensílios 
e alimentos usados pela população, mas, 
nos últimos cinco anos, o governo lançou 
novas pesquisas para corrigir esses proble-
mas. Fogões melhorados estão ganhando 
terreno em outros países. Na China, 
o governo reconheceu que o sucesso 
dependeu de satisfazer às necessidades 
das pessoas, e que isso não teria sido pos-
sível por meio de uma abordagem vertical 
guiada pelo fornecimento. O governo 
chinês restringiu seu papel à pesquisa, 
ao treinamento técnico, à defi nição de 
padrões de produção e à redução dos 
entraves burocráticos para a produção e a 
difusão de novos fogões. O setor empresa-
rial se mobilizou para a distribuição local. 

Dado o recente progresso tecnológico 
em fogões de biomassa, seu impacto 
na saúde e seu recém-revelado impacto 
na mudança climática, é adequado 
aumentar maciçamente sua escala e 
comercializar fogões de biomassa de 
alta qualidade. Os fogões mais efi cien-
tes serão economicamente viáveis para 
os pobres, adaptáveis às necessidades 
da culinária local, duráveis e atrativos 
para os consumidores. O Projeto Surya, 
um programa-piloto de avaliação, vai 
realizar a avaliação mais abrangente e 
rigorosa até o momento sobre a efi cácia 
dos fogões aprimorados com relação 
ao aquecimento climático e à saúde das 
pessoas. O projeto apoiará a introdução 
de novos modelos de fogão em 15.000 
lares, em três diferentes regiões da Índia. 

Ao monitorar os poluentes com tecnolo-
gias de sensores de vanguarda, medir o 
aquecimento solar do ar e combinar esses 
dados com medições de satélites da Nasa, 
a equipe do projeto espera observar um 
“buraco de carbono preto”, a ausência 
das partículas normais de carbono na 
atmosfera sobre as áreas de intervenção, 
além de medir seu efeito sobre as tempe-
raturas regionais e a saúde das pessoas. O 
estudo também aumenta a compreensão 
de como os futuros programas de fogões 
podem corresponder às necessidades e 
aos comportamentos das residências. 

Fontes: Bond et al. (2004), Columbia 
Earthscape – disponível em: <http://
www.earthscape.org/r1/kad09/>. Acesso 
em: 14 maio 2009 –, Forster et al. (2007), 
Hendriksen, Ruzi buka e Rutagambwa 
(2007), Projeto Surya – Disponível em: 
<http://www-ramanathan.ucsd.edu/
ProjectSurya.html>. Acesso em: 31 ago. 
2009 –, Ramanathan e Carmichael (2008), 
Ramanathan, Rehman e Ramanathan (2009), 
Shindell e Faluvegi (2009), Smith, Rogers e 
Cowlin (2005), United Nations Environment 
Programme (2008b) e Watkins e Ehst (2008).

Mulher cozinha com seu fogão Envirofit 
G-3300

Foto: Envirofi t India.

11-RBM-2010-Cap07.indd   31211-RBM-2010-Cap07.indd   312 18/06/2010   18:20:4218/06/2010   18:20:42



 Aceleração da inovação e da difusão tecnológica 313

mais rapidamente por meio de licenciamento 
ou IED.

Para facilitar a transferência de tecnologias 
inteligentes em termos climáticos, países de 
renda média podem permitir que empresas 
estrangeiras estabeleçam subsidiárias inte-
grais, em vez de exigir joint ventures ou licen-
ciamento. Eles também podem criar uma 
base de fornecedores locais e parceiros em 
potencial para empresas com investimento 
externo, investindo em treinamento e desen-
volvimento de capacidade (Maskus, 2004; 
Hoekman; Maskus; Saggi, 2004; Lewis, 2007). 
E podem assegurar que seus direitos de pro-
priedade intelectual protejam adequadamente 
a transferência e a P&D de tecnologia externa. 

Quando percebem que o cumprimento 
dos direitos de propriedade intelectual (DPI) 
é fraco (ver Figura 7.9), as empresas estran-
geiras podem não se dispor a licenciar suas 
tecnologias mais sofi sticadas, por medo que 
os concorrentes a usem. Essa é a situação 
para equipamentos eólicos na China (Bar-
ton, 2007). Um cumprimento fraco dos DPI 
também desestimula subsidiárias estrangei-
ras a aumentar a escala de suas atividades de 
P&D e os investidores estrangeiros a investir 
em empresas locais promissoras (Branstetter; 
Fisman; Foley, 2005; Deloitte, 2007). Apesar 
de seus investimentos em fabricação e P&D 
local, subsidiárias estrangeiras de produtores 
globais de equipamentos eólicos registram 
muito poucas patentes no Brasil, na China, 
na Índia ou na Turquia. Esses países têm regi-
mes de DPI fracos que podem desencorajar a 
ampliação de P&D (Dedigama, 2009).

Os DPI também poderão difi cultar a ino-
vação se uma patente bloquear outras inven-
ções úteis com um escopo amplo demais. Os 

críticos consideram que algumas reivindi-
cações de patentes relacionadas a produtos 
e processos de biologia sintética com pro-
messa para biocombustíveis sintéticos são 
tão amplas que os cientistas temem impedir 
o progresso científi co nos campos relaciona-
dos (International Centre for Trade and Sus-
tainable Development, 2008). Os DPI fortes 
também poderão difi cultar a transferência 
de tecnologia se as empresas se recusarem a 
licenciar sua tecnologia para manter a força 
no mercado. 

Não existem evidências de que DPI 
excessivamente restritivos representem uma 
grande barreira para a transferência da capa-
cidade de produção de energia renovável para 
países de renda média, mas existe o medo de 
que venham a ser algum dia. Brasil, China e 
Índia se uniram ao grupo de líderes mundiais 
do setor de fotovoltaicos, energia eólica e bio-
combustíveis para adquirir tecnologias licen-
ciadas. As questões de DPI podem se tornar 
mais que uma barreira para a transferência 
de tecnologia, conforme há aceleração da 
atividade de patentes em fotovoltaicos e bio-
combustíveis, e à medida que a consolidação 
de fornecedores de equipamentos no setor 
eólico continua (Barton, 2007; Lewis, 2007; 
International Centre for Trade and Sustai-
nable Development, 2008).

Em países de baixa renda, os DPI não 
parecem ser uma barreira para a instalação de 
tecnologias inteligentes em termos climáti-
cos. Mas DPI previsíveis e claramente defi ni-
dos ainda podem estimular a transferência de 
tecnologia do exterior. Nesses países, o licen-
ciamento e a construção de versões locais de 
uma tecnologia não são uma opção realista, 
dada a capacidade limitada da produção 

“Por meio de minhas pinturas, eu gostaria de transmitir para todas as pessoas, 

inclusive os líderes mundiais, minha esperança de interromper o aquecimento 

global, promovendo o uso de nosso sol, porque ele é poderoso, limpo e 

praticamente infi nito... Se quisermos, poderemos transformá-lo em nossa fonte 

de energia diária. Os governos e as empresas devem apoiar o uso da energia solar, 

e os cientistas devem encontrar a melhor maneira para que as pessoas possam 

usá-la facilmente em suas casas, aparelhos, máquinas, fábricas e veículos.” 

– Laura Paulina Tercero Araiza, 10 anos, México
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doméstica (Hoekman; Maskus; Saggi, 2004). 
A absorção de tecnologias energéticas ocorre, 
de forma geral, por meio de importações de 
equipamentos. Para adaptação climática, os 
direitos de patente e de variedade de plantas 
mantidos em países desenvolvidos são rara-
mente um problema em países pequenos e 
de renda baixa. Uma patente registrada em 
um determinado país pode ser protegida ape-
nas naquele mercado. Empresas estrangeiras 
não registram sua propriedade intelectual em 
muitos países de baixa renda porque estes 
não representam mercados atrativos nem 
possíveis concorrentes. Países mais pobres, 
assim, podem decidir usar um gene ou uma 
ferramenta do exterior (World Bank, 2007b).

Países de alta renda podem assegurar que a 
consolidação excessiva da indústria em seto-
res inteligentes em termos climáticos não 
reduza os incentivos para licenciamento de 
tecnologia para países em desenvolvimento. 
Eles podem assegurar também que políticas 
nacionais não impeçam empresas estrangei-
ras de licenciar pesquisa com fi nanciamento 
público para tecnologias inteligentes em ter-
mos climáticos de importância global. Em 
muitos países, as universidades não têm per-
missão para licenciar tecnologias fi nanciadas 
pelo governo federal para empresas estrangei-
ras (Barton, 2007). Outras propostas incluem 
compras de patentes e a transferência de DPI 
inteligentes em termos climáticos para domí-
nio público por organizações internacionais.

Os países de alta renda também podem 
assegurar que as preocupações relacionadas 
a DPI e transferência e inovação de tecno-
logias inteligentes em termos climáticos 
sejam consideradas em tratados internacio-
nais como os da Organização Mundial do 
Comércio (OMC). O acordo da OMC sobre 
os Aspectos do Direito de Propriedade Inte-
lectual Relacionados ao Comércio (Adpic) 
estabelece os padrões legais mínimos de pro-
teção para membros da OMC. Mas o acordo 
Adpic também considera que as patentes 
não devem ser abusivas. Especificamente, 
reconhece que elas não devem impedir que 
a tecnologia atenda às necessidades urgentes 
de países em desenvolvimento. Na verdade, o 
acordo Adpic inclui disposições para permi-
tir que países em desenvolvimento explorem 
invenções patenteadas sem o consentimento 
do detentor do DPI (International Centre for 
Trade and Sustainable Development, 2008). 
A OMC e seus membros podem limitar 

abusos na proteção de DPI se assegurarem 
que o acordo Adpic proponha exceções para 
tecnologias de mitigação e adaptação.

De maneira geral, no entanto, o impacto 
de DPI sobre a transferência de tecnologia 
pode ser exagerado, em comparação com 
outros custos, como gerenciamento e treina-
mento, e barreiras, como capacidade limitada 
de absorção. O desenvolvimento de compe-
tência em engenharia pode ajudar muito a 
aprimorar a capacidade de absorção de países 
em desenvolvimento. 

O fi nanciamento público pode ajudar 
as empresas a superar falhas no 
mercado relacionadas à inovação e à 
difusão tecnológica
Existe um limite para o aumento dos inves-
timentos em tecnologia e inovações de baixo 
carbono causados pelos preços e padrões 
de emissão de carbono. Novas tecnologias 
nem sempre são adotadas com rapidez, 
mesmo quando se tornam economicamente 
atrativas para usuários em potencial (ver 
Quadro 4.5 do Capítulo 4). A aceleração da 
mudança tecnológica requer a suplementa-
ção do preço do carbono e regulamentações 
com financiamento público para explorar 
um amplo portfólio de opções tecnológicas 
(Baker; Shittu, 2006; Jaffe; Newell; Stavins, 
2003; Schneider; Goulder, 1997; Popp, 2006). 
Fa lhas conhecidas do mercado, que causam 
falta de investimento privado em inovação e 
difusão, há décadas têm sido a base para as 
políticas de fi nanciamento público (Nelson, 
1959; Arrow, 1962). 

Em países de renda média com capaci-
dade industrial, o amparo fi nanceiro pode 
ir para o desenvolvimento local, a produção 
e a exportação de sistemas inteligentes em 
termos climáticos. As políticas de fi nancia-
mento público podem defi nir amplamente a 
inovação para incluir a adaptação, o aprimo-
ramento e o desenvolvimento de produtos, 
processos e serviços novos para uma empresa, 
independentemente de serem novos para 
seus mercados. Elas levam em consideração 
os efeitos de transferência de P&D para o 
desenvolvimento da capacidade de absor-
ção de tecnologia (Cohen; Levinthal, 2009). 
A Technology Development Foundation da 
Turquia, por exemplo, oferece empréstimos 
de até US$ 1 milhão, sem juros, para empre-
sas que adotam ou desenvolvem sistemas 
para efi ciência energética, energia renovável 
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ou produção mais limpa.22 Em países peque-
nos de baixa renda, nos quais há ainda mais 
barreiras de mercado para a absorção de tec-
nologia, o suporte fi nanceiro público pode 
fi nanciar seletivamente a absorção de tecno-
logia nessas empresas, juntamente com a con-
sultoria técnica e o treinamento relacionados. 

Os programas de difusão tecnológica com 
fi nanciamento público preenchem lacunas 
em informação e conhecimento entre empre-
sas, agricultores e órgãos públicos. Os progra-
mas mais efi cientes respondem à demanda 
real, abordam várias barreiras e incluem ins-
tituições da comunidade desde o início. Isso 
cria adesão local, desenvolve sustentabilidade 
e garante que os programas sejam compatí-
veis com as metas locais de desenvolvimento 
(Intergovernmental Panel on Climate Chan-
ge, 2000). Na África do Sul, o projeto Clean 
Production Demonstration para acabamento 
de metais teve sucesso precisamente porque 
abordava uma grande variedade de questões 
em paralelo – da falta de informação sobre as 
vantagens de tecnologias mais limpas à falta 
de legislação ou de seu cumprimento. O pro-
jeto, direcionado pela demanda, conseguiu a 
adesão de todas as partes interessadas – uma 
grande variedade de proprietários, geren-
tes, funcionários, consultores, reguladores 
e fornecedores de empresas – e combinou 
campanhas de conscientização, treinamento, 
consultoria técnica e assistência financeira 
(Koefoed; Buckley, 2008). Na China, a estra-
tégia do governo para aprimorar e difundir a 
tecnologia de fogão de biomassa teve sucesso 
semelhante porque reconheceu a natureza de 
inovação dos sistemas e foi amplamente dire-
cionada pela demanda (Quadro 7.10). 

Conforme já descrito no Capítulo 4, as 
aquisições governamentais são outro ins-
trumento para influenciar o mercado que 
podem criar nichos para tecnologias inteli-
gentes em termos climáticos, mas dependem 
de um bom controle e de um ambiente ins-
titucional sólido. As preferências para com-
pras públicas podem estimular a inovação e 
a adoção de tecnologia inteligente em termos 
climáticos quando o governo é um cliente 
importante em áreas como gerenciamento de 
águas residuais, construção e equipamentos e 

 22 Cf. Technology Development Foundation of 
Turkey – Disponível em: <http://www.ttgv.
org.tr/en/page.php?id=35>. Acesso em: 5 mar. 
2009.

serviços de transporte. A Alemanha e a Suécia 
já incluem critérios “verdes” em mais de 60% 
de suas licitações (Bouwer et al., 2006). 

Para evitar uma mudança climática incon-
trolável, lidar com seus impactos inevitáveis 
sobre a sociedade e cumprir os objetivos 
globais de desenvolvimento, é necessário 
intensificar significativamente os esforços 
internacionais para a difusão de tecnologias 
existentes e a implementação de novas. Para 
iniciativas ambiciosas e de alta prioridade, 
como a captura e o armazenamento de car-
bono, os países podem reunir seus recursos, 
dividir os riscos e compartilhar os benefí-
cios de conhecimento da RDD&D conjunta. 
Eles podem criar novos mecanismos globais 
para fi nanciamento. Políticas de “impulso 
tecnológico” baseadas no aumento dos 
investimentos públicos em P&D não serão 
sufi cientes para atingir nossos objetivos tec-
nológicos. Elas precisam ser combinadas 
com políticas de “influência do mercado” 
que criem incentivos para os setores público 
e privado, estimulem o empreendedorismo, 
a colaboração e a descoberta de soluções ino-
vadoras em locais improváveis.

O mundo deve assegurar que os avan-
ços tecnológicos cheguem rapidamente aos 
países com menor capacidade, embora com 
maior necessidade de adotá-los. A difusão 
de tecnologia inteligente em termos cli-
máticos exigirá muito mais que o envio de 
equipamentos prontos para uso aos países 
em desenvolvimento. Especifi camente, exi-
girá o desenvolvimento de uma capacidade 
de absorção tecnológica – a capacidade de 
identifi cação, adoção, adaptação, melhoria e 
implementação das tecnologias mais adequa-
das pelos setores público e privado. Exigirá 
também a criação de ambientes que facilitem 
a transferência de tecnologias de mitigação e 
adaptação de um país para outro por meio de 
canais de comércio e investimento. 
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M
uitas das políticas para lidar 
com a mitigação e adaptação 
já são conhecidas. Direitos 
de propriedade seguros, tec-

nologias eficientes em termos energéticos, 
ecotributos com base no mercado e licenças 
negociáveis, todos foram testados e analisa-
dos durante décadas. Sua implementação, no 
entanto, ainda se mostra difícil. O sucesso 
desses elementos depende não só de novas 
fi nanças e novas tecnologias, mas também de 
fatores políticos, econômicos e sociais com-
plexos e de contextos específi cos: as chama-
das, em geral, instituições – as regras formais 
e informais que infl uenciam a elaboração, a 
implementação e os resultados das políticas 
(North, 1990). 

Valores, normas e ordens organizacionais 
podem dificultar a mudança de políticas. 
As experiências estruturam as ações atuais e 
futuras. Padrões de comportamento indivi-
duais e organizacionais são difíceis de mudar 
mesmo diante dos novos desafi os. As tradi-
ções políticas também restringem as escolhas 

regulamentares. Citemos alguns exemplos. A 
maioria dos países ainda guia suas políticas e 
instituições regulatórias pela necessidade de 
garantir o fornecimento de energia, não para 
administrar a demanda. A criação de taxas 
de poluição em economias que não consi-
deram a poluição um mal público gerará 
resistência dos criadores de políticas e do 
público em geral. Ademais, interesses eco-
nômicos podem entravar a implantação de 
tecnologias efi cientes em termos energéticos 
(Soderholm, 2001).

Esses exemplos revelam uma outra dimen-
são da urgência do combate à mudança 
climática. Além da inércia do clima, da tec-
nologia e dos estoques de capital, as políticas 
precisam superar a inércia institucional. As 
instituições tendem a ser aderentes: uma vez 
estabelecidas e aceitas, elas podem limitar 
a mudança em políticas e escolhas futuras 
(Sehring, 2006). 

A inércia institucional possui três implica-
ções sobre as políticas de desenvolvimento de 
atitudes inteligentes em termos climáticos. 
Primeiro, mudanças institucionais devem 
ser uma prioridade. O sucesso dependerá 
da remodelação da estrutura institucio-
nal que apoia as intervenções. Segundo, a 
reforma institucional compensa. Lidar com 
as determinantes institucionais das políti-
cas climáticas pode garantir a efi cácia e sus-
tentabilidade das intervenções, otimizar o 
impacto de fi nanças e tecnologias, e render 
recompensas extras de desenvolvimento. 
Terceiro, a mudança institucional é viável. 
Aumentar a inclusão feminina, reconhecer 
os direitos dos povos indígenas, reformar os 
direitos de propriedade e defi nir incentivos 

Superação da inércia institucional e 
comportamental

CAPÍTULO8

Mensagens importantes

O alcance de resultados sobre os desafi os climáticos exige que se vá além da mobilização 
internacional das fi nanças e das tecnologias e se combatam as barreiras políticas, organiza-
cionais e psicológicas das ações em relação à mudança climática. Essas barreiras se originam 
na forma como as pessoas pensam sobre o problema climático, na maneira como o trabalho 
burocrático acontece e nos interesses que defi nem as ações políticas. A mudança nas políticas 
depende da alteração de incentivos políticos e até mesmo de responsabilidades organizacionais. 
Requer também o marketing ativo das políticas climáticas, tocando em normas e comportamen-
tos sociais, a fi m de traduzir as preocupações públicas em entendimento, e este em ação – a 
começar de casa.
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individuais pode exigir muito, mas não é 
impossível. Muitas dessas mudanças podem 
ser alcançadas sem descobertas tecnológicas 
ou fi nanciamentos adicionais. Mais do que 
isso: muitas dessas intervenções se encon-
tram sob domínio de políticas nacionais ou 
até locais – não há necessidade de um acordo 
climático mundial para aumentar a liberdade 
de imprensa, por exemplo, ou a voz da socie-
dade civil (Foa, 2009).

Este capítulo discute os fatores determi-
nantes comportamentais, organizacionais e 
políticos da inércia institucional que atrasa o 
desenvolvimento de atitudes inteligentes em 
termos climáticos. Ele mostra como essas for-
ças afetam a implementação de novas políti-
cas e difi cultam seu sucesso tanto em países 
desenvolvidos quanto em desenvolvimento. 
Além disso, defende que, para se superar a 
inércia, é preciso reconsiderar o escopo e a 
qualidade da função governamental. Come-
cemos pela mente humana. 

O domínio da mudança de 
comportamento individual 

Compreender os desencadeadores do com-
portamento humano é essencial para as 
políticas de desenvolvimento de atitudes 
inteligentes em termos climáticos. Em pri-
meiro lugar, uma miríade de atos individuais 
de consumo forma a base da mudança climá-
tica. Como consumidor, cada indivíduo car-
rega uma incrível capacidade de mitigação. 

Uma grande parcela das emissões em países 
desenvolvidos é resultado direto de decisões 
individuais (sobre viagens, calefação, compra 
de alimentos). Nos Estados Unidos, os lares 
respondem por aproximadamente 33% das 
emissões de dióxido de carbono (CO2) do 
país – mais do que a indústria nacional e qual-
quer outro país, com exceção da China (fi gu-
ras 8.1 e 8.2) (Gardner; Stern, 2008). Se forem 
adotadas por completo, as medidas existentes 
de efi ciência para residências e automóveis 
podem resultar em economia de energia de 
quase 30% – 10% do consumo total dos Esta-
dos Unidos (ibidem). Em segundo lugar, os 
grandes processos de mudança em organi-
zações e sistemas políticos são comandados 
por pessoas. Grande parte da ação governa-
mental, em especial em países democráticos, 
resulta de pressões dos cidadãos e eleitores. 
Em terceiro lugar, ao elaborarem e imple-
mentarem políticas, os decisores públicos 
empregam os mesmos processos mentais que 
qualquer outro indivíduo.

Historicamente, o debate sobre a mu dan-
ça de comportamentos individuais se con-
centrou em mecanismos de mercado. Uma 
cobrança mais adequada da energia e dos 
recursos em escassez pode afastar os indi-
víduos do consumo com alta intensidade de 
carbono e incentivá-los a preservar hábitats 
ameaçados e gerir melhor os ecossistemas. 
Contudo, os estímulos do consumo indivi-
dual e coletivo vão além dos preços. Diver-
sas tecnologias econômicas e efi cientes em 
termos energéticos estiveram disponíveis 
durante anos. Investimentos “sem minimi-
zação do desapontamento máximo”, como 
melhoria da insulação de construções, reso-
lução de vazamentos de água e limitação da 
construção em áreas sujeitas a enchentes 
geram benefícios que vão além da mitigação 
e adaptação climáticas. Então, por que não 
foram adotados? Simplesmente porque preo-
cupação não signifi ca entendimento, e enten-
dimento não leva, necessariamente, à ação.

Preocupação não signifi ca 
entendimento
Na última década, a conscientização sobre 
a mudança climática cresceu, mas não foi 
traduzida em ações individuais generaliza-
das (Bannon et al., 2007; Leiserowitz, 2007; 
Brechin, 2008; Sternman; Sweeney, 2007). 
Ao contrário, as viagens de avião e o uso 

Residencial (gás natural, 
eletricidade, GLP e óleo 

combustível) 
21%

Transporte 
(embarcações 

e veículos 
de passageiros) 

12%

Industrial
27%

Comercial
18%

Transporte (caminhões, 
ônibus, trens, aviões 

a jato e outras fontes) 
22%

Ações diretas
Ações indiretas

Figura 8.1 As ações diretas de consumidores nos 
Estados Unidos produzem até um terço das emissões 
totais de CO2 do país

Fonte: Energy Information Administration (2009) e Environ-
mental Protection Agency (2009).
Nota: GLP = gás liquefeito de petróleo.
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de automóveis e eletrodomésticos tiveram 
um aumento global (Institute for Public 
Policy Research, 2008; Retallack; Lawrence; 
Lockwood, 2007). 

O que explica essa separação entre per-
cepção e ação? Preocupar-se com a mudança 
climática não significa, necessariamente, 
compreender suas causas e dinâmicas, ou as 
reações necessárias. Enquetes mostram que o 
público em geral admite ainda estar confuso 
sobre as causas e soluções para a mudança cli-
mática (Wimberly, 2008; Accenture, 2009). 
Essa lacuna nas atitudes das pessoas é, em 
parte, resultado de como a ciência da mudança 
climática é comunicada e de como nossas 
mentes interpretam (ou interpretam mal) as 
dinâmicas climáticas (Quadro 8.1) (Norgaard, 
2006; Jacques; Dunlap; Freeman, 2008).

Os modelos convencionais de défi cit de 
informação pressupõem que, quando as 
pessoas sabem mais, elas agem de forma 
diferente (Bulkeley, 2000). As pessoas estão 
expostas hoje a uma imensidão de informa-
ções sobre as causas, as dinâmicas e os efeitos 
da mudança climática. Essas informações 
certamente aumentaram a preocupação, 
mas não levaram à ação (Kellstedt; Zahran; 
Vedlitz, 2008). Por quê? Isso acontece porque 
a informação pode gerar uma sensação enga-
nosa de “capacitação”, que se transforma em 
impotência ambivalente quando confrontada 
com mensagens mais “realistas”. O reforço 
da urgência, ao se enfatizar que a natureza 
e a escala dos problemas são sem preceden-
tes, pode resultar em paralisia (Immerwahr, 
1999). Do mesmo modo, ressaltar o aspecto 
da multiplicidade de atores da mitigação e 

adaptação, lembrando que a solução não 
depende de um só setor, causa um sentimento 
geral de falta de poder e de capacidade (Kros-
nick et al., 2006). Isso pode explicar por que, 

0
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Redução nas emissões pela mudança da frota 
de utilitários esportivos nos Estados Unidos 

para veículos dentro dos padrões de 
economia de combustíveis da União Europeia

Aumento nas emissões pelo 
fornecimento de eletricidade básica 
a 1,6 bilhão de pessoas sem acesso 

à eletricidade

100
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Figura 8.2 Pequenos ajustes locais para grandes benefícios globais: a mudança de utilitários 
esportivos para veículos econômicos somente nos Estados Unidos praticamente compensaria 
as emissões da geração de energia para 1,6 bilhão a mais de pessoas

Fonte: Cálculos da equipe do WDR com base no BTS 2008.
Nota: As estimativas se baseiam nos 40 milhões de veículos utilitários esportivos nos Estados Unidos, percor-
rendo um total de 770 bilhões de quilômetros (presumindo 19.000 quilômetros por veículo) ao ano. Com uma efi -
ciência média de 28 quilômetros por galão (3,78 l), a frota de utilitários consome 27 bilhões de galões de gaso-
lina a cada ano, com a emissão de 2,42 kg de carbono por galão. A mudança para veículos econômicos com a 
mesma efi ciência média dos novos carros vendidos na União Europeia (72 quilômetros por galão; ver Interna-
tional Council on Clean Trans portation, 2007) resultaria em uma redução de 142 milhões de toneladas de CO2 (39 
milhões de toneladas de carbono) ao ano. A estimativa do consumo de eletricidade nos lares pobres de países 
em desenvolvimento se baseia em 170 quilowatts-hora por pessoa ao ano, presumindo-se que a eletricidade 
seja fornecida à média mundial atual de intensidade de carbono de 160 gramas de carbono por quilowatt-hora, 
o que resulta em 160 milhões de toneladas de CO2 (44 milhões de toneladas de carbono). O tamanho do símbolo 
de eletricidade no mapa mundial corresponde à quantidade de pessoas sem acesso à eletricidade.

QUADRO 8.1  Comunicação falha sobre a necessidade de ação 

A cobertura midiática da mudança climá-
tica pode ter o efeito contraproducente 
de imobilizar as pessoas. Uma análise 
linguística das comunicações da mídia e 
de grupos ambientais sobre a mudança 
climática constatou que, quanto mais as 
pessoas são bombardeadas com textos 
e imagens dos efeitos devastadores da 
mudança climática, maior a probabilidade 
de se desligarem e se distraírem. Retratar a 
mudança climática como um “clima assus-
tador” pode gerar reações perigosas, uma 
vez que as pessoas tendem a perceber os 
eventos meteorológicos como algo fora 

do controle humano. Não se pode preveni-
los ou mudá-los. Só é possível se preparar 
para eles, adaptar-se a eles ou se mudar 
para longe deles. O enfoque nas largas 
escalas e na longa linha de tempo da 
mudança climática também incentiva as 
pessoas a pensar: “não há nada que possa-
mos fazer” ou “nada acontecerá enquanto 
eu estiver vivo”.

Destacar as largas escalas da mudança 
climática e, ao mesmo tempo, dizer às 
pessoas que elas podem solucioná-la por 
meio de pequenas ações (como mudar 
uma lâmpada) cria uma incoerência que 

mina a credibilidade das mensagens e 
leva as pessoas a pensar que a ação não 
faz diferença. Da mesma forma, as man-
chetes típicas sobre aquecimento global, 
delineando as evidências científi cas, enfa-
tizando as graves consequências da falta 
de ação e incitando medidas imediatas, 
podem levar as pessoas a pensar que 
ações preventivas são inúteis.

Fonte: Retallack, S. – disponível em: <www.
opendemocracy.net/globalizationclimate_
change_debate/ankelohe_3550.jsp>. Acesso 
em: 17 jul. 2008.
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em países desenvolvidos, onde há mais acesso 
às informações sobre a mudança climática, as 
pessoas estão menos otimistas em relação a 
uma possível solução (Figura 8.3).

A fim de gerar ação, a conscientização 
precisa ser fundamentada em informações 
claras e de fontes confi áveis. A forma como a 
ciência da mudança climática é comunicada 
ao público pode complicar as coisas. Debates 
científi cos evoluem por meio de testes e veri-
fi cações cruzadas entre teoria e constatações. 
A cobertura da imprensa, por sua vez, pode 
variar de um extremo ao outro, gerando mais 
confusão para a população, que pode passar 
a perceber o debate não como resultado de 
progressos científi cos, mas como a dissemi-
nação de opiniões contraditórias (Boykoff; 
Mansfield, 2008). Ademais, a necessidade 
da mídia de apresentar histórias sob todos 
os ângulos concedeu um espaço despropor-
cional para indivíduos contrários à ciência 
climática, sem conhecimento ou prestígio 
científi co (Oreskes, 2004; Krosnick, 2008).

Em sua busca por histórias de impacto, a 
mídia tende a fugir das formulações caute-
losas usadas pela comunidade científica ao 
expressar incerteza. O leitor, então, se con-

fronta com mensagens sem prudência cien-
tífi ca e com fortes apelos, as quais podem ser 
mais tarde refutadas por outras afi rmações, 
igualmente fortes, o que compromete a cre-
dibilidade da fonte de informações. Além de 
confundir o público (e os decisores políti-
cos) sobre as causas, os impactos e as pos-
síveis soluções, enquadramentos diferentes 
podem hostilizar os indivíduos e gerar um 
sentimento de culpa e até mesmo de difama-
ção ao representar o problema do consumo 
como um problema dos consumidores (Mil-
ler, 2008). Isso pode levar as pessoas a rejeitar 
a mensagem, em vez de agir em sua causa.

Outra barreira para a transformação de 
preocupação em entendimento diz respeito 
à forma como a mente percebe o problema. 
As dinâmicas da mudança climática exigem 
o máximo da nossa capacidade mental de 
diversas maneiras (Bostrom et al., 1994). Pes-
quisas psicológicas mostram que as pessoas 
têm difi culdade de lidar com problemas que 
possuem múltiplas causas (Bazerman, 2006). 
A simplifi cação de problemas pela adoção 
de explicações com base em uma única 
causa, por sua vez, leva à busca por soluções 
individuais e ao enfoque em tecnologias 

Canadá

França

Alemanha
Reino Unido

Estados Unidos
Holanda

Japão Austrália 

Rússia

Argentina
Espanha Chile

Brasil
Itália

África do Sul
China

Índia 

Países 
escandinavos

Maior confiança e menores intenções

Menor confiança e menores intenções

Maior confiança e maiores intenções

Menor confiança e maiores intenções

89

Sim, 
estou 

disposto 
a mudar 
para um 

fornecedor 
mais 

ecológico

Não, não 
estou 

disposto 
a mudar

12

15

73

11

Sim, mudei para 
um fornecedor 
mais ecológico

Estou considerando 
mudar

Não mudei e 
não estou 
considerando 
mudar

Intenções 
declaradas 
em 2007 (%)

Ações realizadas 
entre 2007 
e 2008 (%)

a. De modo global, as intenções individuais de 
ação ainda não se traduzem em ações concretas

b. Em mercados emergentes, as pessoas têm mais confiança de que a 
mudança climática será resolvida e de que haverá maiores intenções de ação

Irlanda

Figura 8.3  A disposição individual em responder à mudança climática varia entre os países e nem sempre se traduz em ações concretas

Fonte: Accenture (2009).
Nota: A Pesquisa sobre Mudança Climática da Accenture, realizada em 2009, contou com uma amostra de 10.733 indivíduos em 22 países desenvolvidos e emergentes. A amostra é 
representativa da população em geral nos países desenvolvidos e de populações urbanas nos países em desenvolvimento. Painel a: entrevistados foram perguntados sobre sua dispo-
sição em mudar para um fornecedor de energia com maior consciência ecológica, que oferecesse serviços que ajudassem a reduzir a emissão de carbono. As intenções não se tra-
duziram em ação, visto que a maioria dos entrevistados permaneceu com seu antigo fornecedor de energia. Painel b: com base no questionário, os países foram classifi cados segundo 
dois critérios: confi ança e intenção. “Confi ança” foi uma medida do otimismo do indivíduo em relação à capacidade individual, dos políticos e dos fornecedores de energia em encon-
trar uma solução. Em geral, os entrevistados de países emergentes foram mais otimistas em relação à capacidade da humanidade de agir para solucionar a mudança climática global.
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(geralmente inexistentes) que resolvem tudo 
ao mesmo tempo. A inércia que afeta a nossa 
reação pode ser associada a um baixo enten-
dimento das relações entre estoques e fl uxos 
que caracterizam a concentração, a remoção 
e a estabilização dos gases de efeito estufa. 
A ideia de que mesmo a redução mais drás-
tica e repentina nas emissões não prevenirá 
a continuação do aquecimento, nem elimi-
nará a necessidade de adaptação em curto 
e médio prazos, é difícil de ser absorvida, e, 
sem explicações detalhadas, simplesmente 
não conseguimos entendê-la (Quadro 8.2) 
(Sternman; Sweeney, 2007). 

Entendimento não leva, 
necessariamente, à ação
O conhecimento é mediado por sistemas de 
valores que são defi nidos por fatores psico-
lógicos, culturais e econômicos, e determi-
nam se agimos ou não. A ideia, mais uma vez, 
não é que sejamos irracionais, mas precisa-
mos compreender melhor como tomamos 
decisões. Nossa evolução como espécie mol-
dou a maneira como nosso cérebro funciona. 
Somos extremamente competentes em agir 
contra ameaças que possam ser associadas a 
um rosto ou que sejam inesperadas, dramá-
ticas e imediatas, que apresentem relações 

claras com a morte, que desafiem nossa 
moral, provocando reações viscerais, ou 
ainda que evoquem experiências pessoais 
recentes (Ornstein; Ehrlich, 2000; Weber, 
2006). O ritmo lento da mudança climática e 
a natureza intangível, inalcançável e estatís-
tica dos seus riscos simplesmente não nos 
movem (Quadro 8.3).

QUADRO 8.2  A incompreensão sobre as dinâmicas da 
mudança climática estimula a complacência

O apoio às políticas de controle das 
emissões de gases de efeito estufa é 
prejudicado pela baixa compreen-
são pública sobre as dinâmicas da 
mudança climática. Pesquisas mostram 
que a maioria das pessoas não entende 
o conceito básico de estoque e fl uxo 
do problema: elas acreditam que, se as 
emissões forem estabilizadas em torno 
das taxas atuais, as concentrações de 
gases de efeito estufa na atmosfera se 
estabilizarão e a mudança climática 
será interrompida. Porém, o fl uxo das 
emissões é mais bem comparado com 
o fl uxo de água em uma banheira: 
sempre que a entrada for maior que a 
saída, o nível de água na banheira se 
elevará. Se as emissões excederem as 

quantidades que podem ser absorvidas 
pelos sistemas aquáticos e terrestres, 
as concentrações de gases de efeito 
estufa aumentarão. Mesmo para 
aqueles que consideram a mudança 
climática uma prioridade, a incom-
preensão do processo de estoque e 
fl uxo favorece posturas de “esperar 
para ver”, de modo a limitar a pressão 
pública e a vontade política para a 
implantação de políticas ativas de 
estabilização do clima. Esses equívocos 
podem ser corrigidos por meio de 
estratégias de comunicação que utili-
zem analogias, como a da banheira. 

Fontes: Sternman e Sweeney (2007) e 
Moxnes e Saysel (2009).

QUADRO 8.3  Como a percepção de riscos pode afundar as políticas: gestão de risco de inundações

O impulso para lidar com riscos está fun-
damentalmente relacionado à percepção 
da gravidade e da probabilidade dos 
impactos. 

A percepção de probabilidades e os 
métodos que as pessoas tendem a utilizar 
para estimá-las podem ser enganosos. 
Por exemplo, as pessoas avaliam a pro-
babilidade de que um evento ocorra em 
um determinado local com base na seme-
lhança desse local com outras partes onde 
tais eventos normalmente ocorrem (Tver-
sky; Kahneman, 1974). A memória recente 
e vívida de eventos também as leva a 
superestimar sua probabilidade. Obser-
vou-se que, com frequência, as pessoas 
superestimam a probabilidade de eventos 
de pouco prováveis e subestimam a pro-
babilidade de eventos muito prováveis. As 
pessoas têm mais medo de viajar de avião 
do que de carro, embora o risco de um 
acidente de carro fatal seja muito maior. 
Da mesma forma, desastres naturais raros, 
como tsunamis, geram mais preocupação 

do que eventos mais frequentes, como 
grandes tempestades (Kahneman; Tversky, 
1979).

Esses padrões comportamentais foram 
identifi cados em agricultores e decisores 
políticos em Moçambique, após as inun-
dações de 2000 e durante o programa 
subsequente de reassentamento imple-
mentado pelo governo. Os agricultores, 
mais do que os decisores, se mostraram 
inclinados ao status quo: para eles, as ações 
de adaptação aos fatores climáticos devem 
ser, com frequência, ponderadas em rela-
ção aos riscos de resultados negativos. A 
decisão de se deslocar para uma área mais 
segura, em terras mais altas, por exemplo, 
envolve o risco de perder a subsistência 
e a comunidade. A decisão de adotar um 
cultivo resistente à seca pode acarretar 
em uma colheita pobre se as chuvas forem 
abundantes. Agricultores que desejam 
evitar a responsabilidade pessoal por 
resultados negativos tendem a evitar fazer 
novas escolhas. Entretanto, os decisores 

políticos podem ganhar créditos pessoais 
ao evitarem um resultado negativo, porém 
somente se eles tomarem medidas visíveis 
(por exemplo, ajudando os agricultores a 
sobreviver durante o reassentamento). 

As diversas partes envolvidas enxergam 
as probabilidades de formas diferentes. 
Em Maputo, os decisores políticos tendem 
a associar a planície de inundação do Rio 
Limpopo somente ao risco de inundação. 
Para os moradores da região, no entanto, 
a vida na planície de inundação se defi ne 
por diversos outros fatores além dos riscos 
climáticos. Em relação aos agricultores 
locais, esses decisores possuem uma pro-
pensão a superestimar os riscos relacio-
nados ao clima. A menos que as análises e 
comunicações de risco sejam incluídas de 
maneira adequada, as amplas diferenças 
em percepção de riscos podem impedir a 
elaboração e a implementação bem-
-sucedidas de políticas. 

Fonte: Patt e Schröter (2008).
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A economia comportamental mostra que 
aspectos da tomada de decisão humana sob 
situações de incerteza restringem nosso ins-
tinto natural de adaptação (Repetto, 2008). 
Possuímos uma tendência a subestimar pro-
babilidades cumulativas (a soma das proba-
bilidades de que um evento ocorra em um 
espaço de tempo), o que explica a contínua 
construção de casas em áreas propensas a 
incêndios, enchentes e terremotos. As pessoas 
privilegiam o status quo e preferem somente 
fazer pequenos ajustes adicionais a ele. Elas 
não sabem como agir quando a medição das 
realizações é difícil, como na preparação 
para desastres, em que não há contrafatores 
claros. Somos decisores “míopes”: desconsi-
deramos eventos futuros e atribuímos priori-
dades mais altas a problemas mais próximos 
em tempo e espaço. Por exemplo, o público 
tende a ser mais mobilizado por problemas 
ambientais visíveis (como a poluição do ar) 
e menos mobilizado por aqueles menos visí-
veis (como a extinção de espécies). As pessoas 
classifi cam a mudança climática abaixo de 
outras questões ambientais que consideram 

mais próximas (Figura 8.4) (Moser; Dilling, 
2007; Nisbet; Myers, 2007).

Mesmo se as pessoas fossem, de fato, total-
mente racionais, o conhecimento não leva-
ria, necessariamente, à ação. Seu “conjunto 
finito de preocupações” poderia impedir 
que elas agissem em relação a informações 
existentes, por priorizarem necessidades 
básicas, como segurança, abrigo e coisas do 
gênero (Maslow, 1970). Elas também ava-
liam os custos fi nanceiros e não fi nanceiros 
das decisões. Os custos não fi nanceiros de 
agir sobre informações que desafi am siste-
mas centrais de valores (como a mobilização 
para limitação dos padrões de consumo ou 
para reassentamento ou migração) podem 
ser altos. De fato, o simples ato de interpretar 
e mediar informações adicionais é oneroso. 
Os custos de transação podem ser signifi ca-
tivos para uma família que tem que decidir 
entre continuar construindo em uma área 
propensa a inundações ou ir para um local 
ofi cial em que tem que elaborar e reforçar 
códigos de construção em áreas ribeirinhas. 
Além disso, a mitigação (e, com frequência, 
também a adaptação) se apresenta como a 
tragédia do homem comum, exigindo ação 
coletiva. Indivíduos racionais e egoístas 
enfrentam desincentivos estruturais para 
colaborar com a solução desses problemas 
(Olson, 1965; Hardin, 1968; Ostrom, 2009). 
Nesses casos, é preciso que as compensações 
sejam claras, o que não é o caso dos impactos 
e das respostas da mudança climática (Irwin, 
2009).

O entendimento das barreiras à mudança 
comportamental também requer ir além das 
explicações psicológicas, que têm o indiví-
duo como unidade de análise, e abranger as 
formas como os fatores sociais infl uenciam 
as percepções, decisões e ações. As pessoas 
possuem uma tendência natural a resistir e 
negar informações que contradigam seus 
valores culturais ou crenças ideológicas. Isso 
inclui informações que desafi am a noção de 
per tencimento e identidade, assim como de 
direitos de liberdade e consumo. A noção 
de neces sidade e as prioridades que se origi-
nam dela são construídas por fatores sociais 
e cultu rais (Winter; Koger, 2004). Isso pode 
explicar por que a consciência sobre proble-
mas ambientais normalmente aumenta com a 
riqueza, mas a preocupação sobre a mudança 
climática não (Figura 8.5) (Sandvik, 2008). 

Aquecimento global 

Extinção da fauna e flora 

Perda das florestas tropicais 

Poluição do ar 

Abastecimento de água potável 
para os lares 

Contaminação do solo e da água 
por produtos tóxicos 

Poluição da água 

Poluição da água potável

0 10 20 30 40 50

Porcentagem de entrevistados muito ou 
razoavelmente preocupados com cada problema
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Figura 8.4 A mudança climática ainda não é prioridade

Fonte: Enquete do Grupo Gallup – disponível em: <www.gallup.com/poll/106660/Little-Increase-Americans-
Global-Warming-Worries.aspx>, acesso em: 6 mar. 2009.
Nota: Fez-se a seguinte proposta aos entrevistados: “Tenho aqui uma lista de problemas ambientais. Quero 
que me diga, para cada um deles, se você se preocupa muito, razoavelmente, só um pouco ou nem um 
pouco”. Os resultados se baseiam em entrevistas realizadas pelo telefone entre 5 e 8 de março de 2009. A 
amostra compreendeu 1.012 cidadãos norte-americanos acima de 18 anos.
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indivíduos (e nações) com rendas mais altas 
(e emissões de dióxido de carbono mais ele-
vadas) podem desconsiderar o aquecimento 
global para evitarem os custos potenciais 
de soluções que exigem níveis de consumo 
mais baixos e mudanças do estilo de vida 
(O’Connor et al., 2002; Kellstedt; Zahran; 
Vedlitz, 2008; Norgaard, 2006; Moser; Dilling, 
2007; Dunlap, 1998).

As pessoas também constroem e recons-
troem informações para torná-las menos 
incômodas, gerando estratégias de negação 
socialmente organizadas, que defi nem como 
as sociedades e os governos interpretam a 
mudança climática e respondem a ela (Nor-
gaard, 2009). A evolução de narrativas padrão 
sobre a mudança climática ilustra isso. O 
enfoque nas emissões de países, em vez da 
emissão per capita, pode levar os habitantes 
de países que não são os maiores emissores a 
minimizar sua responsabilidade e racionali-
zar sua falta de ação. Convocações enérgicas 
para a necessidade de uma reação internacio-
nal tendem a diminuir a importância do fato 
de que serão necessárias, em todo caso, ações 
internas. Ademais, a incerteza sobre as dinâ-
micas e os impactos pode ser supervalorizada 
a fi m de justifi car falta de ação.

Essas formas de negação não são abstratas, 
tampouco se restringem às políticas climá-
ticas. Processos semelhantes acontecem em 
várias instâncias da tomada de decisão coti-
diana, e lidar com eles faz parte da solução 
de desafi os de desenvolvimento cruciais, tais 
como reduzir a disseminação do vírus HIV 
ou a incidência de doenças comuns relacio-
nadas à água e ao saneamento básico. Em 
vez de uma aberração, a negação precisa ser 
considerada uma estratégia de defesa empre-
gada por indivíduos e comunidades diante 
de eventos incômodos e incontroláveis. A 
resistência a mudanças nunca é simples-
mente resultado de ignorância, e sim uma 
decorrência das percepções, das necessidades 
e dos desejos individuais, baseados em valo-
res materiais e culturais. 

Estímulo à mudança comportamental
Os criadores de políticas precisam estar 

cientes dessas barreiras à ação e tratar das 
opções de políticas de acordo com elas. Três 
áreas de políticas são relevantes nesse con-
texto: comunicações, medidas institucionais 
e normas sociais.
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Figura 8.5  A preocupação com a mudança climática diminui à medida que a riqueza aumenta

Fonte: Sandvik (2008).
Nota: A preocupação sobre o aquecimento global é expressa em pontos percentuais, com base nos entre-
vistados que consideram a mudança climática um problema grave. Foi extraída de uma pesquisa mundial 
realizada na internet pela ACNielsen em 2007 sobre as atitudes dos consumidores em relação ao aquecimento 
global. Perguntou-se aos entrevistados de 46 países diferentes, em uma escala de 1 a 5, o quanto considera-
vam o aquecimento global um problema grave. A população-base compôs-se de entrevistados que haviam 
ouvido ou lido sobre aquecimento global

QUADRO 8.4  Engajamento de ponta a ponta da comunidade 
pela redução do risco de deslizamentos de terra no Caribe

Uma nova forma de reduzir, de 
modo real, o risco de deslizamentos 
de terra em comunidades 
vulneráveis foi introduzido pelo 
programa MoSSaiC, destinado à 
melhoria da gestão de encostas em 
comunidades do leste do Caribe. O 
MoSSaiC identifi ca e implementa 
métodos econômicos e focados na 
comunidade de redução do risco 
de deslizamento de terra, nos quais 
os moradores indicam áreas de 
drenagem problemática antes de 
avaliarem opções para a redução do 
risco por meio da gestão da água 
superfi cial.

As atividades? Administrar a 
água superfi cial em todas as suas 
formas (reservatórios de água, água 
cinzenta e escoamento superfi cial 
de águas pluviais), a partir do moni-
toramento das condições de águas 
subterrâneas rasas e da construção 
de sistemas de drenagem de baixo 
custo. Todo o trabalho é licitado 
entre empreiteiros locais. Esse 
envolvimento da comunidade de 

ponta a ponta incentiva a participa-
ção no planejamento, na execução e 
na manutenção da gestão de águas 
superfi ciais em encostas de alto risco. 
Gera um programa de propriedade da 
comunidade, e não uma imposição do 
governo ou da agência pública. 

O programa MoSSaiC diminuiu os 
riscos de deslizamento por meio de 
ofertas de emprego e da conscienti-
zação, e conduziu a disseminação do 
programa para outras comunidades 
de modo participativo. Ele mostra que 
mudar a visão de comunidades sobre 
a redução de perigos pode aumentar 
as percepções sobre os riscos climá-
ticos. Estabelece também um ciclo 
de feedback entre os investimentos e 
retornos do projeto, com mais de 80% 
dos fi nanciamentos sendo gastos na 
comunidade, o que, por sua vez, per-
mite que as comunidades e o governo 
determinem ligações claras entre a 
percepção de riscos, os investimentos 
e os resultados tangíveis. 

Fonte: Anderson e Holcombe (2007).
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Da informação à comunicação.  A infor-
mação, a educação e a conscientização do 
público, da forma como são feitas hoje, se 
mostram, na melhor das hipóteses, inca-
pazes de mobilizar as pessoas à ação e, na 
pior das hipóteses, são contraproducen-
tes. Isso signifi ca que precisamos de um 
método diferente de fornecer informações 
sobre a mudança climática (Ward, 2008). 
Em primeiro lugar, a abordagem movida 
à informação deve mudar para uma abor-
dagem centrada no público. Os cientistas e 
a imprensa precisam trabalhar juntos para 
aumentar a notabilidade de suas mensa-
gens. Em segundo lugar, como em outras 
áreas de políticas, tais como a prevenção 
da Aids, essa mudança deve implicar uma 
abordagem de marketing da comunicação, 
em que o indivíduo não é considerado um 
mero receptor passivo da informação, mas 
um agente ativo tanto nas causas como nas 
soluções (Quadro 8.4).

Campanhas de comunicação bem elabo-
radas, que se dirigem aos indivíduos como 
membros de uma comunidade local, e não 
como membros impotentes de um grupo 
grande demais para ser administrado, podem 
motivá-los a agir. Esse tratamento pode aju-
dar a tornar um fenômeno de proporções 
globais mais pessoal, relevante e imediato, 
acentuando o poder da atuação local e indi-
vidual. É importante diminuir o marketing 
verde enganoso nos âmbitos corporativos e 
governamentais, o qual é uma lacuna entre 

firmar acordos públicos sobre a realidade 
da mudança climática e não fazer nada para 
solucioná-la, pois ele causa confusões e rea-
ções negativas por parte do público (Quadro 
8.5).

Uma questão controversa envolve a viabi-
lidade e a necessidade de uma compreensão 
pública profunda sobre questões altamente 
complexas, como a da mudança climática, 
para que haja uma elaboração eficaz de 
políticas. A resposta é não, ou pelo menos 
nem sempre. Grande parte da elaboração 
de políticas se baseia em tecnicismos total-
mente ignorados pelo público. Poucas pes-
soas entendem os pormenores das políticas 
comerciais que afetam os preços dos alimen-
tos que elas compram ou produzem e ven-
dem. Em geral, quando a adesão é necessária, 
ela é incentivada por outros meios. 

Entretanto, considerar a informação e a 
conscientização pública desnecessárias seria 
um erro. Trabalhos recentes revelam que a 
informação é fundamental para o público 
apoiar medidas onerosas. Os benefícios de 
fornecer informações mais precisas sobre 
as decisões de consumo da população (por 
meio de etiquetas de carbono ou medido-
res inteligentes, por exemplo) foram, há 
muito, comprovados. Uma pesquisa reali-
zada nos Estados Unidos constatou que um 
dos principais fatores responsáveis pela per-
cepção negativa do público sobre os esque-
mas de limitação e comércio de emissões 
não é o receio de custos extras, mas o pouco 

QUADRO 8.5  A comunicação da mudança climática

O enfoque dado a uma determinada 
questão (palavras, metáforas, histórias e 
imagens utilizadas para transmitir essa 
informação) é fator determinante das 
ações. Enfoques desencadeiam visões de 
mundo profundamente arraigadas, supo-
sições difundidas e modelos culturais que 
infl uenciam a percepção da mensagem e 
a sua subsequente aceitação ou rejeição. 
Se os fatos não se encaixam no enfoque, os 
fatos são rejeitados, não o enfoque.

Com base nessa compreensão, é possí-
vel decidir se uma determinada causa será 
mais bem servida por meio da repetição 
ou do rompimento com o discurso domi-
nante, ou ainda pelo reenquadramento 
da causa, fazendo uso de conceitos, lin-
guagens e imagens diferentes, de forma a 

provocar uma maneira diferente de pensar 
e facilitar escolhas alternativas. O emprego 
dessa abordagem na comunicação da 
mudança climática pode ocorrer sob diver-
sas formas: 

• Posicionar a questão no contexto de 
valores maiores, tais como responsabili-
dade, empreendedorismo, competência, 
visão e inventividade.

• Caracterizar as ações de mitigação como 
representativas de uma nova forma de 
pensamento, novas tecnologias, pla-
nejamento antecipado, discernimento, 
visão ampla, equilíbrio, efi ciência e cui-
dado prudente.

• Simplifi car modelos, analogias e metá-
foras, de modo a ajudar o público a 

entender como o aquecimento 
global ocorre – um gancho conceitual 
que descomplica a informação e esti-
mula o raciocínio correto (no lugar de 
“gases de efeito estufa”, “armadilhas de 
calor”).

• Redirecionar o foco das comunicações 
para ressaltar as causas antropológicas 
do problema e as soluções disponíveis, 
sugerindo que os seres humanos podem 
e devem agir imediatamente para pre-
venir o problema.

• Evocar a existência e a efi cácia das solu-
ções de forma aberta.

Fonte: Lorenzoni, Nicholson-Cole e Whit-
marsh (2007).
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conhecimento sobre sua eficácia, o que 
diminui a confi ança neles (Krosnick, 2008). 
Da mesma forma, a oposição a impostos 
ambientais parece regredir, uma vez que o 
público entende, de fato, que eles não são 
apenas uma forma de levantar fundos, mas 
de mudar o comportamento (Kallbekken; 
Kroll; Cherry, 2008). 

Medidas institucionais.  Além da comu-
nicação, um fator-chave para políticas cli-
máticas é a elaboração de intervenções que 
levam em consideração as restrições sociais 
e psicológicas da ação positiva. Interven-
ções de adaptação efi cazes devem reduzir 
os custos de transação para que os indiví-
duos tomem decisões e aumentar o acesso 
às informações disponíveis. Isso requer que 
as estratégias de adaptação sejam moldadas 
pelas percepções de risco, pela vulnerabili-
dade e pela capacidade da comunidade (ver 
Quadro 8.5). Nesse contexto, pode ser útil 
institucionalizar autoavaliações participati-
vas sobre o nível local e nacional de preparo, 
planejamento de adaptação e mitigação con-
tra desastres. 

Combater a tendência humana a menos-
prezar o valor do futuro é outra área que 
pode ser trabalhada. Embora o menosprezo 
pelo futuro seja uma propensão inerente ao 
ser humano, esse sentimento varia segundo 
características sociais e pressões externas. 
Evidências de agricultores no Peru mostram 
que aqueles com menor acesso a créditos 
e seguros e menos direitos de propriedade 
possuem maiores índices de menosprezo, 
e que os índices mais acentuados aumen-
tam o estímulo ao desmatamento (Swallow 
et al., 2007). Reformas institucionais para 
aumentar o acesso a créditos e direitos de 
propriedade podem infl uenciar os proces-
sos comportamentais internos que geram 
menosprezo, assim como pode a educação 
(Quadro 8.6).

As intervenções que dependem de indiví-
duos e empresas que enfrentam custos ante-
cipados com benefícios somente em longo 
prazo (como os provenientes de investimen-
tos em efi ciência energética) devem conside-
rar a concessão de compensações imediatas, 
sob forma de abatimento de impostos ou de 
subsídios. Garantir a determinados atores 
uma noção de direção das políticas em longo 
prazo também é interessante. Uma pesquisa 

internacional com líderes de empresas, reali-
zada em 2007, constatou que 81% dos entre-
vistados acreditavam que o governo precisa 
oferecer sinais mais claros das políticas de 
longo prazo, a fi m de que as empresas tenham 
incentivo para mudar e planejar os investi-
mentos (Clifford Chance, 2007) – algumas 
formas para o governo sinalizar a direção em 
longo prazo serão discutidas a seguir.

As políticas climáticas também devem 
levar em consideração a tendência dos indi-
víduos de favorecer resultados locais, visí-
veis e de alcance pessoal. Ações de mitigação 
geram benefícios globais e difusos, o que 
signifi ca que os benefícios diretos de medi-
das de adaptação podem não ter evidência 
imediata, dependendo do tipo de evento cli-
mático em questão e do ritmo das mudan-
ças. O público em geral pode considerar esses 
benefícios distantes e incertos. É função das 
instituições comunicar de forma clara os 
benefícios e cobenefícios diretos tanto da 
adaptação quanto da mitigação, destacando 
especialmente aqueles relacionados à saúde, 
um as sunto que move as pessoas.

QUADRO 8.6  Introduzindo educação ambiental no 
currículo escolar
A educação pode ajudar a estimular 
mudanças comportamentais. Nas 
Filipinas, o presidente transformou 
em lei o Ato Nacional de Educação 
e Conscientização Ambiental, de 
2008, que defende a integração do 
tema da mudança climática nos cur-
rículos escolares de todos os níveis. 
No Líbano, a reforma educacional de 
1998 incorporou estudos ambien-
tais, inclusive da mudança climática, 
nas aulas de geografi a, ciências e 
estudos cívicos. Em 2006, a Agência 
de Proteção Ambiental dos Estados 
Unidos criou um recurso educacio-
nal com base na mudança climática 
para estudantes do ensino médio, 
que lhes permite calcular inventários 
de emissões. Em 2007, províncias 
canadenses se comprometeram 
a incluir a mudança climática no 
currículo escolar. Pela Terceira 
Comunicação Nacional sobre 
Mudança Climática da Austrália, o 
governo australiano oferece apoio 
e desenvolve materiais para promo-
ver a educação sobre a mudança 

climática, tais como um kit escolar 
elaborado pelo Ministério do Meio 
Ambiente.

A introdução da educação sobre 
a mudança climática no currículo 
escolar é um primeiro passo. Tão 
importante quanto isso é o desen-
volvimento de um novo quadro 
de profi ssionais para lidar com os 
problemas complexos apresentados 
pela mudança climática (ver Capí-
tulo 7). Por fi m, cidadãos bem infor-
mados são essenciais para facilitar as 
alterações. Pesquisas mostram que 
os estudantes e o público em geral 
possuem concepções incorretas 
sobre diversos aspectos da mudança 
climática, do efeito estufa e da des-
truição da camada de ozônio (Gau-
tier; Deutsch; Rebich, 2006). Para 
atenuar essa defi ciência, a popula-
ção precisa ser informada sobre a 
mudança climática de maneira pre-
cisa e sistemática.

Fontes: Hungerford e Volk (1990) e 
Kastens e Turrin (2006).
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Ferramentas de custo/benefício mais favo-
ráveis podem incentivar criadores de políti-
cas públicos e privados a agir de modo mais 
decisivo. As estimativas de custos e benefícios 
de projetos de efi ciência energética, com fre-
quência, não incluem cobenefícios não ener-
géticos. Entre eles, estão benefícios à saúde 
pública pela maior pureza da água e do ar, 
o possível maior conforto de ocupantes de 
edifícios e maior produtividade do trabalho 
(Romm; Ervin, 1996). A mudança de ener-
gia fóssil para renovável pode gerar empre-
gos (Roland-Holst, 2008). Estudos de caso 
no setor de manufatura concluem que esses 
benefícios podem ser significativos e, por 
vezes, equivalentes ao valor da economia ener-
gética em si (Laitner; Finman, 2000). Assim, o 
período de retorno sobre o investimento pode 
ser reduzido de maneira substancial, o que 
aumenta os incentivos para investir. De modo 
semelhante, a receita dos fundos de reserva 
de taxas de carbono ou energia pode aumen-
tar a visibilidade dos benefícios da mitigação. 
Embora os fundos de reserva fiscais sejam 
considerados economicamente inefi cientes, 
eles podem aumentar a aceitação política das 
novas taxas, uma vez que o público vê clara-
mente o destino da verba.

Normas sociais.  As normas sociais cons-
tituem os padrões de comportamento 
aprovados pela maioria, os parâmetros que 
as pessoas usam para avaliar a adequação 
de sua própria conduta. O uso de normas 
sociais para moldar a ação humana alcança 
resultados desejáveis em termos sociais, 
geralmente a um custo baixo. A ideia básica 
é que os indivíduos desejam agir de um 
modo socialmente aceitável e tendem a 
seguir a liderança de outros, em especial se 
estiverem em grande número e forem per-
cebidos como semelhantes.

As normas sociais têm um impacto espe-
cialmente grande sob condições de incerteza 
(Cialdini; Goldstein, 2004; Griskevicius, 
2007). Quando buscam pistas sobre como 
devem se comportar, as pessoas confi am no 
que as outras fazem. Os apelos por compor-
tamentos a favor do meio ambiente baseados 
em normas sociais são superiores à persua-
são tradicional. Não jogar lixo no chão é um 
exemplo disso.

Um exemplo relacionado ao clima foi 
um experimento psicológico realizado com 

resi dentes da Califórnia para testar o impacto 
das normas sociais sobre o consumo de ener-
gia (Corner, 2008). O dado de consumo ener-
gético residencial médio foi comunicado, por 
meio da conta de energia, a um grupo de resi-
dências com alto consumo de energia e a dois 
grupos de residências com baixo consumo de 
energia. Esse dado estabelece a norma social. 
Um dos grupos de baixo consumo recebeu 
retorno positivo por sua conta de energia 
(uma carinha feliz) para expressar aprovação 
por suas boas práticas. As residências de alto 
consumo receberam um retorno negativo 
(uma carinha triste) para expressar reprova-
ção. O resultado: residências com alto con-
sumo energético reduziram o consumo e as 
de baixo consumo energético mantiveram 
o nível abaixo da média. O terceiro grupo 
(residências com baixo consumo energético, 
expostas ao dado da norma social, mas sem 
receber retorno sobre seu comportamento) 
aumentou o consumo para alcançar a média. 
As agências de utilidade pública ávidas por 
reduzir o uso de energia adotaram o método 
em dez das principais áreas metropolitanas 
dos Estados Unidos, inclusive Chicago e 
Seattle. 

Aproveitar o poder das normas sociais 
envolve aumentar a visibilidade do compor-
tamento e suas implicações. A maioria das 
ações e decisões individuais que infl uenciam 
o consumo energético hoje é invisível para 
o público e mesmo para círculos restritos 
de amigos e familiares. Em casos assim, a 
ação humana não se benefi cia de padrões de 
reciprocidade, pressão de pares e compor-
tamento coletivo que normalmente estão 
presentes em casos mais visíveis de mudança 
comportamental e conformidade, como a 
adesão às leis de trânsito. 

Pesquisas sobre cooperação levam à mes-
ma conclusão. A menos que estejam dispo-
níveis informações sobre o comportamento 
de outros membros da sociedade, as pes-
soas tendem a não cooperar (Irwin, 2009). 
Os agricultores em uma bacia hidrográfi ca 
devem receber informações não apenas sobre 
o seu uso da água, mas também se estão acima 
ou abaixo do padrão estabelecido por outros 
agricultores. Moradores de áreas propensas a 
inundações podem ser estimulados a adotar 
medidas de proteção por meio da exposição 
da rápida implantação dessas medidas por 
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outros membros da comunidade. De modo 
inverso, os apelos que ressaltam quantas pes-
soas ainda não adotaram medidas básicas de 
efi ciência energética tendem a resultar em 
uma adoção ainda menor das medidas, e não 
maior. 

As normas sociais podem complementar 
os métodos e as medidas de políticas públicas 
tradicionais, tais como regulação, taxação e 
cobrança. Pensar em comportamento cole-
tivo pode melhorar o impacto dessas medidas, 
abrindo oportunidades para a combinação 
de diferentes instrumentos. Entretanto, algu-
mas políticas baseadas em incentivos eco-
nômicos podem causar mais danos do que 
ajudar, ao enfraquecerem o efeito das normas 
sociais. Estabelecer cobranças para a polui-
ção ou emissões pode causar a impressão de 
que não há problema em poluir, desde que 
se pague por isso. Da mesma maneira, regu-
lamentações mal reforçadas ou percepções 
de que as regras formais podem ser eludidas 
podem favorecer comportamentos egoístas e 
enfraquecer a cooperação (ibidem). 

Apelos mais radicais por normas sociais 
se concentram em parâmetros alternativos 
de progresso, como a ênfase na mudança em 
direção a noções de bem-estar dissociadas 
do consumo (Layard, 2005). Além disso, a 
oposição política a instrumentos como os 
impostos verdes pode ser superada por meio 
de esquemas de desconto – na Suécia, por 
exemplo, taxas muito altas sobre emissões de 
óxido de nitrogênio de produtores de energia 
foram politicamente aceitáveis, pois outras 
taxas eram descontadas de forma integral dos 
produtores, dependendo da quantidade de 
eletricidade produzida (Sterner, 2003). 

Esse tipo de medida não é, obviamente, 
sufi ciente para garantir o sucesso das políti-
cas climáticas. Porém, ela pode ser necessária. 
O estímulo à mudança comportamental em 
relação à mitigação e à adaptação vai além 
do fornecimento de informações adicionais, 
apoio fi nanceiro e tecnologias. As medidas 
tradicionais podem ser complementadas 
por intervenções alternativas, muitas vezes 
a baixo custo. Em vez de simplesmente tra-
tar esses fatores sociais e psicológicos que 
comandam o comportamento como barrei-
ras à adaptação e à mitigação, os criadores 
de políticas podem utilizá-los para elaborar 
políticas mais efi cazes e sustentáveis.

A volta do Estado 

Nos últimos 30 anos, a função do Estado foi 
diminuída em vários dos principais setores 
em atuação na mudança climática, tais como 
a pesquisa energética. O recuo da interven-
ção direta ocorreu com uma mudança de 
“governo” para “governança” e uma ênfase 
no papel do Estado de conduzir e capacitar 
o setor privado (World Bank, 1992, 1997, 
2002). Essa tendência geral esconde um 
cenário complexo. A Europa do século XX 
passou por várias formas e graus de capita-
lismo de Estado. A ascensão de economias 
do leste asiático, inclusive a China, demons-
trou a proeminência do Estado em “governar 
o mercado” para alcançar o exemplo mais 
bem-sucedido de desenvolvimento acelerado 
(Wade, 1990). Mais recentemente, a crise 
econômica de 2008 revelou as armadilhas 
da falta de regulamentação e de mercados 
sem controle e renovou a ênfase em trazer o 
Estado de volta. 

A mudança climática exige intervenções 
públicas para lidar com as diversas falhas de 
mercado que a alimentam: falhas de preço, 
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico 
e de coordenação da ação coletiva, seja ela 
mundial, nacional ou local (Stern, 2006). 
Como provedores de bens públicos e repa-
radores de externalidades, espera-se que os 
governos lidem com essas falhas de mercado. 
Há, porém, outros impulsionadores específi -
cos da intervenção governamental. 

Em primeiro lugar, o papel do setor privado 
na resolução da mudança climática é crucial, 
mas concentrar-se de forma excessiva nele 
seria insensato. Apesar do entusiasmo, nos 
anos 1980 e 1990, pela contribuição do setor 
privado em projetos de grande investimento, 
a participação desse setor na infraestrutura 
permaneceu limitada. Embora a maior parte 
do investimento adicional e fi nanciamento 
necessário para a mitigação e adaptação à 
mudança climática deva vir do setor privado, 
as políticas e os incentivos governamentais 
serão fundamentais (Haites, 2008). Ademais, 
provedores de energia e companhias elétricas 
são geralmente órgãos privados relacionados 
ao governo ou de propriedade deste. Mudar 
a composição das empresas de geração de 
energia pode exigir subsídios e investimen-
tos de capital fi xo antecipados. As empre-
sas privadas certamente possuem incentivos 
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para participar dos atraentes retornos sobre 
investimentos em efi ciência energética, mas, 
como discutido no Capítulo 4, as barreiras de 
mercado deverão exigir ação governamental. 
Nos casos em que os altos custos da tecnolo-
gia (veículos de baixa emissão e geração de 
eletricidade solar, por exemplo) restringem 
a oferta e a demanda, poderá ser necessária 
uma série de incentivos governamentais para 
expandir os mercados.

Em segundo lugar, tanto a mitigação 
quanto a adaptação deverão aumentar os gas-
tos públicos. Leiloar licenças de emissão ou 
taxar o carbono gera receita. Manter as despe-
sas estáveis exigiria que o governo realizasse 
descontos totais em impostos ou reciclasse 
completamente as receitas. No entanto, essa 
neutralidade fi scal pode ser considerada um 
luxo em países em busca de verba para fi nan-
ciar novos investimentos públicos para adap-
tação e infraestrutura energética, ao mesmo 
tempo que controlam seus déficits fiscais. 
Como o Capítulo 7 destacou, os governos 
precisam ampliar sua já significativa fun-
ção na pesquisa, no desenvolvimento e na 
demonstração de tecnologias. Os governos 
podem mudar os incentivos por meio de sub-
sídios a investimentos com amplos benefícios 
sociais e de baixa oferta no mercado (como 
pesquisa e desenvolvimento de energias arris-
cadas) ou por taxação e controle de ações que 
causam danos sociais.

Em terceiro lugar, a maior frequência e 
gravidade de eventos climáticos extremos 
exercerão pressão sobre os governos para 
aumentarem seu papel de segurador. Como 
mencionado no Capítulo 2, o mercado de 
seguros pode atuar somente até certo ponto 
na cobertura de riscos climáticos. Os sistemas 
de seguro de países desenvolvidos já estão 
em seu limite por lidarem com os perigos 
crescentes nos Estados Unidos e nas costas 
do Japão, em ilhas de média a alta renda do 
Caribe e nas planícies de inundação do norte 
da Europa. A mudança climática deverá 
exacerbar os problemas de segurabilidade 
e exigir uma renegociação da divisão entre 
sistemas de seguro privados e públicos. Os 
governos enfrentarão pressão para se torna-
rem os seguradores de último recurso para 
uma parte maior da população e para um 
maior número de danos. Paralelamente 
a isso, eles precisarão lidar com os perigos 
morais que induzem as pessoas a fazer más 
escolhas por causa de seguros. 

Em quarto lugar, os governos terão que 
fazer mais como plataformas de conheci-
mento e aprendizado, principalmente em 
relação à adaptação (Janicke, 2001). Como 
exposto no Capítulo 7, isso exigirá mais inves-
timentos em pesquisa e desenvolvimento e 
mercados mais efetivos para as inovações 
tecnológicas. Também exigirá a transforma-
ção dos serviços meteorológicos em serviços 
climáticos, supervisionando a distribuição de 
informações em diversos níveis e utilizando 
os sistemas e as organizações internacionais 
como arenas para o intercâmbio de políticas, 
de modo que os governos aprendam uns com 
os outros e adaptem as políticas para as cir-
cunstâncias locais. 

Em quinto lugar, como repositórios pri-
mários de legitimidade política, será espe-
rado dos governos que comandem o setor 
privado, facilitem a ação comunitária e esta-
beleçam a descentralização ideal para as ações 
e tomadas de decisão da adaptação e mitiga-
ção. Além da função de direção, será esperada 
dos governos uma atuação como “garanti-
dor”: aquele que assegura que os objetivos 
e as metas serão atingidos por meio de uma 
nova ênfase na regulamentação, na taxação, 
no planejamento em longo prazo e na comu-
nicação (Giddens, 2008).

Nada disso significa que o tamanho do 
Estado precise ser expandido – o tamanho 
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Figura 8.6 A governança eficaz caminha lado a lado com o bom desempenho ambiental

Fontes: Kaufman, Kraay e Mastruzzi (2007) e Esty et al. (2008).
Nota: O desempenho ambiental é medido a partir de um índice de desempenho ambiental (http://epi.yale.edu/). 
A efi cácia da governança varia de 0 a 1 e é calculada a partir do log das transformações no indicador de efi -
cácia da governança, proveniente do banco de dados dos Indicadores de Governança Mundial (World Gover-
nance Indicators – WGI) de 212 países entre 1996-2007. Ela engloba as opiniões de um grande número de entre-
vistados, entre eles cidadãos, empreendedores e especialistas, em países de alta renda e em desenvolvimento.
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do governo nem sempre está associado à 
melhor provisão de bens públicos (Bernauuer; 
Koubi, 2006). Significa, sim, reconhecer, 
como apontado no Capítulo 2, que os desa-
fi os extras da mudança climática aumentarão 
os custos de falhas governamentais. Enfrentar 
esses desafi os exigirá uma ampliação dos obje-
tivos e cronogramas do governo e a intensifi -
cação da qualidade, do escopo e dos tipos de 
suas intervenções.

Rumo a governos atentos ao clima 
Os governos precisarão rever a forma como 
operam se desejarem enfrentar o desafi o cli-
mático com sucesso. À medida que o foco 
muda da identifi cação de causas e impactos 
da mudança climática para a elaboração de 
respostas, as confi gurações governamentais 
precisarão ser reorganizadas (Meadowcroft, 
2009).

Na maioria dos países, o controle das polí-
ticas de mudança climática não se concentra 
em uma única agência governamental: os 
mandatos, as responsabilidades e as comis-
sões relevantes ao tema são distribuídos por 
meio de diversos ministérios. Ainda assim, 
poucos governos possuem uma agência capaz 
de garantir a execução de orçamentos de car-
bono. Além disso, o período de tempo dos 
impactos climáticos e das respostas necessá-
rias ultrapassa em muito o mandato de qual-
quer governo eleito. Os sistemas burocráticos 
não aprendem com rapidez (Birkland, 2006). 
Em razão da novidade da mudança climá-
tica como domínio da política pública e da 
urgência de ação, os criadores de políticas 
precisam se preparar para um certo grau de 
fracasso – e aprender com ele. Esses proble-
mas foram identifi cados na literatura como 
os principais causadores da falta de ação em 
organizações (Bazerman, 2006). 

A eficácia governamental será crucial 
para alavancar o impacto do fi nanciamento 
à adaptação. Como apontado no Capítulo 
6, a maior parte das atividades de adaptação 
realizadas hoje é implementada com base em 
projetos isolados e desconexos. A fragmen-
tação de financiamentos para a adaptação 
compromete a integração e a intensifi cação 
de processos de planejamento e desenvolvi-
mento, aumenta os custos de transação para 
investidores e receptores, e desvia o tempo e 
a atenção de políticos e membros do governo 
de prioridades internas para administrar 

atividades relacionadas à ajuda. As dezenas 
de bilhões de dólares necessários para a adap-
tação podem exercer pressão extra sobre a 
capacidade de absorção, já limitada, dos paí-
ses em desenvolvimento. Muitos dos países 
em desenvolvimento que mais necessitam 
de medidas de adaptação são aqueles com 
menor capacidade de gerenciar e absorver 
financiamentos. Quando a capacidade do 
receptor de gerir fi nanciamentos é baixa, os 
investidores exercem controle mais rígido 
sobre a verba e sobre as modalidades de 
projeto, o que distende ainda mais os sis-
temas do país e leva a um ciclo vicioso de 
menores capacidades, defi ciências fi scais e 
fragmentações (Organisation for Economic 
Co- operation and Development, 2003).

Aprimoramento da capacidade do 
governo central 
Quando os líderes políticos possuem um 
interesse ativo e direcionam a mentalidade 
dos membros do governo, da opinião pública 
e de partes externas envolvidas, os países 

QUADRO 8.7  O caminho da China e da Índia em direção à 
reforma institucional para ação climática 

A China é um exemplo de como a 
responsabilidade pelas políticas cli-
máticas se deslocou das margens ao 
centro da atividade governamental. 
O governo estabeleceu instituições 
especiais para lidar com a mudança 
climática, pela primeira vez, em 
1990. Em 1998, em reconhecimento 
à relevância e natureza intersetorial 
do tema, criou o Comitê Nacional 
de Coordenação sobre Mudança 
Climática. 

Em 2007, o comitê se transformou 
no Grupo de Liderança Nacional para 
Mudança Climática. Dirigido pelo 
premiê chinês, o grupo de liderança 
coordena estratégias, políticas e medi-
das de 28 unidades-membros espalha-
das pelas agências governamentais. 
Durante a reforma governamental de 
2008, o gabinete central do grupo de 
liderança foi posicionado na Comissão 
de Desenvolvimento e Reforma Nacio-
nal, que realiza o trabalho geral em 
mudança climática, apoiada por um 
comitê de especialistas que prestam 
consultoria científi ca para tomadas de 
decisão mais informadas. 

A Índia é outro exemplo entre países 
em desenvolvimento. O Conselho de 
Mudança Climática do país é dirigido 
pelo primeiro-ministro. Ele desenvol-
veu o Plano de Ação Nacional sobre 
Mudança Climática e é responsável 
por monitorar sua implementação. O 
plano engloba oito missões nacionais 
que perpassam os ministérios seto-
riais, uma vez que incluem: energia 
solar, efi ciência energética aumentada, 
hábitats sustentáveis, conservação 
de água, sustentabilidade do ecos-
sistema do Himalaia, criação de uma 
Índia “verde”, agricultura sustentável 
e estabelecimento de uma plataforma 
de conhecimento estratégico para a 
mudança climática. A visão do Plano 
de Ação Nacional é uma mudança 
gradual de combustíveis fósseis para 
formas alternativas de combustíveis e 
fontes renováveis de energia. 

Medidas de reforma institucional 
semelhantes já foram adotadas por 
diversos outros países, desenvolvidos 
e em desenvolvimento. 

Fonte: Equipe WDR.
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progridem. De modo inverso, quando os 
líderes deixam de agir, os países fi cam atrasa-
dos. Não há surpresa nisso. Os decisores polí-
ticos são indivíduos, o que signifi ca que as 
falhas no modo como os indivíduos tomam 
decisões afetam o funcionamento das orga-
nizações, inclusive os governos (Bazerman, 
2006). Todavia, liderança não é somente uma 
questão individual, mas também institucio-
nal, e diz respeito à forma como a coorde-
nação e a responsabilidade pelas políticas 
climáticas são organizadas (Figura 8.6).

Responsabilização pelas políticas climá-
ticas.  Na maioria dos países, a mudança 
climática ainda é domínio apenas do Minis-
tério do Meio Ambiente. Porém, as políti-
cas climáticas se estendem a domínios que 
transcendem a barreira da proteção ambien-
tal e abrangem comércio, energia, transporte 
e políticas fi scais. As agências ambientais 
são, em geral, mais fracas do que os depar-
tamentos da fazenda, do comércio ou do 
desenvolvimento econômico. Elas tendem a 
possuir menos recursos e a ser representadas 
nos gabinetes por políticos novatos.

Embora não haja uma única fórmula pa -
ra a designação da incumbência pelo clima, 
a reestruturação da responsabilidade é essen-
cial (Quadro 8.7). Uma consolidação buro-
crática, com base em independência orça-
mentária, pessoal especializado e autoridade 
para propor e reforçar leis, concentra a auto-
ridade e evita a difusão de responsabilidade 
que pode levar à falta de ação. A criação de 
agências no nível ministerial (dirigidas por 
membros experientes do gabinete minis-
terial) ou a inclusão de políticas climáticas na 
pauta de agências importantes já existen-
tes são sinais da tendência à consolidação 
burocrática.

Facilitação da integração e coordenação 
entre agências.  A consolidação buro-
crática, embora importante, pode não ser 
sufi ciente. A mera criação de uma agência 
separada pode, inclusive, ser contrapro-
ducente. A fi m de alcançar uma coerência 
política por todo o governo, é preciso inte-
grar o planejamento climático por meio de 
toda a administração. Aqui, o desafi o é a tí-
pica compartimentalização do governo e a 

QUADRO 8.8  Planos de Ação Nacionais para Adaptação

Os Planos de Ação Nacionais para Adapta-
ção (Napa), os mais proeminentes esforços 
nacionais de países menos desenvolvidos 
para identifi cação de áreas para adaptação 
à mudança climática, têm sido alvo de 
três críticas. Em primeiro lugar, os Napa 
implementam projetos semelhantes em 
países diferentes, sem considerar suas 
necessidades específi cas de adaptação. Em 
segundo lugar, muitos projetos de adap-
tação se confundem com projetos comuns 
de desenvolvimento. Em terceiro, os Napa 
não envolvem os principais ministérios e 
decisores políticos do país ou não prestam 
atenção sufi ciente aos requerimentos sub-
nacionais ou de instituições locais. 

À luz dessas críticas, a equipe do Relató-
rio de Desenvolvimento Mundial patroci-
nou duas reuniões com altos executivos do 
Napa em países asiáticos e africanos: uma 
em Bancoc, em outubro de 2008, e uma 
em Joanesburgo, em novembro de 2008. 
As reuniões revelaram um cenário mais 
complicado e indicaram que algumas das 
críticas podem estar deslocadas.

Embora as necessidades e os projetos de 
adaptação possam parecer semelhantes 

quando visualizados coletivamente, variam 
de maneira substancial entre os países, 
dependendo das ameaças e dos perigos 
climáticos identifi cados como mais rele-
vantes. As instruções padrão do Napa 
explicam algumas das semelhanças na lin-
guagem utilizada para defender os proje-
tos identifi cados como as necessidades de 
adaptação mais urgentes. O predomínio de 
projetos nos setores agrícola, de recursos 
naturais e de gestão de desastres refl ete 
o fato de que os impactos da mudança 
climática serão sentidos primeiro em áreas 
relacionadas a bens primários e à gestão 
de desastres. Por fi m, os Napa foram prepa-
rados com recursos fi nanceiros limitados, 
de modo que o planejamento não poderia 
se estender além do nível nacional ou por 
diversos ministérios e decisores políticos. 

Há, porém, um outro lado das críticas: a 
forma como os países menos desenvolvi-
dos encaram os Napa que eles elaboraram. 

• Pouco apoio fi nanceiro: o custo total dos 
projetos identifi cados como urgentes 
nos 38 relatórios do Napa não che-
gam a US$ 2 bilhões. Apesar do baixo 
custo, pouco apoio fi nanceiro tem sido 

direcionado a ele, o que gera preocupa-
ções válidas sobre a assistência de doad-
ores e o aumento da lacuna de confi ança. 

• Infraestrutura defi ciente: os arranjos ins-
titucionais para adaptação precisam ser 
mais permanentes e mais bem conec-
tados aos diversos ministérios, com o 
apoio dos ministérios da Fazenda e do 
Planejamento, e com conexões mais 
sólidas com os estados e municípios. Um 
órgão exclusivo pode executar o plane-
jamento, mas a implementação deve ser 
realizada por meio de estruturas gover-
namentais e institucionais já existentes, 
visto que muitos projetos são setoriais. 

•  Baixa capacidade: a capacidade de 
planejamento e implementação de 
medidas de adaptação continua a 
ser muito baixa na maioria dos países 
menos desenvolvidos. São necessárias 
melhorias na capacidade técnica, no 
conhecimento, no treinamento, no equi-
pamento e na modelagem – o que pode 
ser obtido com a ajuda de especialistas 
nas universidades e na sociedade civil.

Fonte: Equipe WDR.
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tendência de tratar problemas multidimen-
sionais em nichos organizacionais. Uma 
estratégia de integração é estabelecer setores 
climáticos em cada ministério ou agência, 
complementados por planos setoriais nacio-
nais e locais de mitigação e adaptação. Além 
da revisão de seus mandatos, as agências 
públicas relevantes (tais como as envolvidas 
em saúde pública, energia, planejamento 
fl orestal e do uso do solo e gestão de recur-
sos naturais) podem coordenar seus traba-
lhos sob a liderança de uma agência central 
de mudança climática. Para o alcance desse 
tipo de coordenação, é provável que seja 
preciso repensar a função de serviços hidro-
meteorológicos (ver Capítulo 7). 

A criação de órgãos de coordenação (um 
comitê secretarial sobre mudança climática, 
um comitê conectando explicitamente a 
questão climática a uma área problemática 
crítica já identifi cada, como energia, ou um 
comitê de coordenação intragovernamental 
presidido pela agência central) pode integrar 
todos os membros do governo envolvidos no 
tema da mudança climática. A coordenação 
das políticas climáticas também pode ser da 
alçada do presidente ou primeiro-ministro 
– pela criação, por exemplo, de uma consul-
toria dentro de seu gabinete. 

Tanto na integração quanto na coor-
denação, é importante concentrar atenção 
especial na elaboração de políticas e estraté-
gias setoriais. Como mostra o Capítulo 4, as 
políticas energéticas de diversos países enfa-
tizam preços e reforma de mercado, intro-
duzindo a competição ao setor energético e 
desenvolvendo instituições regulatórias para 
garantir preços baixos e uma oferta estável 
aos consumidores (Doern; Gattinger, 2003). 
Até muito recentemente, a mitigação não era 
nem mesmo uma preocupação secundária 
das políticas energéticas. À medida que a 
mudança climática se torna mais importante 
na pauta política, os mandatos de agências 
energéticas e as políticas e estratégias que 
as orientam serão atualizadas, de forma a 
incluir a efi ciência energética e as estratégias 
de baixo carbono como responsabilidades 
centrais. 

A coordenação de atividades de adapta-
ção pode ser aumentada por meio de planos 
estratégicos. Consideremos, por exemplo, 
os Planos de Ação Nacionais para Adap-
tação (National Adaptation Programs of 

Action – Napa) de países menos desenvol-
vidos. Criados como um exercício técnico 
de estabelecimento de prioridades, os Napa 
determinam os impactos específi cos sobre 
cada país e elaboram respostas moldadas à 
realidade local, envolvendo diversas agên-
cias e níveis governamentais, além de amplas 
circunscrições de organizações e atores da 
sociedade civil. Dessa maneira, eles garan-
tem a estrutura institucional necessária para 
posicionar a adaptação no centro das priori-
dades do governo. Para consolidar suas fun-
ções estratégicas, porém, eles precisarão de 
maior atenção das partes internas e externas 
envolvidas (Quadro 8.8).

Reforço da responsabilidade governamen-
tal.  Os governos podem deixar de agir 
sobre questões específi cas das políticas se os 
termos de responsabilidades não forem cla-
ros, seja pela natureza da questão, seja por 
falhas institucionais. Tomemos como exem-
plo as respostas a desastres naturais. A menos 
que o país seja afetado com regularidade por 
eventos meteorológicos graves, a prevenção 
e a reação a desastres passam ignoradas pelas 

QUADRO 8.9  Aumento da responsabilidade governamental 
pela mudança climática no Reino Unido 

Ao reestruturar e estabelecer os meca-
nismos institucionais para ação climá-
tica, o Reino Unido também implantou 
medidas que aumentam a responsa-
bilidade do governo pela obtenção de 
resultados. O Reino Unido:

• Aprovou um projeto de lei que esta-
beleceu uma base regulamentar para 
as metas ofi ciais das emissões de 
CO2 do país em curto, médio e longo 
prazos, por meio de orçamentos 
de carbono com duração de cinco 
anos que defi nem níveis anuais de 
emissões permitidas. Três orçamentos 
(que cobrem 15 anos) serão ativados 
a qualquer momento, apresentando 
uma perspectiva de médio prazo para 
o acompanhamento das emissões de 
carbono por toda a economia. 

• Designou uma agência de liderança 
para a mudança climática: o Depar-
tamento de Energia e Mudança 
Climática. 

• Formalizou, por meio do Acordo 27 
do Setor Público, a obrigatoriedade 

de prestação de contas do Depar-
tamento de Energia e Mudança 
Climática ao Tesouro Nacional, para 
diversos objetivos das políticas, 
além de defi nir metas para medir o 
desempenho de suas implementa-
ções. Entre as metas, estão etapas 
específi cas para a redução das 
emissões totais do país, o aumento 
da extração sustentável de água e 
a redução da intensidade de CO2 da 
economia britânica. 

• Estabeleceu um comitê sobre 
mudança climática que atua como 
um órgão consultivo especializado 
e independente, que assessora o 
governo nas formas de alcançar as 
metas. O comitê elabora um relatório 
anual para o Parlamento, que requer 
uma resposta formal do governo. A 
cada cinco anos, o comitê fornece 
uma avaliação abrangente do pro-
gresso geral do país em direção às 
metas de longo prazo.

Fonte: Equipe WDR.
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QUADRO 8.10  O federalismo ecológico e as políticas de mudança climática 

As jurisdições subnacionais de regimes fede-
ralistas têm sido, há muito, reconhecidas 
como laboratórios para experimentação 
e reforma de políticas (Osborne, 1988). 
Governos estaduais, municipais e locais 
tiveram diferentes graus de sucesso no que 
diz respeito à efi ciência e à efi cácia de polí-
ticas de “federalismo ecológico” – políticas 
am bientais em que os governos subnacio-
nais tomam a liderança (Oats; Portney, 2003). 

Entre os argumentos em apoio ao fede-
ralismo ecológico, estão a habilidade das 
administrações em níveis mais baixos de 
adaptar as políticas aos seus recursos e 
aspectos demográfi cos específi cos, bem 
como a oportunidade de impulsionar 
políticas nacionais em progresso lento por 
meio de experimentações e aprendizados 
subnacionais inovadores (Lutsey; Sperling, 
2008). Os críticos, por sua vez, citam os 

riscos de vazamento de carbono e o incen-
tivo às empresas para mudarem para juris-
dições menos restritivas. Esse processo é, 
com frequência, denominado “corrida para 
o fundo”, uma vez que reduz a qualidade 
ambiental e não fornece bens e serviços 
públicos sufi cientes (Kunce; Shogren, 2005). 

Contudo, para a política climática, o 
federalismo ecológico tem apresentado 
resultados promissores. Um dos exemplos 

Padrões obrigatórios de portfólio de renováveis 

Metas renováveis estaduais

Planos estaduais de adaptação em progresso

Planos de adaptação recomendados 
no Programa de Ação Climática

Registro climático 

Registro climático + relatórios obrigatórios 

Registros voluntários e independentes

Iniciativa Regional de Gases 
de Efeito Estufa (Regional 
Greenhouse Gas Initiative – 
RGGI)

Observador da RGGI

Acordo Regional de Redução 
de GEE do Meio-Oeste 
(Midwestern Regional GHG 
Reduction Accord – MRGRA)

Observador do MRGRA 

Iniciativa Climática Ocidental (Western 
Climate Initiative – WCI) 

Observador da WCI 

Programa estadual de limitação e 
comércio 

Federalismo ecológico nos Estados Unidos: ação regional e estadual

(continua)
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frestas da pauta governamental. As autori-
dades consideram improvável que elas sejam 
escrutinadas, compensadas ou penalizadas 
por ações que o público nem sabe que seus 
governos são encarregados de tomar (evitar 
desastres). Se a relação entre esforço e resul-
tado não é clara para o público, os governos 
têm poucos incentivos claros para agir.

A responsabilidade governamental por 
políticas climáticas pode ser aumentada 
por meio de maior prestação de contas das 
agências associadas aos ministérios centrais 
(tais como o Ministério da Fazenda ou o pre-
sidente) e fazendo que todo o governo preste 
mais contas às estruturas parlamentares, à 
população e a órgãos autônomos (Quadro 
8.9). Os órgãos parlamentares podem realizar 
audiências, monitorar o desempenho, educar 
a população e exigir que o governo produza 
relatórios regulares sobre os objetivos, as polí-
ticas e as conquistas relacionadas ao clima. 
Introduzir os objetivos e as metas das políti-
cas climáticas na lei pode ser uma poderosa 
ferramenta para aumentar a responsabilidade 
do governo – além de garantir a continuidade 
da ação após o fi m dos curtos mandatos. Um 
órgão consultivo especializado e indepen-
dente pode assessorar o governo e reportar 
às entidades parlamentares. 

Otimização da ação governamental 
local
Os governos locais e regionais podem ofere-
cer um espaço político e administrativo mais 
próximo às fontes de emissões e aos impac-
tos da mudança climática. Encarregados de 
implementar e articular políticas nacionais, 
eles possuem funções políticas, regulatórias 

e de planejamento em setores importan-
tes para mitigação (transporte, construção, 
prestação de serviços públicos, defesa de inte-
resses locais) e adaptação (proteção social, 
redução de riscos de desastres, gestão de 
recursos naturais). Por estarem mais próxi-
mos do cidadão, os governos subnacionais 
podem aumentar a conscientização pública e 
mobilizar atores não associados ao Estado. E 
por estarem na encruzilhada entre o governo 
e o público, eles se tornam o espaço onde 
a responsabilidade governamental por res-
postas adequadas é desempenhada (Alber; 
Kern, 2008). 

Provavelmente por essas razões, as auto-
ridades locais com frequência se antecipam 
ao governo nacional na tomada de ações 
relacionadas ao clima. Como discutido no 
Capítulo 2, os níveis local e regional são, mui-
tas vezes, mais adequados para a elaboração 
e implementação de medidas de adaptação 
na agricultura, na infraestrutura, no plane-
jamento e na gestão dos recursos hídricos. 
Os governos locais podem, também, liderar 
a mitigação. Estados de ambas as costas dos 
Estados Unidos desenvolveram estratégias 
e metas de propriedade local, que depois 
se fundiram para formar mercados-piloto 
regionais de carbono (Quadro 8.10). Cida-
des em todo o mundo possuem seus pró-
prios planos de ação e estratégias climáticas, 
adotando as metas do Protocolo de Kyoto 
para compensar a falta de ação dos governos 
nacionais e se tornando membros ativos de 
iniciativas metropolitanas nacionais e trans-
nacionais, tais como a rede C40, que une as 
maiores cidades do mundo comprometidas 
em combater a mudança climática.

QUADRO 8.10    continuação

mais claros é o dos Estados Unidos (veja 
os mapas da página anterior). Apesar da 
decisão do governo nacional em não rati-
fi car o Protocolo de Kyoto, e na ausência 
de uma política federal dominante de 
mudança climática, os governos subna-
cionais tomaram a liderança (Rabe, 2002). 
Diversas regiões possuem programas 
de registro e monitoramento de gases 
de efeito estufa, assim como metas de 
redução das emissões. Além disso, mais 

doze estados elaboraram e implemen-
taram planos de mitigação e adaptação 
ou instituíram padrões de portfólio de 
renováveis e metas de redução. As cida-
des também iniciaram amplos programas 
de planejamento e auditoria em mudança 
climática, defi nindo suas próprias metas 
de redução de emissões. 

Essas ações geram reduções signifi -
cativas, o que faz alguns afi rmarem que 
os esforços levaram a uma corrida para 

o topo (Rabe, 2006). Se seis estados com 
metas fi rmes de redução alcançarem suas 
marcas para 2020, as emissões nacionais 
dos Estados Unidos poderão se estabilizar 
nos níveis de 2010 até 2020 (Lutsey; Sper-
ling, 2008).

Fonte: As ações dos Estados são moni-
toradas pelo Centro Pew para Mudança 
Climática Global – Disponível em: <www.
pewclimate.org>.
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A relevância dos governos locais exige sua 
inclusão nas políticas climáticas. A descentra-
lização das políticas climáticas tem vantagens 
e desvantagens, e seu nível e escopo ideais 
dependem do contexto (Estache, 2008). Os 
governos locais sofrem as mesmas limitações 
que os centrais, embora, em geral, de forma 
mais grave. No nível local, as políticas climá-
ticas são, em geral, de competência de órgãos 

ambientais com problemas de integração e 
coordenação. Os governos subnacionais 
geralmente enfrentam lacunas de recurso e 
capacitação, e possuem menor poder fi scal, o 
que os impede de empregar taxas ambientais. 
Apesar da sua proximidade do cidadão, os 
governos locais, em muitos casos, não pos-
suem a mesma legitimidade dos governos 
nacionais, em razão da baixa afluência às 
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Produção: políticas, leis e acordos internacionais
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Resultado: redução das emissões

Figura 8.7 As democracias se saem melhor na produção de políticas climáticas do que nos seus resultados

Fonte: Bä ttig e Bernauer (2009).
Nota: A produção representa o índice de comportamento cooperativo nas políticas de mudança climática e abrange a ratifi cação de acordos, produção de relatórios e fi nancia-
mentos – varia de 0 a 1, e os valores mais altos indicam maior cooperação. O resultado representa o índice de comportamento cooperativo nas políticas de mudança climática e 
abrange tendências e níveis de emissão – varia de 0 a 1, e os valores mais altos indicam maior cooperação. O Índice de Direitos Políticos, da Freedom House, é uma medida de 
democracia que engloba o grau de liberdade no processo eleitoral, o pluralismo, a participação política e o funcionamento do governo. Em termos numéricos, a Freedom House 
classifi ca os direitos políticos de 1 a 7, e o 1 representa maior liberdade, e 7, menor liberdade. Entretanto, nessa fi gura, a escala dos dados originais foi invertida, e valores mais 
altos indicam maior nível de democracia. Os dados se referem às médias de 1990-2005. A fi gura mostra que há uma relação positiva entre produção e nível de democracia, como 
representado pelo índice de direitos políticos da Freedom House: países democráticos possuem, em geral, melhor produção. Entretanto, não foi encontrada relação signifi cativa 
entre nível de democracia e resultados climáticos, sob a forma de redução das emissões (utilizando-se as reduções de 2003, em comparação com 1990).
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urnas nas eleições locais e dos fracos man-
datos eleitorais ou da baixa capacidade de 
realização. Todos esses fatores tornam a 
descentralização da política climática mais 
complicada.

A fi m de aumentar a colaboração vertical, 
os governos nacionais podem tomar medidas 
de capacitação, provisão e autoridade. Medi-
das de capacitação incluem a transmissão de 
conhecimento e de boas práticas. Algumas 
medidas interessantes envolvem iniciativas 
de benchmarking, ligadas a competições e 
premiações para as autoridades locais com 
melhor desempenho – o índice de competiti-
vidade entre províncias do Vietnã é um bom 
exemplo desse tipo de benchmarking subna-
cional. Entre as medidas de provisão, estão 
acordos com o setor público que se baseiam 
em desempenho e direcionam financia-
mentos não só de acordo com o número de 
habitantes e cobertura geográfi ca da autori-
dade, mas também com o alcance de metas. 
As medidas de autoridade podem consistir 
em leis nacionais que exigem que os gover-
nos locais elaborem planos estratégicos em 
setores relevantes ou esquemas de regulação 
que obriguem membros do governo local a 
prestar contas ao governo central, como no 
planejamento do uso do solo. 

Pensando politicamente sobre a 
política climática 

A defi nição da elaboração e dos resultados de 
toda política pública são a força, a densidade 
e extensão da sociedade civil; a cultura buro-
crática e leis orçamentárias; os fatores que 
guiam a articulação e a organização dos inte-
resses políticos (Kunkel; Jacob; Busch, 2006). 
Os combustíveis fósseis, além de impulsiona-
rem as economias de países desenvolvidos e 
em desenvolvimento, alimentam alguns dos 
interesses especiais que orientam suas políti-
cas. Em muitos países em desenvolvimento, 
o carbono não é apenas desprovido de preço, 
mas subsidiado (ver Capítulo 4). Ao fi nal de 
2007, aproximadamente um quinto dos paí-
ses estava subsidiando gasolina, e pouco mais 
de um terço, diesel. Mais de dois terços dos 
países renda baixa e média-baixa estavam 
subsidiando querosene (International Mone-
tary Fund, 2008). Os países com setores ener-
géticos extensos baseados em combustíveis 
fósseis e economias de alto consumo ener-
gético claramente enfrentam uma enorme 

resistência à mudança (Kunkel; Jacob; Busch, 
2006). O resultado é que as fontes e os fatores 
das emissões de carbono em todo o mundo 
estão, com frequência, presos à legitimidade 
política dos governos. 

Todo sistema político possui vantagens e 
desvantagens no combate à mudança climá-
tica. Tomemos como exemplo a democra-
cia. Evidências mostram que as democracias 
apresentam maior desempenho em rela-
ção a autocracias no que se refere a políti-
cas ambientais (Congleton, 1992, 1996). A 
liberdade política melhora o desempenho 
ambiental, especialmente em nações mais 
pobres (Barrett; Graddy, 2000). Uma maior 
liberdade civil se associa a melhor qualidade 
do ar e da água, com níveis reduzidos de dió-
xido de enxofre e outras partículas no ar, e 
níveis mais baixos de coliformes e oxigênio 
dissolvido na água (Torras; Boyce, 1998). 
As democracias aceitam mais os regimes e 
tratados ambientais internacionais, ratifi-
cam-nos mais rapidamente e possuem um 
histórico em solucionar problemas mundiais 
comuns, como a destruição da camada de 
ozônio (Congleton, 2001; Schneider; Leifeld; 
Malang, 2008). 

As democracias costumam se sair melhor 
na produção de políticas (assinatura de com-
promissos internacionais) do que no resul-
tado de políticas (a real redução de emissões, 
por exemplo), como ocorre com o Protocolo 
de Kyoto (Rowell, 1996; Vaughn-Switzer, 
1997). Como acontece com os consumido-
res e eleitores, as democracias reagem melhor 

QUADRO 8.11  Apoio para o limite e comércio de carbono

A União Europeia criou, recentemente, 
um sistema de comércio de emissões 
para cumprir com suas obrigações no 
Protocolo de Kyoto. De forma geral, 
o sistema possui diversos aspectos 
positivos. Uma peculiaridade é que os 
países da UE são obrigados a aplicar o 
princípio da anterioridade aos créditos 
e entregá-los livremente a empre-
sas, mesmo com as enormes rendas 
em potencial associadas a eles e os 
ganhos econômicos claros de leilões 
de créditos. Em parte por causa desse 
princípio da anterioridade e do claro 
reconhecimento das receitas associa-
das a ele, o mecanismo de alocações 

é programado para durar períodos de 
apenas cinco anos.

A alocação por curtos períodos evita a 
entrega excessiva de riquezas por meio 
da criação e aquisição de rendas. Porém, 
os enormes golpes de sorte sobre gran-
des poluidores geraram atenção da 
imprensa e tornaram o público cético. 
O sistema de cinco anos também gerou 
incentivos perversos para comporta-
mentos estratégicos que infl uenciavam 
a regra de alocação seguinte, o que foi 
protestado por empresas com intenção 
de se iniciarem na indústria.

Fonte: Equipe WDR.
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em se comprometer a solucionar o problema 
do que em, de fato, solucioná-lo – como 
a lacuna na atitude do consumidor, há uma 
lacuna entre palavra e ação no comporta-
mento governamental (Figura 8.7) (Bättig; 
Bernauer, 2009). Há diversas razões para isso. 
Apesar da crescente preocupação pública em 
relação à mudança climática, os políticos per-
manecem receosos da reação do eleitorado, 
pressupondo que terão menos apoio a suas 
ações climáticas assim que as políticas afe-
tarem os eleitores de maneira pessoal, por 
meio de custos diretos e visíveis (impostos 
sobre carbono e energia, aumentos de pre-
ços, perdas de empregos) (Compston; Bai-
ley, 2008). Isso pode explicar por que é mais 
difícil alcançar reduções nas emissões a partir 
de restrições que afetam escolhas individuais. 
Sob uma perspectiva política, é mais difícil 
interferir nas escolhas pessoais de mobilidade 
do que se dirigir às usinas energéticas (Bättig; 
Bernauer, 2009). 

A ação climática enfrenta uma “proximi-
dade do limite” em termos políticos. A ten-
dência das pessoas em lidar primeiro com 
as preocupações diretas e visíveis se traduz 
em uma imparcialidade política que favorece 
a solução de problemas ambientais locais 
(infraestrutura sanitária, qualidade da água 
e do ar, riscos relacionados à poluição tóxica 
e proteção dos hábitats locais) em detrimento 
de questões transfronteiriças (perda de bio-
diversidade, pesca excessiva, mudança cli-
mática) (ibidem). A proximidade do limite 
também tem uma dimensão temporal. Os 
problemas que se estendem muito pela linha 
de tempo, principalmente os relacionados 
a bens públicos, são de difícil resolução. A 
mudança climática não é exceção (Sprinz, 
2008). Problemas intergeracionais exigem 
estruturas políticas de longo prazo, em desa-
cordo com os mandatos governamentais e 
ciclos eleitorais.

Quando questões políticas são deixadas 
sem um público para defendê-las, as visões 
limitadas podem gerar incentivos perversos. 
A gestão de riscos de desastres é um exem-
plo de como medidas padrão de adaptação 
podem fracassar porque o público (o eleitor) 
deixa, com frequência, de pensar de forma 
preventiva. Assim, decisores públicos negli-
genciam a prevenção e a preparação para 
desastres porque essas questões não ganham 
voto. E a descoberta de que a remediação de 

desastres proporciona maiores recompensas 
políticas do que a preparação fecha o ciclo 
de perigo moral. Isso está longe de ser pura 
teoria. Parte do motivo pelo qual os custos 
de desastres aumentaram de forma drástica é 
o fato de que os governos perceberam que o 
auxílio a grupos e áreas atingidas por eventos 
meteorológicos graves gera enormes benefí-
cios eleitorais (Schmidtlein; Finch; Cutter, 
2008; Garrett; Sobel 2002). Esse pensamento 
vai de encontro à mudança de políticas e 
reforça as más políticas. Os seguros gover-
namentais sobre os cultivos diminuem os 
incentivos para agricultores evitarem danos 
climáticos. A remediação de desastres leva os 
cidadãos e os governos locais a considerar as 
compensações como um direito, em vez de 
tomar medidas preventivas (Birkland, 2006).

As reformas climáticas dependem do 
apoio político. Em geral, toda mudança de 
política encontra resistências, principal-
mente se envolve custos visíveis para atores 
importantes e diversos. A política climática é 
um exemplo perfeito, uma vez que seus cus-
tos serão claramente visíveis a vários grupos 
econômicos e à população em geral. A cons-
trução do apoio público às políticas climáti-
cas pode ser realizada por diversas vias. 

Criar intervenções com as quais um 
número máximo de atores políticos 
(importantes) pode concordar

Elaborar políticas que geram benefícios 
conjuntos.  Os países que acatam e imple-
mentam deveres ambientais internacionais 
tendem a fazê-lo por causa dos incentivos 
locais: poluição do ar, degradação da qua-
lidade da água e outras ameaças ambientais 
diretas e visíveis (Dolsak, 2001). As pessoas 
contribuem com os bens públicos mais 
facilmente quando veem benefícios diretos. 
A busca ativa por metas e benefícios que 
se sobrepõem deve ser central em políti-
cas climáticas politicamente sustentáveis 
(Agrawala; Fankhauser, 2008). Nem todas 
as políticas de desenvolvimento de uma 
inteligência climática são específi cas para o 
clima, e uma série de ações pode superar os 
confl itos de escolha (ou percebidos como 
tal) entre desenvolvimento econômico e 
ação climática. O desafi o é estruturar a ação 
climática de acordo com metas e cobenefí-
cios locais, privados e de curto prazo, tais 
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como segurança e eficiência energética, 
saúde pública e redução da poluição e dos 
riscos de desastres. 

Focar os grupos relevantes.  Os cobenefí-
cios das políticas climáticas podem conven-
cer interesses pessoais opostos. Tomemos 
como exemplo o trabalho. Nas situações 
em que o efeito da política climática sobre 
o emprego é negativo em curto prazo, 
deve-se deixar clara a realização de recom-
pensas para o trabalho organizado. Os sin-
dicatos podem ser convencidos por meio da 
demonstração de que economias de baixo 
carbono são mais intensas em trabalho do 
que as convencionais; como a economia de 
energia pode ser transformada em despesas 
maiores e mais intensas em trabalho; como 
os investimentos na criação e implantação 
de tecnologias gerarão empregos; e como 
as receitas provenientes da taxação de ener-
gia podem compensar os impostos sobre 
o trabalho, aumentando a demanda por 
trabalhadores. É importante avaliar cuida-
dosamente se as políticas são percebidas 
como indevidamente favoráveis a um ou 
outro grupo. O apoio às políticas climáti-
cas é grande entre grupos que enxergam 
a economia de baixo carbono como uma 
oportunidade de negócio, mas indústrias 
tradicionais permanecem contrárias. Apli-
car o princípio da anterioridade às licenças 

de emissão é citado, com frequência, como 
uma medida estratégica para conseguir a 
adesão em longo prazo de empresas, mas o 
esquema também gera resistência pública 
(Quadro 8.11).

Confiar em instrumentos e processos de 
consenso. A obtenção de acordo prévio, com 
as principais partes envolvidas, sobre medi-
das específi cas pode reduzir danos políticos. 
Além da identificação de benefícios con-
juntos, as políticas de consenso envolvem 
o estabelecimento de sistemas de consulta 
e esquemas voluntários que vinculam os 
principais atores (como grupos industriais) 
aos princípios da política climática. Sistemas 
políticos de consulta parecem ser mais efi -
cazes em políticas ambientais (Compston; 
Bailey, 2008).

Aumentar a aceitação pública das 
reformas

Buscar equidade, justiça e inclusão.  A 
aversão de decisores à iniquidade é produto 
tanto da ética quanto da política, visto que 
os resultados da redistribuição geralmente 
levam a recompensas políticas ou sanções 
por parte dos eleitores. É mais provável 
que o público aceite mudanças na política 
se forem vistas como o enfrentamento de 
um problema grave e se seus custos e bene-
fícios forem percebidos como distribuídos 

QUADRO 8.12  O setor privado está modifi cando práticas mesmo sem legislação nacional

Mesmo em países sem uma legislação 
abrangente sobre mudança climática, 
atores do setor privado intensifi caram suas 
ações para reduzir a emissão de gases de 
efeito estufa. Um número crescente de 
empresas tem elaborado padrões volun-
tários de metas e relatórios de emissões. 
Em 2008, 57 resoluções de acionistas rela-
cionadas ao clima – um recorde – foram 
levadas às salas de reuniões dos Estados 
Unidos, o dobro do número cinco anos 
antes. O apoio às medidas apresentou uma 
média de mais de 23% entre os acionistas 
– outro recorde histórico.

Empresas com altas emissões de car-
bono também se reuniram para discutir 
estratégias para a mitigação da mudança 
climática. No início de 2009, a Parceria 
Americana pela Ação Climática, uma 
aliança entre mais de vinte grandes 

empresas emissoras de gases de efeito 
estufa e diversas organizações não gover-
namentais, propôs um plano unifi cado 
de ação legislativa federal que fi rma o 
propósito de uma redução de 80% dos 
níveis de emissões de 2005 até 2050. A 
Business Roundtable, grupo formado 
por altos executivos dos Estados Unidos, 
planejou maneiras de aumentar a conser-
vação, a efi ciência e a produção energética 
interna até 2025. O Fórum Internacional 
de Líderes Empresariais Príncipe de Gales, 
uma organização independente que apoia 
mais de 100 empresas de liderança mun-
dial, lançou o Programa Negócios e Meio 
Ambiente, em reconhecimento ao impacto 
da mudança climática nas operações e res-
ponsabilidades corporativas.

Esses estímulos estão impulsionando 
indústrias inteiras a alterar suas práticas. 

Em março de 2009, a Associação de Segu-
radoras dos Estados Unidos implementou 
um requerimento inédito que determina 
que todas as seguradoras devem avaliar os 
riscos associados à mudança climática que 
possam se apresentar às empresas segu-
radas e divulgar seus planos para a gestão 
desses riscos. Eles abrangem tanto riscos 
diretos dos impactos da mudança climá-
tica quanto riscos indiretos de iniciativas 
de políticas para mitigação da mudança 
climática. Do mesmo modo, a indústria de 
investimentos fi nanceiros está se mobi-
lizando para aumentar a divulgação de 
riscos climáticos em empresas de comércio 
público e, ao mesmo tempo, promover 
investimentos inteligentes ao clima.

Fonte: Equipe WDR.
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de modo equitativo. Isso requer a elabora-
ção de políticas climáticas progressivas e 
equitativas, com medidas transparentes de 
compensação para os mais pobres. Políticas 
fi scais ecológicas podem ser progressivas e 
desempenhar um importante papel de equi-
dade (Ekins; Dresner, 2004). A reciclagem 
de receitas decorrentes de taxas de carbono 
ou licenças leiloadas pode oferecer apoio 
aos cortes de impostos e promover estí-
mulo econômico. A criação de um fundo de 
reserva para a receita gerada a partir de taxas 
e licenças de carbono para esquemas de pro-
teção social pode aumentar a aceitação de 
reformas de cobrança de energia. Em diver-
sos países europeus, as receitas provenientes 
de cobranças sobre poluentes atmosféricos, 
lixos químicos e produtos tóxicos são abati-
das de impostos de renda e contribuições à 
seguridade social.

Liderar com base em exemplos.  Os criado-
res de políticas podem estabelecer normas 
sociais pela mudança do comportamento 
governamental. Tornar o governo mais eco-
logicamente correto pode desempenhar um 
importante papel comunicativo, além de 
proporcionar benefícios imediatos na redu-
ção de emissões e no estímulo à pesquisa e 
investimentos em novas tecnologias. Onde 
for viável, o governo também pode revisar 
instrumentos tais como acordos públicos 
para o apoio aos objetivos ecológicos.

Aprender com os desastres naturais relacio-
nados ao clima.  Desastres podem oferecer 
“oportunidades de foco” que geram mudan-
ças rápidas de políticas, embora o intervalo 
de oportunidade seja geralmente curto 

(Birkland, 2006). A onda de calor na Europa 
em 2003, o Furacão Katrina em 2005 e os 
incêndios fl orestais na Austrália em 2009 
acentuaram a atenção à mudança climática. 
Esses eventos podem proporcionar abertura 
para o governo tomar medidas que seriam 
impopulares em tempos normais (Comps-
ton; Bailey, 2008). A reconstrução pós-
-desastre também oferece a oportunidade 
de modifi car práticas anteriores e fundar 
comunidades e sociedades mais resilientes.

Aumentar a aceitação de políticas.  Ações 
governamentais rápidas e repentinas podem 
contornar grupos que preferem manter o 
status quo e criar uma sensação de inevita-
bilidade, se o impulso for mantido (Kerr, 
2006). Entretanto, uma abordagem grada-
tiva pode aumentar a aceitação de políticas, 
uma vez que, em geral, mudanças graduais 
de políticas geram menos atenção e resis-
tência. Isso poderia explicar por que gran-
des economias têm se mostrado lentas em 
iniciar a redução de emissões. Pequenas 
mudanças e acréscimos estabelecem a pla-
taforma de implementação de mudanças 
posteriores maiores. Nesse cenário, a pre-
visibilidade (obtida pelo estabelecimento 
da orientação em longo prazo das políticas 
governamentais) permite às partes envolvi-
das, dentro e fora do governo, identifi car os 
incentivos de que eles precisam para reo-
rientar suas atividades (“A major setback 
for clean air”, 2008).

Aprimorar a comunicação.  Estratégias 
de comunicação bem feitas não só podem 
ajudar a mudar comportamentos, mas tam-
bém mobilizar apoio político para reformas. 

“Já pensou em emigrar para fora do planeta? Para a Lua, Marte ou Vênus? Mas 

nosso planeta Terra é conhecido como o mais bonito de todos... Eu ainda prefi ro 

morar neste lindo lugar, com pássaros cantando por todos os lados, o aroma das 

fl ores no ar, verdes colinas e geleiras azuis. Então, por favor, vamos todos começar 

a trabalhar juntos para preservar a beleza da Mãe Terra. Juntem-se a mim, 

agora, para fazer um mundo melhor.” 

Giselle Lau Ching Yue, 9 anos, China
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Campanhas de informação pública têm sido 
vitais para o sucesso de reformas de subsí-
dios, mesmo quando os grupos que recebem 
os subsídios são mais bem organizados e 
mais poderosos do que os benefi ciários da 
reforma (consumidores e contribuintes). A 
comunicação deve se concentrar em preen-
cher lacunas de conhecimento e se dirigir a 
oposições de reforma que podem ter uma 
base racional. Por exemplo, a desmistifi ca-
ção de algumas percepções infundadas sobre 
aspectos negativos das políticas climáticas 
pode reduzir a incerteza e a oposição. Pesqui-
sas mostram que o receio de “correr para o 
fundo” e perder competitividade é exagerado 
e que o investimento em novas tecnologias 
verdes pode impulsionar o desenvolvimento 
de mercados de bens e serviços ambien-
tais (Janicke, 2001). Da mesma forma, a 
ênfase no fato de que as taxas ambientais 
não são apenas uma fonte de renda para o 
Estado, mas um elemento primordial para 
a mudança de comportamento, é essencial 
para o aumento da aceitação pública.

Lidar com as defi ciências estruturais de 
sistemas políticos 

Reforçar o pluralismo político.  Interesses 
pessoais, incluindo o receio de que políticas 
climáticas causem danos aos negócios ou à 
indústria, podem contribuir para a limitação 
do escopo e impacto de políticas climáticas. 
Entre as medidas para reduzir a atividade de 
grupos de interesse destinada a aprisionar 
ou sabotar políticas climáticas, está o reforço 
do pluralismo político. Isso pode apresentar 
impactos variados na mudança de políticas. 
Um número elevado de atores de veto pode 
ocasionar paralisia das políticas (Tsebelis, 
2002). O pluralismo político, por sua vez, 
reduz o lobby a portas fechadas e a corrup-
ção, uma vez que confere acesso e voz a in-
teresses compensatórios (Dolsak, 2001). Os 
interesses ambientais oprimiram os interes-
ses corporativos com a intenção de reduzir 
o rigor de políticas ambientais em segurança 
alimentar, padrões de portfólios de renová-
veis e regulamentação de resíduos (Vogel, 
2005; Bernauer; Caduff, 2004; Bernauer, 
2003). 

Pluralismo político pode também fomen-
tar coalizões de interesses ambientais para a 
mudança.

Promover a transparência.  O esclareci-
mento do custo da energia e de seus compo-
nentes (produção, importação, distribuição 
de subsídios e taxas) pode aumentar o apoio 
à reforma de mercados de energia. Na polí-
tica de mitigação, uma das grandes vanta-
gens da divulgação transparente dos custos 
da energia é que o custo adicional de car-
bono é colocado em termos relativos. A 
transparência tem tido serventia especial no 
aumento da conscientização pública sobre 
os custos de subsídios energéticos, na avalia-
ção de confl itos de escolha e na identifi cação 
de ganhadores e perdedores. Alguns países 
possuem sistemas de relatórios de subsídios 
para aumentar a compreensão do público 
sobre seus custos e benefícios (International 
Monetary Fund, 2008).

Difi cultar a reversão de políticas.  Ao difi -
cultarem a reversão de políticas, arranjos 
institucionais e políticos podem ajudar a 
evitar que ações climáticas vigentes sejam 
revertidas à fase de elaboração. Esses arran-
jos podem ocorrer sob a forma de emendas 
constitucionais e leis de mudança climática 
(Kydland; Prescott, 1977; Sprinz, 2008). 
Eles também podem incluir a criação de 
instituições independentes que visualizam 
o cenário em longo prazo, do mesmo modo 
que instituições monetárias controlam a 
infl ação.

O desenvolvimento de atitudes 
inteligentes em termos climáticos 
começa em casa

A busca por respostas adequadas à mudança 
climática tem se concentrado, há muito, na 
necessidade de uma aliança entre todos os 
países: um acordo mundial. Embora seja 
importante, o acordo mundial é apenas 
parte da solução. A mudança climática é, 
sem dúvida, um fracasso global de mercado, 
porém um fracasso articulado segundo causas 
e efeitos defi nidos localmente e mediado por 
circunstâncias específi cas de cada contexto.

Isso signifi ca que as políticas climáticas, 
tanto para mitigação quanto para adaptação, 
possuem fatores determinantes locais. Um 
estudo sobre a adoção de padrões de portfólio 
de renováveis nos estados norte-americanos 
mostra que o liberalismo político, o poten-
cial energético renovável e as concentrações 
locais de poluentes atmosféricos aumentam 
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a probabilidade de um Estado adotar os 
padrões. Já a intensidade das emissões de 
carbono tende a reduzir essa probabilidade 
(Matisoff, 2008). Regimes internacionais 
influenciam as políticas internas, mas o 
contrário também é verdadeiro. O compor-
tamento de cada país em delinear, adotar e 
implementar um acordo climático depende 
de incentivos internos. As normas políticas, 
as estruturas institucionais e os interesses 
pessoais infl uenciam a tradução de preceitos 
internacionais em diálogos e políticas inter-
nas, ao mesmo tempo que moldam o sistema 
internacional pelo estímulo a ações nacio-
nais (Davenport, 2008; Kunkel; Jacob; Busch, 
2006; Dolsak, 2001; Cass, 2005). A riqueza 
de um país, suas matrizes energéticas e suas 
preferências econômicas (tais como a pro-
pensão a respostas com base no mercado ou 
no Estado) defi nem a política de mitigação. 
Aos aspectos econômicos e administrativos, 
somam-se as considerações culturais e polí-
ticas, para a escolha entre taxação ou sistema 
de limite e comércio. Por causa da ausência de 
um mecanismo internacional de sanções, os 
incentivos para o alcance de metas e com-
promissos globais precisam ser encontrados 
internamente, com base em benefícios locais 
concentrados, tais como ar mais puro, trans-
ferência de tecnologia e segurança energética. 

A ação climática já está em andamento. 
Os países demonstraram diferentes níveis de 
comprometimento e desempenho na redu-
ção das emissões. Países pequenos, que, em 
teoria, teriam incentivos para agir livremente, 
dadas suas irrisórias contribuições à redução 
global de emissões, têm tomado mais medi-
das agressivas, até agora, do que os grandes 
atores. Em alguns países, medidas subnacio-
nais e respostas criadas internamente já estão 
afetando as políticas nacionais e o posicio-
namento de países no cenário mundial. O 
setor privado, por sua vez, está mostrando 
que práticas antigas podem dar lugar a novas 
visões (Quadro 8.12).

A reversão da inércia institucional que res-
tringe as políticas climáticas exige mudanças 
fundamentais na interpretação de informa-
ções e na tomada de decisões. Uma série de 
ações pode ser tomada internamente por 
governos nacionais e subnacionais, bem 
como pelo setor privado, pela imprensa e pela 
comunidade científi ca. Embora o estabeleci-
mento de um regime climático internacional 

efi caz seja uma preocupação justifi cada, ele 
não deve gerar uma atitude de “esperar para 
ver”, a qual só contribui para a inércia e res-
tringe as respostas.
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Glossário

Adaptação inadequada: Atividades ou 
ações que aumentam a vulnerabilidade à 
mudança climática.

Adaptação: Ajuste nos sistemas natural e 
humano em resposta a um estímulo climá-
tico real ou previsto ou a seus efeitos, o qual 
modera o prejuízo ou explora oportunida-
des benéfi cas. Podem-se distinguir vários 
tipos de adaptação, inclusive participativa 
e reativa, autônoma e planejada, pública e 
privada.

Adicionalidade: Refere-se ao ato de veri-
fi car se as compensações de emissão de 
carbono geradas por um projeto são acom-
panhadas de reduções adicionais àque-
las que, caso contrário, ocorreriam sem o 
incentivo fi nanceiro e técnico do MDL. As 
emissões da atividade, tais como teriam 
sido na ausência do projeto do MDL, cons-
tituem a linha básica em relação à qual se 
mede a adicionalidade. A criação e venda de 
compensações provenientes de um projeto 
do MDL sem adicionalidade poderão levar 
a um aumento de emissões na atmosfera 
relativo às emissões liberadas se o compra-
dor potencial da compensação reduzir dire-
tamente suas emissões por conta própria.

Água virtual: Volume de água direta ou 
indiretamente consumido na produção de 
um bem ou serviço.

Antropogênico: Causado diretamente por 
ação humana. Por exemplo, queimar com-
bustíveis fósseis para produzir energia leva 
a emissões de gases de efeito estufa (GEE) 
antropogênicos, ao passo que a deteriora-
ção natural da vegetação leva a emissões 
não antropogênicas.

Aprendizado social: É o processo mediante 
o qual as pessoas aprendem novo com-
portamento por meio de reforço aberto 

ou punição ou observando outros atores 
sociais no meio ambiente. Se as pessoas 
observarem resultados positivos e desejados 
para outros que exibem um determinado 
comportamento, estarão mais inclinadas 
a seguir tal modelo, bem como a imitar e 
adotar esse comportamento.

Avaliação de riscos: Metodologia padroni-
zada que consiste em identifi cação, quanti-
fi cação, redução e mitigação de riscos.

Avaliação integrada: Método de análise 
que combina resultados e modelos das 
ciências físicas, biológicas, econômicas e 
sociais, e as interações entre esses compo-
nentes em uma estrutura coerente, a fi m 
de projetar as consequências da mudança 
climática e as respostas de políticas relacio-
nadas a ela.

Bem público: Um bem cujo consumo não 
é exclusivo (sendo, portanto, impossível 
impedir que alguém goze do benefício) e 
não rival (de forma que o gozo do bene-
fício por parte do indivíduo não diminua 
a quantidade de benefícios disponíveis a 
outros). A mitigação da mudança climática 
é um exemplo de um bem público, uma 
vez que seria impossível impedir que um 
indivíduo ou Estado gozem do benefício de 
um clima estabilizado, o que não diminui 
a capacidade de outros de se benefi ciarem 
deste.

Biocombustível: Combustível produzido 
de matéria orgânica ou de óleos combus-
tíveis provenientes de plantas. Exemplos 
de biocombustível são: álcool, substância 
líquida escura derivada do processo de 
fabricação de papel, madeira e óleo de soja. 
Biocombustíveis de segunda geração: pro-
dutos como etanol e biodiesel derivados 
de material lenhoso por meio de processos 
químicos ou biológicos.
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diretamente em eletricidade; a tecnologia 
aplicada à criação e ao uso de células solares 
que constituem painéis solares.

Cenários SRES: Um conjunto de descri-
ções ou trama de possíveis futuros usados 
na modelagem correlata à mudança climá-
tica desenvolvido pelo IPCC. Os cenários 
são usados para projetar futuras emissões 
com base em suposições sobre mudanças na 
demografi a, na tecnologia e no desenvolvi-
mento social. Quatro famílias de cenários 
constituem o conjunto dos cenários SRES: 
A1, A2, B1 e B2. O A1 representa um mundo 
futuro de crescimento econômico muito 
rápido, população global que atinge o 
ponto de pico em meado do século e declina 
a seguir, bem como uma rápida introdução 
de tecnologias novas e mais efi cientes. Já 
A2 representa um mundo heterogêneo com 
aumento contínuo na população global 
e crescimento econômico regionalmente 
orientado que é mais fragmentado e mais 
lento do que em outras tramas. Por sua vez, 
B1 representa um mundo convergente com 
a mesma população global como na trama 
A1, mas com rápidas mudanças nas estru-
turas econômicas no sentido de uma eco-
nomia de serviço e informação, reduções 
em intensidade do material e introdução de 
tecnologias limpas e com recursos efi cien-
tes. Finalmente, B2 representa um mundo 
em que se enfatizam soluções locais à sus-
tentabilidade econômica, social e ambien-
tal, com aumento demográfi co contínuo 
(inferior ao A2) e desenvolvimento econô-
mico intermediário.

Coefi ciente Gini: Uma medida comumente 
usada de desigualdade da renda ou distri-
buição da riqueza, variando de 0 (igualdade 
perfeita) a 1.

Convenção-Quadro das Nações Unidas 
sobre Mudança Climática (UNFCCC): 
Convenção aprovada em maio de 1992 
com o objetivo último de “estabilização de 
concentrações de gases de efeito estufa na 
atmosfera em um nível que impeça uma 
interferência antropogênica perigosa com 
o sistema climático”.

Custos de transação: Custos associados 
ao intercâmbio de bens ou serviços adicio-
nais ao custo monetário ou preço do bem 
ou serviço. Entre os exemplos fi guram os 

Biodiversidade: A diversidade é a varie-
dade de todas as formas de vida, incluindo 
genes, populações, espécies e ecossistemas.

Cap and trade (limite e comércio): 
Uma abordagem para controlar emissões 
poluentes que combina mercado e regula-
mentação. O limite global de emissões (cap) 
é estabelecido por um período específi co. 
As partes individuais recebem alvarás (por 
meio de subsídio ou leilão) dando-lhes o 
direito legal de emitir poluição até o volume 
determinado nos alvarás. As partes têm a 
liberdade de comerciar alvarás de emissão, 
e o comércio produzirá lucros se partes 
diferentes tiverem diferentes reduções de 
custos da poluição marginal.

Capacidade de adaptação: A capacidade 
de um sistema de ajustar-se à mudança cli-
mática (incluindo variabilidade e extremos 
climáticos), a fi m de aproveitar as oportu-
nidades, moderar prejuízos potenciais ou 
enfrentar as consequências.

Capacidade de vencer difi culdades: Capa-
cidade de pessoas, organizações e sistemas 
que utilizam aptidões e recursos disponí-
veis para enfrentar e gerenciar condições 
adversas, emergências ou desastres. Refere-
se à capacidade de curto prazo em resposta 
a um evento, ao passo que a capacidade 
adaptativa diz respeito à capacidade de 
longo prazo de produzir mudanças sistemá-
ticas para reduzir o impacto da mudança 
climática.

Captação do carbono: Ações que perpe-
tuam um determinado nível de emissões de 
carbono. Por exemplo, a expansão de vias 
e rodovias tende a captar emissões de car-
bono provenientes de combustíveis fósseis 
durante décadas, salvo se houver políticas 
de compensação para limitar o uso de com-
bustíveis ou controlar o uso de veículos.

Captura e armazenamento do carbono 
(CAC): Um processo que consiste na sepa-
ração do CO2 de fontes industriais e rela-
cionadas com energia, transporte para um 
local de depósito e isolamento de longo 
prazo com relação à atmosfera.

Células fotovoltaicas (PV) solares : 
O campo da tecnologia e de pesqui-
sas relacionado com a conversão da luz 
solar, incluindo radiação ultravioleta, 
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incluindo patentes sobre novas tecnologias 
e os respectivos campos do direito.

Estacionariedade: A ideia de que os sis-
temas naturais fl utuam em um invólucro 
imutável de variabilidade, limitado pelo 
alcance de experiências anteriores.

Evapotranspiração: Parte importante do 
ciclo de recursos hídricos, é o processo 
combinado de evaporação da superfície da 
Terra (de fontes como o solo e volumes de 
água) e transpiração da vegetação (perda 
da água como vapor de plantas, principal-
mente por meio de suas folhas).

Feedback positivo: Quando uma variável 
em um sistema provoca mudanças em uma 
segunda variável, a qual, por sua vez, afeta 
a variável original; um feedback positivo 
intensifi ca o efeito inicial, e um negativo 
reduz o efeito.

Fertilização do carbono: A melhoria do 
cultivo de plantas como resultado da con-
centração de maior volume de dióxido de 
carbono (CO2) atmosférico. Dependendo 
do respectivo mecanismo de fotossíntese, 
certos tipos de plantas são mais sensíveis a 
mudanças na concentração atmosférica.

Florestamento: Plantar uma nova fl oresta 
em terra que nunca foi arborizada ou não 
passou por arborização recente.

Função de dano: No contexto da mudança 
climática, é a relação entre mudanças no 
clima e reduções na produção ou no con-
sumo ou perdas de ativos (incluindo poten-
cialmente ecossistemas ou saúde humana).

Fundo de Adaptação: O Fundo de Adapta-
ção foi criado para fi nanciar projetos e pro-
gramas de adaptação específi cos nos países 
em desenvolvimento que fazem parte do 
Protocolo de Kyoto. Esse Fundo é fi nan-
ciado com uma parcela da renda prove-
niente do Mecanismo de Desenvolvimento 
Limpo (MDL) e recebe fundos de outras 
fontes.

Ganha-ganha: Neste relatório, essa expres-
são refere-se a medidas benéficas para 
adaptação e mitigação (e desenvolvimento).

Gás de efeito estufa (GEE): Quaisquer gases 
atmosféricos que causam a mudança climá-
tica retendo o calor do sol na atmosfera da 

custos de pesquisa e informação ou os cus-
tos de policiamento e execução da lei.

Degradação fl orestal: A redução na bio-
massa fl orestal por meio de colheita ou prá-
ticas de uso do solo sustentáveis, inclusive 
corte de madeira, incêndio e outras pertur-
bações antropogênicas. 

Derivativos climáticos: Instrumentos 
fi nanceiros para reduzir o risco associado 
a condições climáticas adversas mediante, 
por exemplo, pagamentos associados a um 
evento atmosférico específi co (tal como 
um mês de agosto inusitadamente frio ou 
quente).

Dióxido de carbono (CO2): Gás que ocorre 
naturalmente, também subproduto da 
queima de combustíveis fósseis (depósi-
tos de carbono fóssil, tais como petróleo, 
gás e carvão), bem como da queima de 
biomassa, de mudanças no uso do solo e 
outros processos industriais. É o principal 
gás de efeito estufa antropogênico que afeta 
o equilíbrio radioativo da terra. Trata-se do 
gás de referência. Com base neste, outros 
gases de efeito estufa são medidos e, por-
tanto, têm um Potencial de Aquecimento 
Global de 1.

Dióxido de carbono equivalente (CO2e): 
Uma forma de expressar a quantidade de 
uma mescla de diferentes gases de efeito 
estufa. Montantes iguais de diferentes 
gases de efeito estufa produzem diferentes 
contribuições para o aquecimento global; 
por exemplo, uma emissão de metano na 
atmosfera tem cerca de 20 vezes o efeito de 
aquecimento que a mesma emissão de dió-
xido de carbono. O CO2  expressa a quan-
tidade de uma mescla de gases de efeito 
estufa em termos da quantidade de CO2 
que produziria o mesmo volume de aque-
cimento que uma mescla de gases. Ambas 
as emissões (fl uxos) e concentrações (esto-
ques) de gases de efeito estufa podem ser 
expressas em CO2e. O volume de gases de 
efeito estufa também pode ser expresso 
em termos de seu equivalente em carbono, 
multiplicando-se o volume de CO2e ou 
12/44.

Direitos de propriedade intelectual (IPR): 
Direitos de propriedade jurídica sobre cria-
ções artísticas ou comerciais da mente, 
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em interesses científi cos ou em políticas 
públicas verticais.

Inovação: A criação, assimilação ou explo-
ração de um bem ou serviço, processo ou 
método novos ou melhorados de forma 
signifi cativa.

Instituições:  Estruturas e mecanismos 
de ordem social e cooperação que regem 
o comportamento de um conjunto de 
indivíduos.

Intensidade de carbono: Tipicamente, o 
volume de emissões de carbono em toda a 
economia ou CO2 por unidade do PIB, ou 
seja, a intensidade do carbono do PIB. Pode 
também referir-se ao carbono emitido por 
dólar da produção bruta ou por dólar do 
valor agregado por uma determinada fi rma 
ou setor. Também usado para descrever o 
montante do carbono emitido por unidade 
de energia ou de combustíveis consumidos, 
ou seja, a intensidade de carbono da ener-
gia, a qual depende das fontes de energia, 
mescla de combustíveis e efi ciência das 
tecnologias. A intensidade do carbono do 
PIB é simplesmente o produto da média de 
intensidade de carbono em toda a econo-
mia da energia e da intensidade energética 
do PIB.

Limiar: No contexto da mudança cli-
mática, o nível acima no qual ocorre a 
mudança repentina ou rápida.

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL): Mecanismo do Protocolo de 
Kyoto por meio do qual os países desen-
volvidos podem financiar projetos de 
redução ou remoção de emissões de gases 
de efeito estufa nos países em desenvolvi-
mento e, portanto, receber créditos por 
isso, podendo solicitar limites obrigatórios 
sobre as próprias emissões. O MDL per-
mite a reali zação de projetos de redução de 
emissões de gases de efeito estufa nos paí-
ses signatários, mas não dispõe de metas de 
emissão nos termos do Protocolo de Kyoto.

Mitigação: Intervenção humana para redu-
zir as emissões ou aumentar os reservató-
rios de gases de efeito estufa.

Normas sociais: Valores implícitos ou 
explícitos, convicções e normas adota-
das por um grupo para autorregular o 

Terra e produzindo o efeito estufa. Os gases 
do efeito estufa mais comuns são dióxido 
de carbono (CO2), metano (CH4), óxido 
nitroso (N2O), ozônio (O3) e vapor d’água 
(H2O).

Geoengenharia: É a engenharia de grande 
escala de nosso meio ambiente para com-
bater ou neutralizar os efeitos da mudança 
climática. As medidas propostas compreen-
dem injeção de partículas na atmosfera 
superior para refl etir a luz solar e fertilizar 
os oceanos com ferro a fi m de aumentar a 
absorção de CO2 por parte das algas.

Gestão adaptável: Um processo sistemático 
para melhorar continuamente as políticas 
e práticas de gestão provenientes de lições 
aprendidas de resultados de políticas e prá-
ticas utilizadas anteriormente por meio de 
um enfoque explicitamente experimental.

Imposto verde: Imposto que visa aumen-
tar a qualidade ambiental, tributando ações 
que prejudicam o meio ambiente. 

Impulso tecnológico: A alocação de 
recursos de pesquisa e desenvolvimento 
motivados em grande parte pelo interesse 
científi co inerente e não pela demanda do 
mercado.

Incerteza: Expressão do grau em que um 
valor (tal como a situação futura do sistema 
climático) é desconhecido. A incerteza pode 
resultar da falta de informação ou do desa-
cordo a respeito do que é conhecido ou até 
mesmo conhecível. Pode assumir muitos 
tipos de fontes, de erros quantifi cáveis nos 
dados a projeções de incertezas do com-
portamento humano. Portanto, a incer-
teza pode ser representada por medidas 
quantitativas (por exemplo, uma série de 
valores calculados por vários modelos) ou 
por declarações qualitativas (por exemplo, 
refl etindo um julgamento abalizado). No 
entanto, em economia, a incerteza refere-
se à incerteza knightiana, não comensu-
rável. Não há contraste para o risco, no 
qual a ocorrência de certos eventos é asso-
ciada a uma distribuição de probabilidade 
conhecível.

Influência do mercado: A alocação de 
recursos para pesquisa e desenvolvimento 
(P&D) com base na demanda do mercado 
de produtos e serviços, em vez de basear-se 
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im -plantação (RDD&D) de novos métodos, 
tecnologias, equipamento e produtos.

Plano de Ação de Bali: Plano bienal lan-
çado na Conferência de 2007 das Nações 
Unidas sobre Mudança Climática, reali-
zada em Bali, na Indonésia, para negociar 
uma ação de cooperação de longo prazo 
sobre mudança climática além de 2010, 
bem como chegar a um acordo sobre resul-
tados na Dinamarca, em 2009. Esse plano 
tem quatro pilares: mitigação, adaptação, 
fi nanciamento e tecnologia.

Princípio do poluidor pagador: Princípio 
da lei sobre meio ambiente segundo o qual 
o poluidor deve arcar com o custo da polui-
ção. Portanto, o poluidor é responsável pelo 
custo de medidas destinadas a prevenir e 
controlar a poluição.

Princípio preventivo: Um princípio 
segundo o qual, na ausência de certeza 
científi ca de que prejuízo grave ou irre-
versível não ocorreria como resultado de 
uma ação ou política, o ônus da prova recai 
sobre aqueles que favorecem a ação ou polí-
tica. O artigo 3o da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC) estipula que as partes devem 
adotar medidas de precaução para prever, 
evitar ou minimizar as causas da mudança 
climática e mitigar seus efeitos negativos. 
Quando surgirem ameaças de danos sérios 
ou irreversíveis, a falta de plena certeza 
científi ca não deve ser usada como razão 
para postergar essas medidas, levando em 
conta que as políticas e medidas adotadas 
para enfrentar a mudança climática devem 
ser efi cazes em função dos custos, de modo 
a assegurar benefícios mundiais ao menor 
custo possível.

Programas Nacionais de Adaptação à 
Ação (Napa): Documentos preparados 
pelos países menos desenvolvidos (LDC) 
que identifi cam as atividades destinadas a 
atender a necessidades urgentes e imediatas 
de adaptação à mudança climática.

Projeto que inclui necessidade de agir ape-
sar das incertezas (no regrets project): No 
contexto da mudança climática, trata-se de 
um projeto que gera benefícios sociais e/ou 
econômicos líquidos, independentemente 
de o projeto afetar o clima ou vice-versa.

comportamento por meio da pressão de 
iguais; o marco usado pelos indivíduos 
para avaliar o que é comportamento acei-
tável ou inaceitável.

Painel Intergovernamental sobre 
Mudança Climática (IPCC):  Criado em 
1988 pela Organização Meteorológica 
Mundial e pelo Programa das Nações Uni-
das para o Meio Ambiente, o IPCC pes-
quisa as publicações científi cas e técnicas 
em âmbito mundial e publica relatórios 
sobre avaliações amplamente reconhecidas 
como as fontes de informação mais confi á-
veis existentes sobre mudança climática. O 
IPCC também prepara metodologias e res-
ponde a solicitações específi cas de órgãos 
subsidiários da Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC). O IPCC é independente da 
UNFCCC.

Partes do Anexo I: Incluem os países 
industrializados membros da Organização 
para a Cooperação Econômica e Desenvol-
vimento (OCDE) em 1992, mais os países 
com economias em transição (Partes da 
EIT), incluindo a Federação Russa, os Esta-
dos bálticos e vários Estados da Europa 
Central e Oriental. Comprometeram-se a 
limitar as emissões de gases de estufa. Não 
Partes do Anexo I: grupo de países prin-
cipalmente em desenvolvimento sem tais 
compromissos, os quais, ao contrário, reco-
nheceram obrigações gerais para formular 
e implementar programas nacionais sobre 
mitigação adaptação.

Pegada de carbono: O volume de emissões 
de carbono associado a uma determinada 
atividade ou a todas as atividades de uma 
pessoa ou organização. A pegada de car-
bono pode ser medida de muitas formas e 
pode incluir emissões indiretas geradas em 
toda a cadeia de produção de insumos em 
uma atividade.

Perda de peso morto: Custo que não pro-
duz benefícios.

Período de retorno: O tempo médio entre 
ocorrências de um determinado evento.

Pesquisa, desenvolvimento, demons-
tração e implantação (RDD&D): Pes-
qui sa, desenvolvimento, demonstração e 
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removem o dióxido de carbono por meio 
da fotossíntese.

Resiliência: A capacidade de um sistema 
social ou ecológico de absorver distúrbios, 
retendo a mesma estrutura básica e modos 
de funcionamento; a capacidade de auto-
-organização; e a capacidade de adaptar-se 
ao estresse e à mudança.

Resseguro: A transferência de uma parcela 
dos riscos do seguro principal para uma 
camada secundária de seguradores (resse-
guradores); essencialmente é um “seguro 
para seguradores”.

Seguro relacionado com o índice climá-
tico: Seguro no qual a indenização (ou o 
pagamento) se baseia na implementação de 
valores pré-acordados de um índice de um 
parâmetro climático específi co, medido em 
um determinado período e uma determi-
nada estação climática. Esse seguro pode 
ser estruturado para proteger contra imple-
mentações do índice que sejam tão altas ou 
tão baixas que venham a causar perdas de 
cultivos. A indenização é calculada com 
base em uma importância pré-acordada 
por unidade do índice (por exemplo, US$/
milímetro de pluviosidade).

Sensibilidade climática: A mudança na 
temperatura média global da superfície 
em resposta à duplicação da concentração 
atmosférica de CO2e. Um parâmetro-chave 
para transformar as emissões previstas em 
projeções de aquecimento e, portanto, de 
impactos.

Sequestro: No contexto climático, é o pro-
cesso de remover o carbono da atmosfera 
e depositá-lo em reservatórios, tais como 
novas fl orestas, carbono do solo ou depósito 
subterrâneo. Sequestro biológico: a remoção 
do CO2 da atmosfera e depósito em maté-
ria orgânica por meio de mudança do uso 
da terra, fl orestamento, refl orestamento, 
depósito do carbono em aterros sanitários 
e práticas que melhorem o carbono do solo 
na agricultura.

Serviços do ecossistema: Processos ou 
funções do ecossistema com valor para os 
indivíduos ou sociedade, como provisão de 
alimentos, purifi cação da água e oportuni-
dades de lazer.

Proteção social: O conjunto de interven-
ções públicas destinadas a apoiar os mem-
bros mais pobres e mais vulneráveis da 
sociedade, bem como ajudar os indivíduos, 
famílias e comunidades a gerenciar o risco 
– por exemplo, programas de seguro contra 
desemprego, renda complementar e servi-
ços sociais.

Protocolo de Kyoto: Acordo no âmbito 
da Convenção-Quadro das Nações Uni-
das sobre Mudança Climática (UNFCCC), 
aprovado em 1997 em Kyoto, no Japão, 
pelas partes na UNFCCC. Contém com-
promissos juridicamente obrigatórios para 
reduzir emissões de gases de efeito estufa 
por parte dos países desenvolvidos.

Redes de proteção: Mecanismos destina-
dos a proteger as pessoas contra o impacto 
de choques, tais como inundações, seca, 
desemprego, doença ou morte do principal 
provedor do domicílio.

Redimensionamento: Método que tira 
informação de escala local a regional (de 10 
a 100 km) de modelos de projeção climá-
tica de escala maior (200+ km) ou análises 
de dados. O redimensionamento dinâmico 
utiliza modelos de alta resolução para apli-
cação em uma determinada região dentro 
de um modelo global de grande escala; o 
redimensionamento estatístico usa relações 
estatísticas que vinculam variáveis atmos-
féricas de grande escala com variáveis cli-
máticas locais ou regionais.

Redução das Emissões causadas pelo Des-
matamento e pela Degradação Florestal 
(Redd): A Redd refere-se a um conjunto 
de ações destinadas a reduzir nas terras 
cobertas de fl orestas as emissões de gases de 
efeito estufa. Os incentivos fi nanceiros da 
Redd são potencialmente parte da resposta 
de política à mudança climática.

Redução/ver mitigação.

Refl orestamento: Plantação de fl orestas em 
terras anteriormente cobertas de fl orestas, 
mas convertidas para outro uso.

Reservatório de carbono: Qualquer 
processo, atividade ou mecanismo que 
remova o dióxido de carbono da atmos-
fera. As fl orestas e outros tipos de vegeta-
ção são considerados reservatórios porque 
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científi cos e tecnológicos sejam acessíveis a 
uma ampla série de usuários.

Unidades de quantidade atribuída (AAU): 
O volume total de gases de efeito estufa – 
medidos em toneladas de CO2e – que se 
permite a cada país do Anexo 1 emitir na 
primeira fase do Protocolo de Kyoto.

Uso destrutivo da água: A água removida 
de suprimentos disponíveis sem retorno ao 
sistema de recursos hídricos (por exemplo, 
água usada na fabricação, agricultura e pre-
paração de alimentos que não é devolvida 
a um córrego, rio ou usina de tratamento 
da água).

Uso do solo, mudança de uso do solo e de 
fl orestas (LULUCF): Conjunto de ativida-
des, incluindo o uso do solo por parte do 
ser humano, mudança no uso do solo e 
atividades fl orestais que provocam tanto 
emissões como remoção da atmosfera de 
gases de efeito estufa. Categoria usada 
para reportar inventários de gases de efeito 
estufa.

Vazamento: No contexto da mudança cli-
mática, é o processo pelo qual as emissões 
fora de uma área do projeto de mitigação 
aumentam como resultado de atividades 
de redução de emissões dentro da área do 
projeto, reduzindo assim a efi ciência do 
projeto.

Vulnerabilidade (também vulnerabilidade 
climática): O grau em que um sistema é 
suscetível a efeitos adversos da mudança 
climática e não tem condições de enfrentá-
los, incluindo variabilidade e extremos cli-
máticos. A vulnerabilidade é uma função 
do caráter, da magnitude e do ritmo da 
mudança climática e variabilidade a que o 
sistema está exposto, bem como a sensibili-
dade e capacidade de adaptação do sistema.

Sistema de alerta antecipado: Mecanismo 
que produz e divulga informação de alerta 
oportuno e significativo para capacitar 
indivíduos, comunidades e organizações 
ameaçados por um perigo a se preparar e 
agir de forma apropriada e com tempo sufi -
ciente para reduzir a possibilidade de dano 
ou perda.

Suplementariedade: O Protocolo de Kyoto 
estipula que o comércio de emissões e as 
atividades de implementação conjunta 
devem complementar políticas domésti-
cas (por exemplo, impostos sobre energia, 
padrões de efi ciência de combustíveis) ado-
tadas pelos países desenvolvidos para redu-
zir as emissões de gases de efeito estufa. 
Em certas defi nições de suplementariedade 
propostas, os países desenvolvidos preci-
sarão alcançar uma determinada parcela 
de suas metas internas de redução, o que 
é matéria de negociação e esclarecimento 
pelas partes.

Taxa de desconto:  A taxa pela qual os 
indivíduos ou as empresas compensam o 
consumo ou bem-estar atual versus futuro, 
geralmente expressa como porcentagem.

Tomada firme de decisões: Diante da 
incerteza, escolher não a medida ou polí-
tica que seria a melhor no mundo futuro 
mais provável, mas a que seria aceitável em 
uma diversidade de possíveis futuros. Esse 
processo inclui avaliar opções para mini-
mizar o desapontamento previsto em uma 
diversidade de modelos, suposições e perda 
de funções, em vez de maximizar retornos 
em um único futuro provável.

Transferência de tecnologia: O processo 
de intercâmbio de aptidões, conhecimen-
tos, tecnologias e métodos de fabricação 
para assegurar que os desenvolvimentos 
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Tabela A1 Emissões relativas a energia e intensidade de carbono

Emissões de dióxido de carbono (CO2)
Emissões não CO2 

(CH4, N2O) Intensidade de carbono

Total anual Mudança Per capita

Parcela do 
total 

mundial 
anual

Emissões 
cumulativas 
desde 1850 Total anual Energia Renda

Toneladas (milhões) % Toneladas %
Toneladas 
(bilhões)

Toneladas de CO2 
equivalente (milhões)

Toneladas de CO2 
por tonelada de óleo 

equivalente
Toneladas de CO2 por 
milhar de US$ do PIB

1990 2005 1990–2005a 1990 2005 2005 1850–2005 1990 2005 1990 2005 1990 2005

Argélia 68 91 33,3 2,7 2,8 0,34 2,8 9,6 15,5 2,86 2,63 0,44 0,39
Argentina 105 142 35,3 3,2 3,7 0,54 5,6 10,0 19,1 2,28 2,24 0,43 0,34
Austrália 260 377 45,0 15,2 18,5 1,42 12,5 27,5 38,8 2,97 3,12 0,65 0,58
Áustria 58 77 33,6 7,5 9,4 0,29 4,3 1,4 1,4 2,31 2,27 0,28 0,28
Bielo-Rússia 108 61 –43,8 10,6 6,2 0,23 4,0 2,9 3,3 2,55 2,26 1,65 0,73
Bélgica 109 112 2,7 10,9 10,7 0,42 10,4 2,8 2,4 2,19 1,81 0,44 0,34
Brasil 195 334 70,8 1,3 1,8 1,26 8,8 10,9 14,7 1,40 1,54 0,18 0,21
Bulgária 75 46 –38,7 8,6 6,0 0,17 3,0 6,0 4,8 2,61 2,30 1,13 0,64
Canadá 433 552 27,5 15,6 17,1 2,08 23,8 41,0 57,8 2,07 2,02 0,58 0,49
Chile 32 59 81,7 2,5 3,6 0,22 1,8 2,4 3,4 2,30 1,99 0,37 0,30
China 2.211 5.060 128,9 1,9 3,9 19,06 94,3 192,9 218,7 2,56 2,94 1,77 0,95
Colômbia 45 61 34,0 1,4 1,4 0,23 2,2 5,1 7,1 1,83 2,12 0,26 0,23
República Tcheca 154 118 –23,3 14,9 11,5 0,44 10,7b 10,9 7,2 3,14 2,61 0,92 0,57
Dinamarca 51 48 –5,9 9,9 8,8 0,18 3,4 0,9 1,6 2,84 2,43 0,39 0,26
Egito, Rep. Árabe do 81 149 83,3 1,5 2,0 0,56 3,2 8,5 16,0 2,54 2,43 0,45 0,45
Finlândia 55 55 0,7 11,0 10,6 0,21 2,3 1,4 1,8 1,92 1,61 0,47 0,35
França 355 388 9,3 6,3 6,4 1,46 31,7 16,3 13,2 1,56 1,41 0,25 0,21
Alemanha 968 814 –15,9 12,2 9,9 3,06 117,8c 47,8 28,9 2,72 2,36 0,49 0,32
Grécia 71 96 35,6 6,9 8,6 0,36 2,6 4,6 5,8 3,18 3,08 0,34 0,29
Hungria 71 58 –18,3 6,8 5,7 0,22 4,1 6,0 5,4 2,47 2,07 0,55 0,34
Índia 597 1.149 92,6 0,7 1,1 4,33 28,6 53,1 89,2 1,87 2,14 0,58 0,47
Indonésia 151 349 131,7 0,8 1,6 1,31 6,8 41,2 58,8 1,46 1,98 0,41 0,49
Irã, Rep. Islâmica do 178 431 142,3 3,3 6,2 1,62 8,6 24,4 64,9 2,58 2,73 0,52 0,67
Iraque 61 99 62,0 3,3 3,5 0,37 2,2 4,1 3,3 3,21 3,31  ..  ..
Irlanda 31 44 41,7 8,8 10,5 0,16 1,6 1,3 1,8 3,00 2,89 0,50 0,28
Israel 34 60 78,3 7,2 8,6 0,23 1,5 0,2 0,4 2,77 2,83 0,41 0,38
Itália 398 454 14,0 7,0 7,7 1,71 17,9 16,8 18,5 2,69 2,44 0,30 0,28
Japão 1.058 1.214 14,8 8,6 9,5 4,57 46,1 10,0 7,1 2,38 2,30 0,33 0,31
Cazaquistão 233 155 –33,6 14,3 10,2 0,58 9,9d 28,8 13,2 3,17 2,73 2,01 1,17
Coreia, Rep. Dem. da 114 73 –35,5 5,6 3,1 0,28 5,9e 26,9 27,3 3,43 3,42  ..  ..
Coreia, Rep. da 227 449 97,6 5,3 9,3 1,69 9,0e 6,6 7,7 2,43 2,11 0,50 0,44
Kuwait 27 76 184,0 12,7 30,1 0,29 1,6 5,4 9,1 3,36 2,71  .. 0,67
Líbia 37 47 28,8 8,4 7,9 0,18 1,3   ..   .. 3,16 2,65  .. 0,63
Malásia 52 138 163,9 2,9 5,4 0,52 2,7e   ..   .. 2,24 2,09 0,43 0,46
México 293 393 33,9 3,5 3,8 1,48 12,5 47,9 86,1 2,38 2,22 0,38 0,33
Marrocos 20 41 111,2 0,8 1,4 0,16 0,9   ..   .. 2,72 3,08 0,29 0,39
Holanda 158 183 15,6 10,6 11,2 0,69 8,3 3,3 2,6 2,36 2,22 0,41 0,32
Nigéria 68 97 43,0 0,7 0,7 0,36 2,3 25,8 66,2 0,95 0,92 0,49 0,39
Noruega 30 38 27,9 7,0 8,2 0,14 1,9 0,9 1,7 1,39 1,15 0,22 0,17
Paquistão 61 118 94,1 0,6 0,8 0,45 2,4e 7,5 12,5 1,40 1,55 0,34 0,35
Filipinas 36 77 113,1 0,6 0,9 0,29 1,9 3,6 2,6 1,38 1,76 0,24 0,31
Polônia 349 296 –15,3 9,2 7,8 1,11 22,6 23,5 20,9 3,50 3,19 1,14 0,57
Portugal 40 63 59,1 4,0 6,0 0,24 1,7 1,1 1,7 2,30 2,32 0,26 0,30
Catar 14 44 202,1 30,8 54,6 0,16 0,9   ..   .. 2,21 2,71  .. 0,77
Romênia 167 91 –45,5 7,2 4,2 0,34 6,9 24,5 13,2 2,67 2,37 0,91 0,45
Federação Russa 2.194 1.544 –29,6 14,8 10,8 5,81 92,5d 406,4 206,4 2,50 2,35 1,17 0,91
Arábia Saudita 169 320 89,6 10,3 13,8 1,21 7,4 2,3 3,9 2,75 2,28 0,54 0,65
Sérvia 59 50 –14,3 7,8 6,8 0,19   ..   ..   .. 3,02 3,13  .. 0,78
Cingapura 29 43 49,7 9,5 10,1 0,16 1,4 0,2 0,8 2,16 1,39 0,39 0,23
República da Eslováquia 57 38 –32,8 10,8 7,1 0,14 3,2b 1,7 1,6 2,67 2,03 0,86 0,45
África do Sul 255 331 29,9 7,2 7,1 1,25 14,1 10,6 12,5 2,79 2,59 0,93 0,83
Espanha 208 342 64,7 5,3 7,9 1,29 10,0 5,3 6,6 2,28 2,36 0,27 0,29
Suécia 53 51 –4,5 6,2 5,7 0,19 4,1 2,1 2,2 1,12 0,98 0,25 0,18
Suíça 41 45 9,0 6,2 6,1 0,17 2,4 0,7 0,6 1,67 1,67 0,18 0,17
República Árabe Síria 32 48 51,6 2,5 2,6 0,18 1,2   ..   .. 2,72 2,62 0,85 0,64
Tailândia 79 214 172,6 1,4 3,4 0,81 3,9 13,0 19,2 1,79 2,13 0,35 0,48
Turquia 129 219 70,3 2,3 3,0 0,82 5,3 26,1 56,6 2,43 2,56 0,31 0,29
Turquemenistão 47 42 –11,3 12,8 8,6 0,16 2,1d 19,7 46,4 2,38 2,51  ..  ..
Ucrânia 681 297 –56,4 13,1 6,3 1,12 22,6d 139,7 118,4 2,68 2,07 1,63 1,13
Emirados Árabes Unidos 52 112 114,1 28,0 27,3 0,42 2,2 20,1 40,0 2,26 2,45 0,60 0,57
Reino Unido 558 533 –4,4 9,7 8,8 2,01 68,1 36,9 27,0 2,63 2,27 0,42 0,28
Estados Unidos 4.874 5.841 19,9 19,5 19,7 22,00 324,9 298,8 242,8 2,53 2,49 0,61 0,47
Uzbequistão 120 110 –8,4 5,9 4,2 0,41 6,9d 28,1 40,3 2,59 2,34 2,93 2,10
Venezuela, R. B. de 112 150 33,4 5,7 5,6 0,56 5,3 30,5 46,3 2,56 2,48 0,59 0,57
Vietnã 17 81 376,5 0,3 1,0 0,31 1,5e 3,5 4,9 0,70 1,58 0,28 0,45
Mundo 20.693t 26.544t 28,3w 4,0w 4,2w 100,00w 1.169,1s 1.861,0t 1.978,9t 2,39w 2,35w 0,57w 0,47w
Baixa renda 549 707 28,9 0,7 0,6 2,66 24,0 115,5 256,4 1,38 1,26 0,46 0,38
Média renda 9.150 12.631 38,0 2,6 3,0 47,59 395,1 1.168,3 1.279,4 2,41 2,49 0,80 0,61
Alta renda 10.999 13.207 20,1 11,8 12,7 49,75 750,1 577,2 557,1 2,44 2,32 0,47 0,39
União Europeia 15 3.122 3.271 4,8 8,6 8,5 12,32 284,8 142,1 115,7 2,36 2,11 0,36 0,28
OCDE 11.121 12.946 16,4 10,7 11,1 48,77 764,7 644,6 651,4 2,46 2,33 0,47 0,37
a Indica mudança de porcentagem emissões de CO2 entre 1990 e 2005. 
b A parcela das emissões cumulativas para a República Tcheca e República da Eslováquia antes de 1992 foi calculada com base em sua parcela do total de emissões combinadas durante 1992-2006. 
c A parcela das emissões cumulativas para a Alemanha antes de 1991 foi calculada com base no total para a República Democrática da Alemanha e a República Federal da Alemanha, e 
combinadas com as emissões para a Alemanha entre 1991 e 2006. 
d A parcela de emissões cumulativas para Bielo-Rússia, Federação Russa, Cazaquistão, Turquemenistão, Ucrânia e Uzbequistão antes de 1992 foi calculada com base na parcela de emissões 
combinadas dos países da ex-União Soviética durante 1992-2006. 
e As emissões para a República Democrática da Coreia e a República da Coreia baseiam-se em dados para a Coreia Unida antes de 1950. As emissões para o Paquistão e Bangladesh 
baseiam-se em dados para o Paquistão Oriental e Ocidental antes de 1971. Emissões para a Malásia incluem a parcela das emissões da Malásia da Federação Malaia. As emissões para o 
Vietnã incluem as emissões para a República Democrática do Vietnã e a República do Vietnã do Sul.
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Tabela A2 Emissões baseadas no solo
Tabela  A2a Emissões de CO2 por desmatamento

Média anual

Parcela média totalEmissões totais Per capita

Toneladas (milhões) Classifi cação Toneladas Classifi cação %

1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a 1990–2005a

Argentina 33 25 0,9 48 0,6
Bolívia 139 7 15,2 1 2,5
Brasil 1.830 1 9,8 5 32,4
Camboja 84 10 6,0 13 1,5
Camarões 70 12 3,9 18 1,2
Canadá 70 12 2,2 29 1,2
China 57 18 0,0 83 1,0
Congo, Dem. Rep. do 176 4 3,0 24 3,1
Equador 84 10 6,5 12 1,5
Guatemala 62 16 4,9 17 1,1
Honduras 48 20 7,0 10 0,8
Indonésia 1.459 2 6,6 11 25,9
Malásia 139 7 5,4 15 2,5
México 40 23 0,4 63 0,7
Mianmar 158 5 3,3 20 2,8
Nigéria 158 5 1,1 40 2,8
Papua-Nova Guiné 44 21 7,2 8 0,8
Peru 70 12 2,6 27 1,2
Filipinas 70 12 0,8 50 1,2
Federação Russa 58 17 0,4 61 1,0
Tanzânia 51 19 1,3 35 0,9
Turquia 34 24 0,5 58 0,6
Venezuela, R. B. de 187 3 7,0 9 3,3
Zâmbia 106 9 9,3 6 1,9
Zimbábue 40 22 3,1 22 0,7
a Os dados são uma média para o período de 1990-2005.

Tabela  A2b Emissões de não CO2 (metano (CH4), óxido nitroso (N2O) da agricultura

Total anual Parcela do total Per capita

Toneladas de CO2 equivalente (milhões) % Toneladas de CO2 equivalente Classifi cação

1990 2005 2005 1990 2005 1990 2005

Argentina 114 139 2,3 3,5 3,6 6 7
Austrália 97 110 1,8 5,7 5,4 4 4
Bangladesh 60 80 1,3 0,5 0,5 77 70
Bolívia 22 46 0,8 3,3 5,0 7 5
Brasil 426 591 9,7 2,9 3,2 8 8
Canadá 57 73 1,2 2,1 2,3 15 10
China 905 1.113 18,3 0,8 0,9 62 48
Colômbia 61 89 1,5 1,8 2,1 19 11
Congo, Dem. Rep. do 36 75 1,2 0,9 1,3 53 21
Etiópia 39 55 0,9 0,8 0,7 60 58
França 110 103 1,7 1,9 1,7 18 15
Alemanha 110 84 1,4 1,4 1,0 32 37
Índia 330 403 6,6 0,4 0,4 84 83
Indonésia 106 132 2,2 0,6 0,6 73 66
México 67 77 1,3 0,8 0,7 61 57
Mianmar 50 78 1,3 1,2 1,6 38 16
Nigéria 75 115 1,9 0,8 0,8 63 52
Paquistão 58 79 1,3 0,5 0,5 76 73
Federação Russa 222 118 1,9 1,5 0,8 25 50
Tailândia 79 89 1,5 1,4 1,4 27 18
Turquia 80 76 1,3 1,4 1,1 29 31
Reino Unido 54 48 0,8 0,9 0,8 57 54
Estados Unidos 427 442 7,3 1,7 1,5 20 17
Venezuela, R. B. de 47 52 0,9 2,4 1,9 11 12
Vietnã 48 65 1,1 0,7 0,8 67 55
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Tabela A3 Fornecimento total primário de energia

Fornecimento total primário de energia Consumo de eletricidade

Índice de 
eletrifi caçãoTotal anual

Divisão de combustíveis fósseis TPES
Divisão de energia 
renovável em TPES

Divisão de 
energia
nuclear

em TPES Per capita% of total % of total

Toneladas de óleo 
equivalentes (milhões) Carvão

Gás 
natural Óleo

Hidráulica, 
solar, eólica 
e geotérmica

Biomassa e 
refugos % do total

quilowatts-
-hora %

mudança
% da

população

1990 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 1990–2006a 2000–2006b

Albânia 2,7 2,3 1,1 0,6 66,8 19,1 10,1 0,0 961 84,0 ..
Argélia 23,9 36,7 1,9 65,2 32,6 0,1 0,2 0,0 870 60,6 98
Angola 6,3 10,3 0,0 6,4 27,5 2,2 63,9 0,0 153 155,5 15
Argentina 46,1 69,1 1,1 49,3 38,0 4,7 3,7 2,9 2.620 100,7 95
Armênia 7,9 2,6 0,0 53,1 15,2 6,1 0,0 26,6 1.612 –40,7 ..
Austrália 87,7 122,5 43,9 19,1 31,6 1,3 4,1 0,0 11.309 34,6 100
Áustria 25,1 34,2 11,8 21,8 42,0 9,6 13,1 0,0 8.090 32,5 100
Azerbaijão 26,1 14,1 0,0 63,5 34,4 1,5 0,0 0,0 2.514 –2,7 ..
Barein 4,8 8,8 0,0 75,4 24,6 0,0 0,0 0,0 12.627 92,1 99
Bangladesh 12,8 25,0 1,4 46,6 17,8 0,5 33,7 0,0 146 221,2 32
Bielo-Rússia 42,3 28,6 0,1 60,3 31,5 0,0 4,9 0,0 3.322 –24,2 ..
Bélgica 49,7 61,0 7,8 24,6 40,1 0,1 5,9 19,9 8.688 36,2 100
Benin 1,7 2,8 0,0 0,0 37,1 0,0 61,1 0,0 69 104,5 22
Bolívia 2,8 5,8 0,0 27,5 55,5 3,2 13,8 0,0 485 76,9 64
Bósnia-Herzegóvina 7,0 5,4 62,4 5,9 22,3 9,3 3,4 0,0 2.295 –24,6 ..
Botsuana 1,3 2,0 32,5 0,0 36,6 0,0 23,2 0,0 1.419 96,0 39
Brasil 140,0 224,1 5,7 7,8 40,2 13,4 29,6 1,6 2.060 41,5 97
Brunei Darussalam 1,8 2,8 0,0 73,1 26,9 0,0 0,0 0,0 8.173 87,7 99
Bulgária 28,8 20,7 34,1 14,0 24,7 1,9 3,9 24,6 4.315 –9,3 ..
Camboja 0,0 5,0 0,0 0,0 28,4 0,1 71,3 0,0 88 .. 20
Camarões 5,0 7,1 0,0 0,0 16,3 4,5 79,2 0,0 186 –3,1 47
Canadá 209,5 269,7 10,2 29,5 35,3 11,4 4,7 9,5 16.766 3,8 100
Chile 14,1 29,8 13,3 21,9 38,3 9,9 15,9 0,0 3.207 157,3 99
China 863,2 1.878,7 64,2 2,5 18,3 2,2 12,0 0,8 2.040 299,1 99
   Hong Kong, China 10,7 18,2 38,6 13,2 44,9 0,0 0,3 0,0 5.883 40,8 ..
Colômbia 24,7 30,2 8,2 20,3 45,0 12,2 14,9 0,0 923 11,6 86
Congo, Rep. Dem. do 11,9 17,5 1,5 0,0 3,1 3,9 92,4 0,0 96 –19,9 6
Congo, Rep. do 0,8 1,2 0,0 1,6 35,2 2,7 57,5 0,0 155 –8,2 20
Costa Rica 2,0 4,6 0,9 0,0 47,6 35,8 15,5 0,0 1.801 65,7 99
Costa do Marfi m 4,4 7,3 0,0 18,8 16,9 1,8 63,8 0,0 182 21,3 ..
Croácia 9,1 9,0 7,0 26,2 51,5 5,8 4,1 0,0 3.635 21,5 ..
Cuba 16,8 10,6 0,2 8,3 79,5 0,1 11,9 0,0 1.231 1,6 96
Chipre 1,6 2,6 1,4 0,0 96,4 1,7 0,5 0,0 5.746 78,9 ..
República Tcheca 49,0 46,1 45,2 16,4 21,4 0,5 4,0 14,8 6.511 16,6 ..
Dinamarca 17,9 20,9 26,2 21,7 39,4 2,6 12,9 0,0 6.864 15,5 100
República Dominicana 4,1 7,8 6,4 3,5 70,4 1,5 18,0 0,0 1.309 242,1 93
Equador 6,1 11,2 0,0 5,0 83,2 5,5 5,2 0,0 759 58,5 90
Egito, Rep. Árabe do 32,0 62,5 1,4 44,4 50,0 1,9 2,3 0,0 1.382 100,2 98
El Salvador 2,5 4,7 0,0 0,0 44,0 24,4 31,6 0,0 721 95,9 80
Eritreia .. 0,7 0,0 0,0 26,9 0,0 73,1 0,0 49 .. 20
Estônia 9,6 4,9 57,0 16,5 15,1 0,2 10,7 0,0 5.890 0,0 ..
Etiópia 15,0 22,3 0,0 0,0 8,8 1,3 90,0 0,0 38 91,5 15
Finlândia 28,7 37,4 13,7 10,4 28,2 2,7 20,4 15,9 17.178 37,6 100
França 227,6 272,7 4,8 14,5 33,3 1,9 4,4 43,0 7.585 26,9 100
Gabão 1,2 1,8 0,0 5,8 33,4 4,5 56,4 0,0 1.083 13,9 48
Geórgia 12,3 3,3 0,3 41,3 23,5 14,0 19,3 0,0 1.549 –42,1 ..
Alemanha 355,6 348,6 23,6 22,8 35,4 1,4 4,6 12,5 7.175 8,0 100
Gana 5,3 9,5 0,0 0,0 31,7 5,1 63,3 0,0 304 –1,1 49
Grécia 22,2 31,1 27,0 8,8 57,3 2,5 3,3 0,0 5.372 69,0 100
Guatemala 4,5 8,2 4,8 0,0 39,7 4,0 51,6 0,0 529 136,8 79
Haiti 1,6 2,6 0,0 0,0 23,3 0,9 75,8 0,0 37 –36,2 36
Honduras 2,4 4,3 2,7 0,0 50,6 5,1 41,5 0,0 642 72,2 62
Hungria 28,6 27,6 11,1 41,5 27,6 0,4 4,3 12,8 3.883 13,2 ..
Islândia 2,2 4,3 1,8 0,0 22,9 75,3 0,1 0,0 31.306 94,0 100
Índia 319,9 565,8 39,4 5,5 24,1 1,9 28,3 0,9 503 82,3 56
Indonésia 102,8 179,1 15,5 18,6 33,0 3,7 29,2 0,0 530 228,3 54
Irã, Rep. Islâmica do 68,8 170,9 0,7 51,5 46,3 0,9 0,5 0,0 2.290 134,9 97
Iraque 19,1 32,0 0,0 8,9 90,5 0,1 0,1 0,0 1.161 –7,6 15
Irlanda 10,3 15,5 11,0 26,0 54,8 1,3 1,4 0,0 6.500 72,1 100
Israel 12,1 21,3 36,0 8,8 52,4 3,4 0,0 0,0 6.893 65,1 97
Itália 148,1 184,2 9,1 37,6 44,1 4,6 2,6 0,0 5.762 39,0 100
Jamaica 2,9 4,6 0,5 0,0 88,7 0,3 10,5 0,0 2.450 178,8 87
Japão 443,9 527,6 21,3 14,7 45,6 2,1 1,3 15,0 8.220 26,7 100
Jordânia 3,5 7,2 0,0 28,0 70,0 1,4 0,0 0,0 1.904 81,2 100
Cazaquistão 73,6 61,4 49,3 30,6 18,8 1,1 0,1 0,0 4.293 –27,3 ..
Quênia 11,2 17,9 0,4 0,0 20,2 5,9 73,6 0,0 145 16,3 14
Coreia, Rep. Dem.da 33,2 21,7 86,9 0,0 3,3 5,0 4,8 0,0 797 –36,1 22
Coreia, Rep. da 93,4 216,5 24,3 13,3 43,2 0,2 1,1 17,9 8.063 239,8 100
Kuwait 8,0 25,3 0,0 38,3 61,7 0,0 0,0 0,0 16.314 101,2 100
República Quirguiz 7,6 2,8 18,3 22,9 20,8 45,5 0,1 0,0 2.015 –12,9 ..
Letônia 7,9 4,6 1,8 30,5 31,9 5,1 25,9 0,0 2.876 –15,1 ..
Líbano 2,3 4,8 2,8 0,0 91,5 1,4 2,7 0,0 2.142 354,9 100
Líbia 11,5 17,8 0,0 29,4 69,7 0,0 0,9 0,0 3.688 130,1 97
Lituânia 16,2 8,5 3,1 28,7 30,3 0,4 8,8 27,0 3.232 –19,7 ..
Luxemburgo 3,5 4,7 2,3 26,2 63,3 0,4 1,3 0,0 16.402 20,1 100
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Fornecimento total primário de energia Consumo de eletricidade

Índice de 
eletrifi caçãoTotal anual

Divisão de combustíveis fósseis TPES
Divisão de energia 
renovável em TPES

Divisão de 
energia
nuclear

em TPES Per capita% of total % of total

Toneladas de óleo 
equivalentes (milhões) Carvão

Gás 
natural Óleo

Hidráulica, 
solar, eólica 
e geotérmica

Biomassa e 
refugos % do total

quilowatts-
-hora %

mudança
% da

população

1990 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 1990–2006a 2000–2006b

Macedônia 2,7 2,8 45,4 2,4 35,0 5,5 6,0 0,0 3.496 25,3 ..
Malásia 23,3 68,3 12,0 44,4 38,8 0,9 4,1 0,0 3.388 187,5 98
Malta 0,8 0,9 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 4.975 79,1 ..
México 123,0 177,4 4,9 27,4 56,8 4,8 4,6 1,6 1.993 50,3 ..
Moldávia 9,9 3,4 2,5 66,7 19,4 0,2 2,2 0,0 1.516 –44,4 ..
Mongólia 3,4 2,8 71,7 0,0 24,0 0,0 3,8 0,0 1.297 –19,1 65
Marrocos 7,2 14,0 27,8 3,4 63,3 1,1 3,2 0,0 685 85,8 85
Moçambique 6,0 8,8 0,0 0,3 6,6 14,4 81,6 0,0 461 1.040,4 6
Mianmar 10,7 14,3 0,8 12,4 12,7 2,0 72,1 0,0 93 104,5 11
Namíbia .. 1,5 1,9 0,0 65,4 8,8 12,7 0,0 1.545 .. 34
Nepal 5,8 9,4 2,7 0,0 8,6 2,4 86,2 0,0 80 129,2 33
Holanda 67,1 80,1 9,7 42,7 40,4 0,3 3,3 1,1 7.057 35,2 100
Antilhas Holandesas 1,5 1,7 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 5.651 59,2 ..
Nova Zelândia 13,8 17,5 11,9 18,7 39,4 24,0 6,0 0,0 9.746 14,5 100
Nicarágua 2,1 3,5 0,0 0,0 39,0 8,7 52,2 0,0 426 44,7 69
Nigéria 70,9 105,1 0,0 8,6 11,2 0,6 79,6 0,0 116 32,6 46
Noruega 21,4 26,1 2,7 18,2 34,0 39,6 5,1 0,0 24.295 4,0 100
Omã 4,6 15,4 0,0 67,6 32,4 0,0 0,0 0,0 4.457 107,3 96
Paquistão 43,4 79,3 5,4 31,6 23,9 3,5 34,9 0,8 480 73,6 54
Panamá 1,5 2,8 0,0 0,0 71,7 11,1 17,4 0,0 1.506 76,4 85
Paraguai 3,1 4,0 0,0 0,0 30,5 116,5 52,0 0,0 900 78,4 86
Peru 10,0 13,6 5,9 12,3 50,3 14,0 17,4 0,0 899 64,1 72
Filipinas 26,2 43,0 13,4 5,8 31,8 22,9 26,1 0,0 578 60,7 81
Polônia 99,9 97,7 58,5 12,7 24,1 0,2 5,5 0,0 3.586 9,3 ..
Portugal 17,2 25,4 13,0 14,3 53,8 5,1 11,9 0,0 4.799 89,0 100
Catar 6,5 18,1 0,0 82,2 17,8 0,0 0,0 0,0 17.188 75,7 71
Romênia 62,5 40,1 23,5 36,4 25,3 4,0 8,1 3,7 2.401 –17,9 ..
Federação Russa 878,9 676,2 15,7 53,0 20,6 2,3 1,1 6,1 6.122 –8,3 ..
Arábia Saudita 61,3 146,1 0,0 36,7 63,3 0,0 0,0 0,0 7.079 77,8 97
Senegal 1,8 3,0 3,4 0,3 55,7 0,7 39,6 0,0 150 52,3 33
Sérvia 19,5 17,1 51,0 11,7 27,5 5,5 4,7 0,0 4.026 13,9 ..
Cingapura 13,4 30,7 0,0 20,9 79,0 0,0 0,0 0,0 8.363 72,1 100
República da Eslováquia 21,3 18,7 23,9 28,8 18,3 2,1 2,6 25,4 5.136 –7,3 ..
Eslovênia 5,6 7,3 20,3 12,4 36,5 4,3 6,5 19,9 7.123 39,9 ..
África do Sul 91,2 129,8 71,7 2,9 12,4 0,3 10,5 2,4 4.810 8,5 70
Espanha 91,2 144,6 12,4 21,5 49,0 3,0 3,6 10,8 6.213 76,3 100
Sri Lanka 5,5 9,4 0,7 0,0 40,7 4,2 54,3 0,0 400 159,5 66
Sudão 10,7 17,7 0,0 0,0 21,8 0,7 77,5 0,0 95 91,5 30
Suécia 47,6 51,3 4,7 1,7 28,5 10,5 18,4 34,0 15.230 –3,8 100
Suíça 24,8 28,2 0,6 9,6 46,0 10,1 7,2 25,8 8.279 11,7 100
República Árabe Síria 11,7 18,9 0,0 27,0 71,2 1,8 0,0 0,0 1.466 117,6 90
Tajiquistão 5,6 3,6 1,3 13,4 44,7 39,1 0,0 0,0 2.241 –33,0 ..
Tanzânia 9,8 20,8 0,2 1,5 6,6 0,6 91,0 0,0 59 15,0 11
Tailândia 43,9 103,4 12,1 25,8 44,4 0,7 16,6 0,0 2.080 181,4 99
Togo 1,3 2,4 0,0 0,0 13,4 0,3 84,5 0,0 98 12,6 17
Trinidad e Tobago 6,0 14,3 0,0 87,7 12,1 0,0 0,2 0,0 5.008 87,0 99
Tunísia 5,1 8,7 0,0 39,4 47,2 0,1 13,3 0,0 1.221 91,2 99
Turquia 52,9 94,0 28,1 27,6 33,4 5,5 5,5 0,0 2.053 130,2 ..
Turquemenistão 19,6 17,3 0,0 71,3 29,4 0,0 0,0 0,0 2.123 –7,4 ..
Ucrânia 253,8 137,4 29,1 42,4 10,8 0,8 0,4 17,1 3.400 –29,0 ..
Emirados Árabes Unidos 23,2 46,9 0,0 72,0 28,0 0,0 0,0 0,0 14.569 66,2 92
Reino Unido 212,3 231,1 17,9 35,1 36,3 0,3 1,7 8,5 6.192 15,6 100
Estados Unidos 1.926,3 2.320,7 23,7 21,6 40,4 1,6 3,4 9,2 13.515 15,6 100
Uruguai 2,3 3,2 0,1 3,2 64,6 9,7 14,9 0,0 2.042 63,9 95
Uzbequistão 46,4 48,5 2,2 85,8 10,9 1,1 0,0 0,0 1.691 –29,1 ..
Venezuela, R. B. de 43,9 62,2 0,1 37,6 50,6 11,0 0,9 0,0 3.175 28,9 99
Vietnã 24,3 52,3 16,8 9,5 23,4 3,9 46,4 0,0 598 511,2 84
Iêmen, Rep. do 2,6 7,1 0,0 0,0 98,9 0,0 1,1 0,0 190 58,9 36
Zâmbia 5,5 7,3 1,4 0,0 9,7 11,0 78,2 0,0 730 –3,2 19
Zimbábue 9,4 9,6 22,2 0,0 7,1 5,0 63,3 0,0 900 4,5 34
Mundo 8.637,3t 11.525,2t 26,6w 21,0w 35,7w 2,8w 9,8w 6,3w 2.750w 29,6w ..
Baixa renda 400,2 575,5 7,3 19,1 7,8 3,1 53,8 0,1 311 18,7 ..
Média renda 3.797,2 5.348,7 35,8 19,2 29,9 3,2 12,3 2,0 1.647 58,2 ..
Alta renda 4.479,4 5.659,1 13,9 22,9 43,7 2,5 3,4 11,0 9.675 27,5 ..
União Europeia 15 1.324,2 1.542,8 20,5 24,5 40,9 2,4 5,0 15,1 7.058 25,5 ..
OCDE 4.521,8 5.537,4 20,5 21,9 39,7 2,8 3,8 11,1 8.413 24,4 ..
a Indica porcentagem de mudança em valor de variáveis em um dado período. 
b Os dados são para o ano mais recente disponível.
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Tabela A4 Desastres naturais

Mortalidade Pessoas afetadas Perdas econômicas

Litoral

População 
em zonas 
costeiras 
de baixa 
elevação

Área em 
zonas 

costeiras de 
baixa elevaçãoSecas

Enchentes e 
tempestades Secas

Enchentes e 
tempestades

Parcela da 
população Secas

Enchentes e 
tempestades

Número de 
pessoas

Número de pessoas
Número de pessoas 

(milhares) % US$ (milhares) % do PIB Quilômetros % %

1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1971–2008a 1961–2008b 2008 2000 2000

Angola 2 7 69 18 2,2 0 263 .. 1.600 5,3 0,3
Argentina 0 13 0 355 1,1 3.158 229.348 0,8 4.989 10,9 1,9
Austrália 0 10 186 108 4,8 262.447 390.461 3,2 25.760 12,1 1,6
Bahamas 0 1 0 1 0,2 0 67.116 9,8 3.542 87,6 93,2
Bangladesh 0 5.673 658 8.751 9,1 0 445.576 9,8 580 45,6 40,0
Belize 0 2 0 8 3,6 0 14.862 200,2 386 40,3 15,6
Benin 0 3 58 56 5,3 17 214 .. 121 21,0 1,6
Bolívia 0 22 92 62 2,4 25.411 43.050 18,7 0 0,0 0,0
Brasil 1 102 993 384 1,4 124.289 157.849 1,2 7.491 6,7 1,4
Camboja 0 30 172 251 5,8 3.632 8.634 9,2 443 23,9 7,4
Chade 0 8 62 18 6,0 2.184 30 .. 0 0,0 0,0
China 93 1.304 9.642 53.460 5,2 522.350 4.791.624 2,9 14.500 11,4 2,0
Costa Rica 0 5 0 39 1,0 632 19.668 2,4 1.290 2,4 3,5
Cuba 0 6 22 331 3,1 4.819 287.436 .. 3.735 13,3 21,1
República Tcheca 0c 2c 0c 8c 0,1c 0c 122.263c 3,2 0 0,0 0,0
Djibuti 0 6 26 18 8,5 0 151 .. 314 40,6 1,9
Dominica 0 1 0 3 3,5 0 7.412 100,8 148 6,7 4,5
República Dominicana 0 75 0 111 1,6 0 71.240 36,4 1.288 3,3 4,7
Equador 0 21 1 43 0,5 0 40.972 3,3 2.237 14,0 3,2
Etiópia 10.536 51 1.361 59 6,6 2.411 424 .. 0 0,0 0,0
Fiji 0 8 8 26 4,8 789 18.078 17,1 1.129 17,6 10,6
Geórgia 0 3 18 1 0,8 5.263 15.259 26,8 310 6,2 2,2
Gana 0 7 329 94 8,1 3 882 4,5 539 3,7 1,0
Granada 0 1 0 2 1,6 0 23.803 205,1 121 6,4 6,5
Guatemala 1 73 5 24 0,2 632 48.434 3,9 400 1,4 2,1
Guiana 0 1 16 12 5,7 763 16.692 56,3 459 54,6 3,7
Haiti 0 225 55 131 2,8 0 21.707 62,6 1.771 9,2 5,1
Honduras 0 621 19 109 2,9 447 130.421 72,9 820 4,6 5,6
Índia 8 2.489 25.294 22.314 7,2 61.608 1.055.375 2,5 7.000 6,3 2,5
Indonésia 35 182 121 206 0,3 4.216 62.572 9,3 54.716 19,6 9,3
Irã, Rep. Islâmica do 0 102 974 101 4,8 86.842 202.133 3,5 2.440 2,1 1,6
Itália 0 8 0 2 0,1 21.053 597.289 2,7 7.600 9,3 6,3
Jamaica 0 7 0 56 2,4 158 68.304 26,1 1.022 7,9 6,9
Jordânia 0 1 9 0 0,2 0 26 7,5 26 0,0 0,0
Quênia 5 23 960 56 9,7 39 588 .. 536 0,9 0,4
Coreia, Rep. Dem. da 0 49 0 314 1,4 0 622.156 .. 2.495 10,2 3,8
Coreia, Rep. da 0 116 0 76 0,2 0 391.754 1,2 2.413 6,2 5,0
Lao RPD 0 5 112 123 6,3 26 8.657 22,8 0 0,0 0,0
Líbano 0 1 0 3 0,1 0 4.342 2,8 225 13,7 1,6
Madagáscar 5 54 74 231 3,6 0 55.337 14,8 4.828 5,5 2,7
Maláui 13 16 518 50 12,3 0 837 ,, 0 0,0 0,0
Malásia 0 12 0 15 0,1 0 28.039 0,9 4.675 23,5 6,2
Ilhas Maurício 0 1 0 26 2,9 4.605 16.352 21,3 177 9,4 6,1
Mongólia 0 5 12 53 3,7 0 2.376 145,3 0 0,0 0,0
Moçambique 2.633 65 455 328 13,8 1.316 22.846 9,9 2.470 11,8 3,2
Nepal 0 137 121 87 2,0 263 25.804 24,6 0 0,0 0,0
Nicarágua 0 105 15 53 1,4 474 46.256 27,7 910 2,1 6,2
Níger 0 3 335 10 13,2 0 295 .. 0 0,0 0,0
Paquistão 4 273 58 1.163 1,3 6.500 120.942 10,5 1.046 2,9 2,8
Peru 0 55 87 75 0,7 7.526 1.916 5,2 2.414 1,8 0,5
Filipinas 0 743 172 2.743 4,5 1.696 164.362 11,0 36.289 17,7 7,7
Porto Rico 0 15 0 5 0,1 53 82.789 3,2 501 18,4 10,8
Federação Russa 0c 32c 26c 58c 0,1c 0c 147.461c 6,9 37.653 2,4 1,7
Samoa 0 1 0 7 4,6 0 13.858 248,4 403 23,6 8,4
Senegal 0 6 199 18 11,3 9.863 1.168 13,6 531 31,5 7,5
África do Sul 0 34 460 22 1,1 26.316 50.502 0,7 2.798 1,0 0,1
Espanha 0 22 158 21 2,5 280.526 245.471 2,4 4.964 7,7 1,3
Sri Lanka 0 45 165 282 3,1 0 12.049 3,7 1.340 11,8 8,3
Sta. Lúcia 0 2 0 2 1,9 0 29.731 365,0 158 4,3 4,1
Sudão 3.947 19 611 155 6,0 0 14.505 1,1 853 0,6 0,1
Suazilândia 13 1 43 24 18,3 46 1.426 10,7 0 0,0 0,0
Tajiquistão 0c 39c 100c 19c 2,9c 1.500c 12.037c 15,7 0 0,0 0,0
Tanzânia 0 15 210 22 2,0 0 179 .. 1.424 2,3 0,3
Tailândia 0 95 618 929 2,2 11.166 132.709 .. 3.219 26,3 6,9
Tunísia 0 8 1 7 0,1 0 8.889 7,8 1.148 14,8 3,3
Estados Unidos 0 272 0 672 0,1 187.763 12.104.146 1,0 19.924 8,1 2,6
Vanuatu 0 3 0 6 4,4 0 5.395 139,9 2.528 4,5 7,4
Venezuela, R. B. de 0 801 0 20 0,1 0 84.697 3,3 2.800 6,8 3,6
Vietnã 0 393 161 1.749 3,0 17.082 157.603 .. 3.444 55,1 20,2
Zimbábue 0 4 365 9 10,7 67.105 7.308 29,3 0 0,0 0,0
a Indica valores médios anuais para variáveis no período de 1971-2008. 
b Indica perda por evento no período de 1961-2008.
c Dados anteriores a 1990 têm por base as informações de desastres detalhadas na Iugoslávia, Tchecoslováquia e União Soviética.
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Tabela A5 Solo, água e agricultura

Terra arável
Parcela de 

terra irrigada
Produção de 
aquacultura

Impactos físicos projetados para 2050
Impactos projetados na 

agricultura

Mundança na 
temperatura

Mudança na 
duração de 

onda de calor Precipitação
Intensidade de 
precipitação

Resultado 
agrícola

Rendimento 
agrícola

hectares 
(milhões)

% terra 
cultivável US$ (milhões) °C número de dias % mudança % mudança

2005 2003 2007 2000–2050 2000–2050 2000–2050a 2000–2050a 2000–2080a 2000–2050a

Argélia 7,5 6,9 0,9 1,9 22,2 –4,9 7,2 –36,0 –6,7
Argentina 28,5 .. 16,7 1,2 5,9 0,7 3,5 –11,1 –13,8
Austrália 49,4 5,0 478,8 1,5 10,9 –1,4 2,1 –26,6 –16,4
Bangladesh 8,0 56,1 1.522,6 1,4 8,7 1,4 5,4 –21,7 8,9
Bielo-Rússia 5,5 2,0 1,8 1,7 28,8 2,7 4,9 .. 29,6
Bolívia 3,1 4,1 2,0 1,6 16,4 –0,9 2,5 .. –13,7
Brasil 59,0 4,4 598,0 1,5 13,5 –2,0 3,0 –16,9 –16,1
Bulgária 3,2 16,6 18,2 1,7 27,2 –4,3 3,0 .. –7,0
Burkina Fasso 4,8 0,5 0,9 1,4 5,7 0,3 0,0 –24,3 –4,4
Camboja 3,7 7,0 7,6 1,2 4,0 3,3 1,7 –27,1 –19,3
Camarões 6,0 0,4 0,8 1,3 2,0 0,9 3,0 –20,0 –6,6
Canadá 45,7 1,5 788,2 2,1 28,2 8,5 4,9 –2,2 19,5
Chile 2,0 81,0 5.314,5 1,2 4,9 –3,5 1,2 –24,4 47,7
China 143,3 35,6 44.935,2 1,7 16,1 4,5 5,4 –7,2 8,4
Colômbia 2,0 24,0 277,2 1,4 4,0 1,2 2,4 –23,2 –3,3
Congo, Rep. Dem. do 6,7 0,1 7,4 1,4 2,0 0,8 3,1 –14,7 –7,0
Costa do Marfi m 3,5 1,1 2,2 1,3 1,9 –0,3 –0,2 –14,3 –12,9
Cuba 3,7 19,5 35,0 1,1 2,0 –12,0 –0,9 –39,3 –18,1
República Tcheca 3,0 0,7 49,5 1,7 20,3 0,3 4,6 .. 14,3
Dinamarca 2,2 9,0 11,4 1,4 11,0 5,0 5,8 .. 16,1
Egito, Rep. Árabe do 3,0 100,0 1.192,6 1,6 14,7 –7,0 –1,6 11,3 –27,9
Etiópia 13,1 2,5 .. 1,4 3,1 2,4 5,0 –31,3 0,5
Finlândia 2,2 2,9 63,8 2,1 29,6 5,6 4,4 .. 15,7
França 18,5 13,3 757,2 1,5 12,3 –3,5 3,2 –6,7 –2,6
Alemanha 11,9 4,0 191,1 1,5 14,8 2,4 5,0 –2,9 9,5
Gana 4,2 0,5 2,5 1,3 1,3 –1,0 0,8 –14,0 –10,1
Grécia 2,6 37,9 533,3 1,7 16,0 –10,9 1,8 –7,8 –3,5
Hungria 4,6 3,1 4,6 1,9 25,0 –1,3 6,5 .. –10,8
Índia 159,7 32,9 4.383,5 1,6 10,8 1,9 2,7 –38,1 –12,2
Indonésia 23,0 12,4 2.854,9 1,2 0,4 1,8 2,5 –17,9 –17,7
Irã, Rep. Islâmica do 16,5 47,0 451,1 1,8 19,9 –15,6 4,2 –28,9 –7,3
Iraque 5,8 58,6 35,8 1,8 22,3 –13,3 6,1 –41,4 –18,5
Itália 7,7 25,8 757,4 1,5 12,3 –7,0 4,6 –7,4 –2,7
Japão 4,4 35,1 4.279,9 1,4 4,0 0,5 3,8 –5,7 0,6
Cazaquistão 22,4 15,7 0,9 1,8 28,5 5,6 5,0 11,4 7,7
Quênia 5,3 1,8 6,3 1,2 2,5 7,5 8,0 –5,5 6,1
Coreia, Rep. Dem.da 2,8 50,3 32,6 1,7 10,0 6,0 7,0 –7,3 –0,7
Madagascar 3,0 30,6 47,5 1,2 2,1 –4,1 1,1 –26,2 –0,5
Maláui 2,6 2,2 3,6 1,4 7,5 –0,1 2,4 –31,3 –3,0
Mali 4,8 4,9 0,6 1,7 16,1 8,4 3,8 –35,6 –9,6
México 25,0 22,8 535,5 1,6 16,8 –7,2 1,6 –35,4 –0,5
Marrocos 8,5 15,4 6,9 2,1 21,1 –16,8 5,3 –39,0 –25,2
Moçambique 4,4 2,6 4,6 1,3 5,9 –2,7 1,4 –21,7 –10,4
Mianmar 10,1 17,0 1.862,4 1,3 8,6 1,9 3,7 –39,3 –15,4
Nepal 2,4 47,1 43,7 1,7 21,8 3,6 4,9 –17,3 –10,6
Níger 14,5 0,5 0,9 1,6 16,1 5,6 2,5 –34,1 –1,7
Nigéria 32,0 0,8 24,8 1,3 4,1 0,6 1,1 –18,5 –9,9
Paquistão 21,3 82,0 214,2 1,8 19,8 –3,0 3,5 –30,4 –32,9
Peru 3,7 27,8 271,8 1,5 5,0 1,2 3,3 –30,6 0,6
Filipinas 5,7 14,5 1.371,4 1,2 1,3 2,1 1,7 –23,4 –14,3
Polônia 12,1 .. 15,0 1,7 21,6 1,8 4,4 –4,7 16,7
Romênia 9,3 5,8 22,5 1,7 28,9 –4,2 5,3 –6,6 –8,1
Federação Russa 121,8 3,7 326,1 2,2 29,5 8,8 5,5 –7,7 11,0
Arábia Saudita 3,5 42,7 186,4 1,8 13,9 –10,5 1,8 –21,9 –28,3
Senegal 2,6 4,8 0,2 1,6 6,0 –1,9 3,1 –51,9 –19,3
África do Sul 14,8 9,5 33,3 1,5 9,5 –4,5 1,4 –33,4 –5,2
Espanha 13,7 20,3 384,2 1,6 15,2 –11,9 0,9 –8,9 –1,3
Sudão 19,4 10,2 3,8 1,6 9,5 –0,6 –0,1 –56,1 –7,0
Suécia 2,7 4,3 21,4 1,8 22,0 5,1 5,3 .. 19,8
República Árabe Síria 4,9 24,3 24,8 1,7 23,4 –13,6 3,7 –27,0 –4,5
Tanzânia 9,2 1,8 0,1 1,3 2,3 4,4 6,0 –24,2 –2,0
Tailândia 14,2 28,2 2.432,8 1,2 8,1 2,7 2,2 –26,2 –15,9
Togo 2,5 0,3 12,0 1,3 1,5 –2,0 –0,5 .. –14,0
Turquia 23,8 20,0 64,6 1,7 24,3 –10,2 1,0 –16,2 –1,0
Uganda 5,4 0,1 115,7 1,3 1,7 3,4 6,6 –16,8 –5,0
Ucrânia 32,5 6,6 76,9 1,7 28,5 –0,7 4,0 –5,2 –7,4
Reino Unido 5,7 3,0 927,9 1,1 5,1 2,5 3,7 –3,9 3,2
Estados Unidos 174,4 12,5 944,6 1,8 24,4 2,7 4,0 –5,9 –1,7
Uzbequistão 4,7 84,9 2,4 1,7 21,5 –0,1 3,4 –12,1 –2,8
Venezuela, R. B. de 2,7 16,9 65,8 1,6 10,3 –6,4 1,1 –31,9 –9,8
Vietnã 6,6 33,7 4.544,8 1,2 7,3 3,6 1,7 –15,1 –11,4
Zâmbia 5,3 2,9 8,7 1,5 8,1 0,6 3,9 –39,6 1,3
Zimbábue 3,2 5,2 5,1 1,5 12,3 –3,7 4,8 –37,9 –10,6
a Indica porcentagem de mudança em valor de variáveis em um dado período.
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Tabela A6 Riqueza das nações

Riqueza total

Capital 
produzido 
e terreno 
urbano

Capital 
intangível

Capital 
natural Pastagens

Terra 
cultivável

Áreas 
protegidas

Recursos 
fl orestais de 
não madeira

Recursos 
de madeira

Ativos 
do subsolo

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

US$
per capita

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000

Argélia 18.491 8.709 –3.418 13.200 426 859 161 16 68 11.670
Argentina 139.232 19.111 109.809 10.312 2.754 3.632 350 219 105 3.253
Austrália 371.031 58.179 288.686 24.167 5.590 4.365 1.421 551 748 11.491
Áustria 493.080 73.118 412.789 7.174 2.008 1.298 2.410 144 829 485
Bangladesh 6.000 817 4.221 961 52 810 9 2 4 83
Bélgica 451.714 60.561 388.123 3.030 2.161 575 0 20 254 20
Bolívia 18.141 2.110 11.248 4.783 541 1.550 232 1.426 100 934
Brasil 86.922 9.643 70.528 6.752 1.311 1.998 402 724 609 1.708
Bulgária 25.256 5.303 16.505 3.448 1.108 1.650 217 102 126 244
Burkina Fasso 5.087 821 3.047 1.219 191 547 100 142 239 0
Camarões 10.753 1.749 4.271 4.733 179 2.748 187 357 348 914
Canadá 324.979 54.226 235.982 34.771 1.631 2.829 5.756 1.264 4.724 18.566
Chade 4.458 289 2.307 1.861 316 787 80 366 311 0
Chile 77.726 10.688 56.094 10.944 1.001 2.443 1.095 231 986 5.188
China 9.387 2.956 4.208 2.223 146 1.404 27 29 106 511
Colômbia 44.660 4.872 33.241 6.547 978 1.911 253 266 134 3.006
Costa do Marfi m 14.243 997 10.125 3.121 72 2.568 11 102 367 2
República Dominicana 33.410 5.723 24.511 3.176 386 1.980 461 37 27 286
Equador 33.745 2.841 17.788 13.117 1.065 5.263 1.057 193 335 5.205
Egito, Rep. Árabe do 21.879 3.897 14.734 3.249 0 1.705 0 0 0 1.544
Etiópia 1.965 177 992 796 197 353 167 16 63 0
França 468.024 57.814 403.874 6.335 2.091 2.747 1.026 77 307 87
Alemanha 496.447 68.678 423.323 4.445 1.586 1.176 1.113 39 263 269
Gana 10.365 686 8.343 1.336 43 855 7 76 290 65
Grécia 236.972 28.973 203.445 4.554 573 3.424 57 101 82 318
Guatemala 30.480 3.098 24.411 2.971 218 1.697 181 57 517 301
Haiti 8.235 601 6.840 793 112 668 3 3 8 0
Hungria 77.072 15.480 56.645 4.947 1.131 2.721 366 42 152 536
Índia 6.820 1.154 3.738 1.928 192 1.340 122 14 59 201
Indonésia 13.869 2.382 8.015 3.472 50 1.245 167 115 346 1.549
Irã, Rep. Islâmica do 24.023 3.336 6.581 14.105 611 1.989 109 26 0 11.370
Itália 372.666 51.943 316.045 4.678 1.083 2.639 543 51 0 361
Japão 493.241 150.258 341.470 1.513 316 710 364 56 38 28
Quênia 6.609 868 4.374 1.368 529 361 113 129 235 1
Coreia, Rep. da 141.282 31.399 107.864 2.020 275 1.241 441 30 0 33
Madagáscar 5.020 395 2.944 1.681 345 955 36 171 174 0
Maláui 5.200 542 3.873 785 45 474 26 56 184 0
Malásia 46.687 13.065 24.520 9.103 24 1.369 161 188 438 6.922
Mali 5.241 621 2.463 2.157 295 1.420 44 276 121 0
México 61.872 18.959 34.420 8.493 721 1.195 176 128 199 6.075
Marrocos 22.965 3.435 17.926 1.604 453 993 7 24 22 106
Moçambique 4.232 478 2.695 1.059 57 261 9 392 340 0
Nepal 3.802 609 1.964 1.229 111 767 81 38 233 0
Holanda 421.389 62.428 352.222 6.739 3.090 1.035 527 7 27 2.053
Níger 3.695 286 1.434 1.975 187 1.598 152 28 9 1
Nigéria 2.748 667 –1.959 4.040 78 1.022 6 24 270 2.639
Paquistão 7.871 975 5.529 1.368 448 549 94 4 7 265
Peru 39.046 5.562 29.908 3.575 341 1.480 98 570 153 934
Filipinas 19.351 2.673 15.129 1.549 45 1.308 59 17 90 30
Portugal 207.477 31.011 172.837 3.629 934 1.724 385 107 438 41
Romênia 29.113 8.495 16.110 4.508 1.154 1.602 175 65 290 1.222
Federação Russa 38.709 15.593 5.900 17.217 1.342 1.262 1.317 1.228 292 11.777
Ruanda 5.670 549 3.055 2.066 98 1.849 27 9 81 2
Senegal 10.167 975 7.920 1.272 196 608 78 147 238 4
África do Sul 59.629 7.270 48.959 3.400 637 1.238 51 46 310 1.118
Espanha 261.205 39.531 217.300 4.374 971 2.806 360 105 81 50
Sri Lanka 14.731 2.710 11.204 817 84 485 166 24 58 0
Suécia 513.424 58.331 447.143 7.950 1.676 1.120 1.549 908 2.434 263
República Árabe Síria 10.419 3.292 –1.598 8.725 730 1.255 0 6 0 6.734
Tailândia 35.854 7.624 24.294 3.936 96 2.370 855 55 92 469
Tunísia 36.537 6.270 26.328 3.939 736 1.546 8 12 27 1.610
Turquia 47.859 8.580 35.774 3.504 861 2.270 86 34 64 190
Reino Unido 408.753 55.239 346.347 7.167 1.291 583 495 14 44 4.739
Estados Unidos 512.612 79.851 418.009 14.752 1.665 2.752 1.651 238 1.341 7.106
Venezuela, R. B. de 45.196 13.627 4.342 27.227 581 1.086 1.793 464 0 23.302
Zâmbia 6.564 694 4.091 1.779 98 477 78 716 276 134
Zimbábue 9.612 1.377 6.704 1.531 258 350 70 341 211 301
Mundo 95.860 16.850 74.998 4.011 536 1.496 322 104 252 1.302
Baixa renda 7.532 1.174 4.434 1.925 189 1.143 111 48 109 325
Média renda 27.616 5.347 18.773 3.426 407 1.583 129 120 169 1.089
Alta renda (OCDE) 439.063 76.193 353.339 9.531 1.552 2.008 1.215 183 747 3.825
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Tabela A7 Inovação, pesquisa e desenvolvimento

Gasto com pesquisa 
e desenvolvimento

Pesquisadores 
em P&D 

Famílias de 
patentes da 

tríade

Índice de 
economia de 

conhecimento

Disponibilidade 
das tecnologias 
mais recentes

Absorção de 
tecnologia em 

nível fi rme

% do PIB
por milhões de 

pessoas
por milhões de 

pessoas Índice Índice Índice

2005–2006a 2005–2006a 2005 2008 2008–2009a 2007–2009a

Áustria 2,4 3.473 39,7 8,9 6,2 6,2
Bélgica 1,9 3.188 34,4 8,7 6,1 5,5
Canadá 2,0 .. 24,0 9,2 6,2 5,6
China 1,3 .. 0,3 4,4 4,2 5,1
República Tcheca 1,4 2.371 .. 7,8 5,1 5,4
Dinamarca 2,5 5.202 42,2 9,6 6,5 6,2
Estônia 0,9 2.478 .. 8,3 5,8 5,5
Finlândia 3,5 7.545 53,0 9,4 6,6 6,1
França 2,1 3.353 39,4 8,5 6,2 5,6
Alemanha 2,5 3.359 76,4 8,9 6,2 6,0
Grécia 0,5 1.744 .. 7,4 4,7 4,4
Hungria 0,9 1.574 4,1 7,9 4,7 4,7
Islândia 2,8 7.287 .. 8,9 6,7 6,6
Índia .. .. 0,1 3,1 5,2 5,5
Irlanda 1,3 2.797 15,0 8,9 5,5 5,5
Israel 4,5 .. 60,3 8,2 6,1 6,0
Itália 1,1 1.407 12,3 7,9 4,7 4,6
Japão 3,3 5.512 117,2 8,6 6,2 6,3
Coreia, Rep. da 3,0 3.756 58,4 7,7 5,8 5,8
Kuwait .. 74 .. 6,0 5,4 5,5
Letônia 0,8 2.230 .. 7,7 5,0 5,0
Luxemburgo 1,6 4.877 50,5 8,7 5,7 5,5
Macedônia 0,2 547 .. 5,3 3,6 3,4
Holanda 1,7 2.477 66,9 9,3 6,2 5,5
Nova Zelândia 1,2 4.207 15,3 8,9 .. 5,5
Noruega 1,5 4.668 25,6 9,3 6,4 6,1
Polônia 0,1 1.627 .. 7,4 4,4 4,7
Portugal .. 2.007 .. 7,5 5,7 5,4
Federação Russa 1,1 3.227 0,4 5,4 3,9 4,1
Cingapura 2,4 5.497 24,3 8,2 6,2 6,0
República da Eslováquia 0,5 2.027 .. 7,3 5,1 5,4
Eslovênia 1,5 2.627 .. 8,3 5,1 4,9
África do Sul 0,9 361 0,6 5,6 5,4 5,5
Espanha 1,1 2.528 4,5 8,2 5,2 5,0
Suécia 3,9 6.095 81,0 9,5 6,6 6,2
Suíça .. .. 107,6 9,2 6,4 6,2
Tunísia 1,0 1.450 .. 4,7 5,4 5,4
Ucrânia 1,0 .. .. 5,8 4,2 4,5
Reino Unido 1,8 2.995 27,4 9,1 6,2 5,6
Estados Unidos 2,6 4.651 53,1 9,1 6,5 6,3

Nota: Os 40 países exibidos na tabela foram escolhidos com base na disponibilidade de dados para pelo menos quatro em seis variáveis.
a Os dados são para o ano mais recente disponível.
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Definições e notas

Tabela A1 Emissões relativas a energia e intensidade de carbono

Coluna Indicador Notas

Emissões de dióxido de carbono

1, 2 total anual 
(milhões toneladas)

Emissões de CO2 totais do setor energético, inclusive eletricidade e produção de calor, manufatura e 
construção, queima de gás, transporte e outros setores do World Resources Institute (2008). Não estão 
incluídas as emissões de processos industriais (principalmente produção de cimento) que respondem por 
aproximadamente 4% do total de emissões de CO2 relativas a energia. As emissões de CO2 anuais em 2005 
foram usadas para truncar a tabela de 65 economias responsáveis por 96% das emissões de CO2 globais 
anuais no setor energético. Agregados com base na lista completa com 210 países.

2, 3 mudança 
(%)

Mudança de porcentagem em emissões de CO2 relativas a energia entre 1990 (ano-base) e 2005.

4, 5 per capita
(toneladas)

Emissões anuais divididas pela população semestral (World Bank, 2009) expressa em toneladas de CO2 por 
pessoa.

6 parcela do total mundial
(%)

Parcela do total mundial de emissões de CO2 atribuídas a um dado país, grupo de renda ou região.

7 cumulativa desde 1850 
(bilhões de toneladas)

Emissões de CO2 cumulativas entre 1850 e 2005 do U. S. Department of Energy (2009).  As fontes de 
emissões incluem combustão de combustíveis sólidos, líquidos e gasosos, como também produção 
de cimento e queima de gás.  A título de uniformidade histórica, foram usados dados de produção de 
combustível em vez de consumo de combustível.  As emissões de CO2 não incluem emissões de refugos, 
agricultura, mudança do uso do solo e combustíveis de navio usados no transporte internacional.  As 
emissões cumulativas têm por base a disponibilidade de dados  – a cobertura de dados para a maioria dos 
25 maiores emissores começa em 1850, e para os países menores e as nações insulares, entre 1900 e 1950.

8, 9 O total anual de emissões de 
não CO2 
(milhões de toneladas de CO2 
equivalente)

Total de emissões de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O) em CO2 equivalente do setor energético com base 
no World Resources Institute (2008).  Esse indicador inclui emissões da combustão de  biomassa, sistemas 
de óleo e gás natural, mineração de carvão e outras fontes estacionários e móveis.  O CO2 equivalente 
expressa a quantidade da mistura de gases de efeito estufa em termos de quantidade de CO2 que 
produziria a mesma quantidade de aquecimento que a mistura de gases (ver Glossário).

10, 11 Intensidade de carbono de 
energia (toneladas de CO2 por 
tonelada de equivalente em 
óleo)

A proporção de emissões de dióxido de carbono para produção de energia mede o índice verde de 
produção de energia e é expressa em toneladas de CO2 (World Resources Institute, 2008) por tonelada de 
equivalentes de óleo (International Energy Agency, 2008a, 2008b).

12, 13 Intensidade de carbono de 
renda (toneladas de CO2 por mil 
PPP US$ do PIB)

A proporção de emissões de dióxido de carbono para o produto interno bruto é um indicador do índice 
verde da economia, que é expresso em toneladas de CO2 por 1.000 PPP dólares do PIB. As emissões são do 
World Resources Institute (2008), e os dados do PIB são do World Bank (2009).

Tabela A2 Emissões baseadas no solo
Tabela A2.a   Emissões de CO2 pelo desmatamento  

Coluna Indicador Notas

1, 2 Média anual de emissões de 
CO2 (milhões toneladas) e 
classifi cação

Estimativas de emissão de CO2 em decorrência do  desmatamento baseiam-se em Houghton (2009) e 
derivam de estimativas de cobertura de fl oresta tropical conforme o UN Forest Resources Assessment de 
2005 (Food and Agriculture Organization, 2005).  As estimativas de emissões de CO2 pelo desmatamento 
variam com o tempo e são também resultado de dados incertos: há uma variação entre as estimativas de 
índices de desmatamento e estimativas de armazenamento de carbono nas fl orestas convertidas para 
outros usos. Para explicar as tendências ano a ano e a medição de incerteza, os números informados aqui 
são usados com base em emissões médias anuais entre 1990 e 2005.  Os 25 maiores contribuintes para 
emissões de CO2 pelo desmatamento em 2005, mostrados na tabela, respondem por aproximadamente 95% 
do total mundial.  Estima-se que o desmatamento líquido de países de alta renda seja próximo de zero ou 
um pouco negativo. A classifi cação baseia-se na emissão média anual para o período de 1990-2005.

3, 4 Emissões de CO2 (toneladas) 
per capita e classifi cação

As emissões médias anuais pelo desmatamento divididas pela população semestral são expressas em 
toneladas de CO2 por pessoa. Os números de população são do World Bank (2009).  A classifi cação das 
emissões per capita baseia-se em 186 países (ver Capítulo 1, Figura 1.1).

5 Parcela média do total mundial 
(%)

Parcela das emissões de CO2 com base nas emissões médias anuais entre 1990 e 2005, com percentual das 
emissões globais devido ao desmatamento.
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Tabela A2.b Emissões de CO2 de carbono da agricultura

Coluna Indicador Notas

1, 2 Emissões anuais (milhões de 
toneladas de CO2 equivalente)

Emissões totais de metano e óxido nitroso do setor agrícola medidas em CO2 equivalente do World 
Resources Institute (2008).  O CO2 equivalente expressa a quantidade da mistura de gases de efeito estufa 
em termos de quantidade de CO2 que produziria a mesma quantidade de aquecimento que a mistura de 
gases (ver Glossário). As emissões do setor agrícola resultam primariamente de cultivo de arroz, solos 
agrícolas, gerenciamento de esterco e fermentação entérica (arroto) do rebanho.  Coerente com as 
categorias do IPCC para fontes e sumidouros de carbono, o CO2 associado à combustão de combustível no 
setor agrícola foi incluído no setor energético, não agrícola. Os 25 maiores contribuintes para as emissões 
agrícolas mostradas na tabela respondem por aproximadamente 70% do total global.

3 Parcela do total mundial (%) Parcela das emissões totais mundiais do setor agrícola atribuídas a um dado país ou região.

4–7 Emissões per capita (milhões 
toneladas de CO2 equivalente) 
e classifi cação

Emissões anuais do setor agrícola divididas pela população semestral em 1990 e 2005 (World Bank, 2009) 
expressas em toneladas de CO2 equivalente por pessoa. A classifi cação de emissões per capita baseia-se 
no conjunto completo de mais de 200 países.

Tabela A3 Fornecimento total primário de energia

Coluna Indicador Notas

1, 2 Total anual de fornecimento 
primário de energia (milhões 
de toneladas de equivalentes 
de óleo)

Fornecimento total primário de energia (TPES) é uma medida comercial de consumo de energia. O TPES é 
a soma de produção, importações e mudanças em estoque nacionais, menos exportações e combustíveis 
marítimos internacionais. Uma parcela menor de combustíveis fósseis e uma parcela maior de fontes 
renováveis em TPES indicam a trajetória dos países para uma economia verde. Os dados para 135 países 
do OCDE e não OCDE de International Energy Agency (2008a, 2008b), respectivamente.

3–5 Parcela de combustíveis 
fósseis em TPES 
(%)

Parcela da energia primária total derivada de combustíveis fósseis, inclusive carvão, óleo e gás natural. 
Parcela de carvão inclui carvão e produtos de carvão (International Energy Agency, 2008a, 2008b). Parcela 
de óleo inclui óleo cru, gás natural líquido, matéria-prima e produtos de petróleo. Parcela de gás natural 
inclui apenas gás natural.

6, 7 Parcela de energia renovável 
em TPES 
(%)

Parcela do total de energia derivada de energia hídrica, solar, eólica, geotérmica, biomassa e de resíduos 
(International Energy Agency, 2008a, 2008b). A biomassa, também conhecida como combustível tradicional, 
é composta de materiais de origem animal e vegetal (madeira, refugos vegetais, etanol, matérias/resíduos 
de origem animal e lixívias de sulfi to). Os refugos compreendem lixo municipal (resíduos produzidos por 
residências, comércio e serviços públicos que são coletados pelas autoridades municipais para disposição 
em uma central para fi ns de produção de calor e/ou energia) e resíduos industriais.

8 Parcela do nuclear em TPES 
(%)

Parcela do total energia derivada de energia nuclear (International Energy Agency, 2008a, 2008b).

9, 10 Consumo de eletricidade per 
capita (quilowatts-horas)

O consumo de eletricidade per capita mede os quilowatts-horas (kWh) médios de energia elétrica gerada 
por pessoa num dado país ou região da Internatiinal Energy Agency (2008c, 2008d). Compreende usinas 
elétricas particulares e públicas, e usinas de energia e calor combinadas, além da produção de energia 
nuclear e hidráulica (exclui produção por armazenagem bombeada), geotérmica, hidráulica, eólica, solar e 
outras renováveis. Não está incluída eletricidade produzida por calor de processos químicos. O consumo 
de eletricidade iguala-se à soma de produção e importações menos exportações e perdas de distribuição.

11 Taxa de eletrifi cação 
(%)

A parcela da população com acesso à eletricidade 2000 e 2006 da International Energy Agency (2002, 2006).
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Tabela A4 Desastres naturais

Coluna Indicador Notas

1, 2 Mortalidade 
(número de indivíduos)

O número confi rmado de pessoas desaparecidas ou com morte presumida (números ofi ciais quando 
disponíveis) durante um evento de desastre (inclui secas, inundações e tempestades), com base no Center 
for Research on the Epidemiology of Disasters (2009). Os números são médias anuais para o período de 
1971-2008.

3–5 Pessoas afetadas 
(milhares de pessoas)

Pessoas feridas, desabrigadas e que exigem o auxílio imediato durante um desastre (inclui secas, inundações 
e tempestades); também incluem remoção ou evacuação de pessoas com base no Center for Research on the 
Epidemiology of Disasters (2009). Os números são médias anuais para o período de 1971-2008.

6, 7 Perdas econômicas
(milhares US$)

Estimativa de dano causado pelo evento do desastre (em US$), com base no Center for Research on the 
Epidemiology of Disasters (2009) (2009). Os números referem-se aos danos médios anuais para o período de 
1971-2008.

8 Maior perda por evento 
(% do PIB)

Estimativas de dano total causado pela única perda maior decorrente um evento lento ou rápido desde o 
começo entre 1961 e 2008 (Mechler et al., 2009). A tabela lista as economias que tiveram pelo menos uma 
perda por evento superior a 0,8% do PIB durante esse período. O tipo do evento inclui secas, inundações, 
tempestades, ondas de frio e incêndios fl orestais. A maior perda por evento é defi nida como a perda total 
de um evento expresso em US$ (Center for Research on the Epidemiology of Disasters, 2009) dividido pelo 
PIB total (World Bank, 2009).

9 Costa (quilômetros) O comprimento total do limite entre a área de terra (que inclui ilhas) e o mar (Central Intelligence Agency, 2009).

10 População em zonas costeiras 
de baixa elevação (%)

Parcela da população total que habita zonas costeiras de baixa elevação (defi nidas como áreas de terra 
contíguas com a costa e dez metros ou menos de elevação) (Ciesin, 2006).

11 Área em zonas costeiras de 
baixa elevação (%)

Parcela da área total zonas costeiras de baixa elevação (defi nidas como áreas de terra contíguas com a 
costa e dez metros ou menos de elevação) (Ciesin, 2006).

Tabela A5 Solo, água e impactos projetados da mudança climática por região

Coluna Indicador Notas

1 Terra arável 
(milhões de hectares)

A terra arável é adequada para o cultivo das colheitas que são replantadas após cada colheita, como trigo, 
milho e arroz (World Bank, 2009).

2 Parcela de terra irrigada 
(% terra cultivável)

Parcela do total terra cultivável sob irrigação (World Bank, 2009).

3 Produção de aquacultura 
(milhões US$)

A produção de aquacultura inclui criação de organismos aquáticos como peixe, moluscos, crustáceos e plantas 
aquáticas em água salobra, água doce e  ambiente marinho; tanto em terras no interior quanto em áreas 
marinhas. A produção de aquacultura refere-se especifi camente ao resultado de atividades de aquacultura 
projetadas para colheita fi nal para consumo. Dados da Food and Agriculture Organization (2009).

4–7 Impactos físicos projetados Impactos físicos projetados de mudança climática em meados do século XXI. Os indicadores selecionados 
incluem mudança na temperatura anual média, na precipitação e na intensidade da precipitação, e na 
duração da onda de calor. Essas estimativas das projeções representam um  conjunto de 19 modelos de 
circulação gerais usados para a Quarta Avaliação do IPCC (2007). As mudanças são estimadas para o 
futuro do período de 2030-2049 relativo a 1980-1999. Os indicadores são médias especialmente ponderadas 
para cada país.

8, 9 Impactos projetados na 
agricultura

Mudança de porcentagem no resultado agrícola (defi nida como rendimento por hectare) entre 2000 e 2080, 
com base “em estimativas preferidas” (Cline, 2007). Os impactos no rendimento agrícola são defi nidos 
como uma mudança de porcentagem média nas  colheitas entre 2000 e 2050 para trigo, arroz, milho, painço, 
ervilha, beterraba, batata-doce, soja, amendoim, girassol e canola, com base em Mü ller  et al. (2009).
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Tabela A6 Riqueza das nações

Coluna Indicador Notas

1 Riqueza total 
(US$ per capita)

A riqueza agregada que as nações produziram no passado, refl etindo o valor de todos os bens, recursos, 
serviços, inclusive naturais e produzidos, e capital intangível. As subcategorias do capital natural incluem 
fl oresta, solo, os recursos agrícolas, que são indicativos da dependência de um país nos recursos naturais 
e na vulnerabilidade à mudança climática. Todos os indicadores são expressos em valor em US$ obtido 
pela divisão do valor total pela população semestral (World Bank, 2005).

2 Capital produzido 
(US$ per capita)

Capital produzido compreende maquinário, equipamentos e estruturas, e terras urbanas.

3 Capital intangível 
(US$ per capita)

Capital intangível inclui a mão de obra em geral, capital humano, capital social e outros fatores, como a 
qualidade das instituições. Calcula-se como residual, a diferença entre a riqueza total e a soma de produto 
e capital natural.

4 Capital natural 
(US$ per capita)

Capital natural engloba recursos energéticos (petróleo, gás natural, antracito e linhito), minerais (bauxita, 
cobre, ouro, ferro, chumbo, níquel, fosfato, prata, latão e zinco), de madeira, fl orestais de não madeira, 
terras cultiváveis, pastos e áreas protegidas.

5 Pastagens 
(US$ per capita)

Capital natural associado a pastos refl ete o valor anual dos pastos para a produção de bens. Presume-se 
que o retorno a pastos seja de 45% do valor de saída, que tem por base a produção de carne bovina, ovina, 
leite e lã, avaliados a preços internacionais.

6 Terra cultivável 
(US$ per capita)

O capital natural associado a terras cultiváveis refl ete o valor da produção agrícola com base na terra 
cultivável disponível. O retorno sobre a terra cultivável  é calculado como a diferença entre o valor das 
colheitas e os custos de produção específi cos para colheitas. 

7 Áreas protegidas 
(US$ per capita)

O capital natural associado com áreas protegidas refl ete o valor anual dos benefícios associados às áreas 
protegidas, inclusive o valor recreacional, turismo e outros valores de existência. 

8 Recursos fl orestais de não 
madeira (US$ per capita)

Os recursos fl orestais de não madeira incluem pequenos produtos fl orestais, caça, recreação e proteção 
de águas. Os benefícios anuais foram derivados da premissa de que um terço da área fl orestal em cada 
país é acessível com benefícios que variam de US$ 190 por hectare em países desenvolvidos a US$ 145 por 
hectare em países em desenvolvimento. 

9 Recursos de madeira 
(US$ per capita)

Recursos de madeira são baseados em produção de coníferas e não coníferas (madeira bruta em toras). Uma 
vez que os valores de mercado são usados para estimar o valor da madeira em pé, deve-se fazer uma distinção 
entre as fl orestas disponíveis e as não disponíveis para o fornecimento de madeira. A área de fl oresta disponível 
para fornecimento de madeira é defi nida como presente a 50 quilômetros de uma infraestrutura.

10 Ativos do subsolo 
(US$ per capita)

Ativos do subsolo são reservas comprovadas de minérios localizadas na superfície da Terra ou abaixo que 
são economicamente exploráveis, conforme a tecnologia atual e preços relativos.

Tabela A7 Inovação, pesquisa e desenvolvimento

Coluna Indicador Notas

1 Gasto com pesquisa e 
desenvolvimento 
(% do PIB)

Gastos para pesquisa e desenvolvimento (P&D) são gastos reais e de capital (tanto público quanto privado) 
em trabalho criativo realizado de forma sistemática para ampliar o conhecimento, inclusive o conhecimento da 
humanidade, da cultura e da sociedade, bem como a utilização de conhecimentos para novos usos. Pesquisa 
e desenvolvimento cobre pesquisa básica, pesquisa aplicada e desenvolvimento experimental. Parcela de 
gastos com P&D é o total de gastos com P&D dividido pelo PIB para um dado ano. Dados do Banco Mundial.

2 Pesquisadores em P&D 
(por milhões de pessoas)

O número de pesquisadores em P&D em milhões de pessoas é expresso como um número para milhões de 
pessoas.

3 Famílias de patentes da tríade 
(por milhões de pessoas)

Defi nidas como um conjunto de patentes, para uma única invenção, concedidas pelo Escritório Europeu 
de Patentes, o Escritório de Patentes do Japão e o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos. É 
um bom indicador do número de patentes solicitadas e de patentes per capita (Organisation for Economic 
Cooperation and Development, 2008).

4 Índice de economia do 
conhecimento

Índice de economia de conhecimento (knowledge economy index – KEI) (World Bank, 2008) é um índice agregado 
com base na metodologia de Avaliação de Conhecimento (Knowledge Assessment Methodology – KAM) de 
2008 do Banco mundial e representa o preparo geral de um país ou região para a economia de conhecimento. 
O KEI é produzido como uma média simples de quatro subíndices que representam os quatro pilares a seguir 
da economia de conhecimento: 1. incentivo econômico e regime institucional, 2. educação e treinamento, 3. 
inovação tecnológica e adoção, e 4. infraestrutura de tecnologias de informação e comunicações.

5 Disponibilidade das tecnologias 
mais recentes

Índice que defi ne a disponibilidade das tecnologias mais recentes em um país. O índice varia entre 1 
(tecnologias não amplamente disponíveis e usadas) e 7 (tecnologias amplamente disponíveis e usadas). Sobre  
a lista completa de países, ver World Economic Forum (2009).

6 Absorção de tecnologia em 
nível fi rme

Índice que defi ne a capacidade de um país de absorver novas tecnologias. Varia entre 1 (não tem capacidade 
para absorver tecnologia) e 7 (ambicioso em absorver novas tecnologias). Sobre  a lista completa de países, 
ver World Economic Forum (2009).
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Símbolos e agregados

..  Indica que os dados não estão disponíveis ou que 
os agregados não podem ser calculados por falta de 
dados nos anos mostrados. 

0 ou 0,0 Indica zero ou menos do que a metade da unidade 
mostrada.

Medidas agregadas para regiões e grupos de rendas são cal-
culadas por adição simples quando são expressas em níveis. 
Índices e razões agregados são computados como médias 
ponderadas.

As medidas resumidas ou são totais (indicados por t se os 
agregados incluírem estimativas para dados faltantes e países 
que não fornecem informações ou por um s para somas sim-
ples de dados disponíveis), médias ponderadas (w) ou valo-
res médios (m) calculados para grupos de economia. Dados 
para os países excluídos das tabelas principais foram incluí-
dos quando do cálculo das medidas resumidas.
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Indicadores selecionados de 
desenvolvimento mundial para 2010

N
a edição deste ano, os dados do desenvolvimento 
são apresentados em seis tabelas que contêm 
dados socioeconômicos comparativos para mais 
de 130 economias para o ano mais recente, para 

as quais há dados disponíveis, e, para alguns indicadores, por 
um por ano antes. Uma tabela adicional apresenta indicadores 
básicos para 78 economias com dados escassos ou com popu-
lações inferiores a 3 milhões. 

Os indicadores apresentados são uma seleção de mais de 
800 incluídos em Indicadores de Desenvolvimento Mundial 
(WDI) de 2009. Publicados anualmente, os WDI refl etem 
uma ideia detalhada do processo de desenvolvimento. As seis 
seções de WDI reconhecem a contribuição de uma ampla 
gama de fatores: avanços nos Objetivos do Desenvolvimento 
do Milênio e o desenvolvimento de capital humano, a sus-
tentabilidade ambiental, o desempenho macroeconômico, o 
desenvolvimento do setor privado e o clima de investimento, 
e os elos globais que infl uenciam o ambiente externo para o 
desenvolvimento. Observe que a tabela de pobreza deste ano 
(Tabela 2) inclui estimativas da pobreza usando as linhas de 
pobreza internacionais de US$ 1,25 e US$ 2 por dia que se 
baseiam nas novas estimativas da paridade de poder de com-
pra (PPC) em relação a 2005. 

Os Indicadores de Desenvolvimento Mundial são comple-
mentados por uma base de dados separada, publicada com 
acesso a mais de 800 indicadores da série cronológica para 
227 economias e regiões. Essa base de dados está disponível 
por meio de assinatura eletrônica (WDI Online) ou como 
CD-ROM. 

Origens de dados e metodologia

Os dados socioeconômicos e ambientais apresentados aqui 
são selecionados com base em diversas fontes: dados prelimi-
nares coletados pelo Banco Mundial, publicações estatísticas 
do país-membro, institutos de pesquisa e organizações inter-
nacionais, como as Nações Unidas (ONU) e suas agências 
especializadas, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e a 
Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econô-
mico (OCDE) (ver uma lista completa em “Fontes de dados” 
após o item “Notas técnicas”). Embora os padrões interna-
cionais de cobertura, defi nição e classifi cação se apliquem à 

maioria das estatísticas relatadas por países e agências inter-
nacionais, há diferenças inevitáveis na oportunidade e confi a-
bilidade originadas em diferenças de capacidades e recursos 
dedicados ao levantamento de dados e à compilação básicos. 
Para alguns tópicos, as fontes de dados concorrentes exigem a 
revisão por integrantes do Banco Mundial, de modo a garan-
tir que sejam apresentados os dados mais confi áveis dispo-
níveis. Em alguns casos, nos quais os dados disponíveis são 
julgados demasiado fracos para fornecer medidas confi áveis 
dos níveis e das tendências ou não aderem adequadamente 
aos padrões internacionais, os dados não são mostrados.

Os dados apresentados são geralmente compatíveis com 
os aqueles dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial de 
2009. Entretanto, os dados foram revisados e atualizados onde 
quer que a informação nova se tornou disponível. As diferen-
ças podem igualmente refl etir revisões às séries históricas e 
mudanças na metodologia. Assim, os dados de épocas dife-
rentes podem ser publicados em edições diferentes nas publi-
cações do Banco Mundial. Recomenda-se aos leitores não 
compilar a série dos dados das publicações diferentes ou das 
edições diferentes da mesma publicação. Os dados consisten-
tes da série cronológica estão disponíveis no CD-ROM Indi-
cadores de Desenvolvimento Mu ndial de 2009 e no WDI Online.

Todos os números em dólar estão em dólares norte-ame-
ricanos, exceto se indicados de outra maneira. O item “Notas 
técnicas” descreve os vários métodos usados para a conversão 
de moedas nacionais.

Uma vez que o propósito primeiro do Banco Mundial é 
prestar consultoria sobre empréstimo e políticas a seus mem-
bros com renda baixa e média, as questões cobertas nas tabe-
las concentram-se principalmente nessas economias. Onde 
disponíveis, as informações nas economias de renda alta são 
igualmente fornecidas a título de comparação. Os leitores 
podem desejar consultar publicações estatísticas nacionais e 
publicações da OCDE e da União Europeia (UE) para mais 
informações sobre economias de alta renda.

Classificação das economias e das medições 
resumidas

As medições resumidas na parte inferior da maioria das tabe-
las compreendem as economias classifi cadas pela renda per 
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para Sérvia excluem dados para Kosovo, que, em 1999, se 
transformou em território sob a administração internacional, 
conforme a Resolução 1.244 do Conselho de Segurança da 
ONU (1999); todas as exceções são anotadas. 

Notas técnicas

Uma vez que a qualidade dos dados e as comparações inter-
nacionais são frequentemente problemáticas, os leitores 
devem consultar as “Notas técnicas”, a tabela sobre classifi -
cação das economias por região e por renda, e as notas de 
rodapé nas tabelas. Os Indicadores de Desenvolvimento Mun-
dial de 2009 contêm documentação mais completa.

Símbolos

.. signifi ca que os dados não estão disponíveis ou que os 
agregados não podem ser calculados por falta de dados 
nos anos mostrados. 

0 ou 0.0 signifi ca zero ou pequeno bastante de modo que 
o número seria arredondado para zero nas casas deci-
mais exibidas.

/ nas datas, como em 2003/2004, signifi ca o período, 
geralmente 12 meses, em dois anos civis e se refere um 
ano de colheita, um ano de pesquisa ou um exercício 
orçamentário.

US$ signifi ca dólares norte-americanos atuais, salvo se 
informado de outra maneira.

> signifi ca mais do que.
< signifi ca menos do que.

Convenções da apresentação de dados

• Um espaço em branco signifi ca não aplicável ou, para um 
agregado, não analiticamente signifi cativo.

• Um bilhão são 1.000 milhões.

• Um trilhão são 1.000 bilhões.

• Os números em itálico referem-se aos anos ou aos perío-
dos diferentes daqueles especifi cados ou às taxa de cres-
cimento calculadas para menos do que o período cheio 
específi co.

• Os dados para os anos que sejam mais de três anos da 
escala mostrada constam como nota de rodapé.

Os leitores podem encontrar mais informações no WDI 2009 
e os pedidos podem ser feitos on-line, por telefone ou fax, 
como se segue:
Para mais informações e para solicitar on-line: http://www.
worldbank.org/data/wdi2009/index.htm. 
Por telefone: 1-800-645-7247 ou 703-661-1580; ou por fax: 
703-661-1501.
Por correio: The World Bank, P. O. Box 960, Herndon, VA 
20172-0960, USA.

capita e pela região. A renda nacional bruta (RNB) per capita 
é usada para determinar as seguintes classifi cações da renda: 
renda baixa, US$ 975 ou menos em 2008; renda média, de 
U$ 976 a US$ 11.905; e renda alta, US$ 11.906 ou mais. Há 
uma divisão adicional em RNB per capita de US$ 3.855 entre 
as economias de renda baixa média e as de renda média alta. 
A classifi cação das economias com base em renda per capita 
é anual, portanto a composição do país dos grupos de renda 
pode mudar anualmente. Quando essas mudanças na clas-
sifi cação são feitas com base nas estimativas mais recentes, 
os agregados baseados nas novas classifi cações de renda são 
recalculados para todos os períodos passados, de modo a 
garantir a manutenção de uma cronologia coerente. Apre-
sentada no fi nal deste volume, a tabela sobre classifi cação das 
economias contém uma lista de economias em cada grupo 
(que inclui aqueles com populações inferiores a 3 milhões).

As medições resumidas são totais (indicadas por t se os 
agregados incluem estimativas para dados faltantes e países 
sem informação ou por um s para somas simples dos dados 
disponíveis), médias ponderadas (w) ou valores médios (m) 
calculados para grupos de economias. Os dados para os paí-
ses excluídos das tabelas principais (aqueles apresentados na 
Tabela 6) foram incluídos nas medições resumidas, onde os 
dados estão disponíveis, ou por suposição de que sigam ten-
dência de países informantes. Isso dá uma medida agregada 
mais consistente que padroniza a cobertura do país para cada 
período mostrado. Onde as informações faltantes respondem 
a um terço ou mais da estimativa total, a medida do grupo é 
relatada como não disponível. A seção sobre “Métodos esta-
tísticos” em “Notas técnicas” traz informações adicionais 
sobre os métodos da agregação. Os pesos usados na elabo-
ração dos agregados são listados em “Notas técnicas” para 
cada tabela.

Terminologia e cobertura do país

O termo país não implica a independência política, mas pode 
se referir a todo o território sobre o qual as autoridades for-
neceram estatísticas sociais ou econômicas separadas. Os 
dados são mostrados para economias constituídas em 2008, 
e os dados históricos são revisados para refl etir arranjos polí-
ticos atuais. Em todas as tabelas, as exceções são anotadas. 
Salvo se observado de outra maneira, os dados para China 
não incluem informações de Hong Kong, Macau ou Taiwan. 
Os dados para Indonésia incluem Timor-Leste até 1999, 
salvo se observado de outra maneira. Montenegro declarou 
a independência da Sérvia e Montenegro em 3 de junho de 
2006. Quando disponíveis, os dados para cada país são mos-
trados separados. Entretanto, alguns indicadores para Sérvia 
continuam a incluir dados para Montenegro com 2005, o 
quais constam em notas de rodapé nas tabelas. Além disso, 
os dados para a maioria dos indicadores de 1999 em diante 
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Classifi cação de economias por região e por renda, 2010

Ásia Oriental e Pacífi co
Samoa Americana
Camboja
China
Fiji
Indonésia
Kiribati
Coreia, Rep. Dem. Pop.
Lao RPD
Malásia
Ilhas Marshall
Micronésia, Estados  
 Federados da
Mongólia
Mianmar
Palau
Papua-Nova Guiné
Filipinas
Samoa
Ilhas Salomão
Tailândia
Timor-Leste
Tonga
Vanuatu
Vietnã

Europa e Ásia Ce ntral 
Albânia
Armênia
Azerbaijão
Bielo-Rússia
Bósnia-Herzegóvina
Bulgária
Geórgia
Cazaquistão
Kosovo
República Quirguiz
Letônia
Lituânia
Macedônia
Moldávia
Montenegro
Polônia
Romênia
Federação Russa
Sérvia
Tajiquistão
Turquia
Turquemenistão
Ucrânia
Uzbequistão

UMC
LIC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC
LIC
UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC

LMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
LIC
UMC
UMC
UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LIC
UMC
LMC
LMC
LIC

América Latina e Caribe
Argentina
Belize
Bolívia
Brasil
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba
Dominica
República Dominicana
Equador
El Salvador
Granada
Guatemala
Guiana
Haiti
Honduras
Jamaica
México
Nicarágua
Panamá
Paraguai
Peru
St. Kitts e Nevis
Sta. Lúcia
São Vicente e Grenadines
Suriname
Uruguai
Venezuela, R. B. de

Oriente Médio e Norte da África
Argélia
Djibuti
Egito, Rep. Árabe do
Irã, Rep. Islâmica do
Iraque
Jordânia
Líbano
Líbia
Marrocos
Rep. Árabe Síria
Tunísia
Margem Ocidental e Gaza
Iêmen, República do

UMC
LMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
LMC
LMC
UMC
LMC
LMC
LIC
LMC
UMC
UMC
LMC
UMC
LMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC
UMC

UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LMC
UMC
UMC
LMC
LMC
LMC
LMC
LIC

Sul da Ásia
Afeganistão
Bangladesh
Butão
Índia
Maldivas
Nepal
Paquistão
Sri Lanka

África subsaariana 
Angola
Benin
Botsuana
Burkina Fasso
Burundi
Camarões
Cabo Verde
República Centro-Africana
Chade
Ilhas Comores
Congo, Rep. Dem. do
Congo, Rep. do
Costa do Marfi m
Eritreia
Etiópia
Gabão
Gâmbia
Gana
Guiné
Guiné-Bissau
Quênia
Lesoto
Libéria
Madagáscar
Maláui
Mali
Mauritânia
Ilhas Maurício
Ilha Mayotte
Moçambique
Namíbia
Níger
Nigéria
Ruanda
Sã o Tomé  e Príncipe
Senegal
Ilhas Seychelles
Serra Leoa
Somália
África do Sul
Sudão
Suazilândia
Tanzânia
Togo
Uganda
Zâmbia
Zimbábue

LIC
LIC
LMC
LMC
LMC
LIC
LMC
LMC

LMC
LIC
UMC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LMC
LIC
LIC
UMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC
UMC
UMC
LIC
UMC
LIC
LMC
LIC
LMC
LIC
UMC
LIC
LIC
UMC
LMC
LMC
LIC
LIC
LIC
LIC
LIC

Alta renda OCDE
Austrália
Áustria
Bélgica
Canadá
República Tcheca
Dinamarca
Finlândia
França
Alemanha
Grécia
Hungria
Islândia
Irlanda
Itália
Japão
Coreia, Rep. da
Luxemburgo
Holanda
Nova Zelândia
Noruega
Portugal
República da Eslováquia
Espanha
Suécia
Suíça
Reino Unido
Estados Unidos

Outros alta renda
Andorra
Antígua e Barbuda
Aruba
Bahamas
Barein
Barbados
Bermudas
Brunei Darussalam
Ilhas Cayman
Channel Islands
Croácia
Chipre
Guiné Equatorial
Estônia
Ilhas Feroé
Polinésia Francesa
Groenlândia
Guam
Hong Kong, China
Ilha de Man
Israel
Kuwait
Liechtenstein
Macau, China
Malta
Mônaco
Antilhas Holandesas
Nova Caledônia
Ilhas Marianas do Norte
Omã
Porto Rico
Catar
São Marino
Arábia Saudita
Cingapura
Eslovênia
Taiwan, China
Trinidad e Tobago
Emirados Árabes Unidos
Ilhas Virgens (EUA)

Esta tabela classifi ca todas as economias participantes do Banco Mundial e todas as outras economias com população superior a 30.000 habitantes. As economias estão 
divididas em grupos de renda conforme a RNB de 2008 em US$ per capita, calculada conforme o método Atlas do Banco Mundial. Os grupos de baixa renda (LIC), US$975 ou 
menos; renda média inferior (LMC), US$976–3.855; renda média superior (UMC), US$3.856–11.905; e alta renda, US$11.906 ou mais. 
Fonte: Dados do Banco Mundial.
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Tabela 1 Indicadores-chave de desempenho

 

População

Composição 
etária da 

população 
% de idades 

0–14 2008

Renda nacional bruta 
(RNB)a

Renda nacional bruta 
PPP (RNB)b

Crescimento
do produto 

interno bruto 
em US$ 

per capita % 
2007–08

Expectativa de vida 
no nascimento Índice de 

analfabetismo 
adulto % com 

mais de 15 
anos 
2007

Milhões 
2008

Taxa anual 
média do 

crescimento 
demográfi co

2000–08

Densidade 
demográfi ca 
por m2 2008

US$ 
bilhões 

2008
US$ per 

capita 2008

US$ 
bilhões 

2008

US$ per 
capita 
2008

Idade 
homens 

2007

Idade 
mulheres 

2007

Afeganistão .. .. .. .. 9,8 ..c 30,6 d .. .. .. .. ..
Albânia 3 0,3 115 24 12,1 3.840 25,0 7.950 5,6 73 80 99
Argélia 34 1,5 14 28 146,4 4.260 272,8d 7.940d 1,5 71 74 75
Angola 18 2,9 14 45 62,1 3.450 90,5 5.020 11,8 45 49 ..
Argentina 40 1,0 15 25 287,2 7.200 559,2 14.020 6,0 72 79 98
Armênia 3 0,0 109 21 10,3 3.350 19,4 6.310 6,6 70 77 99
Austrália 21 1,4 3 19 862,5 40.350 727,5 34.040 1,9 79 84 ..
Áustria 8 0,5 101 15 386,0 46.260 314,5 37.680 1,5 77 83 ..
Azerbaijão 9 0,9 105 25 33,2 3.830 67,4 7.770 9,6 64 71 100
Bangladesh 160 1,6 1.229 32 82,6 520 230,6 1.440 4,7 65 67 53
Bielo-Rússia 10 –0,4 47 15 52,1 5.380 117,6 12.150 10,2 65 76 100
Bélgica 11 0,5 354 17 474,5 44.330 372,1 34.760 0,4 77 83 ..
Benin 9 3,3 78 43 6,0 690 12,7 1.460 1,8 60 62 41
Bolívia 10 1,9 9 37 14,1 1.460 40,1 4.140 4,3 63 68 91
Bósnia-Herzegóvina 4 0,3 74 16 17,0 4.510 32,5 8.620 6,2 72 78 ..
Brasil 192 1,2 23 26 1.411,2 7.350 1.932,9 10.070 4,1 69 76 90
Bulgária 8 –0,7 70 13 41,8 5.490 91,1 11.950 6,5 69 76 98
Burkina Fasso 15 3,1 56 46 7,3 480 17,6 1.160 1,5 51 54 29
Burundi 8 2,8 314 39 1,1 140 3,1 380 1,4 49 52 ..
Camboja 15 1,7 83 34 8,9 600 26,8 1.820 3,4 57 62 76
Camarões 19 2,2 41 41 21,8 1.150 41,3 2.180 1,9 50 51 ..
Canadá 33 1,0 4 17 1.390,0 41.730 1.206,5 36.220 –0,6 78 83 ..
República Centro-Africana 4 1,7 7 41 1,8 410 3,2 730 0,9 43 46 ..
Chade 11 3,4 9 46 5,9 530 12,9 1.160 –3,1 49 52 32
Chile 17 1,0 22 23 157,5 9.400 222,4 13.270 2,2 75 82 97
China 1.326 0,6 142 21 3.899,3 2.940 7.984,0 6.020 8,4 71 75 93
 Hong Kong, China 7 0,6 6.696 13 219,3 31.420 306,8 43.960 1,6 79 85 ..
Colômbia 45 1,4 40 30 207,4 4.660 379,1 8.510 1,3 69 77 93
Congo, Rep. Dem. do 64 3,0 28 47 9,8 150 18,4 290 3,2 45 48 ..
Congo, Rep. do 4 2,2 11 41 7,1 1.970 11,2 3.090 3,7 53 55 ..
Costa Rica 5 1,8 89 26 27,5 6.060 49,6d 10.950d 1,5 76 81 96
Costa do Marfi m 21 2,2 65 41 20,3 980 32,6 1.580 –0,1 56 59 ..
Croácia 4 0,0 79 15 60,2 13.570 81,7 18.420 2,4 72 79 99
República Tcheca 10 0,2 135 14 173,2 16.600 237,6 22.790 2,3 74 80 ..
Dinamarca 5 0,4 130 18 325,1 59.130 205,0 37.280 –1,8 76 81 ..
República Dominicana 10 1,5 203 32 43,2 4.390 77,6d 7.890d 4,1 69 75 89
Equador 13 1,1 49 31 49,1 3.640 104,7 7.760 5,4 72 78 84
Egito, Rep. Árabe do 82 1,9 82 32 146,9 1.800 445,4 5.460 5,1 68 72 66
El Salvador 6 0,4 296 33 21,4 3.480 40,9d 6.670d 2,1 67 76 82
Eritreia 5 3,8 49 42 1,5 300 3,1d 630d –1,2 56 60 ..
Etiópia 81 2,6 81 44 22,7 280 70,2 870 8,5 54 56 ..
Finlândia 5 0,3 17 17 255,7 48.120 189,5 35.660 0,4 76 83 ..
França 62 0,7 113 18 2.702,2e 42.250e 2.134,4 34.400 –0,2 78 85 ..
Geórgia 4 –1,0 63 17 10,8 2.470 21,2 4.850 2,8 67 75 ..
Alemanha 82 0,0 236 14 3.485,7 42.440 2.952,4 35.940 1,5 77 82 ..
Gana 23 2,2 103 39 15,7 670 33,4 1.430 4,0 56 57 65
Grécia 11 0,4 87 14 322,0 28.650 320,0 28.470 2,5 77 82 97
Guatemala 14 2,5 126 42 36,6 2.680 64,2d 4.690d 1,5 67 74 73
Guiné 10 2,0 40 43 3,7 390 11,7 1.190 6,0 56 60 ..
Haiti 10 1,6 355 37 6,5 660 11,5d 1.180d –0,5 59 63 ..
Honduras 7 1,9 65 38 13,0 1.800 28,0d 3.870d 2,2 67 74 84
Hungria 10 –0,2 112 15 128,6 12.810 178,6 17.790 0,8 69 77 99
Índia 1.140 1,4 383 32 1.215,5 1.070 3.374,9 2.960 5,7 63 66 66
Indonésia 228 1,3 126 27 458,2 2.010 875,1 3.830 4,9 69 73 92
Irã, Rep. Islâmica do 72 1,5 44 24 251,5 3.540 769,7 10.840 4,2 69 73 82
Iraque .. .. .. .. .. ..f .. .. .. .. .. ..
Irlanda 4 2,0 65 21 221,2 49.590 166,6 37.350 –4,4 77 82 ..
Israel 7 1,9 338 28 180,5 24.700 200,6 27.450 2,3 79 83 ..
Itália 60 0,6 204 14 2.109,1 35.240 1.810,6 30.250 –1,8 79 84 99
Japão 128 0,1 350 13 4.879,2 38.210 4.497,7 35.220 –0,7 79 86 ..
Jordânia 6 2,6 67 35 19,5 3.310 32,7 5.530 2,3 71 74 91
Cazaquistão 16 0,6 6 24 96,2 6.140 152,0 9.690 1,9 61 72 100
Quênia 39 2,6 68 43 29,5 770 60,9 1.580 0,9 53 55 ..
Coreia, Rep. da 49 0,4 492 17 1.046,3 21.530 1.366,9 28.120 1,9 76 82 ..
República Quirguiz 5 1,0 28 30 3,9 740 11,3 2.130 6,2 64 72 99
Lao RPD 6 1,7 27 38 4,7 750 12,8 2.060 5,6 63 66 73
Líbano 4 1,2 405 26 26,3 6.350 45,0 10.880 6,9 70 74 90
Libéria 4 3,7 39 43 0,6 170 1,1 300 2,4 57 59 56
Líbia 6 2,0 4 30 72,7 11.590 98,1d 15.630d 5,0 72 77 87
Lituânia 3 –0,5 54 15 39,9 11.870 61,1 18.210 3,6 65 77 100
Madagáscar 19 2,8 33 43 7,8 410 19,9 1.040 4,1 59 62 ..
Maláui 14 2,6 152 46 4,1 290 11,9 830 7,0 48 48 72
Malásia 27 1,9 82 30 188,1 6.970 370,8 13.740 2,9 72 77 92
Mali 13 3,0 10 44 7,4 580 13,9 1.090 1,9 52 57 26
Mauritânia 3 2,8 3 40 2,6 840 6,3 2.000 –0,6 62 66 56
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Tabela 1 Indicadores-chave de desempenho

 

População

Composição 
etária da 

população 
% de idades 

0–14 2008

Renda nacional bruta 
(RNB)a

Renda nacional bruta 
PPP (RNB)b

Crescimento
do produto 

interno bruto 
em US$ 

per capita % 
2007–08

Expectativa de vida 
no nascimento Índice de 

analfabetismo 
adulto % com 

mais de 15 
anos 
2007

Milhões 
2008

Taxa anual 
média do 

crescimento 
demográfi co

2000–08

Densidade 
demográfi ca 
por m2 2008

US$ 
bilhões 

2008
US$ per 

capita 2008

US$ 
bilhões 

2008

US$ per 
capita 
2008

Idade 
homens 

2007

Idade 
mulheres 

2007

México 106 1,0 55 29 1.061,4 9.980 1.517,2 14.270 0,8 73 77 93
Moldávia 4 –1,5 111 17 5,3g 1.470g 11,7 3.210 8,2 65 72 99
Marrocos 31 1,2 70 29 80,5 2.580 135,3 4.330 4,6 69 73 56
Moçambique 22 2,2 28 44 8,1 370 16,7 770 4,5 42 42 44
Mianmar 49 0,9 75 27 .. ..c 63,1 d 1.290 d 11,7 59 65  ..
Nepal 29 2,0 200 37 11,5 400 32,1 1.120 3,6 63 64 57
Holanda 16 0,4 485 18 824,6 50.150 685,1 41.670 1,7 78 82  ..
Nova Zelândia 4 1,3 16 21 119,3 27.940 107,1 25.090 –2,5 78 82  ..
Nicarágua 6 1,3 47 36 6,1 1.080 14,9d 2.620d 2,2 70 76 78
Níger 15 3,5 12 50 4,8 330 10,0 680 6,0 58 56 29
Nigéria 151 2,4 166 43 175,6 1.160 293,1 1.940 3,0 46 47 72
Noruega 5 0,8 16 19 415,3 87.070 279,0 58.500 0,7 78 83  ..
Paquistão 166 2,3 215 37 162,9 980 448,8 2.700 3,7 65 66 54
Panamá 3 1,8 46 30 21,0 6.180 39,5d 11.650 7,5 73 78 93
Papua-Nova Guiné 6 2,3 14 40 6,5 1.010 12,9d 2.000 3,7 55 60 58
Paraguai 6 1,9 16 34 13,6 2.180 30,0 4.820 4,0 70 74 95
Peru 29 1,3 23 31 115,0 3.990 230,0 7.980 8,6 71 76 90
Filipinas 90 1,9 303 34 170,4 1.890 352,4 3.900 2,0 70 74 93
Polônia 38 –0,1 124 15 453,0 11.880 659,7 17.310 4,8 71 80 99
Portugal 11 0,5 116 15 218,4 20.560 234,6 22.080 –0,2 75 82 95
Romênia 22 –0,5 94 15 170,6 7.930 290,3 13.500 9,4 69 76 98
Federação Russa 142 –0,4 9 15 1.364,5 9.620 2.216,3 15.630 7,5 62 74 100
Ruanda 10 2,5 394 42 4,0 410 9,9 1.010 8,2 48 52  ..
Arábia Saudita 25 2,2 11 33 374,3 15.500 554,4 22.950 2,1 71 75 85
Senegal 12 2,6 63 44 11,8 970 21,5 1.760 –0,2 54 57 42
Sérvia 7 –0,3 83 18 41,9 5.710 81,9 11.150 6,1 71 76  ..
Serra Leoa 6 3,4 78 43 1,8 320 4,2 750 2,4 46 49 38
Cingapura 5 2,3 7.024 17 168,2 34.760 232,0 47.940 –4,1 78 83 94
República da Eslováquia 5 0,0 112 16 78,6 14.540 115,2 21.300 6,2 71 78  ..
Somália 9 3,0 14 45 .. ..c .. ..  .. 47 49  ..
África do Sul 49 1,3 40 31 283,3 5.820 476,2 9.780 1,3 49 52 88
Espanha 46 1,5 91 15 1.456,5 31.960 1.418,7 31.130 –0,3 78 84 98
Sri Lanka 20 0,9 310 24 35,9 1.790 89,9 4.480 5,8 69 76 91
Sudão 41 2,1 17 40 46,5 1.130 79,8 1.930 5,9 56 60  ..
Suécia 9 0,5 22 17 469,7 50.940 352,0 38.180 –1,0 79 83  ..
Suíça 8 0,8 191 16 498,5 65.330 354,5 46.460 0,5 79 84  ..
Rep. Árabe Síria 21 3,1 116 35 44,4 2.090 92,4 4.350 1,6 72 76 83
Tajiquistão 7 1,3 49 38 4,1 600 12,7 1.860 6,2 64 69 100
Tanzânia 42 2,7 48 45 18,4h 440h 52,1 1.230 4,4 55 56 72
Tailândia 67 1,0 132 22 191,7 2.840 403,4 5.990 2,0 66 72 94
Togo 6 2,6 119 40 2,6 400 5,3 820 –1,4 61 64  ..
Tunísia 10 1,0 66 24 34,0 3.290 73,0 7.070 4,1 72 76 78
Turquia 74 1,3 96 27 690,7 9.340 1.017,6 13.770 2,5 69 74 89
Turquemenistão 5 1,4 11 30 14,3 2.840 31,2d 6.210d 8,4 59 68 100
Uganda 32 3,2 161 49 13,3 420 36,1 1.140 6,0 52 53 74
Ucrânia 46 –0,8 80 14 148,6 3.210 333,5 7.210 2,7 63 74 100
Emirados Árabes Unidos 4 4,0 54 19 .. ..i .. .. 5,7 77 81 90
Reino Unido 61 0,5 254 18 2.787,2 45.390 2.218,2 36.130 0,1 77 82  ..
Estados Unidos 304 0,9 33 20 14.466,1 47.580 14.282,7 46.970 0,2 75 81  ..
Uruguai 3 0,1 19 23 27,5 8.260 41,8 12.540 8,6 72 80 98
Uzbequistão 27 1,3 64 30 24,7 910 72,6d 2.660d 7,2 64 70  ..
Venezuela, R. B. de 28 1,7 32 30 257,8 9.230 358,6 12.830 3,1 71 77 95
Vietnã 86 1,3 278 27 77,0 890 232,9 2.700 4,7 72 76  ..
Margem Ocidental e Gaza 4 3,4 638 45 .. ..f .. ..  .. 72 75 94
Iêmen, República do 23 3,0 44 44 21,9 950 50,9 2.210 0,9 61 64 59
Zâmbia 13 2,3 17 46 12,0 950 15,5 1.230 3,4 45 46 71
Zimbábue 12 0,0 32 40 .. .. .. ..  .. 43 44 91
Mundo 6.692s 1,2w 52w 27w 57.637,5t 8.613w 69.309,0t 10.357w 0,8w 67w 71w 84w
Baixa renda 973 2,1 52 38 509,6 524 1.368,8 1.407 4,1 57 60 64
Média renda 4.651 1,1 60 27 15.159,6 3.260 28.619,5 6.154 5,0 67 71 83
 Renda média inferior 3.702 1,2 119 28 7.691,9 2.078 17.001,7 4.592 6,3 66 70 81
 Renda média superior 948 0,8 21 25 7.471,9 7.878 11.663,5 12.297 3,8 68 75 93
Renda baixa e média 5.624 1,3 59 29 15.683,1 2.789 29.971,3 5.330 4,9 65 69 81
 Ásia Oriental e Pacífi co 1.931 0,8 122 23 5.080,5 2.631 10.425,9 5.398 7,2 70 74 93
 Europa e Ásia Central 441 0,1 19 19 3.274,0 7.418 5.393,2 12.219 5,2 65 74 98
  América Latina 

 e Caribe
565 1,2 28 29 3.833,0 6.780 5.827,4 10.309 3,2 70 76 91

 Oriente Médio e Norte  
  da África

325 1,9 38 31 1.052,9 3.242 2.330,6 7.308 3,9 68 72 73

 Sul da Ásia 1.543 1,6 323 33 1.521,6 986 4.217,6 2.734 5,3 63 66 63
 África subsaariana 818 2,5 35 43 885,3 1.082 1.628,3 1.991 2,5 51 53 62
Renda alta 1.069 0,7 32 18 42.041,4 39.345 39.686,3 37.141 0,0 77 82 99

a. Calculado usando Método Atlas do Banco Mundial. b. PPA é a paridade do poder aquisitivo; ver Notas técnicas. c. Estimado em ser de baixa renda (US$975 ou menos). d. A 
estimativa baseia-se em regressão; outras são extrapoladas das estimativas de benchmark do Programa Internacional de Comparação. e. As estimativas de RNB e RNB per 
capita incluem os departamentos ultramarinos da Guiana Francesa, Guadalupe, Martinica e Reunião. f. Estimado como renda média inferior (US$976 a US$3.855). g. Os dados 
excluem a Transnístria. h. Os dados referem-se à Tanzânia apenas. i. Estimado como de alta renda (US$11.906 ou mais).
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Tabela 2. Pobreza

Limiar de pobreza nacional Limiar de pobreza internacional

População abaixo do limiar de pobreza nacional

Ano

População 
abaixo de 

US$1,25 por 
dia %

Lacuna de 
pobreza 

US$1,25 por 
dia. %

População 
abaixo de 
US$2 por 

dia % Ano

População 
abaixo de 

US$1,25 por 
dia %

Lacuna de 
pobreza 

US$1,25 por 
dia %

População 
abaixo de 
US$2 por 

dia %Ano
Nacional 

% Ano
Nacional 

%

Afeganistão 2007 42,0 .. .. .. .. .. .. ..
Albânia 2002 25,4 2005 18,5 2002a <2,0 <0,5 8,7 2005a <2,0 <0,5 7,8
Argélia 1988 12,2 1995 22,6 1988a 6,6 1,8 23,8 1995a 6,8 1,4 23,6
Angola .. .. .. .. .. 2000a 54,3 29,9 70,2
Argentina 1998 28,8b 2002 53,0b 2002b,c 9,9 2,9 19,7 2005b,c 4,5 1,0 11,3
Armênia 1998–99 55,1 2001 50,9 2002a 15,0 3,1 46,7 2003a 10,6 1,9 43,4
Austrália .. .. .. .. .. .. .. ..
Áustria .. .. .. .. .. .. .. ..
Azerbaijão 1995 68,1 2001 49,6 2001a 6,3 1,1 27,1 2005a <2 <0,5 <2,0
Bangladesh 2000 48,9 2005 40,0 2000a 57,8d 17,3d 85,4d 2005a 49,6d 13,1d 81,3d

Bielo-Rússia 2002 30,5 2004 17,4 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Bélgica .. .. .. .. .. .. .. ..
Benin 1999 29,0 2003 39,0 .. .. .. 2003a 47,3 15,7 75,3
Bolívia 1999 62,0 2002 64,6 2002c 22,8 12,4 34,2 2005a 19,6 9,7 30,3
Bósnia-Herzegóvina 2001–02 19,5 .. 2001a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
Brasil 1998 22,0 2002–03 21,5 2005c 7,8 1,6 18,3 2007c 5,2 1,3 12,7
Bulgária 1997 36,0 2001 12,8 2001a 2,6 <0,5 7,8 2003a <2,0 <0,5 <2,0
Burkina Fasso 1998 54,6 2003 46,4 1998a 70,0 30,2 87,6 2003a 56,5 20,3 81,2
Burundi 1998 68,0 .. 1998a 86,4 47,3 95,4 2006a 81,3 36,4 93,4
Camboja 1994 47,0 2004 35,0 1993–94a,e 48,6 13,8 77,8 2004a 40,2 11,3 68,2
Camarões 1996 53,3 2001 40,2 1996a 51,5 18,9 74,4 2001a 32,8 10,2 57,7
Canadá .. .. .. .. .. .. .. ..
República Centro-

Africana
.. .. 1993a 82,8 57,0 90,7 2003a 62,4 28,3 81,9

Chade 1995–96 43,4 .. .. .. .. 2002–03a 61,9 25,6 83,3
Chile 1996 19,9 1998 17,0 2003c <2,0 <0,5 5,3 2006c <2,0 <0,5 2,4
China 1998 4,6 2004 2,8 2002a 28,4f 8,7f 51,1f 2005a 15,9f 4,0f 36,3f

 Hong Kong, China .. .. .. .. .. .. .. ..
Colômbia 1995 60,0 1999 64,0 2003c 15,4 6,1 26,3 2006c 16,0 5,7 27,9
Congo, Rep. Dem. do 2004–05 71,3 .. .. .. .. 2005–06a 59,2 25,3 79,5
Congo, Rep. do 2005 42,3 .. .. .. .. 2005a 54,1 22,8 74,4
Costa Rica 1989 31,7 2004 23,9 2003c 5,6 2,4 11,5 2005c 2,4 <0,5 8,6
Costa do Marfi m .. .. 1998a 24,1 6,7 49,1 2002a 23,3 6,8 46,8
Croácia 2002 11,2 2004 11,1 2001a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
República Tcheca .. .. 1993c <2,0 <0,5 <2,0 1996c <2,0 <0,5 <2,0
Dinamarca .. .. .. .. .. .. .. ..
República Dominicana 2000 27,7 2004 42,2 2003c 6,1 1,5 16,3 2005c 5,0 0,9 15,1
Equador 1998 46,0 2001 45,2 2005c 9,8 3,2 20,4 2007c 4,7 1,2 12,8
Egito, Rep. Árabe do 1995–96 22,9 1999–2000 16,7 1999–2000a <2,0 <0,5 19,3 2004–05a <2,0 <0,5 18,4
El Salvador 1995 50,6 2002 37,2 2003c 14,3 6,7 25,3 2005c 11,0 4,8 20,5
Eritreia 1993–94 53,0 .. .. .. .. .. .. ..
Etiópia 1995–96 45,5 1999–2000 44,2 1999–2000a 55,6 16,2 86,4 2005a 39,0 9,6 77,5
Finlândia .. .. .. .. .. .. .. ..
França .. .. .. .. .. .. .. ..
Geórgia 2002 52,1 2003 54,5 2002a 15,1 4,7 34,2 2005a 13,4 4,4 30,4
Alemanha .. .. .. .. .. .. .. ..
Gana 1998–99 39,5 2005–06 28,5 1998–99a 39,1 14,4 63,3 2006a 30,0 10,5 53,6
Grécia .. .. .. .. .. .. .. ..
Guatemala 1989 57,9 2000 56,2 2002c 16,9 6,5 29,8 2006c 11,7 3,5 24,3
Guiné 1994 40,0 .. 1994a 36,8 11,5 63,8 2002–03a 70,1 32,2 87,2
Haiti 1987 65,0 1995 66,0g .. .. .. 2001c 54,9 28,2 72,1
Honduras 1998–99 52,5 2004 50,7 2005c 22,2 10,2 34,8 2006c 18,2 8,2 29,7
Hungria 1993 14,5 1997 17,3 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
Índia 1993–94 36,0 1999–2000 28,6 1993–94a 49,4f 14,4f 81,7f 2004–05a 41,6f 10,8f 75,6f

Indonésia 1996 17,6 2005 16,0 .. .. .. .. .. ..
Irã, Rep. Islâmica do .. .. 1998a <2,0 <0,5 8,3 2005a <2,0 <0,5 8,0
Iraque .. .. .. .. .. .. .. ..
Irlanda .. .. .. .. .. .. .. ..
Israel .. .. .. .. .. .. .. ..
Itália .. .. .. .. .. .. .. ..
Japão .. .. .. .. .. .. .. ..
Jordânia 1997 21,3 2002 14,2 2002–03a <2,0 <0,5 11,0 2006a <2,0 <0,5 3,5
Cazaquistão 2001 17,6 2002 15,4 2002a 5,2 0,9 21,5 2003a 3,1 <0,5 17,2
Quênia 1994 40,0 1997 52,0 1997a 19,6 4,6 42,7 2005–06a 19,7 6,1 39,9
Coreia, Rep. da .. .. .. .. .. .. .. ..
República Quirguiz 2003 49,9 2005 43,1 2002a 34,0 8,8 66,6 2004a 21,8 4,4 51,9
Laos 1997–98 38,6 2002–03 33,0 1997–98a 49,3d 14,9d 79,9d 2002–03a 44,0d 12,1d 76,8d

Líbano .. .. .. .. .. .. .. ..
Libéria .. .. .. .. .. 2007a 83,7 40,8 94,8
Líbia .. .. .. .. .. .. .. ..
Lituânia .. .. 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2004a <2,0 <0,5 <2,0
Madagáscar 1997 73,3 1999 71,3 2001a 76,3 41,4 88,7 2005a 67,8 26,5 89,6
Maláui 1990–91 54,0 1997–98 65,3 1997–98a 83,1 46,0 93,5 2004–05a,h 73,9 32,3 90,4
Malásia 1989 15,5 .. 1997c <2,0 <0,5 6,8 2004–05c <2,0 <0,5 7,8
Mali 1998 63,8 .. 2001a 61,2 25,8 82,0 2006a 51,4 18,8 77,1
Mauritânia 1996 50,0 2000 46,3 1995–96a 23,4 7,1 48,3 2000a 21,2 5,7 44,1
México 2002 20,3 2004 17,6 2004a 2,8 1,4 7,0 2006a <2,0 <0,5 4,8
Moldávia 2001 62,4 2002 48,5 2002a 17,1 4,0 40,3 2004a 8,1 1,7 28,9
Marrocos 1990–91 13,1 1998–99 19,0 2000a 6,3 0,9 24,3 2007a 2,5 0,5 14,0
Moçambique 1996–97 69,4 2002–03 54,1 1996–97a 81,3 42,0 92,9 2002–03a 74,7 35,4 90,0
Mianmar .. .. .. .. .. .. .. ..
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% Ano
Nacional 

%

Nepal 1995–96 41,8 2003–04 30,9 1995–96a 68,4 26,7 88,1 2003–04a 55,1 19,7 77,6
Holanda .. .. .. .. .. .. .. ..
Nova Zelândia .. .. .. .. .. .. .. ..
Nicarágua 1998 47,9 2001 45,8 2001c 19,4 6,7 37,5 2005c 15,8 5,2 31,8
Níger 1989–93 63,0 .. 1994a 78,2 38,6 91,5 2005a 65,9 28,1 85,6
Nigéria 1985 43,0 1992–93 34,1 1996–97a 68,5 32,1 86,4 2003–04a 64,4 29,6 83,9
Noruega .. .. .. .. .. .. .. ..
Paquistão 1993 28,6 1998–99 32,6 2001–02a 35,9 7,9 73,9 2004–05a 22,6 4,4 60,3
Panamá 1997 37,3 .. 2004c 9,2 2,7 18,0 2006c 9,5 3,1 17,8
Papua-Nova Guiné 1996 37,5 .. .. .. .. 1996a 35,8 12,3 57,4
Paraguai 1990 20,5i .. 2005c 9,3 3,4 18,4 2007c 6,5 2,7 14,2
Peru 2001 54,3 2004 53,1 2005c 8,2 2,0 19,4 2006c 7,9 1,9 18,5
Filipinas 1994 32,1 1997 25,1 2003a 22,0 5,5 43,8 2006a 22,6 5,5 45,0
Polônia 1996 14,6 2001 14,8 2002a <2,0 <0,5 <2,0 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Portugal .. .. .. .. .. .. .. ..
Romênia 1995 25,4 2002 28,9 2002a 2,9 0,8 13,0 2005a <2,0 <0,5 3,4
Federação Russa 1998 31,4 2002 19,6 2002a <2,0 <0,5 3,7 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Ruanda 1993 51,2 1999–2000 60,3 1984–85a 63,3 19,7 88,4 2000a 76,6 38,2 90,3
Arábia Saudita .. .. .. .. .. .. .. ..
Senegal 1992 33,4 .. 2001a 44,2 14,3 71,3 2005a 33,5 10,8 60,3
Sérvia .. .. .. .. .. .. .. ..
Serra Leoa 1989 82,8 2003–04 70,2 1989–90a 62,8 44,8 75,0 2002–03a 53,4 20,3 76,1
Cingapura .. .. .. .. .. .. .. ..
Rep. da Eslováquia 2004 16,8 .. 1992c <2,0 <0,5 <2,0 1996c <2,0 <0,5 <2,0
Somália .. .. .. .. .. .. .. ..
África do Sul .. .. 1995a 21,4 5,2 39,9 2000a 26,2 8,2 42,9
Espanha .. .. .. .. .. .. .. ..
Sri Lanka 1995–96 25,0 2002 22,7 1995–96a 16,3 3,0 46,7 2002a 14,0 2,6 39,7
Sudão .. .. .. .. .. .. .. ..
Suécia .. .. .. .. .. .. .. ..
Suíça .. .. .. .. .. .. .. ..
Rep. Árabe Síria .. .. .. .. .. .. .. ..
Tajiquistão 1999 74,9 2003 44,4 2003a 36,3 10,3 68,8 2004a 21,5 5,1 50,8
Tanzânia 1991 38,6 2000–01 35,7 1991–92a 72,6 29,7 91,3 2000–01a 88,5 46,8 96,6
Tailândia 1994 9,8 1998 13,6 2002a <2,0 <0,5 15,1 2004a <2,0 <0,5 11,5
Togo 1987–89 32,3 .. .. .. .. 2006a 38,7 11,4 69,3
Tunísia 1990 7,4 1995 7,6 1995a 6,5 1,3 20,4 2000a 2,6 <0,5 12,8
Turquia 1994 28,3 2002 27,0 2002a 2,0 <0,5 9,6 2005a 2,7 0,9 9,0
Turquemenistão .. .. 1993c 63,5 25,8 85,7 1998a 24,8 7,0 49,6
Uganda 1999–2000 33,8 2002–03 37,7 2002a 57,4 22,7 79,8 2005a 51,5 19,1 75,6
Ucrânia 2000 31,5 2003 19,5 2002a <2,0 <0,5 3,4 2005a <2,0 <0,5 <2,0
Emirados Árabes  
 Unidos

.. .. .. .. .. .. .. ..

Reino Unido .. .. .. .. .. .. .. ..
Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. ..
Uruguai 1994 20,2b 1998 24,7b 2005b,c <2,0 <0,5 4,5 2006b,c <2,0 <0,5 4,2
Uzbequistão 2000–01 31,5 2003 27,2 2002a 42,3 12,4 75,6 2003a 46,3 15,0 76,7
Venezuela, R. B. de 1989 31,3 1997–99 52,0 2003c 18,4 8,8 31,7 2006c 3,5 1,2 10,2
Vietnã 1998 37,4 2002 28,9 2004a 24,2 5,1 52,5 2006a 21,5 4,6 48,4
Margem Ocidental 
 e Gaza

.. .. .. .. .. .. .. ..

Iêmen, República do 1998 41,8 .. 1998a 12,9 3,0 36,3 2005a 17,5 4,2 46,6
Zâmbia 1998 72,9 2004 68,0 2002–03a 64,6 27,1 85,1 2004–05a 64,3 32,8 81,5
Zimbábue 1990–91 25,8 1995–96 34,9 .. .. .. .. .. ..

a. Base de gastos b. Cobre áreas urbanas apenas. c. Base de renda. d. Ajustados pela informação do índice de preço ao consumidor especial. e. Devido a preocupações com 
segurança, a pesquisa cobriu apenas 56% das aldeias rurais e 65% da população rural. f. Média ponderada de estimativas rurais e urbanas. g. Cobre área urbana apenas. h. 
Devido a mudanças no projeto da pesquisa, a pesquisa mais recente não é estritamente comparável com a anterior. i. A pesquisa cobre a área urbana de Assunção.
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Tabela 3 Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: erradicação da pobreza e melhora das condições de vida

Erradicação da pobreza extrema 
e da fome

Alcance da 
educação 
primária 

para todos

Promoção 
da 

igualdade 
de gênero

Redução da 
mortalidade 

infantil

Melhora 
da saúde 
materna

Combate à HIV/Aids 
e outras doenças

Garantia da 
sustentabilidade 

ambiental

Criação de 
uma parceria 
global para 

desenvolvimento

Parcela do quintil 
mais pobre no 
consumo ou 

renda nacional % 
1990–2007b

Emprego 
vulnerável 

% de 
emprego 

2007

Predominância 
da desnutrição 

infantil, % 
de crianças 
abaixo de 

5 anos 
2000–07b

Índice 
preliminar

de 
conclusão 

% 2007

Razão
entre a

 matrícula 
de meninas 
e meninos 

em escolas 
primária e 
secundária 

% 2007

Índice de 
mortalidade 

abaixo de 
5 anos por 
1.000 2007

Taxa de 
mortalidade 

materna 
por 100.000 

nascimentos 
com vida 

2005 

Predominância 
do HIV 

em % da 
população 

idades 
15-49 
2007

Incidência 
da 

tuberculose 
por 100.000 

pessoas 
2007

Emissões 
de 

dióxido 
de 

carbono 
per capita 
toneladas 

2005

Acesso 
a melhor 

saneamento 
% da 

população 
2006

Usuários da 
Internet por 100 

pessoas 2008

Afeganistão .. .. 32,9 38 58 257 1.800 .. 168 .. 30 1,9
Albânia 7,8c .. 17,0 96 97 15 92 .. 17 1,1 97 15,1
Argélia 6,9c .. 10,2 95 99 37 180 0,1 57 4,2 94 10,3
Angola 2,0c .. 27,5 .. .. 158 1.400 2,1 287 0,5 50 3,1
Argentina 3,4d,e 20 f 2,3 99 104 16 77 0,5 31 3,9 91 28,1
Armênia 8,6c .. 4,2 98 104 24 76 0,1 72 1,4 91 5,6
Austrália 5,9e 9 .. .. 97 6 4 0,2 6 18,1 100 55,7
Áustria 8,6e 9 .. 102 97 4 4 0,2 12 8,9 100 59,3
Azerbaijão 13,3c 53 14,0 113 97 39 82 0,2 77 4,4 80 10,8
Bangladesh 9,4c 85 39,2 56 107 61 570 .. 223 0,3 36 0,3
Bielo-Rússia 8,8c .. 1,3 92 101 13 18 0,2 61 6,5 93 29,0
Bélgica 8,5e 10 .. 86 98 5 8 0,2 12 9,8 .. 65,9
Benin 6,9c .. 21,5 64 73 123 840 1,2 91 0,3 30 1,8
Bolívia 1,8c .. 5,9 98 99 57 290 0,2 155 1,0 43 10,5
Bósnia-Herzegóvina 6,9c .. 1,6 .. 99 14 3 <0,1 51 6,9 95 34,7
Brasil 3,0e 27 2,2 106 103 22 110 0,6 48 1,7 77 35,5
Bulgária 8,7c 8 1,6 98 97 12 11 .. 39 5,7 99 30,9
Burkina Fasso 7,0c .. 35,2 37g 84g 191 700 1,6 226 0,1 13 0,9
Burundi 9,0c .. 38,9 39 90 180 1.100 2,0 367 0,0 41 0,8
Camboja 7,1c .. 28,4 85 90 91 540 0,8 495 0,0 28 0,5
Camarões 5,6c .. 15,1 55 85 148 1.000 5,1 192 0,2 51 3,0
Canadá 7,2e 10f .. 96 99 6 7 0,4 5 16,6 100 72,8
República Centro-Africana 5,2c .. 21,8 30g .. 172 980 6,3 345 0,1 31 0,4
Chade 6,3c .. 33,9 30 64 209 1.500 3,5 299 0,0 9 1,2
Chile 4,1e 25 0,6 95 99 9 16 0,3 12 4,1 94 32,6
China 5,7c .. 6,8 101 100 22 45 0,1h 98 4,3 65 22,5
 Hong Kong, China 5,3e 7 .. 102 98 .. .. .. 62 5,7 .. 59,1
Colômbia 2,3e 41 5,1 107 104 20 130 0,6 35 1,4 78 38,4
Congo, Rep. Dem. do 5,5c .. 33,6 51 73 161 1.100 .. 392 0,0 31 0,5
Congo, Rep. do 5,0c .. 11,8 72 91 125 740 3,5 403 0,6 20 4,3
Costa Rica 4,2e 20 .. 91 102 11 30 0,4 11 1,7 96 33,6
Costa do Marfi m 5,0c .. 16,7 45 .. 127 810 3,9 420 0,5 24 3,2
Croácia 8,7c 16 .. 101 102 6 7 <0,1 40 5,2 99 50,6
República Tcheca 10,2e 12 2,1 93 101 4 4 .. 9 11,7 99 48,3
Dinamarca 8,3e .. .. 101 102 4 3 0,2 8 8,5 100 84,2
República Dominicana 4,0e 43 4,2 91g 103g 38 150 1,1 69 2,0 79 26,0
Equador 3,4e 34 f 6,2 106 100 22 210 0,3 101 2,2 84 9,7
Egito, Rep. Árabe do 9,0c 25 5,4 98 95 36 130 .. 21 2,2 66 15,4
El Salvador 3,3e 36 6,1 91 101 24 170 0,8 40 1,1 86 12,5
Eritreia .. .. 34,5 46 78 70 450 1,3 95 0,2 5 3,0
Etiópia 9,3c 52 f 34,6 46 83 119 720 2,1 378 0,1 11 0,4
Finlândia 9,6e .. .. 98 102 4 7 0,1 6 10,1 100 78,8
França 7,2e 6 .. .. 100 4 8 0,4 14 6,2 .. 51,2
Geórgia 5,4c 62 .. 92 98 30 66 0,1 84 1,1 93 8,2
Alemanha 8,5e .. .. 103 99 4 4 0,1 6 9,5 100 76,1
Gana 5,2c .. 13,91 78g 95g 115 560 1,9 203 0,3 10 4,3
Grécia 6,7e 28 .. 101 97 4 3 0,2 18 8,6 98 32,3
Guatemala 3,4e .. 17,7 77 93 39 290 0,8 63 0,9 84 10,1
Guiné 5,8c .. 22,5 64 76 150 910 1,6 287 0,1 19 0,9
Haiti 2,5e .. 18,9 .. .. 76 670 2,2 306 0,2 19 10,4
Honduras 2,5e .. 8,6 89 106 24 280 0,7 59 1,1 66 9,1
Hungria 8,6c 7 .. 92 99 7 6 0,1 17 5,6 100 54,8
Índia 8,1c .. 43.5 86 91 72 450 0,3 168 1,3 28 7,2
Indonésia 7,1c 63 24.4 105 98 31 420 0,2 228 1,9 52 11,1
Irã, Rep. Islâmica do 6,4c 43 .. 105 105 33 140 0,2 22 6,5 .. 32,0
Iraque .. .. 7,1 75 78 44 300 .. 56 .. 76 0,9
Irlanda 7,4e 11 .. 97 103 4 1 0,2 13 10,2 .. 63,5
Israel 5,7e 7 .. 102 101 5 4 0,1 8 9,2 .. 27,9
Itália 6,5e 22 .. 102 99 4 3 0,4 7 7,7 .. 48,6
Japão 10,6e 11 .. .. 100 4 6 .. 21 9,6 100 69,0
Jordânia 7,2c .. 3,6 102 102 24 62 .. 7 3,8 85 25,4
Cazaquistão 7,4c .. 4,9 104g 99g 32 140 0,1 129 11,9 97 12,3
Quênia 4,7c .. 16,5 93 95 121 560 .. 353 0,3 42 8,7
Coreia, Rep. da 7,9e 25 .. 102 96 5 14 <0,1 90 9,4 .. 77,1
República Quirguiz 8,1c 47 2,7 95 100 38 150 0,1 121 1,1 93 14,3
Laos 8,5c .. 36,4 77 86 70 660 0,2 151 0,2 48 1,6
Líbano .. .. .. 83g 103g 29 150 0,1 19 4,2 .. 38,3
Libéria 6,4c .. 20,4 55g .. 133 1.200 1,7 277 0,1 32 0,6
Líbia .. .. .. .. 105 18 97 .. 17 9,5 97 4,7
Lituânia 6,8c .. .. 95 100 8 11 0,1 68 4,1 .. 52,9
Madagáscar 6,2c 86 36,8 62 96 112 510 0,1 251 0,2 12 1,7
Maláui 7,0c .. 18,4 55 100 111 1.100 11,9 346 0,1 60 2,2
Malásia 6,4e 22 .. 96 104 11 62 0,5 103 9,3 94 62,6
Mali 6,5c .. 27,9 52 76 196 970 1,5 319 0,0 45 1,0
Mauritânia 6,2c .. 30,4 59 103 119 820 0,8 318 0,6 24 1,4
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México 4,6c 29 3,4 105 99 35 60 0,3 20 4,1 81 21,9
Moldávia 7,3c 32 3,2 93 102 18 22 0,4 141 2,1 79 19,1
Marrocos 6,5c 52 9,9 83 88 34 240 0,1 92 1,6 72 33,0
Moçambique 5,4c .. 21,2 46 85 168 520 12,5 431 0,1 31 1,6
Mianmar .. .. 29,6 .. .. 103 380 0,7 171 0,2 82 0,1
Nepal 6,1c .. 38,8 78g 98g 55 830 0,5 173 0,1 27 1,4
Holanda 7,6e .. .. .. 98 5 6 0,2 8 7,7 100 86,8
Nova Zelândia 6,4e 12 .. .. 102 6 9 0,1 7 7,2 .. 69,2
Nicarágua 3,8e 45 7,8 74 103 35 170 0,2 49 0,7 48 2,8
Níger 5,9c .. 39,9 40 71 176 1.800 0,8 174 0,1 7 0,5
Nigéria 5,1c .. 27,2 72 84 189 1.100 3,1 311 0,8 30 7,3
Noruega 9,6e 6 .. 97 99 4 7 0,1 6 11,4 .. 84,8
Paquistão 9,1c 62 31,3 63 80 90 320 0,1 181 0,9 58 11,1
Panamá 2,5e 28 .. 99 101 23 130 1,0 47 1,8 74 22,9
Papua-Nova Guiné 4,5c .. .. .. .. 65 470 1,5 250 0,7 45 1,8
Paraguai 3,4e 47 .. 95 99 29 150 0,6 58 0,7 70 8,7
Peru 3,9e 40f 5,2 104 102 20 240 0,5 126 1,3 72 24,7
Filipinas 5,6c 45 20,7 94 102 28 230 .. 290 0,9 78 6,0
Polônia 7,3c 19 .. 96 99 7 8 0,1 25 7,9 .. 44,0
Portugal 5,8e 18 .. 104 101 4 11 0,5 30 5,9 99 41,9
Romênia 8,2c 32 3,5 120 99 15 24 0,1 115 4,1 72 23,9
Federação Russa 6,4c 6 .. 93 98 15 28 1,1 110 10,5 87 21,1
Ruanda 5,3c .. 18,0 35 100 181 1.300 2,8 397 0,1 23 3,1
Arábia Saudita .. .. .. 93 94 25 18 .. 46 16,5 99 29,2
Senegal 6,2c .. 14,5 50 94 114 980 1,0 272 0,4 28 8,4
Sérvia 8,3c,i 23 1,8 .. 102 8 .. 0,1 32 6,5j 92 32,1
Serra Leoa 6,1c .. 28,3 81 86 262 2.100 1,7 574 0,2 11 0,3
Cingapura 5,0e 10 3,3 .. .. 3 14 0,2 27 13,2 100 67,7
República da Eslováquia 8,8e 10 .. 94 100 8 6 <0,1 17 6,8 100 51,3
Somália .. .. 32,8 .. .. 142 1.400 0,5 249 0,1 23 1,1
África do Sul 3,1c 3 .. 84 100 59 400 18,1 948 8,7 59 8,6
Espanha 7,0e 12 .. 99 103 4 4 0,5 30 7,9 100 57,4
Sri Lanka 6,8c 41f 22,8 104 .. 21 58 .. 60 0,6 86 5,7
Sudão .. .. 38,4 50 88 109 450 1,4 243 0,3 35 9,2
Suécia 9,1e .. .. 95 99 3 3 0,1 6 5,4 100 79,7
Suíça 7,6e 10 .. 88 97 5 5 0,6 6 5,5 100 75,2
Rep. Árabe Síria .. .. .. 114 96 17 130 .. 24 3,6 92 16,8
Tajiquistão 7,7c .. 14,9 95 89 67 170 0,3 231 0,8 92 7,2
Tanzânia 7,3c 88 f 16,7 112g .. 116 950 6,2 297 0,1 33 1,2
Tailândia 6,1c 53 7,0 101 104g 7 110 1,4 142 4,1 96 20,0
Togo 7,6c .. .. 57 75 100 510 3,3 429 0,2 12 5,4
Tunísia 5,9c .. .. 100 104 21 100 0,1 26 2,2 85 27,1
Turquia 5,2c 36 3,5 97 90 23 44 .. 30 3,5 88 33,1
Turquemenistão 6,0c .. .. .. .. 50 130 <0,1 68 8,6 .. 1,4
Uganda 6,1 .. 19,0 54 98 130 550 5,4 330 0,1 33 7,9
Ucrânia 9,0c .. 4,1 101 100 24 18 1,6 102 6,9 93 22,4
Emirados Árabes Unidos .. .. .. 105 101 8 37 .. 16 30,1 97 86,1
Reino Unido 6,1e .. .. .. 102 6 8 0,2 15 9,1 .. 79,4
Estados Unidos 5,4e .. 1,3 96 100 8 11 0,6 4 19,5 100 72,4
Uruguai 4,5e 25 6,0 104 98 14 20 0,6 22 1,7 100 40,2
Uzbequistão 7,1c .. 4,4 97 98 41 24 0,1 113 4,3 96 8,8
Venezuela, R. B. de 4,9e 30 .. 95g 102g 19 57 .. 34 5,6 .. 25,6
Vietnã 7,1c .. 20,2 .. .. 15 150 0,5 171 1,2 65 21,0
Margem Ocidental e Gaza .. 36 .. 83 104 27 .. .. 20 .. 80 9,6
Iêmen, República do 7,2c .. .. 60 66 73 430 .. 76 1,0 46 1,4
Zâmbia 3,6c .. 23,3 88 96 170 830 15,2 506 0,2 52 5,5
Zimbábue 4,6c .. 14,0 .. 97 90 880 15,3 782 0,9 46 11,4
Mundo ..w 23,1w 87w 95w 68w 400w 0,8w 139w 4,5w, k 60w 21,3w
Baixa renda .. 27,8 65 91 120 790 2,3 275 0,5 38 3,7
Média renda .. 22,7 91 96 58 320 0,6 138 3,1 58 14,7
 Renda média inferior .. 25,8 90 94 65 370 0,4 147 2,6 52 11,7
 Renda média superior 24 .. 98 100 25 110 1,5 105 5,1 82 26,6
Renda baixa e média .. 24,0 86 95 74 440 0,9 162 2,7 55 12,8
 Ásia Oriental e Pacífi co .. 12,6 100 100 27 150 0,2 136 3,6 66 23,3
 Europa & Ásia Central 19 .. 98 97 23 45 0,6 84 7,0 89 23,4
 América Latina e Caribe 31 4,5 97 101 26 130 0,5 50 2,5 78 26,6
 Oriente Médio e Norte  
  da África

37 .. 91 93 38 200 0,1 41 3,6 74 24,2

 Sul da Ásia .. 40,9 79 90 78 500 0,3 174 1,1 33 6,6
 África subsaariana .. 26,5 63 88 146 900 5,0 369 0,9 31 4,5
Alta renda .. .. 98 99 7 10 0,3 16 12,6 100 67,1

a. Dados da União Internacional de Telecomunicações (ITU), base de dados do Relatório de Desenvolvimento Mundial de Telecomunicações. Cite a ITU para uso destes dados 
por terceiros. b. Os dados são para o ano mais recente disponível. c. Refere-se às parcelas de gastos da população por percentil da população classifi cada por gasto per capita. 
d. Dados urbanos. e. Refere-se às parcelas de gastos da população por percentil da população classifi cada por renda per capita. f.  Cobertura limitada. g. Os dados são para 
2008. h. Inclui Hong Kong, China. i. Inclui Montenegro. j. Inclui Kovoso e Montenegro. k. Inclui emissões não alocadas a países específi cos.
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Tabela 4 Atividade econômica

Produto interno bruto
Produtividade 
agrícola valor 

agregado agrícola 
por trabalhador 2000 

US$

Valor agregado como % do PIB
Gasto fi nal 

com 
consumo

domiciliar  
% do PIB 

2008

Gasto fi nal 
com consumo 

governamental 
% do PIB 

2008 

Formação 
do capital 

bruto 
% do PIB 

2008

Balança 
externa 

de bens e 
serviço 

% do PIB 
2008

Defl ator 
implícito do 
PIB médio 
anual % de 

crescimento 
2000–0

Milhões 
de dólares 

2008

Índice de 
crescimento 
anual médio 

2000–08

Agrícola Setorial Serviços

1990–92 2003–05 2008 2008 2008

Afeganistão 10.170 .. .. .. 37 25 38 98 11 31 –39 7,1
Albânia 12.295 5,4 778 1.449 21 20 59 85 10 32 –27 3,5
Argélia 173.882 4,3 1.911 2.225 9 69 23 22 7 37 35 9,4
Angola 83.383 13,7 165 174 10 86 4 37 ..a 12 50 48,1
Argentina 328.385 5,3 6.767 10.072 9 34 57 59 13 24 4 12,8
Armênia 11.917 12,4 1.476b 3.692 18 45 37 75 12 38 –25 4,6
Austrália 1.015.217 3,3 20.839 29.908 .. .. .. 55 18 29 –2 3,8
Áustria 416.380 2,1 12.048 21.920 2 31 67 54 18 21 7 1,8
Azerbaijão 46.259 18,1 1.084b 1.143 6 71 23 25 10 23 42 10,9
Bangladesh 78.992 5,9 254 338 19 29 52 79 5 24 –8 4,8
Bielo-Rússia 60.302 8,6 1.977b 3.153 9 39 53 54 16 35 –6 25,5
Bélgica 497.586 2,0 .. 39.243 1 24 75 52 22 22 3 2,0
Benin 6.680 3,9 326 519 .. .. .. .. .. .. .. 3,3
Bolívia 16.674 4,1 670 773 14 42 44 61 12 16 12 7,0
Bósnia-Herzegóvina 18.452 5,5 .. 8.270 .. .. .. 85 22 23 –30 3,8
Brasil 1.612.539 3,6 1.507 3.119 7 28 65 61 20 19 0 8,1
Bulgária 49.900 5,8 2.500 7.159 7 31 61 70 16 37 –23 5,6
Burkina Fasso 7.948 5,6 110 173 33 22 44 75 22 18 –15 2,4
Burundi 1.163 2,9 108 70 .. .. .. 91 29 16 –36 9,6
Camboja 9.574 9,7 .. 314 32 27 41 83 3 21 –8 4,7
Camarões 23.396 3,5 389 648 20 33 48 68 13 19 1 2,2
Canadá 1.400.091 2,5 28.243 44.133 .. .. .. 56 19 23 3 2,0
República Centro-Africana 1.970 0,6 287 381 53 14 32 95 3 10 –9 2,2
Chade 8.361 10,4 173 215 23 42 35 69 6 15 10 8,3
Chile 169.458 4,4 3.573 5.309 4 47 49 55 10 21 14 6,6
China 4.326.187 10,4 258 407 11 49 40 37 14 43 7 4,3
 Hong Kong, China 215.355 5,2 .. .. 0 8 92 60 8 20 11 –1,7
Colômbia 242.268 4,9 3.080 2.749 9 34 57 64 13 24 –1 6,9
Congo, Rep. Dem. do 11.588 5,5 184 149 41 27 31 82 11 17 –10 28,3
Congo, Rep. do 10.699 4,0 .. .. 5 60 35 29 14 27 30 7,0
Costa Rica 29.834 5,5 3.143 4.506 7 29 64 69 13 27 –10 10,2
Costa do Marfi m 23.414 0,6 598 795 24 25 51 77 8 10 5 3,4
Croácia 69.333 4,6 5.425b 11.354 6 28 65 59 19 31 –8 3,8
República Tcheca 216.485 4,6 .. 5.521 2 38 60 48 20 27 5 2,2
Dinamarca 342.672 1,7 15.190 38.441 1 26 73 50 26 23 1 2,3
República Dominicana 45.790 5,4 1.924 3.305 11 28 61 81 6 20 –7 15,0
Equador 52.572 5,0 1.686 1.676 7 36 57 67 12 24 –3 9,5
Egito, Rep. Árabe do 162.818 4,7 1.528 2.072 14 36 50 72 11 24 –7 7,8
El Salvador 22.115 2,9 1.633 1.638 13 28 58 98 9 15 –22 3,7
Eritreia 1.654 1,3 .. 71 24 19 56 86 31 11 –28 18,0
Etiópia 26.487 8,2 .. 158 43 13 45 85 11 21 –17 8,7
Finlândia 271.282 3,0 18.818 31.276 3 32 65 52 21 22 5 1,1
França 2.853.062 1,7 22.234 44.080 2 21 77 57 23 22 –2 2,1
Geórgia 12.793 8,1 2.443b 1.791 10 24 66 76 21 31 –28 7,3
Alemanha 3.652.824 1,2 13.724 25.657 1 30 69 57 18 18 7 1,1
Gana 16.123 5,6 293 320 32 26 42 81 14 32 –26 18,7
Grécia 356.796 4,2 7.536 8.818 4 23 73 71 17 26 –13 3,3
Guatemala 38.977 3,9 2.120 2.623 11 28 62 90 4 24 –18 5,2
Guiné 4.266 3,1 142 190 8 35 58 85 5 13 –2 20,2
Haiti 6.953 0,5 .. .. .. .. .. 98 ..a 26 –23 16,7
Honduras 14.077 5,3 1.193 1.483 13 27 61 83 14 30 –28 6,5
Hungria 154.668 3,6 4.122 6.922 4 29 66 67 9 22 1 5,0
Índia 1.217.490 7,9 324 392 18 29 53 56 11 39 –6 4,6
Indonésia 514.389 5,2 484 583 14 48 37 63 8 28 1 10,9
Irã, Rep. Islâmica do 385.143 6,0 1.954 2.561 10 45 45 45 14 31 10 17,9
Iraque .. .. .. 1.756 .. .. .. .. .. .. .. ..
Irlanda 281.776 5,0 .. 17.107 2 35 63 46 16 27 11 2,9
Israel 199.498 3,5 .. .. .. .. .. 58 25 19 –2 1,1
Itália 2.293.008 0,9 11.528 23.967 2 27 71 59 20 21 0 2,6
Japão 4.909.272 1,6 20.445 35.668 1 30 68 57 18 24 1 –1,2
Jordânia 20.013 6,7 1.892 1.360 4 32 64 108 18 19 –45 4,2
Cazaquistão 132.229 9,5 1.795b 1.557 6 42 52 35 10 35 20 15,1
Quênia 34.507 4,6 334 333 21 13 65 79 11 25 –14 6,5
Coreia, Rep. da 929.121 4,5 .. 11.451 3 37 60 55 15 31 –1 2,2
República Quirguiz 4.420 4,4 675b 979 34 19 48 101 18 26 –45 6,8
Laos 5.431 6,9 360 459 40 31 29 69 8 38 –15 9,4
Líbano 28.660 4,0 .. 29.950 5 22 73 91 14 20 –25 2,2
Libéria 870 –1,1 .. .. 54 19 27 116 15 20 –51 10,5
Líbia 99.926 4,1 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 22,2
Lituânia 47.341 7,7 .. 3.790 4 33 63 66 18 27 –11 4,0
Madagáscar 8.970 3,8 186 174 25 17 57 85 5 36 –25 11,5
Maláui 4.269 4,2 72 116 34 21 45 85 11 32 –28 19,3
Malásia 194.927 5,5 386 525 10 48 42 46 12 22 20 4,4
Mali 8.740 5,2 208 241 37 24 39 76 11 23 –10 4,2
Mauritânia 2.858 5,1 574 356 13 47 41 61 20 26 –7 11,3
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Tabela 4 Atividade econômica

Produto interno bruto
Produtividade 
agrícola valor 

agregado agrícola 
por trabalhador 2000 

US$

Valor agregado como % do PIB
Gasto fi nal 

com 
consumo

domiciliar  
% do PIB 

2008

Gasto fi nal 
com consumo 

governamental 
% do PIB 

2008 

Formação 
do capital 

bruto 
% do PIB 

2008

Balança 
externa 

de bens e 
serviço 

% do PIB 
2008

Defl ator 
implícito do 
PIB médio 
anual % de 

crescimento 
2000–0

Milhões 
de dólares 

2008

Índice de 
crescimento 
anual médio 

2000–08

Agrícola Setorial Serviços

1990–92 2003–05 2008 2008 2008

México 1.085.951 2,7 2.256 2.793 4 37 59 66 10 26 –2 8,2
Moldávia 6.048 6,3 1.286b 816 11 15 74 97 19 37 –53 11,6
Marrocos 86.329 5,0 1.430 1.746 16 20 64 61 16 33 –9 1,6
Moçambique 9.735 8,0 107 148 28 26 46 75 12 23 –10 8,1
Mianmar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Nepal 12.615 3,5 191 207 34 17 50 79 10 32 –21 6,2
Holanda 860.336 1,8 24.914 42.049 2 24 74 47 25 20 8 2,2
Nova Zelândia 130.693 3,0 19.155 27.189 .. .. .. 60 19 23 –1 3,0
Nicarágua 6.592 3,5 .. 2.071 19 30 51 90 12 32 –34 8,5
Níger 5.354 4,4 152 157b .. .. .. .. .. .. .. 2,6
Nigéria 212.080 6,6 .. .. 31 41 28 .. .. .. 13 17,0
Noruega 449.996 2,5 19.500 37.039 1 43 56 42 20 23 16 4,7
Paquistão 168.276 5,8 594 696 20 27 53 80 9 22 –10 7,3
Panamá 23.088 6,6 2.363 3.904 6 17 76 65 11 23 1 2,2
Papua-Nova Guiné 8.168 2,8 500 595 33 48 19 44 10 19 27 7,3
Paraguai 15.977 3,7 1.596 2.052 23 20 57 69 9 20 3 10,5
Peru 127.434 6,0 930 1.481 7 38 55 61 9 27 2 3,5
Filipinas 166.909 5,1 905 1.075 15 32 53 77 10 15 –2 5,2
Polônia 526.966 4,4 1.502b 2.182 4 30 65 66 15 23 –3 2,6
Portugal 242.689 0,9 4.642 6.220 3 24 73 65 20 22 –7 2,9
Romênia 200.071 6,3 2.196 4.646 8 34 58 73 11 26 –10 17,0
Federação Russa 1.607.816 6,8 1.825b 2.519 5 38 57 45 19 25 11 16,5
Ruanda 4.457 6,7 167 182 35 12 53 90 9 21 –19 10,0
Arábia Saudita 467.601 4,1 7.875 15.780 2 70 27 26 20 19 35 8,9
Senegal 13.209 4,4 225 215 15 23 62 82 10 30 –22 2,9
Sérvia 50.061 5,7 .. .. 13 28 59 84 17 23 –24 17,2
Serra Leoa 1.953 10,3 .. .. 43 24 33 80 13 20 –12 9,3
Cingapura 181.948 5,8 22.695 40.419 0 28 72 39 11 31 19 1,5
República da Eslováquia 94.957 6,3 .. 5.026 4 41 55 54 16 28 1 3,7
Somália .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
África do Sul 276.764 4,3 1.786 2.495 3 31 66 61 20 22 –4 7,1
Espanha 1.604.174 3,3 9.511 18.619 3 30 67 57 18 31 –7 3,9
Sri Lanka 40.714 5,5 679 702 13 29 57 70 16 27 –13 10,6
Sudão 58.443 7,4 414 667 26 34 40 59 16 24 1 9,9
Suécia 480.021 2,8 22.533 35.378 2 29 70 47 26 20 8 1,7
Suíça 488.470 1,9 19.884 23.588 1 28 71 59 11 22 8 1,0
Rep. Árabe Síria 55.204 4,4 2.344 3.261 20 35 45 75 12 14 0 8,4
Tajiquistão 5.134 8,6 346b 409 18 23 59 114 8 20 –42 21,0
Tanzâniac 20.490 6,8 238 295 45 17 37 73 16 17 –6 9,4
Tailândia 260.693 5,2 497 624 12 46 43 51 13 28 8 2,4
Togo 2.823 2,5 312 347 .. .. .. .. 16 .. –27 1,1
Tunísia 40.180 4,9 2.422 2.700 10 28 62 65 14 25 –3 2,9
Turquia 794.228 5,9 1.770 1.846 10 28 62 71 13 22 –5 16,9
Turquemenistão 18.269 14,5 1.222b .. .. .. .. .. .. .. 11 12,2
Uganda 14.529 7,5 155 175 23 26 52 82 12 24 –18 5,1
Ucrânia 180.355 7,2 1.195b 1.702 8 37 55 64 17 25 –6 15,7
Emirados Árabes Unidos 163.296 7,7 10.454 25.841 2 59 39 45 10 21 24 7,7
Reino Unido 2.645.593 2,5 22.664 26.942 1 23 76 63 22 19 –4 2,7
Estados Unidos 14.204.322 2,5 20.793 42.744 1 22 77 70 16 20 –6 2,6
Uruguai 32.186 3,8 6.304 8.797 11 27 63 69 12 23 –4 8,2
Uzbequistão 27.918 6,6 1.272b 1.800 23 33 43 55 16 19 10 25,5
Venezuela, R. B. de 313.799 5,2 4.483 6.331 .. .. .. 53 10 23 14 26,3
Vietnã 90.705 7,7 214 305 20 42 38 66 6 42 –13 7,8
Margem Ocidental e Gaza .. –0,9 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3,4
Iêmen, República do 26.576 3,9 271 328b .. .. .. .. .. .. .. 13,6
Zâmbia 14.314 5,3 159 204 21 46 33 66 9 22 3 17,1
Zimbábue .. –5,7 240 222 .. .. .. .. .. .. .. 232,0
Mundo 60.587.016t 3,2w 731w 908w 3 w 28 w 69 w 61 w 17 w 22 w 0 w
Baixa renda 568.504 5,8 222 268 25 29 46 75 9 27 –11
Média renda 16.826.866 6,4 470 650 10 37 53 56 14 30 1
 Renda média inferior 8.377.130 8,3 359 499 14 41 45 50 13 36 1
 Renda média superior 8.445.380 4,6 1.998 2.721 6 33 61 61 15 23 1
Renda baixa e média 17.408.313 6,4 432 577 11 37 53 57 14 29 1
 Ásia Oriental e Pacífi co 5.658.322 9,1 295 438 12 48 41 42 13 39 6
 Europa & Ásia Central 3.860.600 6,3 1.749 2.076 7 34 60 60 15 24 0
 América Latina e Caribe 4.247.077 3,9 2.125 3.044 6 32 62 63 14 23 0
 Oriente Médio e Norte  
  da África

1.117.198 4,7 1.583 2.204 12 41 48 57 12 28 3

 Sul da Ásia 1.531.499 7,4 335 406 18 29 53 61 11 36 –7
 África subsaariana 987.120 5,2 263 279 14 32 54 67 16 23 –3
Alta renda 43.189.942 2,3 15.906 25.500 1 26 73 62 18 21 –1

a. Dados gerais sobre a despesa de consumo fi nal do governo não estão disponíveis separadamente, pois eles são incluídos na despesa de consumo doméstico fi nal. b. Os dados para os três 
anos não estão disponíveis. c. Os dados referem-se apenas a Tanzânia continental.
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Tabela 5 Comércio, assistência e investimento

Bens
Exportação 

de 
manufaturados 

% das 
exportações 

totais de 
mercadorias 

2007

Exportação 
de alta 

tecnologia 
% das 

exportações 
totais de 

mercadorias 
2007

Saldo 
em conta 
corrente 
milhões 

de dólares 
2008

Infl uxo 
líquido de 

investimento 
externo 
direto 

US$ milhões
2007

Assistência 
líquida ofi cial de 
desenvolvimento 

US$ per capita 
2007

Dívida externa Crédito 
doméstico 
fornecido 
pelo setor 
bancário  
% do PIB 

2008

Migração 
líquida 

milhares 
2000–05

Exportação Importação 

Total 
US$% 

milhões 
2007

Valor 
atual % 
de RNB 

2007

US$ 
milhões 

2008

US$ 
milhões 

2008

Afeganistão 680 3.350 .. .. .. 288 .. 2.041 18d 0 ..
Albânia 1.353 5.230 70 12 –1.924 477 97 2.776 22 68 –100
Argélia 78.233 39.156 1 2 .. 1.665 12 5.541 4 –12 –140
Angola 66.300 21.100 .. .. 9.402 –893 14 12.738 32 10 175
Argentina 70.588 57.413 31 7 7.588 6.462 2 127.758 63 24 –100
Armênia 1.069 4.412 56 2 –1.356 699 114 2.888 38 17 –100
Austrália 187.428 200.272 19 14 –44.040 39.596 .. .. .. 151 641
Áustria 182.158 184.247 82 11 14.269 30.717 .. .. .. 129 220
Azerbaijão 31.500 7.200 6 4 16.454 –4.749 26 3.021 14 17 –100
Bangladesh 15.369 23.860 91 .. 857 653 10 22.033 22 60 –700
Bielo-Rússia 32.902 39.483 53 3 –5.050 1.785 9 9.470 25 31 20
Bélgica 476.953 469.889 78 7c –12.015 72.195 .. .. .. 115 196
Benin 1.050 1.990 9 0 –217 48 56 857 12d 15 99
Bolívia 6.370 4.987 7 5 1.800 204 50 4.947 24d 48 –100
Bósnia-Herzegóvina 5.064 12.282 61 3 –2.765 2.111 117 6.479 42 59 62
Brasil 197.942 182.810 47 12 –28.191 34.585 2 237.472 25 102 –229
Bulgária 23.124 38.256 55 6 –12.577 8.974 .. 32.968 100 67 –41
Burkina Fasso 620 1.800 .. .. .. 600 63 1.461 14d 16 100
Burundi 56 403 21 4 –116 1 59 1.456 97d 35 192
Camboja 4.290 6.510 .. .. –1.060 867 46 3.761 46 16 10
Camarões 4.350 4.360 3 3 –547 433 104 3.162 5d 6 –12
Canadá 456.420 418.336 53 14 27.281 111.772 .. .. .. 191 1.089
República Centro-Africana 185 310 36 0 .. 27 41 973 48d 18 –45
Chade 4.800 1.700 .. .. .. 603 33 1.797 19d –3 219
Chile 67.788 61.901 10 7 –3.440 14.457 7 58.649 45 83 30
China 1.428.488 1.133.040 93 30 426.107 138.413 1 373.635 13 126 –2.058
 Hong Kong, China 370.242e 392.962 68e 19 30.637 54.365 .. .. .. 125 113
Colômbia 37.626 39.669 39 3 –6.761 9.040 17 44.976 28 43 –120
Congo, Rep. Dem. do 3.950 4.100 .. .. .. 720 20 12.283 111d 5 –237
Congo, Rep. do 9.050 2.850 .. .. –2.181 4.289 36 5.156 93d –19 4
Costa Rica 9.675 15.374 63 45 –1.578 1.896 12 7.846 35 54 84
Costa do Marfi m 10.100 7.150 18 32 –146 427 8 13.938 67d 20 –339
Croácia 14.112 30.728 68 9 –6.397 4.916 37 48.584 109 75 –13
República Tcheca 146.934 141.882 90 14 –6.631 9.294 .. .. .. 58 67
Dinamarca 117.174 112.296 66 17 6.938 11.858 .. .. .. 210 46
República Dominicana 6.910 16.400 .. .. –2.068 1.698 13 10.342 33 39 –148
Equador 18.511 18.686 8 7 1.598 183 16 17.525 50 18 –400
Egito, Rep. Árabe do 25.483 48.382 19 0 412 11.578 14 30.444 25 78 –291
El Salvador 4.549 9.755 55 4 –1.119 1.526 14 8.809 50 45 –340
Eritreia 20 530 .. .. .. –3 32 875 41d 125 229
Etiópia 1.500 7.600 13 3 –828 223 31 2.634 8d 47 –340
Finlândia 96.714 91.045 81 21 10.121 11.568 .. .. .. 88 33
França 608.684 707.720 79 19 –52.911 159.463 .. .. .. 126 761
Geórgia 1.498 6.058 45 7 –2.851 1.728 87 2.292 20 33 –309
Alemanha 1.465.215 1.206.213 83 14 243.289 51.543 .. .. .. 126 930
Gana 5.650 10.400 11 1 –2.151 970 50 4.479 22d 33 12
Grécia 25.311 77.970 52 8 –51.313 1.959 .. .. .. 109 154
Guatemala 7.765 14.545 50 3 –1.697 724 34 6.260 21 37 –300
Guiné 1.300 1.600 .. .. –456 111 23 3.268 64d .. –425
Haiti 490 2.148 .. .. –80 75 73 1.598 20d 23 –140
Honduras 6.130 9.990 29 1 –1.225 816 65 3.260 21d 50 –150
Hungria 107.904 107.864 81 25 –12.980 37.231 .. .. .. 81 70
Índia 179.073 291.598 64 5 –9.415 22.950 1 220.956 20 70 –1.540
Indonésia 139.281 126.177 42 11 606 6.928 4 140.783 43 37 –1.000
Irã, Rep. Islâmica do 116.350 57.230 10 6 .. 755 1 20.577 8 51 –993
Iraque 59.800 31.200 0 0 2.681 383 .. .. .. .. ..
Irlanda 124.158 82.774 84 28 –12.686 26.085 .. .. .. 194 230
Israel 60.825 67.410 76 8 1.596 9.664 .. .. .. 81 115
Itália 539.727 556.311 84 7 –78.029 40.040 .. .. .. 133 1.750
Japão 782.337 761.984 90 19 156.634 22.180 .. .. .. 293 82
Jordânia 7.790 16.888 76 1 –2.776 1.835 88 8.368 54 122 104
Cazaquistão 71.184 37.889 13 23 6.978 10.189 13 96.133 131 34 –200
Quênia 4.972 11.074 37 5 –1.102 728 34 7.355 26 35 25
Coreia, Rep. da 422.007 435.275 89 33 –6.350 1.579 .. .. .. 113 –65
República Quirguiz 1.642 4.058 35 2 –631 208 52 2.401 43d 14 –75
Laos 1.080 1.390 .. .. 107 324 65 3.337 84 7 –115
Líbano 4.454 16.754 .. .. –1.395 2.845 229 24.634 111 177 100
Libéria 262 865 .. .. –211 132 192 2.475 978d 161 62
Líbia 63.050 11.500 .. .. 28.454 4.689 3 .. .. –47 14
Lituânia 23.728 30.811 64 11 –5.692 2.017 .. .. .. 64 –36
Madagáscar 1.345 4.040 57 1 .. 997 48 1.661 21d 9 –5
Maláui 790 1.700 11 2 .. 55 53 870 9d 16 –30
Malásia 199.516 156.896 71 52 28.931 8.456 8 53.717 34 115 150
Mali 1.650 2.550 3 7 –581 360 82 2.018 16d 13 –134
Mauritânia 1.750 1.750 0 .. .. 153 117 1.704 85d .. 30
México 291.807 323.151 72 17 –15.957 24.686 1 178.108 20 37 –2.702
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Tabela 5 Comércio, assistência e investimento

Bens
Exportação 

de 
manufaturados 

% das 
exportações 

totais de 
mercadorias 

2007

Exportação 
de alta 

tecnologia 
% das 

exportações 
totais de 

mercadorias 
2007

Saldo 
em conta 
corrente 
milhões 

de dólares 
2008

Infl uxo 
líquido de 

investimento 
externo 
direto 

US$ milhões
2007

Assistência 
líquida ofi cial de 
desenvolvimento 

US$ per capita 
2007

Dívida externa Crédito 
doméstico 
fornecido 
pelo setor 
bancário  
% do PIB 

2008

Migração 
líquida 

milhares 
2000–05

Exportação Importação 

Total 
US$% 

milhões 
2007

Valor 
atual % 
de RNB 

2007

US$ 
milhões 

2008

US$ 
milhões 

2008

Moldávia 1.597 4.899 32 5 –1.009 493 73 3.203 72 40 –320
Marrocos 20.065 41.699 65 9 –122 2.807 35 20.255 29 98 –550
Moçambique 2.600 4.100 6 2 –975 427 83 3.105 15d 14 –20
Mianmar 6.900 4.290 .. .. 802 428 4 7.373 46 .. –1.000
Nepal 1.100 3.570 .. .. 6 6 21 3.645 22d 53 –100
Holanda 633.974 573.924 60 26 65.391 123.609 .. .. .. 198 110
Nova Zelândia 30.586 34.366 25 10 –11.317 2.753 .. .. .. 151 103
Nicarágua 1.489 4.287 10 4 –1.475 382 149 3.390 31d 66 –206
Níger 820 1.450 6 14 –314 27 38 972 12d 6 –29
Nigéria 81.900 41.700 1 8 21.972 6.087 14 8.934 6 26 –170
Noruega 167.941 89.070 18 18 83.497 3.788 .. .. .. .. 84
Paquistão 20.375 42.326 79 1 –8.295 5.333 14 40.680 25 46 –1.239
Panamá 1.180 9.050 11 0 –2.792 1.907 –40 9.862 70 86 8
Papua-Nova Guiné 5.700 3.550 .. .. .. 96 50 2.245 42 26 0
Paraguai 4.434 10.180 14 6 –345 196 18 3.570 35 22 –45
Peru 31.529 29.981 12 2 1.505 5.343 9 32.154 42 19 –525
Filipinas 49.025 59.170 51 54 4.227 2.928 7 65.845 51 46 –900
Polônia 167.944 203.925 80 4 –29.029 22.959 .. 195.374 53 60 –200
Portugal 55.861 89.753 74 9 –29.599 5.534 .. .. .. 185 291
Romênia 49.546 82.707 80 4 –24.642 9.492 .. 85.380 67 41 –270
Federação Russa 471.763 291.971 17 7 102.331 55.073 .. 370.172 39 27 964
Ruanda 250 1.110 5 16 –147 67 75 496 8d .. 6
Arábia Saudita 328.930 111.870 9 1 95.080 –8.069 –5 .. .. 10 285
Senegal 2.390 5.702 36 4 –1.311 78 71 2.588 21d 25 –100
Sérvia 10.973 22.999 66 4 –15.989 3.110 113 26.280 86 38 –339
Serra Leoa 220 560 .. .. –181 94 99 348 10d 14 336
Cingapura 338.176e 319.780 76e 46 39.106 24.137 .. .. .. 84 139
República da Eslováquia 70.967 73.321 87 5 –4.103 3.363 .. .. .. 54 10
Somália .. .. .. .. .. 141 44 2.944 .. .. –200
África do Sul 80.781 99.480 51f 6 –20.981 5.746 17 43.380 19 88 700
Espanha 268.108 402.302 75 5 –154.184 60.122 .. .. .. 213 2.504
Sri Lanka 8.370 14.008 70 2 –3.775 603 29 14.020 42 43 –442
Sudão 12.450 9.200 0 1 –3.268 2.426 52 19.126 93d 17 –532
Suécia 183.975 166.971 77 16 40.317 12.286 .. .. .. 136 186
Suíça 200.387 183.491 91 22 41.214 49.730 .. .. .. 185 200
Rep. Árabe Síria 14.300 18.320 32 1 920 600 4 .. .. 37 300
Tajiquistão 1.406 3.270 .. .. –495 360 33 1.228 30 28 –345
Tanzânia 2.870 6.954 17 1 –1.856 647 68 5.063 15d,g 17 –345
Tailândia 177.844 178.655 76 27 15.755 9.498 –5 63.067 29 136 1.411
Togo 790 1.540 62 0 –340 69 19 1.968 80d 25 –4
Tunísia 19.319 24.612 70 5 –904 1.620 30 20.231 65 73 –81
Turquia 131.975 201.960 81 0 –41.685 22.195 11 251.477 47 51 –71
Turquemenistão 10.780 4.680 .. .. .. 804 6 743 7 .. –25
Uganda 2.180 4.800 21 11 –1.088 484 56 1.611 9d 12 –5
Ucrânia 67.049 84.032 74 4 –12.933 9.891 9 73.600 66 82 –173
Emirados Árabes Unidos 231.550 158.900 3 1 .. .. .. .. .. 67 577
Reino Unido 457.983 631.913 74 20 –78.765 197.766 .. .. .. 215 948
Estados Unidos 1.300.532 2.165.982 77 28 –673.261 237.541 .. .. .. 220 5.676
Uruguai 5.949 8.933 30 3 –1.119 879 10 12.363 69 33 –104
Uzbequistão 10.360 5.260 .. .. .. 262 6 3.876 20 .. –400
Venezuela, R. B. de 93.542 49.635 5 3 39.202 646 3 43.148 26 20 40
Vietnã 62.906 80.416 51 6 –6.992 6.700 29 24.222 35 95 –200
Margem Ocidental e Gaza .. .. .. .. .. .. 504 .. .. .. 11
Iêmen, República do 9.270 9.300 1 1 –1.508 917 10 5.926 23 11 –100
Zâmbia 5.093 5.070 13 2 –505 984 85 2.789 7d 19 –82
Zimbábue 2.150 2.900 48 3 .. 69 37 5.293 121 .. –700
Mundo 16.129.607t 16.300.527t 72w 18w 2.139.338s 16w ..s 158w ..wh

Baixa renda 167.308 239.464 44 4 19.975 37 156.551 46 –3.728
Média renda 4.905.095 4.547.215 61 19 501.721 9 3.260.910 74 –14.512
 Renda média inferior 2.627.173 2.376.905 71 23 232.806 9 1.228.986 98 –11.119
 Renda média superior 2.276.454 2.164.216 52 13 268.916 9 2.031.924 53 –3.393
Renda baixa e média 5.072.412 4.786.667 60 19 521.696 19 3.417.461 74 –18.240
 Ásia Oriental e Pacífi co 2.081.208 1.762.013 77 31 175.340 4 741.471 117 –3.722
 Europa & Ásia Central 1.141.248 1.146.612 45 6 151.521 13 1.214.038 42 –2.138
 América Latina e Caribe 873.299 896.683 54 12 107.270 12 825.697 62 –5.738
 Oriente Médio e Norte  
  da África

418.183 315.621 16 4 28.905 55 136.448 48 –1.850

 Sul da Ásia 225.882 380.660 66 5 29.926 7 304.713 69 –3.181
 África subsaariana 336.637 296.944 30 8 28.734 44 195.094 41 –1.611
Alta renda 11.060.159 11.522.679 75 18 1.617.642 0 191 18.091

a. A distinção entre ajuda ofi cial, para países da Parte II da lista do Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento (DAC da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e a ajuda 
ofi cial para desenvolvimento foi deixada de lado em 2005. Os agregados regionais incluem dados para economias não listadas na tabela. Os totais mundiais e por grupo de renda incluem ajuda 
não alocada por país ou região. b. Total para o período de cinco anos. c. Inclui Luxemburgo. d. Os dados são para análise de sustentabilidade de débito para países de baixa renda. e. Inclui 
reexportações f. Dados sobre as exportações e importações totais referem-se apenas à África do Sul. Dados sobre as parcelas de exportação de commodities referem-se à South African 
Customs Union (Botsuana, Namíbia e África do Sul). g. RNB refere-se apenas à Tanzânia interna. h. Total mundial computador pela ONU é de soma zero, mas porque os agregados mostrados 
aqui referem-se às defi nições do Banco Mundial, os totais regionais e de grupo de renda não são iguais a zero.
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Tabela 6 Indicadores-chave para outras economias 

 

População
Composição 

etária da 
população 

% de 
idades 0–14 

2008

Renda nacional 
bruta (RNB)a

PPP renda nacional 
bruta (RNB)b Produto 

interno 
bruto em 
US$ per 
capita % 

crescimento 
2007–08

Expectativa de 
vida no nascimento

Índice de 
alfabetização 
adulta % com 

mais de 
15 anos 

2007
Milhares 

2008

Porcentagem 
de 

crescimento 
anual médio 

2000–08

densidade 
populacional 

por m2 
2008

US$ 
milhões 

2008

Per 
capita

dólares 
2008 

US$ 
milhões 

2008

Per 
capita 

dólares 
2008

Idade 
homens 

2007

Idade 
mulheres 

2007

Samoa Americana 66 1,7 331 .. .. ..d .. .. .. .. .. ..
Andorra 84 3,7c 178 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Antígua e Barbuda 86 1,3 194 .. 1.165 13.620 1.760f 20.570f 1,6 .. .. ..
Aruba 105 1,9 586 20 .. ..e .. .. .. 72 77 98
Bahamas 335 1,3 33 26 .. ..e .. .. –0,2 71 76 ..
Barein 767 2,1 1.080 27 .. ..e .. .. .. 74 77 89
Barbados 255 0,2 594 18 .. ..e .. .. .. 74 80 ..
Belize 311 2,7 14 36 1.186 3.820 1.875f 6.040f 0,9 73 79 ..
Bermudas 64 0,4 1.284 .. .. ..e .. .. 4,3 76 82 ..
Butão 687 2,5 15 31 1.302 1.900 3.349 4.880 12,0 64 68 53
Botsuana 1.905 1,2 3 34 12.328 6.470 24.964 13.100 –2,2 50 51 83
Brunei Darussalam 397 2,2 75 27 10.211 26.740 19.540 50.200 –1,3 75 80 95
Cabo Verde 499 1,6 124 37 1.561 3.130 1.720 3.450 4,5 68 74 84
Ilhas Cayman 54 3,7 209 .. .. ..e .. .. .. .. .. 99
Channel Islands 149 0,2 787 16 10.241 68.640 .. .. 5,7 77 81 ..
Ilhas Comores 644 2,2 346 38g 483 750 754 1.170 –1,4 63 67 75
Cuba 11.247 0,1 102 18 .. ..d .. .. .. 76 80 100
Chipre 864 1,2 93 18 19.617h 22.950 h 20.549 24.040 3,3 77 82 98
Djibuti 848 1,9 37 37 957 1.130 1.972 2.330 2,1 54 56 ..
Dominica 73 0,3 98 .. 349 4.770 607f 8.300f 2,9 .. .. ..
Guiné Equatorial 659 2,8 24 41 9.875 14.980 14.305 21.700 8,4 49 51 ..
Estônia 1.341 –0,3 32 15 19.131 14.270 25.848 19.280 –3,6 67 79 100
Ilhas Feroé 49 0,7 35 .. .. ..e .. .. .. 77 81 ..
Fiji 839 0,6 46 32 3.300 3.930 3.578 4.270 –0,3 67 71 ..
Polinésia Francesa 266 1,5 73 26 .. ..e .. .. .. 72 77 ..
Gabão 1.448 2,0 6 37 10.490 7.240 17.766 12.270 0,2 59 62 86
Gâmbia 1.660 3,0 166 42 653 390 2.130 1.280 3,0 54 57 ..
Groenlândia 57 0,1 0i .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Granada 106 0,6 310 28 603 5.710 850f 8.060f 2,2 67 70 ..
Guam 175 1,5 325 28 .. ..e .. .. .. 73 78 ..
Guiné-Bissau 1.575 2,4 56 43 386 250 832 530 0,5 46 49 ..
Guiana 763 0,1 4 30 1.081 1.420 1.916f 2.510f 3,1 64 70 ..
Islândia 317 1,5 3 21 12.702 40.070 7.993 25.220 –1,6 79 83 ..
Ilha de Man 81 0,6 141 .. 3.516 43.710 .. .. 7,3 .. .. ..
Jamaica 2.689 0,5 248 30 13.098 4.870 19.785f 7.360f –1,8 70 75 86
Kiribati 97 1,7 119 .. 193 2.000 353f 3.660f 1,8 59 63 ..
Coreia, Rep. Dem. Pop. 23.858 0,5 198 22 .. ..j .. .. .. 65 69 ..
Kosovo .. .. .. .. .. ..k .. .. .. .. .. ..
Kuwait 2.728 2,7 153 23 99.865 38.420 136.748 52.610 3,7 76 80 94
Letônia 2.266 –0,6 36 14 26.883 11.860 37.943 16.740 –4,2 66 77 100
Lesoto 2.017 0,8 66 39 2.179 1.080 4.033 2.000 3,4 43 42 ..
Liechtenstein 36 1,1 222 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Luxemburgo 488 1,4 188 18 41.406 84.890 31.372 64.320 –2,5 76 82 ..
Macau, China 526 2,2 18.659 13 18.142 35.360 26.811 52.260 10,4 79 83 94
Macedônia 2.038 0,2 80 18 8.432 4.140 20.266 9.950 5,0 72 77 97
Maldivas 310 1,6 1.035 29 1.126 3.630 1.639 5.280 4,0 68 69 97
Malta 411 0,7 1.286 16 6.825 16.680 9.192 22.460 3,1 77 82 92
Marshall Islands 60 1,9 331 .. 195 3.270 .. .. –0,8 .. .. ..
Ilhas Maurício 1.269 0,8 625 23 8.122 6.400 15.841 12.480 4,7 69 76 87
Ilha Mayotte 191 2,9l 511 40 .. ..d .. .. .. .. .. ..
Micronésia, Estados Federados da 111 0,5 159 37 260 2.340 334f 3.000f –1,3 68 69 ..
Mônaco 33 0,3c 16.821 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Mongólia 2.632 1,2 2 27 4.411 1.680 9.158 3.480 7,9 64 70 97
Montenegro 622 –0,7 45 20 4.008 6.440 8.661 13.920 6,9 72 76 ..
Namíbia 2.114 1,5 3 37 8.880 4.200 13.248 6.270 1,0 52 53 88
Antilhas Holandesas 194 0,9 242 21 .. ..e .. .. .. 71 79 96
Nova Caledônia 246 1,8 13 26 .. ..e .. .. .. 72 80 96
Ilhas Marianas do Norte 85 2,3c 186 .. .. ..e .. .. .. .. .. ..
Omã 2.785 1,8 9 32 32.755 12.270 55.126 20.650 5,1 74 77 84
Palau 20 0,7 44 .. 175 8.650 .. .. –1,6 66 72 ..
Porto Rico 3.954 0,4 446 21 .. ..e .. .. .. 74 83 ..
Catar 1.281 9,1 116 16 .. ..e .. .. .. 75 77 93
Samoa 182 0,6 64 40 504 2.780 789f 4.340f –3,6 69 75 99
São Marino 31 1,3m 517 .. 1.430 46.770 .. .. 3,1 79 85 ..
Sã o Tomé  e Príncipe 161 1,7 168 41 164 1.020 286 1.780 3,9 64 67 88
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Tabela 6 Indicadores-chave para outras economias 

 

População
Composição 

etária da 
população 

% de 
idades 0–14 

2008

Renda nacional 
bruta (RNB)a

PPP renda nacional 
bruta (RNB)b Produto 

interno 
bruto em 
US$ per 
capita % 

crescimento 
2007–08

Expectativa de 
vida no nascimento

Índice de 
alfabetização 
adulta % com 

mais de 
15 anos 

2007
Milhares 

2008

Porcentagem 
de 

crescimento 
anual médio 

2000–08

densidade 
populacional 

por m2 
2008

US$ 
milhões 

2008

Per 
capita

dólares 
2008 

US$ 
milhões 

2008

Per 
capita 

dólares 
2008

Idade 
homens 

2007

Idade 
mulheres 

2007

Ilhas Seychelles 86 0,8 188 .. 889 10.290 1.707f 19.770f 1,3 69 78 ..
Eslovênia 2.039 0,3 101 14 48.973 24.010 54.875 26.910 2,5 74 82 100
Ilhas Salomão 507 2,5 18 39 598 1.180 1.309f 2.580f 4,9 63 64 ..
St. Kitts e Nevis 49 1,3 189 .. 539 10.960 746f 15.170f 8,8 .. .. ..
Sta. Lúcia 170 1,1 279 27 940 5.530 1.561f 9.190f 1,1 73 76 ..
São Vicente e Grenadinas 109 0,1 280 27 561 5.140 957f 8.770f 0,9 69 74 ..
Suriname 515 1,2 3 29 2.570 4.990 3.674f 7.130f 6,0 65 73 90
Suazilândia 1.168 1,0 68 40 2.945 2.520 5.852 5.010 1,1 46 45 ..
Timor-Leste 1.098 3,7 74 45 2.706 2.460 5.150f 4.690f 9,6 60 62 ..
Tonga 104 0,6 144 37 265 2.560 402f 3.880f 0,7 69 75 99
Trinidad e Tobago 1.338 0,4 261 21 22.123 16.540 32.033f 23.950f 3,0 68 72 99
Vanuatu 231 2,5 19 39 539 2.330 910f 3.940f 4,2 68 72 78
Ilhas Virgens (EUA) 110 0,1 314 21 .. ..e .. .. .. 76 82 ..

a. Calculado usando o Método Atlas do Banco Mundial. b. PPA é paridade de poder aquisitivo; ver notas técnicas. c. Os dados são para 2003-07. d. Estima-se a ser médio superior ($3.856–$11.905). e. Estimado 
como de alta renda (US$11.906 ou mais). f.  A estimativa baseia-se em regressão; outras são extrapoladas das estimativas de benchmark do Programa Internacional de Comparação. g. Inclui Ilha Mayotte. h. 
Exclui o lado turco-cipriota. i. Menos de 0,5. j. Os grupos de baixa renda, US$975 ou menos. Estimativa de renda média inferior, US$976–3.855. Os dados são para 2002-07. m. Os dados são para 2004-07.
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Notas técnicas

Estas notas técnicas discutem as fontes e os métodos usa-
dos para compilar os indicadores incluídos nesta edição de 
Indicadores Selecionados de Desenvolvimento Mundial. As 
notas seguem a ordem em que os indicadores aparecem nas 
tabelas. 

Fontes
Os dados publicados nos Indicadores Selecionados de 
Desenvolvimento Mundial foram extraídos dos Indicadores 
de Desenvolvimento Mundial de 2009. Sempre que possível, 
entretanto, as revisões informadas desde a data de fecha-
mento desta edição foram incorporadas. Além disso, as esti-
mativas recentemente liberadas de população e da RNB per 
capita para 2008 são incluídas nas tabelas 1 e 6.

O Banco Mundial emprega várias fontes para as estatísti-
cas publicadas nos Indicadores de Desenvolvimento Mundial. 
Os dados sobre dívida externa para países em desenvolvi-
mento são relatados diretamente ao Banco Mundial, por 
meio do Sistema de Informação de Devedores, pelos pró-
prios países-membros em desenvolvimento. Outros dados 
são retirados principalmente das Nações Unidas e de suas 
agências especializadas, do FMI e dos relatórios de países ao 
Banco Mundial. As estimativas de funcionários do banco são 
usadas igualmente para melhorar a atualidade ou a unifor-
midade. Para a maioria de países, as estimativas dos clientes 
nacionais são obtidas dos governos por meio das missões 
econômicas do Banco Mundial no país-membro. Em alguns 
casos, elas são ajustadas por funcionários para assegurar a 
conformidade com defi nições e conceitos internacionais. A 
maioria dos dados sociais das fontes nacionais é selecionada 
nos arquivos administrativos regulares, em pesquisas espe-
ciais ou recenseamentos periódicos. 

Consulte os Indicadores de Desenvolvimento Mundial de 
2009 que apresenta notas mais detalhadas sobre os dados.

Uniformidade e confi abilidade de dados
Procurou-se padronizar o melhor possível os dados, sem 
que se pudesse garantir a comparabilidade total, e deve-se 
ter cuidado na interpretação dos indicadores. Muitos fatores 
afetam a disponibilidade, a comparabilidade e a confi abili-
dade de dados: os sistemas estatísticos em muitas economias 
ainda são ainda fracos, os métodos estatísticos, a cobertura, 
as práticas e as defi nições diferem muito, e as comparações 
entre países e períodos envolvem os problemas técnicos e 
conceituais complexos que não podem ser resolvidos sem 
ambiguidade. A cobertura dos dados não pode estar com-
pleta em razão de circunstâncias especiais ou para as econo-
mias que enfrentam problemas (como aqueles originados em 
confl itos) que afetam a coleta e a informação dos dados. Por 
isso, embora os dados sejam selecionados de fontes provavel-
mente muito competentes, devem ser interpretados somente 
enquanto indiquem tendências e caracterizem diferenças 
importantes entre economias, em vez de oferecer medidas 

quantitativas precisas para aquelas diferenças. As discrepân-
cias nos dados apresentados em edições diferentes refl etem 
atualizações por países, assim como revisões às séries his-
tóricas e mudanças na metodologia. Assim, recomenda-se 
aos leitores não comparar a série dos dados entre edições ou 
entre edições diferentes de publicações do Banco Mundial. 
As séries cronológicas uniformes estão disponíveis no CD-
ROM Indicadores de Desenvolvimento Mundial de 2009 e no 
WDI Online.

Razões e taxas de crescimento
Para facilitar a consulta, as tabelas em geral mostram as 
razões e taxas de crescimento em vez dos valores subjacen-
tes simples. O CR-ROM Indicadores de Desenvolvimento 
Mundial de 2009 contém os valores em seu formato origi-
nal. Exceto se observado de outra maneira, as taxa de cres-
cimento são computadas usando o método da regressã o dos 
mínimos quadrados (ver item “Métodos estatísticos”). Uma 
vez que esse método considera todas as observações disponí-
veis durante um período, as taxas resultantes de crescimento 
refl etem as tendências gerais que não são infl uenciadas por 
valores excepcionais de modo inapropriado. Os indicadores 
econômicos de preço constante são usados no cálculo da taxa 
de crescimento de modo a excluir os efeitos da infl ação. Os 
dados em itálico referem-se a um período de um ano que 
não aquele específi co no cabeçalho da coluna – até dois anos 
antes ou depois para indicadores econômicos e até três anos 
para indicadores sociais, pois os últimos tendem a ser coleta-
dos com menos regularidade e passam por mudanças menos 
drásticas em breves períodos. 

Série de preço constante
O crescimento de uma economia é medido pelo aumento em 
valor agregado produzido pelos indivíduos e pelas empresas 
atuantes nessa economia. Assim, a medição do crescimento 
real exige estimativas do PIB e seus componentes avaliados 
em preços constantes. O Banco Mundial coleta a série dos 
clientes nacionais de preço constante em moedas nacionais 
e registra no ano-base do país de origem. Para obter a série 
comparável de dados do preço constante, o Banco Mundial 
reescalona o PIB e o valor agregado de origem industrial 
para um ano de referência comum, 2000 na versão atual 
dos Indicadores de Desenvolvimento Mundial. Esse processo 
causa uma discrepância entre o PIB reescalonado e a soma 
dos componentes reescalonados. A alocação de discrepância 
causaria distorções na taxa de crescimento, e, portanto, esta 
não é alocada. 

Medidas resumidas
As medidas resumidas para regiões e grupos de renda, apre-
sentadas ao fi nal da maioria de tabelas, são calculadas pela 
adição simples quando expressas em níveis. As taxas de 
crescimento e as relações agregadas são computadas geral-
mente como médias ponderadas. As medidas resumidas para 
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indicadores sociais são ponderadas por população ou pelos 
subgrupos de população, à exceção da mortalidade infantil, 
que é ponderada pelo número de nascimentos. Para mais 
informações, ver as notas sobre indicadores específi cos. 

Para as medidas resumidas que cobrem muitos anos, os 
cálculos são baseados em um grupo uniforme de economias, 
de modo que a composição do agregado não mude com o 
tempo. As medidas do grupo são compiladas somente se os 
dados disponíveis para um dado ano respondem por menos 
dois terços do grupo completo, como defi nidas pelo ano-
base de 2000. Contanto que esse critério seja seguido, as eco-
nomias para as quais faltam dados devem se comportar como 
aquelas que fornecem estimativas. Os leitores devem ter em 
mente que as medidas resumidas são estimativas de agrega-
dos representativos para cada tópico e que nada signifi cativo 
pode ser deduzido sobre o comportamento em nível do país 
a partir dos indicadores do grupo. Além disso, o processo da 
avaliação pode conduzir às discrepâncias entre subgrupo e 
totais gerais.

Tabela 1. Indicadores-chave de desempenho
A população tem por base a defi nição de fato, que conta 

todos os residentes, não obstante a sua condição jurídica ou  
cidadania, à exceção dos refugiados que estão temporaria-
mente no país do asilo que, em geral, são considerados parte 
da população do país de origem. Os valores mostrados são 
estimativas semestrais. (Eurostat, Divisão de População das 
Nações Unidas e Banco Mundial.)

A taxa anual média do crescimento demográfi co é a taxa 
de mudança exponencial para o período (ver item “Métodos 
estatísticos”). (Eurostat, Divisão de População das Nações 
Unidas e Banco Mundial.)

A densidade demográfi ca é população semestral dividida 
pela área de terra em quilômetros quadrados. A área de terra 
é área total de um país, com exclusão da área sob corpos da 
água interior. (Eurostat, Divisão de População das Nações 
Unidas e Banco Mundial.)

A composição etária da população – de 0 a 14 anos – 
refere-se à porcentagem da população total com idade de 0 a 
14 anos. (Eurostat, Divisão de População das Nações Unidas 
e Banco Mundial.)

A renda nacional bruta (RNB) é a medida mais ampla 
da renda nacional. Mede o valor agregado total das fontes 
domésticas e estrangeiras reivindicadas por residentes. A 
RNB compreende o PIB mais os recebimentos líquidos da 
renda primária das fontes estrangeiras. Os dados são conver-
tidos em moeda nacional em paridade com o dólar norte-
-americano atual, usando o método Atlas do Banco Mun-
dial. Isso envolve usar uma média de três anos das taxas de 
câmbio para alisar os efeitos de fl utuações transitórias da taxa 
de câmbio (o item “Métodos estatísticos” realiza um exame 
mais detalhado do método Atlas). (Banco Mundial.)

A RNB per capita é RNB dividida pela população do 
semestre. É convertido em dólares norte-americanos atuais 

pelo método Atlas. O Banco Mundial usa a RNB per capita 
em dólares norte-americanos para classifi car economias com 
propósitos analíticos e para determinar o empréstimo da ele-
gibilidade. (Banco Mundial.)

A renda nacional bruta PPC, a RNB convertida em dóla-
res internacionais usando fatores de conversão da paridade 
de poder de compra (PPC), é incluída. Uma vez que as taxas 
de câmbio não refl etem sempre diferenças em níveis dos pre-
ços entre países, essa tabela converte RNB e estimativas de 
RNB per capita em dólares internacionais, usando os índi-
ces de PPC. Esses índices fornecem uma medida padrão que 
permite a comparação de níveis reais de despesa entre países, 
assim como os índices de preços convencionais permitem a 
comparação de valores reais em um período. Os fatores de 
conversão do PPC usados aqui são derivados das pesquisas 
de preço arredondadas em 2005 para 146 países conduzidas 
pelo Programa de Comparação Internacional. Para países 
do OCDE, os dados originam-se da rodada mais recente de 
pesquisas, concluída em 2005. As estimativas para os países 
não incluídos nas pesquisas são derivadas dos modelos esta-
tísticos usando dados disponíveis. Mais informações sobre 
Programa de Comparação Internacional de 2005 encon-
tram-se em www.worldbank.org/data/icp. (Banco Mundial, 
Eurostat/OCDE.)

O RNB PPC per capita é o RNB PPC dividido pela popu-
lação do semestre. (Banco Mundial, Eurostat/OCDE.)

O crescimento do produto interno bruto per capita é 
baseado no PIB medido em preços constantes. O crescimento 
no PIB é considerado uma medida ampla do crescimento de 
uma economia. O PIB em preços constantes pode ser esti-
mado ao se medir a qu antidade total de produtos e serviços 
produzidos em um período, mediante avaliação em relação 
a um conjunto acordado de preços de ano-base e subtraindo 
o custo de insumos intermediários, também em preços cons-
tantes. O item “Métodos estatísticos” contém detalhes sobre 
a taxa de crescimento dos mínimos quadrados. (Banco Mun-
dial, Eurostat/OCDE.)

A expectativa de vida no nascimento é o número dos 
anos que um recém-nascido viveria se os padrões da morta-
lidade prevalecentes em seu nascimento permanecessem os 
mesmos ao longo de sua vida. Os dados são apresentados 
forma separada para homens e mulheres. (Eurostat, Divisão 
de População das Nações Unidas, Banco Mundial.)

O índice de analfabetismo adulto é a porcentagem das 
pessoas com mais de 15 anos de idade quem podem, com 
compreensão, ler e escrever uma declaração breve e sim-
ples sobre sua vida diária. Na prática, a instrução é difícil de 
medir. A estimativa do nível de instrução que usa tal defi ni-
ção exige medidas do recenseamento ou da pesquisa sob cir-
cunstâncias controladas. Muitos países estimam o número de 
indivíduos alfabetizados com base em dados autorrelatados. 
Alguns usam dados educacionais em substituição, mas apli-
cam medidas diferentes do comparecimento à escola ou nível 
de conclusão. Os dados precisam ser usados com cuidado, 
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pois a defi nição e as metodologias do levantamento de dados 
diferem entre os países. (Instituto de Estatísticas da Unesco.) 

Tabela 2. Pobreza 
O Banco Mundial prepara periodicamente avaliações 

da pobreza dos países em que tem um programa ativo, em 
colaboração próxima com as instituições nacionais, outras 
agências de desenvolvimento e grupos da sociedade civil, 
incluindo organizações de pessoas pobres. As avaliações da 
pobreza relatam a extensão e as causas da pobreza e propõem 
estratégias para reduzi-la. A partir de 1992, o Banco Mundial 
conduziu aproximadamente 200 avaliações de pobreza que 
são a fonte principal das estimativas sobre pobreza que usam 
os limiares de pobreza nacionais apresentados na tabela. Os 
países relatam avaliações similares como parte de suas estra-
tégias de redução da pobreza.

O Banco Mundial também produz estimativas da pobreza, 
usando limiares de pobreza internacionais para monitorar 
o progresso global na redução da pobreza. As primeiras 
estimativas globais da pobreza para países em desenvolvi-
mento foram produzidas para o “World development report 
1990: poverty using household survey data for 22 countries” 
(“Relatório de desenvolvimento mundial de 1990: pobreza 
usando dados do exame do agregado familiar para 22 paí-
ses”) (Ravallion; Datt; van der Walle, 1991). Desde então, 
houve uma expansão considerável no número de países que 
promovem pesquisas sobre renda e gasto doméstico.

Limiares de pobreza nacionais e internacionais.  Os limi-
ares de pobreza nacionais são usados para fazer estimativas 
de pobreza consistentes com as circunstâncias econômicas 
e sociais específi cas do país e não para fi ns de comparações 
internacionais dos índices de pobreza. O ajuste de limi-
ares de pobreza nacionais refl ete percepções locais do nível 
de consumo ou da renda necessária para não confi gurar 
pobreza. O limite percebido entre pobres e não pobres sobe 
com o salário médio de um país e, assim, não fornece uma 
medida uniforme para comparação dos índices de pobreza 
através dos países. Não obstante, as estimativas nacionais 
da pobreza são claramente a medida apropriada para a 
defi nição de políticas nacionais para a redução da pobreza e 
o monitoramento de seus resultados. 

As comparações internacionais de estimativas da pobreza 
envolvem problemas conceituais e práticos. Os países têm 
defi nições diferentes da pobreza, e comparações consistentes 
entre os países podem ser difíceis. Os limiares de pobreza 
locais tendem a ter o poder de compra mais alto nos países 
ricos, onde são usados padrões mais generosos, do que em 
países pobres. Os limiares de pobreza internacionais tentam 
a manter o valor real do limiar de pobreza constante através 
dos países, como nas comparações em um período indepen-
dente do salário médio dos países. 

Desde o “Relatório de desenvolvimento mundial de 1990”, 
o Banco Mundial procurou aplicar um padrão comum para 

a medição da pobreza extrema, ancorada em que a pobreza 
signifi ca nos países mais pobres do mundo. O bem-estar dos 
indivíduos que vivem em países diferentes pode ser medido 
em uma escala comum mediante o ajuste de diferenças no 
poder de compra das moedas. O padrão utilizado de um 
dólar por dia, valor medido em preços internacionais de 1985 
e ajustado à moeda local usando PPC, foi escolhido para o 
“Relatório de desenvolvimento mundial de 1990” porque 
era típico dos limiares de pobreza em países  de renda baixa 
naquela época. Mais tarde, a linha de US$ 1 por dia foi revista 
para US$ 1,08 por dia, medido em preços internacionais de 
1993. Mais recentemente, os limiares de pobreza internacio-
nais foram revistos com base nos dados novos dos PPC com-
pilados pela rodada de 2005 do Programa de Comparação 
Internacional, junto com dados de um conjunto ampliado 
de pesquisa sobre renda e gasto domiciliar. O novo limiar de 
pobreza extrema é defi nido como US$ 1,25 por dia, em ter-
mos de PPC, que representa a média dos limiares de pobreza 
encontrados nos 15 países mais pobres classifi cados por con-
sumo per capita. O novo limiar de pobreza mantém o mesmo 
padrão para o limiar de pobreza extrema, ou seja, a linha de 
pobreza típica dos países  mais pobres do mundo, mas atua-
liza-a com informações mais recentes sobre o custo de vida 
nos países em desenvolvimento.

Qualidade e disponibilidade de estimativas de pobreza de 
dados de pesquisa.  As estimativas de pobreza são deri-
vadas de pesquisas realizadas para coletar, entre outros 
dados, informações sobre renda ou consumo de uma 
amostra domiciliar. Para serem úteis para as estimativas 
de pobreza, as pesquisas devem ser nacionalmente repre-
sentativas e conter informações sufi cientes para computar 
uma estimativa detalhada do consumo ou da renda total 
domi ciliar (inclusive o consumo ou a renda de produção 
própria), das quais é possível elaborar uma distribuição 
ponderada de consumo ou renda por pessoa. Nos últimos 20 
anos, houve uma expansão considerável no número de paí-
ses que realizam pesquisas, bem como em sua frequência. 
A qualidade dos dados passou por considerável melhoria. 
A base de dados de monitoramento da pobreza do Banco 
Mundial atualmente contém mais de 600 pesquisas que 
representam 115 países em desenvolvimento. Mais de 1,2 
milhão de domicílios aleatórios foram entrevistados nesses 
exames, representando 96% da população dos países em 
desenvolvimento.

Edições da medida usando dados da pesquisa.  Além da 
frequência e do senso de oportunidade de dados do exame, 
surgem outras questões relativas à medição de padrões de 
vida domiciliares. Um relaciona-se à escolha da renda ou 
do consumo como um indicador do bem-estar. Em geral, é 
mais difícil medir renda com precisão, e o consumo se apro-
xima da noção do padrão de vida. A renda também pode 
variar em um período mesmo que o padrão de vida não se 
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altere. Mas os dados de consumo nem sempre estão disponí-
veis: as estimativas mais recentes relatadas aqui usam o con-
sumo para aproximadamente dois terços dos países. Outra 
questão é que mesmo pesquisas semelhantes não podem 
ser estritamente comparáveis por causa das diferenças no 
número de bens de consumo que elas identifi cam, uma 
diferença da extensão do período no qual os respondentes 
devem recordar suas despesas ou diferenças na qualidade e 
no treinamento dos enumeradores. Quem não responde de 
forma seletiva é igualmente causa de preocupação em algu-
mas pesquisas.

As comparações dos países em níveis diferentes de desen-
volvimento também são um problema potencial por causa 
das diferenças na importância relativa do consumo de bens 
de não mercado. O valor de mercado local de todo o con-
sumo em espécie (que inclui ter a produção, de importân-
cia particular em economias rurais subdesenvolvidas) deve 
ser incluído na despesa de consumo total, mas talvez não. 
Atualmente, tornou-se rotina as pesquisas incluírem valo-
res imputados para o consumo em espécie da produção da 
propriedade agrícola. O lucro da produção de bens não des-
tinados à venda deve ser incluído na renda, mas nem sempre 
isso ocorre (tais omissões eram um problema nas pesquisas 
antes da década de 1980). Hoje, a maioria de dados da pes-
quisa inclui avaliações para o consumo ou a renda de própria 
produção, embora variem os métodos da avaliação.

Defi nições
Ano é o ano em que os dados subjacentes foram coletados.
População abaixo do limiar de pobreza nacional. Nacio-

nal é a porcentagem da população que vive abaixo do limiar 
de pobreza nacional. As estimativas nacionais baseiam-se em 
estimativas ponderadas de população do subgrupo das pes-
quisas domiciliares. (Banco Mundial.)

População abaixo de US$ 1,25 por dia e população 
abaixo de US$ 2 por dia são as porcentagens da população 
que vive com menos de US$ 1,25 e US$ 2 por dia, a preços 
internacionais de 2005.  Em consequência das revisões nas 
taxas de câmbio do PPC, os índices de pobreza para cada 
país não podem ser comparados com os índices de pobreza 
relatados em edições anteriores. (Banco Mundial.)

Lacuna de pobreza é a defasagem média do limiar de 
pobreza (considerando os não pobres como tendo o défi -
cit zero), expresso como uma porcentagem do limiar de 
pobreza. Essa medida refl ete a profundidade da pobreza e 
sua incidência. (Banco Mundial.)

Tabela 3. Objetivos de Desenvolvimento do Milênio: 
erradicação da pobreza e melhoria de vida
Parcela do quintil mais pobre no consumo ou renda nacio-
nal é a parcela dos 20% mais pobres da população em ter-
mos de consumo ou, em alguns casos, de renda. Trata-se 
de uma medida distribucional. Os países com distribuições 
mais desiguais do consumo (ou da renda) têm uma taxa mais 

elevada de pobreza para um dado salário médio. Os dados 
são nacionalmente representativos da pesquisa domiciliar. 
Os dados de distribuição não são estritamente comparáveis 
entre os países, e, portanto, as pesquisas subjacentes do agre-
gado familiar diferem no método e tipo de dados coletados. 
A equipe de funcionários do Banco Mundial empenhou-se 
para assegurar que os dados fossem o mais comparáveis pos-
sível. Na medida do possível, usou-se o consumo em vez da 
renda. (Banco Mundial.)

Emprego vulnerável refere-se à soma de trabalhadores 
domésticos sem paga e autônomos como uma porcentagem 
do emprego total. A proporção de trabalhadores domésticos 
sem paga e de autônomos no emprego total deriva das infor-
mações para a condição de emprego. Cada grupo de condi-
ção enfrenta riscos econômicos diferentes, e os trabalhadores 
sem paga e autônomos são os mais vulneráveis e, consequen-
temente, com mais probabilidade de empobrecer. Eles têm 
a menor probabilidade de ter contrato de trabalho formal, 
desfrutar de proteção social e das redes de segurança para se 
proteger contra choques econômicos, e, frequentemente, são 
incapazes do gerar poupança sufi ciente para compensar os 
choques. (Organização Internacional do Trabalho.)

Predominância de desnutrição infantil é a porcentagem 
das crianças abaixo de 5 anos cujo peso para a idade é infe-
rior a menos dois desvios padrão da média para as idades da 
população da referência internacional, 0-59 meses. A tabela 
apresenta dados para os novos padrões do crescimento infan-
til publicados pela Organização Mundial de Saúde em 2006. 
As estimativas de desnutrição infantil são extraídas de dados 
de pesquisa nacional. A proporção de crianças abaixo do 
peso é o indicador mais comum de desnutrição. Estar abaixo 
do peso, mesmo minimamente, aumenta o risco de morte e 
inibe o desenvolvimento cognitivo das crianças. Além disso, 
perpetua o problema de uma geração para outra, porque as 
mulheres subnutridas têm probabilidade maior de ter bebês 
com baixo peso no nascimento. (OMS.)

Índice preliminar da conclusão é a porcentagem dos 
estudantes que terminam o último ano da escola primária. 
É calculada tomando-se o número total de estudantes no 
último nível da escola primária, menos o número de repro-
vados nesse nível escolar, pelo número total de crianças da 
idade ofi cial de graduação. O índice preliminar da conclusão 
refl ete o ciclo preliminar defi nido pela Classifi cação Padrão 
Internacional de Instrução (International Standard Classifi -
cation of Education – Isced), variando de três ou quatro anos 
de educação primária (em um número muito pequeno de 
países) aos cinco ou seis anos (a maioria de países) e sete (em 
um pequeno número de países). Uma vez que os currículos 
e os padrões para a conclusão da escola variam conforme o 
país, um índice elevado de conclusão do primário não signi-
fi ca necessariamente altos níveis da aprendizagem do estu-
dante. (Instituto de Estatísticas da Unesco.)

Razão entre a matrícula de meninas e meninos em escola 
primária e secundária é a razão do índice de matrícula de 
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meninas em escola primária e secundária em relação ao 
índice de meninos.

A eliminação de disparidades do gênero na instrução aju-
daria a aumentar a condição e a capacitação feminina. Esse 
indicador é uma medida imperfeita da acessibilidade relativa 
da educação para meninas. Os dados do registro da escola são 
informados ao Instituto de Estatísticas da Unesco por auto-
ridades de educação nacionais. A educação primária fornece 
às crianças leitura, escrita e habilidades básicas de matemá-
tica, além de uma compreensão elementar de assuntos como 
história, geografi a, ciências naturais, ciências sociais, arte e 
música. A instrução secundária conclui a instrução primária 
que começou no nível preliminar e visa criar os alicerces para 
aprendizagem por toda a vida e o desenvolvimento humano 
pela oferta de mais temas ou habilitação profi ssional. (Insti-
tuto de Estatísticas da Unesco.)

Índice de mortalidade abaixo de 5 anos é a probabili-
dade por 1.000 que um bebê recém-nascido morrerá antes 
de alcançar 5 anos de idade, se sujeito às taxas atuais de mor-
talidade específi cas à idade. As fontes principais de dados da 
mortalidade são sistemas de registro e estimativas diretas ou 
indiretas baseadas em pesquisas ou em recenseamentos. A 
fi m de comparar as estimativas de mortalidade abaixo de 5 
anos entre países e períodos e para garantir a uniformidade 
entre estimativas por agências diferentes, a Unicef e o Banco 
Mundial desenvolveram e adotaram um método estatístico 
que utiliza todas as informações disponíveis para reconciliar 
diferenças. O método enquadra-se em uma linha de regres-
são ao relacionamento entre índices de mortalidade e suas 
datas de referência usando quadrados mínimos ponderados. 
(Inter-agency Group for Child Mortality Estimation.)

Taxa de mortalidade materna é o número de mulheres 
que morrem de causas relacionadas à gravidez durante a gra-
videz e o parto por 100.000 nascimentos vivos. Os valores 
são estimativas modeladas, as quais se baseiam em um exer-
cício da OMS, do Fundo das Nações Unidas para a Infância 
(Unicef), Fundo de População das Nações Unidas (Fnup) e 
Banco Mundial. Para países com sistemas de registro com-
pletos com bom sistema de informações da causa da morte, 
os dados são usados como relatado. Para países com dados 
nacionais, seja do sistema de registro completo, seja de pes-
quisas domiciliares, a mortalidade materna relatada foi em 
geral ajustada por um fator de contagem a menor e de erro 
de classifi cação. Para países sem dados nacionais empíricos 
(aproximadamente 35%, a mortalidade materna foi esti-
mada com um modelo de regressão que utilizou informações 
socioeconômicas, incluindo a fertilidade, os assistentes do 
nascimento e o PIB. (OMS, Unicef, Fnup, Banco Mundial.)

Predominância do HIV é a porcentagem de indivíduos 
com idades entre 15 e 49 anos que são contaminados pelo 
HIV. As taxas adultas da predominância do HIV refl etem a 
taxa de infecção pelo vírus na população de cada país. Entre-
tanto, as baixas taxas nacionais de predominância podem ser 
muito enganadoras. Com frequência, disfarçam as epidemias 

sérias que são concentradas inicialmente em determina-
das localidades ou entre grupos específi cos da população e 
ameaçam afetar a população em geral. Em muitas partes do 
mundo em desenvolvimento, a maioria de infecções novas 
acomete adultos jovens, sobretudo  mulheres vulneráveis. 
(Programa Conjunto das Nações Unidas sobre HIV/Aids 
[Unaids] e OMS.)

Incidência da tuberculose é o número estimado de 
casos novos de tuberculose (pulmonar, positivo da mancha 
e extrapulmonar). A tuberculose é uma das principais cau-
sas de morte por um único agente infeccioso entre adultos 
nos países em desenvolvimento. Nos países de alta renda, a 
tuberculose ressurgiu, em parte, em consequência dos casos 
entre imigrantes. As estimativas da incidência da tubercu-
lose na tabela baseiam-se em uma aproximação na qual os 
casos relatados são ajustados usando a razão de notifi cações 
de casos notifi cados em relação à parcela estimada de casos à 
parte detectados pelos painéis de 80 epidemiólogos reunidos 
pela Organização Mundial da Saúde. (OMS.)

Emissões de dióxido de carbono são aquelas provenien-
tes da queima de combustíveis fósseis e da fabricação de 
cimento, e incluem o dióxido de carbono produzido durante 
o consumo de combustíveis sólidos, líquidos e queima de gás 
e de alargamento do gás dividido pela população semestral. 
(Centro de Análise de Informações sobre Dióxido de Car-
bono, Banco Mundial.)

Acesso a melhor saneamento refere-se à porcentagem da 
população com menos acesso adequado às instalações para 
eliminação de dejetos (particulares ou compartilhadas, mas 
não públicas), as quais podem impedir de maneira efi caz o 
contato de seres humanos, animais e insetos com os dejetos 
(as instalações não precisam incluir o tratamento de efl ú-
vios inócuos). As instalações melhoradas variam de simples 
latrina, porém protegidas, a privadas com descarga ligadas 
à rede de esgoto. Para serem efi cazes, as instalações devem 
ser corretamente construídas e receber manutenção. (OMS 
e Unicef.)

Usuários da internet são indivíduos com acesso à rede 
mundial. (Divisão Internacional das Telecomunicações.)

Tabela 4. Atividade econômica 
Produto interno bruto é o valor agregado bruto, a preços 

de compradores, por todos os produtores residentes na eco-
nomia mais todos os impostos e menos quaisquer subsídios 
não incluídos no valor dos produtos. É calculado sem a dedu-
ção da depreciação de recursos fabricados ou o exaurimento 
ou a degradação de recursos naturais. O valor agregado é o 
resultado líquido de um setor após a adição de todas as saí-
das acima e a subtração de entradas intermediárias. A origem 
industrial do valor agregado é determinada pela International 
Standard Industrial Classifi cation (Isic) – revisão 3. Como 
convenção, o Banco Mundial usa o dólar norte-americano e 
aplica a taxa de câmbio ofi cial média relatada pelo FMI para 
ano mostrado. Um fator de conversão alternativo é aplicado 
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se for decidido que a taxa de câmbio ofi cial diverge por uma 
margem excepcionalmente grande da taxa aplicada efi caz-
mente às transações em divisas estrangeiras e em produtos 
comercializados. (Banco Mundial, OCDE, Nações Unidas.)

Índice de crescimento anual médio do produto interno 
bruto é calculado com base nos dados do PIB de preço cons-
tante em moeda local. (Banco Mundial, OCDE, Nações 
Unidas.)

Produtividade agrícola é a razão do valor agregado 
agrícola, medida em dólares norte-americanos de 2000, 
ao número de trabalhadores na agricultura. A produtivi-
dade agrícola é medida pelo valor agregado por unidade de 
entrada. O valor agregado agrícola inclui o valor da silvicul-
tura e pesca. Assim, as interpretações da produtividade de 
terra devem ser feitas com cuidado. (FAO.)

Valor agregado é o resultado líquido de um setor após 
a adição acima de todas as saídas e a subtração de entradas 
intermediárias. A origem industrial do valor agregado é 
determinada pela Isic – revisão 3. (Banco Mundial.)

Valor agregado agrícola corresponde às divisões da Isic 
1-5 e inclui silvicultura e pesca. (Banco Mundial.)

Valor agregado setorial compreende mineração, manu-
fatura, construção, eletricidade, água e gás (Isic  – divisões 
10-45). (Banco Mundial, OCDE, Nações Unidas.)

Valor agregado de serviços corresponde à Isic – divisões 
50-99. (Banco Mundial, OCDE, Nações Unidas.)

Gasto fi nal com consumo domiciliar é o valor de mer-
cado de todo os produtos e serviços, inclusive os produtos 
duráveis (como carros, máquinas de lavar e computadores), 
comprados por domicílios. Exclui compras de moradias, mas 
inclui o aluguel pago por moradias habitadas pelo proprie-
tário. Inclui também pagamentos e taxas aos governos para 
obter licenças e alvarás. O gasto com consumo domiciliar 
inclui as despesas das instituições sem fi ns lucrativos que 
atendem a domicílios, mesmo quando relatado em separado 
pelo país. Na prática, o gasto com consumo domiciliar pode 
incluir qualquer discrepância estatística no uso dos recursos 
relacionados à fonte dos recursos. (Banco Mundial, OCDE.)

Gasto fi nal com consumo governamental inclui todas as 
despesas atuais do governo para compras do produtos e ser-
viços (inclusive a remuneração de funcionários). Do mesmo 
modo, inclui a maioria de despesas com defesa nacional e 
segurança, mas exclui as despesas militares do governo, que 
integram a formação do capital do governo. (Banco Mundial, 
OCDE.)

Formação de capital bruto são as despesas em adições 
a imobilizados da economia mais as mudanças líquidas 
em nível de estoques e de objetos de valor. Os imobiliza-
dos incluem melhorias (cercas, valas, dreno e assim por 
diante), equipamentos, maquinário e compras de equipa-
mento e a construção de edifícios, estradas, estradas de ferro 
e assemelhados, inclusive edifícios comerciais e industriais, 
escritórios, escolas, hospitais e habitações particulares. Os 
inventários são estoques de bens detidos por empresas para 

atender às fl utuações temporárias  ou inesperadas na produ-
ção ou vendas e “obras em andamento”. De acordo com o 
SNA (1993), as aquisições líquidas dos objetos de valor são 
consideradas igualmente formação de capital. (Banco Mun-
dial, OCDE.)

Balança externa de bens e serviços são as exportações de 
produtos e serviços menos as importações destes. O comércio 
de produtos e serviços compreende todas as transações entre 
residentes de um país e o resto do mundo, o que envolve uma 
mudança na posse da mercadoria, dos bens enviados para o 
processamento e reparos, de ouro não monetário e dos ser-
viços. (Banco Mundial, OCDE.)

O defl ator implícito do PIB refl ete mudanças nos preços 
para todas as categorias da demanda fi nal, como o consumo 
governamental, a formação de capital e o comércio interna-
cional, assim como o componente principal, consumo fi nal 
privado. É derivado como razão de preço do PIB corrente 
ao constante. O defl ator do PIB pode também ser calculado 
explicitamente como um índice de preços de Paasche, no 
qual os pesos são as quantidades do período atual de saída. 
(Os indicadores nacionais de conta para a maioria de países 
em desenvolvimento são coletados das organizações estatís-
ticas nacionais e dos bancos centrais pelas missões visitantes 
e residentes do Banco Mundial. Os dados para economias de 
renda alta provêm da OCDE.)

Tabela 5. Comércio, assistência e fi nanças
Os bens de exportação mostram o valor dos bens fornecidos 
livre a bordo (free on board – FOB) para o resto do mundo. 
Esse valor é avaliado em dólares norte-americanos.

Os bens de importação mostram o valor do CIF dos bens 
(o custo dos bens que incluem o seguro e o frete) comprados 
do resto do mundo. Esse valor é avaliado em dólares norte-
-americanos. (Os dados no comércio de bens são provenien-
tes da Organização Mundial do Comércio (OMC) em seu 
relatório anual.)

As exportações de manufaturados compreendem os pro-
dutos contidos na Standard Industrial Trade Classifi cation 
(Sitc) seções 5 (produtos químicos), 6 (manufatura básica), 7 
(maquinário e transporte de equipamento) e 8 (bens manu-
faturados variados), com exclusão da divisão 68 (base de 
dados estatísticos da Divisão de Estatísticas das Nações Uni-
das do Comércio de Commodities).

Exportações alta tecnologia referem-se produtos com 
intensidade elevada de P&D. Incluem produtos de alta tec-
nologia como aeroespacial, computadores, fármacos, ins-
trumentos científi cos e maquinário elétrico (base de dados 
estatísticos da Divisão de Estatísticas das Nações Unidas do 
Comércio de Commodities).

Saldo em conta corrente é a soma das exportações líqui-
das de produtos e serviços, do rendimento líquido e de trans-
ferências líquidas atuais (FMI).

Infl uxos líquidos de investimento externo direto (FDI) 
são infl uxos líquidos de investimento para a aquisição de 

15-RBM-2010-Indicadores_Selecionados.indd   39515-RBM-2010-Indicadores_Selecionados.indd   395 18/06/2010   18:23:1018/06/2010   18:23:10



396 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

interesse de gestão duradouro um interesse (10% ou mais 
do capital votante) em uma empresa atuando em uma eco-
nomia que não a do investidor. Referem-se à soma do capital 
social, do reinvestimento de receitas e de outros capitais em 
longo e curto prazos, segundo as indicações da balança de 
pagamento. (As informações no FDI têm por base os dados 
da balança de pagamento relatados pelo FMI, suplementados 
por estimativas de equipe de funcionários do Banco Mun-
dial que utilizam os dados informados pela Conferência das 
Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento e por 
fontes nacionais ofi ciais.)

Assistência líquida ofi cial de desenvolvimento (ODA) 
de membros de alta renda da OCDE é a fonte principal de 
fi nanciamento externo ofi cial para países em desenvolvi-
mento, mas a ODA é também desembolsada por alguns paí-
ses doadores importantes que não são membros do DAC da 
OCDE. O DAC tem três critérios para a ODA: empreendido 
pelo setor ofi cial, promove o desenvolvimento econômico ou 
o bem-estar como objetivo principal e fornecido em termos 
concessionários, com um elemento da concessão de pelo 
menos 25% sobre empréstimos (calculados a uma taxa de 
desconto de 10%).

A assistência ofi cial de desenvolvimento compreende as 
concessões e os empréstimos, líquido de reembolsos, que 
atendem à defi nição do DAC da ODA e são feitos aos países 
e aos territórios que constam da lista do DAC como rece-
bedores de assistência. A nova lista de receptores do DAC é 
organizada conforme critérios com base em necessidade mais 
objetivos do que seus antecessores e inclui todos os países de 
renda baixa a média, exceto os que são membros do G8 ou 
da União Europeia (que incluem países com uma data con-
fi rmada para a admissão à UE). (DAC OCDE.)

Dívida externa total é débito devido aos não residentes 
repagáveis em moeda estrangeira, bens ou serviços. É a soma 
da dívida pública, garantida e dívida privada não garantida 
de longo prazo, uso de crédito do FMI e dívida de curto 
prazo. A dívida de curto prazo compreende todas as dívidas 
com vencimento original de um ano ou menos e juros em 
mora sobre dívida de longo prazo. (Banco Mundial.)

Valor atual da dívida externa é a soma da dívida externa 
de curto prazo mais a soma descontada dos pagamentos 
totais do serviço de pagamentos da dívida pública devidos 
a dívidas públicas, de garantia pública, e dívida privada não 
garantida de longo prazo para a duração de empréstimos 
existentes. (Os dados sobre a dívida externa originam-se 
principalmente dos relatórios ao Banco Mundial por meio 
de seu Debtor Reporting System para países-membros que 
receberam empréstimos do Banco Internacional para a 
Reconstrução e o Desenvolvimento (Bird) ou créditos da 
Associação Internacional de Desenvolvimento (AID), com 
informações adicionais dos arquivos do Banco Mundial, 
FMI, Banco Africano de Desenvolvimento e Fundo Africano 
de Desenvolvimento, Banco Asiático de Desenvolvimento e 
Fundo Asiático de Desenvolvimento e Banco Interamericano 

de Desenvolvimento. As tabelas resumidas da dívida externa 
dos países em desenvolvimento são publicadas anualmente 
em Global Development Finance do Banco Mundial.)

Crédito doméstico fornecido pelo setor bancário inclui 
todo o crédito aos vários setores em uma base bruta, à exce-
ção do crédito ao governo central, que é líquido. O setor ban-
cário engloba autoridades monetárias, bancos de depósito e 
outras instituições de operação bancária para os quais há 
dados disponíveis (inclusive as instituições que não aceitam 
depósitos transferíveis, mas incorrem em responsabilidades 
como depósitos a prazo e poupança). Outras instituições 
podem ser instituições de poupança e crédito imobiliário e 
associações fi nanciadoras de construções e empréstimos. (Os 
dados são de International Finance Statistics do FMI.)

Migração líquida é o total líquido de migrantes durante 
o período. É o número total de imigrantes menos o número 
total de emigrantes, incluindo cidadãos e estrangeiros. Os 
dados são estimativas de cinco anos. (Os dados são de World 
population prospects: the 2008 revision, da Divisão de Popula-
ção das Nações Unidas.)

Tabela 6. Indicadores-chave para outras economias
Ver “Notas técnicas” para Tabela 1. Indicadores-chave de 
desenvolvimento.

Métodos estatísticos

Esta seção descreve o cálculo da taxa de crescimento dos 
mínimos quadrados, da taxa de crescimento exponencial 
(do valor limite) e do método Atlas do Banco Mundial para 
calcular o fator de conversão usado para estimar a RNB e a 
RNB per capita em dólares norte-americanos.

Taxa de crescimento dos mínimos quadrados
A taxa de crescimento dos mínimos quadrados será usada 
onde houver uma série sufi cientemente duradoura para per-
mitir um cálculo confi ável. Nenhuma taxa de crescimento 
será calculada se houver mais da metade das observações em 
um período.

Estima-se que taxa de crescimento dos mínimos quadra-
dos, r, enquadre-se em uma linha de tendência de regressão 
linear aos valores anuais logarítmicos da variável no período 
relevante. A equação de regressão toma a forma de

lnXt = a + bt

que é equivalente à transformação logarítmica da equação de 
crescimento composta 

Xt = Xo (1 + r)t

Nessa equação, X é a variável, t é o tempo, e a = log X0 e 
b = ln (l + r) são os parâmetros a serem estimados. Se b* é 
a estimativa dos mínimos quadrados de b, a taxa média de 
crescimento anual, r, é obtida como [exp(b*) - 1] e multipli-
cada por 100 para expressá-la como uma porcentagem.
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A taxa de crescimento calculada é uma taxa média que 
seja representativa das observações disponíveis durante todo 
o período. Não combina necessariamente com a taxa de cres-
cimento real entre dois períodos.

Taxa de crescimento exponencial
A taxa de crescimento entre dois pontos no tempo para 
determinados dados demográfi cos, principalmente a força 
laboral e população, é calculada a partir da equação

r = ln (pn/p1) /n

em que pn e p1 são as últimas e primeiras observações no 
período; n, o número dos anos no período; e ln, o operador 
do logaritmo natural. Essa taxa de crescimento baseia-se em 
um modelo de um contínuo exponencial entre dois pontos 
no tempo. Não considera os valores intermediários da série. 
Observe também que a taxa de crescimento exponencial não 
corresponde à taxa de mudança anual medida em um inter-
valo de um ano que seja dado por

(pn - pn-1) /pn-1

Método Atlas do Banco Mundial

Ao calcular a RNB e a RNB per capita em dólares norte-
-americanos, para determinados fi ns operacionais, o Banco 
Mundial usa o fator de conversão Atlas. A fi nalidade do fator 
de conversão Atlas é reduzir o impacto de fl utuações da taxa 
de câmbio na comparação de rendas entre países O fator de 
conversão Atlas para qualquer ano é a média da taxa de câm-
bio de um país (ou do fator de conversão alternativo) para 
este ano e as taxas de câmbio para os dois anos anteriores, 
ajustados para a diferença entre a taxa de infl ação no país e a 
do Japão, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da área do 
euro. A taxa de infl ação de um país é medida pela mudança 
em seu índice defl ator do PIB. A taxa de infl ação para Japão, 
Reino Unido, Estados Unidos e área do euro, representando 
a infl ação internacional, é medida pela mudança no defl ator 
de direitos especiais de saque (special drawing right – SDR). 
(Os SDR são uma unidade de conta do FMI.) O defl ator de 
SDR é calculado como uma média ponderada dos defl ato-
res do PIB desses países em termos de SDR; os pesos são a 
quantidade de moeda de cada país em uma unidade de SDR. 
Os pesos variam com o tempo porque a composição de SDR 
e as taxas de câmbio relativas para cada moeda mudam. O 

defl ator de SDR é calculado, primeiramente, em termos 
de SDR e depois convertido em dólares norte-americanos, 
usando SDR como fator de conversão Atlas do dólar. O fator 
de conversão Atlas é aplicado então à RNB de um país. A 
RNB resultante em dólares norte-americanos é dividida pela 
população semestral para derivar a RNB per capita.

Quando as taxas de câmbio ofi ciais são consideradas não 
confi áveis ou não representativas  da taxa de câmbio efi caz 
durante um período, utiliza-se uma estimativa alternativa da 
taxa de câmbio na fórmula Atlas (ver a seguir).

As seguintes fórmulas descrevem o cálculo do fator de 
conversão Atlas para o ano t:
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e o cálculo de RNB per capita em dólares norte-americanos 
para o ano t:

Yt
$ = (Yt/Nt)/et*

em que et* é o fator de conversão Atlas (moeda nacional para 
dólares norte-americanos) para o ano t; et, a média anual da 
taxa de câmbio (moeda nacional para dólares norte-ameri-
canos) para o ano t; pt, o defl ator de PIB para o ano t; pt

S$, 
o defl ator de RNB em termos de dólares norte-americanos 
para o ano t; Yt

$,  a RNB Atlas per capita em dólares norte-
-americanos no ano t; Yt, RNB atual (moeda local) para o ano 
t;  Nt, a população semestral para o ano t. 

Fatores alternativos de conversão
O Banco Mundial avalia sistematicamente a conveniência de 
taxas de câmbio ofi ciais como fatores de conversão. Um fator 
alternativo de conversão é usado quando a taxa de câmbio 
ofi cial é julgada para divergir de uma margem excepcional-
mente grande da taxa aplicada efi cazmente às transações 
domésticas de divisas estrangeiras e de produtos trocados. 
Isso se aplica somente a um pequeno número de países, 
segundo as indicações da tabela preliminar da documenta-
ção dos dados nos Indicadores de  Desenvolvimento Mundial 
de 2009. Os fatores alternativos de conversão são usados 
na metodologia do Atlas e em outra parte nos Indicadores 
Selecionados de Desenvolvimento Mundial  como fatores de 
conversão de único-por ano.
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A

AAU. Ver Unidades de quantidade atribuída
Abordagem “baseada em atividade” nas reduções de emissões, 25q
Abordagem de “janelas toleráveis”, 51
Abordagem multifuncional com base em política, 242-243, 

243-246
processo para introdução ações de política, 244-245

Abordagens híbridas, 236
Abordagens integradas. Ver também Estrutura multifuncional 

climática 
adaptação inteligente em termos climáticos, 248-250
considerações climáticas em estratégias de desenvolvimento, 

291-292
efi ciência energética, 226
integrando ações de país em desenvolvimento na arquitetura 

global, 241-242
uso do solo, 152q, 153f, 157-158, 158n24 

Abrigo, direito a, 53q
Academia Chinesa de Ciências Sociais, 238q
Ação coletiva, 14-18, 168. Ver também Cooperação (ação) 

internacional 
Aclimatação de casas, 62
Ações de mitigação, 12-22, 190-191

abordagem multidisciplinar. Ver Estrutura multifuncional 
climática

ação coletiva e, 14, 22, 24
“ações de sinalização”, 56-58
 “ações e moldagem”, 56
agir agora e, 5-6, 10f, 12-14, 37, 114, 189, 208-209

em todas as frentes técnicas e de política, 209-213
ampliar o alcance geográfi co, 90
biodiversidade, em apoio à, 124-126
cooperação internacional em, 16
crescimento econômico e, 47-48
defi nido, 1
estratégias de longo prazo, 63-64, 74, 91, 237-240, 273, 274n11, 

340
gestão de adaptação e, 14f, 18-22, 89. Ver também Gestão 

adaptativa
gestão de risco e, 13q, 15-17
inércia, efeitos da, 11f, 12-14, 30, 38, 52-54, 189
inovação e novas tecnologias. Ver Inovação e novas tecnologias
menu ou “caixa de ferramentas” de, 244
pacotes de recuperação fi scal inclusive iniciativas verdes, 30, 

30n36, 59f, 60-64
para países em desenvolvimento, 9t, 12, 14, 245, 246-248

promovendo sinergias entre a mitigação e a adaptação, 95q, 98
trajetória de mitigação baseada em política, 243-246

Acordo de Proteção contra Mudanças Climáticas, 21q
Acordos ambientais multilaterais (AAM), 253
Aerossóis. Ver Gases de efeito estufa
África. Ver também países e regiões específi cos

aquicultura em, 158f
consequências desproporcionais da mudança climática em, 77f, 

175
declínio agrícola na produtividade devido à mudança climática 

em, 5m, 7, 147, 154
doenças em, 98, 100
inundação em, 100f, 103 
matrícula em curso superior em, 305q

áreas protegidas para biodiversidade em, 157-158
carbono do solo em, 25q
energia hídrica em, 46m, 47-48
falta de água como resultado de mudança climática em, 79
mitigação de gases de efeito estufa, 1-2
previsão meteorológica em, 169
programas de conservação de vida selvagem em, 127

produção de biocombustível em, 153
produção de carne bovina em, 153
represas em, 144
seca em, 108

África, Norte da. Ver Oriente Médio e norte da África
África do Sul

alocações de água em, 141, 141n1, 164f
áreas de proteção para biodiversidade em, 157
curso superior e colaboração com P&D em, 305q
direitos negociáveis sobre o uso da água em, 143
estratégia da mitigação do carbono em, 241
leis sobre feed-in em, 223
projeto Clean Production Demonstration, 315
reduções de emissões em, 192q

África Ocidental, secas na, 79
África Subsaariana. Ver também países específi cos  

anos de vida ajustados à incapacidade, perda de, 42
aquacultura em, 164
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q, 

41, 282
cozinhar com combustíveis limpos em, 191
energia hídrica em, 46m, 48
epidemia de meningite em, 43
potencial de rendimento de colheita, 149
preço de alimentos em, 175

Índice remissivo

Quadros, fi guras, mapas, notas e tabelas são indicadas pelas letras q, f, m, n e t, seguidos do número da página.
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provisionamento de governo verde em, 315
Alertas

aviso antecipado de enchentes, 169
sistemas de alarme de calor-saúde, 95, 96q, 99
sistemas de alerta antecipado em, 92, 99, 100q

Alexandria, riscos de enchente e exposição a tempestades, 93q
Alimento por trabalho (Bangladesh), 13q
Alocação de menor custo e mitigação global, 14n21
Ambiente empresarial

permitir inovação, 311-314
programas voluntários, 341q

América Central, agricultura em, 21
América do Norte. Ver também Canadá; Estados Unidos

áreas protegidas para biodiversidade em, 157
impacto da mudança climática em, 77f
produção de biocombustível em, 151
produtividade agrícola em, 41, 154

América Latina e Caribe. Ver também países específi cos  
aquicultura em, 164
capacitação de mulheres em, 43q
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q, 

77f
consórcio de seguro conjunto do Caribe, 105
impostos verdes em, 48
inovação agrícola em, 17q, 20-21, 155, 156
Mecanismo de Seguro de Risco contra Desastres no Caribe, 16, 

105b, 107
mitigação de gases de efeito estufa, 2
pacotes de estímulo e gastos verdes em, 62
planejamento urbano em, 93
preço de alimentos em, 175
produção de biocombustível em, 151-153
recorrência de dengue em, 97m
redução de risco de deslizamento no Caribe, 327f
trânsito público em, 213

Análise custo-benefício, 10, 11, 49-55, 49q, 330
estruturas alternativas para tomada de decisão para, 55-58
serviços de previsão meteorológica, 169

Anos de vida perdidos ajustados à incapacidade, 42
Antártico. Ver Regiões polares
Aprendizado social, 106f, 110-111
Aquecimento ártico. Ver Regiões polares
Aquicultura, 158f, 162-164
Argentina

controles de exportação em, 46, 167-168
privatização de serviços de água em, 101

Armazenamento e acesso a alimentos, 168
Árvores. Ver também Silvicultura

migração de espécies, 124
uso integrado do solo em, 152q, 157-158, 158n24

Árvores de noz-dos-maias plantadas na América Latina, 43q
Ásia. Ver países e regiões específi cos 

aquicultura em, 158f, 163
falta de água como resultado de mudança climática em, 79
impacto da mudança climática em, 77f
inovação agrícola em, 17q, 155
potencial de rendimento de colheita, 149
preço de alimentos em, 175
produção de biocombustível em, 151

recessão e, 60-61
uso de fertilizante em, 161

Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, 301, 329q
Agência de Utilidades da região de Inland Empire (Califórnia), 

140q
Agência Internacional de Energia (IEA), 294, 294n5, 297, 299
Agenda de Desenvolvimento Doha, 169, 251, 254
Agir agora. Ver Ações de mitigação
Agregadores, papel de, 25q, 177
Agricultura, 133-139, 147-162. Ver também Recursos alimentares; 

Sistemas de irrigação
aceleração da produtividade, 147-154, 150f

sem sacrifi car o solo, a água e a biodiversidade, 154-155
zonas mortas, proliferação causada por, 150m, 154

agricultores tropicais e diversifi cação de produto/mercado, 152q
“agricultura de conservação”, 159
biocombustíveis. Ver Biocombustíveis
capacitação de mulheres em, 43q
comércio em commodities agrícolas, 161m, 166-168
cooperação internacional em, 16-17
culturas biotecnológicas, 155q, 160
diminuição na produtividade por causa da mudança climática, 

5m, 7-8, 17n24, 41-42, 78, 79, 133, 145m, 147-149, 154, 
166-168

ecoagricultura, 153f, 157
ecossistemas convertidos para, 151f, 154
escolha de culturas, fatores em, 135
exigências agrícolas resilientes ao clima, 156-157
gestão adaptativa de, 14f, 17q, 20-22, 25q
inércia em comportamento de agricultor, 13
inovação tecnológica em, 17q, 20-22, 155, 159-160, 166-167f, 

174, 297
métodos de revolvimento mínimos, 159-160, 176
mitigação da mudança climática, efeito de, 149-153
modifi cação genética de culturas, 155b
mundo em 2050 e após, 87-88
práticas promissoras em, 17q
seguro para colheita, 89-91, 104-105, 332
sequestro de carbono e, 175-178
subsídios de países mais ricos, 134, 178
uso da água e. Ver Recursos hídricos
uso de fertilizante. Ver Fertilizante
variedades de cultivares e diversifi cação, 19q, 152q, 155b, 

156-157
“agricultura de conservação”, 159
Água bruta, 142
Água potável, 140-141, 143-144. Ver também Recursos hídricos
Água reciclada, 22
Ajuste dos inuit à mudança climática, 108-109
Alagados

amortecedor contra danos de tempestades, 19q, 89, 129
impacto da mudança climática em, 6q, 78
mundo em 2050 e após, 87-88
recursos hídricos, 143q
restauração, 62

Alemanha
energia renovável em, 20
leis sobre feed-in em, 209q, 223
produção de biocombustível em, 311
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integração de, 226
melhorias de efi ciência energética em, 20
produção com base em milho, custos de, 48, 47f
segunda geração, 153, 205q, 211, 300
tarifas sobre, 311

Biodiesel, 148q, 311
Biodiversidade

áreas protegidas para, 157-158, 153f
atividades para proteger e manter, 125-127
concorrência de biocombustíveis, 153
conservação baseada na comunidade, 127
Convenção sobre o Comércio Internacional sobre Espécies 

Ameaçadas de Extinção, 253
impacto da mudança climática em, 79, 92
marinho, 128
modelos econômicos e, 51
modifi cação genética de culturas, 155q
mudanças em pontos de biodiversidade e outros, 124, 126m
necessidades na produção de alimentos e, 21
participação das mulheres e, 43q
planejamento e gestão, 127, 134
reservas de conservação, 126-127, 158n26 (áreas de 

preservação)
Biomassa, 151, 191, 193f, 200q, 203n10, 205q, 211, 223
Bolívia, proteção de ecossistema em, 128q
Bolsa Escola-Bolsa Família (Brasil), 63, 64n19
Brasil

aragem zero em, 17q, 159
biocombustíveis em, 47, 254, 312
Bolsa Escola-Bolsa Família, 63, 74n19
cultivo de óleo de palmeira em, 148q
furacão em, 16, 102
gás de efeito estufa emissões de mudança de uso do solo em, 

195
inovação e tecnologias avançadas em, 225, 311
inundações em, 102
investimento em efi ciência energética em, 292-293
leis sobre efi ciência energética em, 220
nas negociações de Kyoto, 238q
órgão para mudança climática em, 24
planejamento urbano e infraestrutura em, 93q
pobreza em, 42f
povos indígenas e gestão fl orestal em, 109-110
previsão meteorológica em, 170
receitas para MDL, 262t, 268
reduções de emissões em, 192q
seca em, 44

Bulgária e fi nanciamento para efi ciência energética, 216q

C

CAC. Ver Tecnologia de captura e armazenamento de carbono 
(CAC)

Cairo e planejamento urbano, 94
Califórnia

gestão de recursos hídricos em, 140q
programas de efi ciência energética e energia renovável em, 19, 

192q, 215q, 330
Campanha das Cidades em Prol da Proteção do Clima, 21q
Canadá

produção de cereais em, 155
queimadas, emissões de, 151
uso de carro em, 198

Ásia Central. Ver Europa e Ásia Central
Ásia Oriental e Pacífi co. Ver também países específi cos

anos de vida perdidos ajustados à incapacidade, 42
aquicultura em, 163
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q

Assistência ao desenvolvimento. Ver Financiamento
Atividade de redução de vazão, 141
Ato Nacional de Educação e Conscientização Ambiental 

(Filipinas), 329q
Atraso em agir. Ver Inércia, efeitos da
Atraso na mitigação. Ver Inércia
Aumento da escala

desenvolvimento voltado para a comunidade, 112
fi nanciamento de mudança climática, 270-280
tecnologias de baixo carbono, 190, 211, 212, 219, 220

Austrália
cidades que incentivam a efi ciência energética em, 21q
direitos sobre água comercializáveis em, 142-143, 142q
educação climática em escolas em, 329q
gases de efeito estufa em, 2
impacto da mudança climática em, 77f
preço da água em, 142
reduções de emissões em, 192q

Avaliação Integrada de Conhecimento, Ciência e Tecnologia 
Agrícolas para o Desenvolvimento (IAASTD), 159, 175

B

Bacia do Ganges, 165n29
Banco Mundial

como intermediário para a gestão de risco baseada no clima no 
Malauí, 107

concurso com prêmios para inovações de tecnologia limpa, 302
custos de adaptação e necessidades fi nanceiras, 9, 259, 11, 259,  

261q
fi nanciamento de efi ciência energética, 216q
Fundo de Biocarbono, 128q
“fundo de vulnerabilidade”, criação do, 61
liberalização comercial para bens favoráveis ao clima, 254
Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal, 29
programa de vacinação, 301
programa para investimento fl orestal, 277
relocação de indústrias altamente dependentes de carbono, 253

Bangladesh
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q
educação em engenharia em, 307
políticas de proteção social em, 13q, 17
proteções contra os efeitos da mudança climática, 7q, 302q
sistemas de alerta antecipado em, 108, 168

Base de dados de emissão Caiti do World Resource Institute, 58n14
Benin, uso de telefonia celular para disseminar informações, 291
Besouro-do-pinheiro epidêmico, 40
Biocarvão, 17q, 156q, 160
Biocombustíveis

Brasil como principal produtor de, 254, 311
expansão da produtividade de, 151, 162, 174-175, 152n16 

(grande transformação regional na produção)

16-RBM-2010-Indice_Remissivo.indd   40116-RBM-2010-Indice_Remissivo.indd   401 21/06/2010   12:05:1421/06/2010   12:05:14



402 D E S E N VO LV I M E N TO  E  M U DA N Ç A  C L I M Á T I C A

reforma institucional para mudança climática em, 333q
regulamentação governamental em, 331
setor Esco em, 222
sistemas de previsão meteorológica em, 169
tecnologia de captura e armazenamento de carbono em, 53-54
transporte por e-bikes em, 307f, 310

Choques climáticos, 40, 44, 47, 112, 168n30
Chuva ácida, 74n7, 191, 211, 236
Ciclo de carbono, 71q, 147n9
Ciclo de descida, efeito de choques de desastres em, 44
Ciclo hidrológico, 136f, 139
Ciclones tropicais. Ver Tempestades, intensidade de 
Ciclones. Ver Tempestades, intensidade de
Cidade de Makati, Filipinas, e gestão de risco de desastres, 98
Cidades. Ver também Resposta do governo local à mudança 

climática em locais em risco em zonas costeiras. Ver 
Zonas costeiras em risco

“cidades de inovação” (República da Coreia), 93
consumo de água em, 142
consumo de energia em, 194
crescimento populacional em, 42, 92, 196
melhoria de projeto urbano, 63, 92-98, 93q, 108

cobenefícios de mitigação e desenvolvimento, 210q
planejamento urbano inteligente, 216
promovendo sinergias entre a mitigação e a adaptação, 95q, 

109
migração para, 92, 110q
mundo em 2050 e após, 87-88
Protocolo de Kyoto e, 21q, 210q
resposta à mudança climática, 21q, 23, 92-98, 93q, 96q, 96m

Ciência da mudança climática, 70-82
Climate Change Partnership (Londres), 91
Coalizão para as Florestas Tropicais, 25q
Cobenefícios

MDL, 266q
mitigação urbana e desenvolvimento, 210q
projeto de políticas e, 340-341

Coleta de água, 109
Colômbia

migração em, 114
pacotes de estímulo e gastos verdes em, 62
uso integrado do solo em, 153f, 158

Combustíveis fósseis, 3, 23, 71q, 151, 194, 200q, 339. Ver também 
Consumo de carvão

Comércio 
acordos ambientais multilaterais (AAM) e, 253
comércio de carbono agrícola, 176
comércio de commodities agrícolas, 161m, 166-168
liberalização para bens favoráveis ao clima, 254
mudança climática e, 251-255
políticas de mitigação e, 47-48
regulamentação, 169
rótulos de carbono, efeito em, 253-254
tarifas de carbono virtual, 252q
transferência de tecnologia e, 254, 311

Comissão Europeia, 4-5n9 (European Commission), 251, 263t
Companhia de Tabaco Indiana (Indian Tobacco Company - ITC), 

172

educação climática em escolas em, 329q
gestão de biodiversidade em, 127
reduções de emissões em, 192q
setor madeireiro em, 40

Canela, 152q
Capacidade social e vulnerabilidade medidas por impactos 

projetados, 279q, 281
Capacitação

de comunidades para autoproteção, 108-114
de mulheres, 43q

Capital físico, 19q
Capital natural, 19q
Carbono do solo, 17q, 21, 25q, 29, 136, 176-178, 274q
Caribe. Ver América Latina e Caribe
“caroço migratório”, 110q
Carros elétricos (veículos), 26, 209q, 223, 226, 293
Carros híbridos. Ver Veículos
Casablanca, riscos de inundação em, 93q
Cazaquistão

controles de exportação em, 167
efeito de mudança climática em, 147

Centros Nacionais de Serviços Meteorológicos e Hidrológicos dos 
Estados Unidos, 296q

Cereais e grãos
comércio de grãos, 160q, 161m, 167
experimentos em, 157
preço de, 167, 168, 168f
produtividade, 154, 155

CGIAR. Ver Consultative Group on International Agricultural 
Research

Chicago Climate Exchange (Chicago Climate Exchange), 25q, 178
Chile, direitos sobre água comercializáveis em, 143
China

alocação água no Ganges, 165n29
aquicultura em, 163
cidades que incentivam a efi ciência energética em, 21q
colapso no transporte devido à tempestade em janeiro de 2008 

em, 45m, 47
combustível limpo para cozimento em, 312q, 315
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q
construção civil em, 208
diminuição de colheita causada por mudança climática, 41
emissões de dióxido de carbono em, 13, 192q
energia eólica em, 219q, 254, 287
gestão e monitoramento de água em, 172-174
impostos verdes em, 48
informações sobre enchentes em, 103
inovação e novas tecnologias em, 26, 225, 291-292, 303, 312, 314
investimento em efi ciência energética em, 292
leis sobre efi ciência energética em, 219-220
licitação competitiva em energia renovável em, 224
migração em, 110q
órgão para mudança climática em, 24, 333q
pacotes de estímulo e gasto verde em, 59f, 62
patentes de energia renovável em, 293
receitas para MDL, 262t, 268
redução em gás de efeito estufa e mortes prematuras, 218
reduções de emissões em, 192q, 291-292
reduções na demanda por energia em, 202q, 238q
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Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 
(UNFCCC), 3, 21q, 233. Ver também Plano de Ação de 
Bali; Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Artigo 2º, 1n2, 70
conteúdo de, 234q, 251
custos de adaptação e necessidades de fi nanciamento, 260
efeitos de adaptação conforme, 248-250
esquema Redd, 129
estados Unidos e União Soviética sobre compromissos dos 

países em desenvolvimento, 245n12
indenização em países em desenvolvimento, 58
mercado de carbono e, 176
negociações sobre o acordo global sobre o clima e, 27, 30
proposta para um novo órgão para assumir o papel de 

liderança, 249
reconciliação com o Protocolo de Kyoto, 251
“responsabilidades comuns mas diferenciadas” em, 58, 239
responsabilidade sobre mudança do uso do solo e silvicultura, 25q

Cooperação (ação) internacional, 24-27, 164-169
compartilhamento de conhecimento e acordos de coordenação, 

297-299
em segurança alimentar e hídrica, 17-18, 164-169
importância de, 17, 24, 288-289
inovação e novas tecnologias, 26-27, 288-289, 297-306
lições de efi cácia de ajuda e acordos internacionais, 27, 27n35
mundo em 2050 e após, 87-88
pescados, 165
“tragédia dos comuns” e, 60
tratados, necessidade de, 17

Cooperação global. Ver cooperação internacional
Coordenação intragovernamental, 335
Copenhague, incentivo à efi ciência energética em, 21q
Cordilheira Blanca no Peru e gestão de águas, 139
Coreia, República da

capital de risco em, 303
“cidades de inovação”, 93
Corporação Coreana de Gestão Energética, 221
gasto verde em, 59f, 62-63

Corporação Financeira Internacional (FIC), 216q, 302
Corrimões de segurança e metas de mitigação, 56
Costa do Marfi m, (condições climáticas e educação), 44
Costa Rica, políticas agrícolas protegem a biodiversidade em, 158
Crédito rotativo, 222
Créditos

créditos de carbono, 28-29, 176, 262
desenvolvimento de crédito baseado em política, 246
incentivos fi scais para energia renovável, 219q

Créditos de carbono, 28-29, 176-178, 262
Crescimento econômico, 1, 2n4, 7b, 9, 30, 37-64

capacitação de mulheres e, 43q
compensações, avaliação de, 49-58
desenvolvimento sustentável, 39-49
economia com uso efi caz da energia, 213-223
escolhas normativas sobre agregação e valores, 55
estruturas alternativas para a tomada de decisão, 55-58
ganhos de toda uma vida, efeito de choques de desastres em, 45
gasto verde, 62-63
impostos verdes, 48-49
incertezas, responsáveis por, 54-55, 89

Compartilhamento de conhecimento, 294t, 297-299, 307. Ver 
também Informações

Compensações para aquecimento e dióxido de carbono, 10-11, 8q, 
45, 151, 200, 201q

Competição e novas tecnologias, 291-293, 301
Comportamento de indivíduos. Ver Comportamento individual
Comportamento individual (pessoas), 14, 23, 105-106, 106f, 212, 

322-331, 323f
compreensão versus ação, 325-327, 325q
estímulo à mudança comportamental, 327-330
normas sociais e, 330-331
preocupação versus compreensão, 322-325, 323q, 324f
“proximidade do limite” e, 339
tecnologias para uso fi nal e, 289

Compostos halocarbono, 74n6
Compras públicas de produtos efi cientes em termos energéticos, 

222-223, 223n22
Comunicação da mudança climática, 323q, 328-329, 328q, 

342-343
Concentração de dióxido de carbono (CO2), 4f, 6, 71q, 72. Ver 

também Gases de efeito estufa
cidades reduzem suas pegadas de carbono, 21q
crescimento econômico e mudar pegadas de carbono, 44-46, 

45n3
da queima de biomassa, 151
do consumo de carvão, 193
efeitos longo prazo de, 11f, 12, 82
perda de consumo relativa a não aquecimento, 8q
tecnologias de baixo carbono. Ver Tecnologias de baixo carbono

Condicionalidade e posições de países em desenvolvimento, 
240-241

Condições meteorológicas e transporte, 168-169
Conferência Global dos Povos Indígenas sobre Mudança 

Climática, 128q
Conferência sobre Mudança Climática da ONU (2008), 247
Confl itos e migração, 114
Congresso Científi co Internacional sobre Mudança Climática 

(2009), 4n9
Conscientização sobre mudança climática, 23-24, 76-79, 322-325, 

323f, 324f
Conservação baseada na comunidade, 127
Conservação do carbono no solo. Ver Carbono do solo
Conservação e extinção de espécies, 7, 21, 124-128. Ver também 

Biodiversidade
Consultative Group on International Agricultural Research 

(Cgiar), 306q, 309
Consumidores e efi ciência energética, 322-331, 322f, 323f. Ver 

Comportamento individual
incentivos fi nanceiros, 220, 220n21
iniciativas educacionais, 211-212, 214t, 223
rotulagem de carbono, 253-254, 328

Consumo de carvão, 13, 52, 73, 191, 193f. Ver Combustíveis fósseis
Convenção das Nações Unidas sobre o Direito dos Usos Não 

Navegacionais de Cursos de Água Internacionais, 164-165
Convenção de Basileia, 253
Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição dos 

Navios, 242
Convenção sobre o Comércio Internacional sobre Espécies 

Ameaçadas de Extinção, 253
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desenvolvimento inteligente em termos climáticos em nível 
local, 343-344

Desastres naturais. Ver também tipos específi cos de desastres
como momentos de ensino, 342
compensações como um direito depois de, 340
programas de gestão de riscos em desastre, 24, 99q
resposta rápida em tempos de, 13q
vulnerabilidade a, 40, 41, 98f, 101-103, 101n9

Desenvolvimento. Ver Crescimento econômico
Desenvolvimento sustentável à luz da mudança climática, 38, 

39-49, 241. Ver também Crescimento econômico
benefícios do MDL, 266q
contribuição insufi ciente para, 267
ecossistemas marinhos, 162
práticas agrícolas, 154n20, 156, 176
transformação para energia sustentável, 198-213

Deslocamentos de ecossistemas, 7
Desmatamento. Ver também Redução das Emissões Causadas pelo 

Desmatamento e pela Degradação de Florestas (REDD)
agricultura e, 20-21
iniciativas nacionais e multilaterais para, 273t, 277
mudança climática e, 25q, 71q, 73
no Japão, 55
redução de, 29, 71q

Desnutrição, 98
Dessalinização, 22, 144-145, 145n6
Diarreia, 40, 70, 79, 98-99, 101n8
Diferenças de gênero em experiência de mudança climática, 43q
Dinamarca

cidades que incentivam a efi ciência energética em, 21q
crescimento econômico enquanto corta emissões em, 218q

Direito do Mar, 128
Direitos de Emissão de Gases de Efeito Estufa, 238q
Direitos de propriedade intelectual, 300, 309f, 313-314. Ver 

também Patentes
Direitos de propriedade, 135
Direitos humanos, 53q, 55
Direitos negociáveis de desenvolvimento, 154n21, 158
Direitos negociáveis sobre o uso da água em, 142q, 143
Disponibilidade na redução de mudança climática, 10-12, 193
Diversifi cação de produtos, 19q, 152q, 156-157
Divisão de custos acordo tecnológico inovação, 289, 294t, 297-301
Divisão do ônus e ação precoce oportunista, 236-237, 238q
Doenças cardiovasculares, 43
Doenças transmitidas, 40, 62, 97m, 98-101. Ver doenças específi cas   
Doenças transmitidas por água, 101
Doenças transmitidas por vetor, 98, 100
Doenças. Ver Doenças transmissíveis; doenças específi cas    

E

eChoupals (Índia), 172
Economia da mudança climática, 8q, 10-12. Ver também 

fi nanciamento; custos de mitigação
Ecossistemas

abordagem de “corrimão de segurança” e, 56
adaptação baseada em, 5, 10, 23, 70, 92, 130
ameaças a, 16, 70, 78, 79
ciclo de carbono e, 71q, 79
crescimento populacional e, 42

inércia e, 52, 58-60
pacotes de recuperação fi scal inclusive iniciativas verdes, 30, 

30n36,  60-64, 190q
perdas causadas por desastres naturais, 101-102
políticas de mudança climática, 44-49
políticas energéticas e, 191
populacional, 42, 92, 194
regime climático internacional, 233-241
reversão devida à mudança climática, 39-44

Criação de empregos. Ver também Pacotes de estímulo e gastos verdes
alimento por trabalho (Bangladesh), 13q
no setor de energia renovável, 192q
programas Workfare, 13q, 109q, 113
risco da inundação, criando trabalhos reduzir, 101q, 103

Crianças
consequências desproporcionais da mudança climática em, 108
taxas de mortalidade, 40, 98, 101

Crise fi nanceira, 4, 4n8, 61
como desculpa para retardar ação, 189-190, 190q, 288
pacotes de recuperação fi scal para tornar a economia mais 

verde, 30, 30n36, 61-62, 59f, 190q, 292
Cuba, evacuação por causa de furacões em, 92
Culturas biotecnológicas, 155q, 160
Curitiba, Brasil, e planejamento e infraestrutura urbana, 93q
Custo da efi ciência do fi nanciamento da adaptação, 269-271
Custos. Ver Custos de mitigação
Custos de mitigação, 9t, 14, 259

ação das comunidades e, 109
alocação de fundos, 280-282
alocação de menor custo e mitigação global, 14n21
benefícios de energia efi ciente e limpa, 192q
como barreiras para mitigação, 212q, 216-217
comparação de custos, problemas em, 217q
custos de retardar, 57f, 58-60, 208
custos iniciais, necessidades para, 212q, 220, 224
de metas em uso de energia, 195, 199f, 199t, 208, 204n12
economias de anúncios de país sobre a data de instituir 

políticas de mitigação, 3n7
efeito ricochete, 217, 220
equidade na distribuição de, 14, 15n22, 53q
fatores com aumento provável, 259-261, 259f, 260t
fi nanças climáticas, 27-30, 103-104, 257. Ver também Países em 

desenvolvimento, assistência para mudança climática em
impactos mais amplos de perdas ambientais, 51-52
incentivos para energia renovável, 223-224
larga escala de, 190
mecanismos de fi nanciamento, 211-212, 214t, 216q, 222, 240-

241, 261-264, 262n3. Ver também Financiamento
opções fl exíveis em, 89-91, 103-104

Custos de transição para reduzir as emissões de carbono, 9-10

D

Dechezleprêtre, A., 266q
Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda, 28, 265
Democracias, 322, 338f, 339
den Elzen, M. G. J., 8q
Desastres. Ver desastres naturais; tipos de desastres específi cos (por 

exemplo, enchentes)   
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leis sobre feed-in, 219q, 223-224
meio ambiente e, 191-198. Ver também Índices de emissões; 

Gases de efeito estufa; posições a partir de “carbono”
modelos de energia globais para permanecer em um mundo 

com aquecimento de mais 2°C, 200-201q, 203-204n11
objetivos concorrentes em políticas energéticas, 191-198
preço, 193, 217-219, 193n4

disparos em, 168
preços de eletricidade Estados Unidos versus Europa, 18-19, 

18n26, 220
redes de segurança para proteger os pobres contra altos 

preços de energia, 113
redução global em demanda, 200-201q
segurança como meta de políticas energéticas, 191, 193n3
subsídios, 18-19, 18n27, 48-49, 217-219
tipos usados (1850-2006), 193f, 194

Energia eólica, 21q, 205q, 211, 217q, 218q, 219q, 225, 254, 287f, 
288m, 289, 291, 295, 300, 309f

Energia geotérmica, 205q, 211, 223
Energia nuclear, 189, 211, 212, 224, 289, 293
Energia renovável. Ver também tipos específi cos (por exemplo, 

energias hidráulica e eólica) 
acordos de longo prazo, 18-20
ampla escala de, 219
choque de preço de combustível e, 191
consumo (1850-2006), 215b
criação de empregos de, 192q
esquemas de certifi cados verdes e brancos comercializáveis, 

262n3
fraquezas institucionais em países de rápido crescimento, 47
incentivos e regulamentos fi nanceiros, 223-224
incentivos fi scais, 219q
intervenções políticas para, 214t
leis sobre feed-in (tarifa de suprimento), 19-20, 219q, 223-224
licitação, 224
padrões de portfólio de renováveis, 224, 224n24, 268q, 297
patentes para, 293-295
Programas da Califórnia, 215q
redução das emissões de, 190, 205b, 212
subsídios para, 224

Energia solar, 13n19, 16f, 20, 21q, 48, 205q, 220f, 221q, 223-225, 
295

Engenharia, necessidade de educação em, 304f, 307
Epidemia. Ver Doenças transmissíveis 
Equidade

aceitação pública de reformas e, 341-342
em abordagens multidisciplinares, 242q
em negócios globais, 14, 14n21, 26, 29, 53q
entre gerações, 53q
escolhas normativas sobre agregação e valores, 55
meio ambiente e, 235-236, 257

Equidade entre gerações, 53q
Erupção do Monte Pinatubo (1991), 290q
Ervas daninhas, 157, 158, 159, 162
Esco. Ver empresas de serviços da energia
Escolas. Ver educação 
Escolhas normativas sobre agregação e valores, 55
Espanha

ecossistemas marinhos, 78q, 162
incerteza em respostas de, 41, 137
modelos econômicos e, 49
mundo em  2050  e após, 87-88
países em desenvolvimento e, 7
proteção de, 22
resiliência de, 78
uso agrícola de, 151f, 155

Ecossistemas marinhos, 78q, 128, 162, 164. Ver Pesqueiros
Educação

absorção de tecnologia e, 306, 308
choques climáticos e, 43-44, 342
educação climática em escolas, 329q
educação do consumidor em efi ciência energética, 212, 214t, 

223, 226
em engenharia, 304f, 307
informações sobre saneamento, ensino de, 101
infraestrutura de inovação e conhecimento, 305q, 308-310
práticas inteligentes em termos climáticos, ensino de, 98, 211

Efeito ricochete, 217, 220
Efeitos de limiares, 50q, 52-54
Efi cácia da superfície terrestre, mudanças na, 50b
Efi ciência energética do lado da demanda, 223
Egito

alimentos, acesso a mercados em, 168
fi nanciamento para inovação, 305
história antiga e mudança ambiental, 37
planejamento urbano ao redor do Cairo, 94
recursos hídricos, 140, 144
tarifas sobre tecnologia de energia limpa, 311

El Salvador, capacitação de mulheres em, 43q
Eletricidade. Ver Energia
Emissões de metano. Ver Gases de efeito estufa
Emissões industriais, 195, 213, 253, 291
Emissões negativas, 82, 199, 199n8203, 205q
Empresa de serviços climáticos globais (SCG), 296q
Empresas de serviços da energia (Esco), 222
Energia, 189-226. Ver também Energia renovável; tipos específi cos

comparação de custos, problemas em, 217q
duplicação de consumo, 193f, 194-198
efi ciência, 190, 191, 21-212, 219-223

barreiras e falhas de mercado e não mercado, 212q, 213q, 
216-217

benefícios de desenvolvimento de efi ciência energética, 192q
compras públicas, 222-223
economias de, 213-223
educação do consumidor, 214t, 222, 223
em áreas urbanas, 95q
fi nanciamento, 212, 214t, 216q, 222
incentivos fi nanceiros, 212, 214t, 220, 223-224
programas da Califórnia, 19, 192q, 215q
reforma institucional, 212, 214t, 221-222
regulamentos, 211, 214t , 219-220, 297

energia nuclear, 224-225
gás natural, 224-225
gestão adaptativa de, 14f, 18-20, 80f, 189
inovação e novas tecnologias, 20, 212-213, 225. Itambém 

inovação e novas tecnologias; energia renovável
integração de políticas, 226
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uso do carro em, 198
Exaurimento de ozônio, 211, 237, 290q, 297, 305
Execução do código de edifi cações, 16, 104, 214t, 219, 278
Experiências de homens em mudança climática, 43q
Exportações. Ver Comércio
Extensão agrícola (da agricultura), 20-21, 25q, 100q, 105, 159, 177, 

308

F

Fankhauser, S., 266q
Favorável ao clima, 254
Fazendas e agricultores. Ver Agricultura
Federalismo verde, 336-337q
Feedbacks positivos no sistema climático, 50b, 52
Ferramenta de indicadores de análise climática, 2n6
Fertilizante, 17q, 136, 137, 151, 153, 161, 169
Filipinas

educação climática em escolas em, 329q
gestão de ecossistema marinho em, 162
gestão de risco em desastre urbano, 98
previsão meteorológica em, 170

Finanças climáticas. Ver Financiamento
Financiamento, 27-30, 257-283. Ver também Países em 

desenvolvimento
alavancando fi nanciamento privado, 278-280, 310-311
aumento da escala de fi nanciamento à mudança climática, 

270-280
coerência de política, 269q, 271
condicionalidade e, 240-241
créditos rotativos, 222
efeitos da recessão em. Ver Crise fi nanceira
fi nanciamento de infraestrutura do setor privado, 29, 278
fi nanciamento público, 246-247, 314-315, 333
fl uxo do setor privado e público, 261-264, 283
fórmulas de alocação, 277q, 280-282
fragmentação das fi nanças climáticas, 263t, 265-266
Fundo de Adaptação. Ver Fundo de Adaptação conforme o 

Protocolo de Kyoto
“fundo de vulnerabilidade”, criação do Banco Mundial, 61
fundos de reserva para desastres, 107
gestão de serviços públicos do lado de demanda, fi nanciamento 

de, 222-223
impactos na distribuição, 271
inefi ciências nos instrumentos de fi nanciamento, 264-270. Ver 

também Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)
inovação e novas tecnologias, 304-305, 308
instrumentos existentes para fi nanciamento climático, 258t, 

261-264, 262n3
lacuna em, 259-264, 260t, 263t

para inovação e novas tecnologias, 292f, 293-295
leilão, 29, 272
lições de fi nanciamento de ajuda, 27, 27n35 (ver a palavra 

monitoraaram com dois a)
MDL. Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
necessidade de, 259-261, 260t
necessidades futuras de fi nanciamento e fontes de fundos, 

282-283
neutralidade fi scal, 270-271, 332
novas fontes para, 257-258, 263t, 270-271, 271t

dessalinização na, 145n6
energia renovável em, 20
leis sobre feed-in em, 223
preparo para ondas de calor, 96q

Esquemas de certifi cados verdes e brancos comercializáveis, 262n3
Estabilização da encosta, 130
Estacionaridade, 22
Estados Unidos

Acordo de Proteção contra Mudanças Climáticas em, 21q
desemprego em, 60
direitos negociáveis sobre o uso da água em, 143
educação agrícola em, 305q
educação climática em escolas em, 329q
energia eólica em, 289
gasto verde como parte do pacote de estímulo, 59f, 62
incentivos fi scais em energia renovável em, 219q
preços de combustíveis, comparados aos Estados Unidos, 18-20, 

18n26, 212
preços de energia em, 18-20, 18n26
produção de biocombustível em, 47-48, 47f, 311
Programa de Reserva de Conservação, 177
Protocolo de Kyoto, não participação em, 14, 21q
recessão em, 60
reduções de emissões em, 192q
reduções na demanda por energia em, 202q
serviços públicos e conservação de energia em, 24

Estratégia de mudança climática de Boston, 91
Estratégia Internacional para Redução de Desastres (ONU), 169
Estratégias de longo prazo. Ver Ações de mitigação
Estratégias de tomada de decisão, 89-91
Estratégias robustas, 22, 55-58, 88, 91, 140b, 137
Estrutura de Ação de Hyogo (ONU), 102
Estrutura multifuncional climática, 27, 242-243, 242q

função com base em política, 242-246
meta pretendida, 242-243

Etanol. Ver biocombustíveis
Ética, 53q, 55-54, 155q
Etiópia

Rede de Proteção Produtiva em, 113
redução pluviométrica em, 44

Europa e Ásia Central. Ver também países específi cos  
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q
diminuição de colheita por causa da mudança climática, 41
doenças transmitidas por vetor em, 100
fi nanciamento para efi ciência energética em, 216q
gás natural em, 224
impostos verdes em, 48

Europa. Ver também países e regiões específi cos
áreas de preservação para biodiversidade em, 157, 158
impacto da mudança climática em, 77f
onda de calor

como causa de morte em (2003), 40, 41m
demanda de energia devida a (2007), 191

preços de energia em, 18-19, 18n25, 218
produção de biocombustível em, 47-48
produtividade de cultura em, 41
tecnologia eólica em, 287
Transporte Transfronteiriço a Longa Distância da Poluição do 

Ar, 242
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morte prematuras de, 218
mudança de uso do solo, 176, 195, 275
parcela de emissões, 199

histórico e 2005, 3f
por setor, 195f

potencial de reter radiação, 2n5 (aparece calor), 74-76
produção de carne bovina e, 149f, 143, 151n15
tipos de, 70-74, 72f
usos agrícolas, reduzir emissões de, 149-153, 160

Gasto verde, 59f, 62-63
em provisionamento de governo, 315
pacotes de recuperação incluindo, 30, 30n36 (parece pacote de 

incentivo), 61-62 (pacote de estímulos)
Gavi Alliance, 301
GEF. Ver Mecanismo Global para o Meio Ambiente
Geleiras, derretimento de, 6q, 7, 38m, 37, 38m, 78, 79, 90, 97, 

125n1,139
General Electric, 312
Genômica, 19q, 101
Geoengenharia, 290q, 291
Georgetown, Guiana e inundações, 95
Gestão adaptativa, 18-22, 14f, 89-91

adaptação baseada em ecossistema, 6-7, 9, 44, 92, 130
capacidade de adaptação, 281, 280q
características de, 90q
custo da efi ciência do fi nanciamento da adaptação, 269-271
custos e fi nanciamento, 257, 259-264, 260t, 261q. Ver também 

Financiamento
alocação de fundos, 281-282, 277q
fi nanciamento privado, 277-278
fi nanciamento público, 333

em energia, 18-20, 14f, 80f, 189
em uso do solo e da água, 14f, 17b, 20-22, 25q
fi nanciamento privado para, 277-278
inovação e novas tecnologias para, 19q, 23-30, 288, 289, 291. 

Ver também Inovação e novas tecnologias
mundo em 2050 e após, 87-88
necessidade de, 45, 63-62, 137, 159-162
papel das instituições no conhecimento, 310
promovendo sinergias entre a mitigação e a adaptação, 95b, 109
resiliência da comunidade e, 108
UNFCCC e, 248-250

Gestão de mudança. Ver Gestão adaptativa
Gestão de recursos naturais, 135-139. Ver também Agricultura; 

Pesqueiros; Silvicultura
Gestão de resíduos

aquicultura e, 163
em áreas urbanas, 93q, 94, 143q

Gestão de risco, 13q, 15-16
avaliar o risco, 99q
compartilhamento de risco, pelas comunidades, 102q
controle de risco em desastre, 24, 43q, 99q, 102
gestão de risco de inundações, 325q
informações críticas para o mundo de 2050 e após, 87-88
mitigar o risco, 99q
urbano, 95

Gestão de risco baseada no clima, 107-108
Global Earth Observation System, 296q, 298
Golfo do México, 6q

novos fundos bilaterais e multilaterais para o clima, 263t
pauta de resultados para, 265
questões de alinhamento e, 265

questões de harmonização e, 265
questões de propriedade e, 265
responsabilidade mútua e, 265
simplicidade e custo administrativo, 271
soluções de mercado e, 273
uso transparente, efi ciente e equitativo dos fundos, 280-282

Financiamento de emergência, 107
Financiamento privado. Ver Financiamento
Floresta amazônica, 17q, 79, 151
Florestas tropicais, 25b, 79, 87, 326f
Fogões (cozimento limpo), 49, 191, 273, 312q, 315
Fome

alimento por trabalho (Bangladesh), 13q
como prioridade de desenvolvimento, 1
desnutrição, 98-99
impacto da mudança climática em, 8, 175
programa de alimentação grupo vulnerável (Bangladesh), 13q

Fornecimento de serviços, 124q, 125t
Fórum Internacional de Líderes Empresariais Príncipe de Gales, 341q
França

construção residencial em, 208
cotas de efi ciência energética, 219
em onda de calor (2007), 193
programa de pesquisa de Passerelle, 303

Fuga de carbono, 253
Fundo

Comum para Commodities da ONU, 152q
da Terra, 302
de Adaptação conforme o Protocolo de Kyoto, 28, 112, 233, 248, 

258, 264, 269-270
de Equilíbrio, 43q
de Garantia de Efi ciência Energética da Hungria, 216q
de Tecnologia Limpa, 26, 221q, 305
Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, 

27, 305
Fundos de Investimentos Climáticos, 277
Furacão Ivan, 16, 107
Furacão Katrina, 47, 50q, 106
Furacão Mitch, 21, 43q, 44, 158
Furacões, 16, 44, 92, 102, 107, 302q, 307

G

Gana, doenças em, 98
Gás e óleo. Ver Energia
Gás natural, 212, 224-225
Gases de efeito estufa. Ver também Concentração de dióxido de 

carbono; Protocolo de Kyoto
“efeito do gás de efeito estufa natural”, 72
aumentar emissões (1970-2004), 71-73, 72f
benefícios passados de, 53q
custos de transição para emissões mais baixas, 9-10
diretrizes para medição quando em relação à terra, 25q
efi ciência energética e, 211-212
fonte de, 195f, 196
metas de longo prazo para, 82

metas para, 197f, 198f, 199, 203, 204, 206, 208
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Incentivos fi nanceiros. Ver Incentivos
Incentivos para infl uência do mercado, 300-302, 314-315
Incertezas, 50, 54-56, 89, 106, 261q
Índia

agricultura em
aragem zero em, 17q, 159
desenvolvimento de semente, 311
diminuição de colheita por causa da mudança climática, 

42-44
eChoupals e cultura de soja, 172
inequalidade e risco climático, 44
modifi cação genética de culturas, 155q

controles de exportação em, 48, 167-168
energia eólica em, 287
energia solar, 254
gestão de recursos hídricos em, 22, 144, 165f, 172
inovação e novas tecnologias em, 26, 225, 303, 312, 313
investimento em efi ciência energética em, 293
leis sobre efi ciência energética em, 220
órgão para mudança climática em, 24, 333q
políticas de proteção social em, 13q
previsão meteorológica em, 170
receitas para MDL, 262t, 268
reduções de emissões em, 192q
reduções na demanda por energia em, 202-203q, 238q
reforma institucional para mudança climática, 333q
resposta a desastre em, 291
seguro relacionado com o índice climático, 105
taxas de emissões em, 26
Workfare em, 109q

Indian National Rural Employment Guarantee Act (Índia), 109q
Índices de emissões. Ver também Gases de efeito estufa; posições a 

partir de “carbono”
aumento (1997-2006), 233n1, 259
corrimões de segurança e metas de mitigação, 56
defensores de uma redução mais gradual, 8q, 10-11
efeito da inércia em, 12, 81. Ver também Inércia, efeitos da 
em cidades, 210q
emissões negativas, 82, 199, 199n8, 203, 205q
estrutura multidisciplinar para acordos internacionais, 24
mudança do hábito do alto carbono, 192q, 193f, 194-196, 198t, 

204
objetivos de emissões em médio prazo, 239, 289, 335q
países de alta renda, 3, 3f, 38, 39f, 192q
países em desenvolvimento e, 1, 2f, 3f, 38, 39f
rótulos de carbono e, 253-254

Indonésia
cultivo de óleo de palmeira em, 149q
gás de efeito estufa emissões de mudança de uso do solo em, 

195-196
mercado de carbono fl orestal em, 25q
Ministério das Finanças sobre questões de mudança climática, 

269q
monitoramento ambiental em, 308
pagamentos de transferência de caixa, 113
previsão meteorológica em, 170

Inércia, efeitos da 
crise fi nanceira como desculpa para, 189-190, 190b
custos do atraso, 52, 58-60

Governo inteligente em termos climáticos, 322, 332f
tecnologias inteligente em termos climáticos, 23, 98, 293-

297, 301. Ver também Inovação e novas tecnologias; 
Tecnologias de baixo carbono

Governo regional. Ver Resposta do governo local à mudança 
climática

Granada e o furacão Ivan, 16, 107
Grão. Ver Cereais e grãos
Group on Earth Observation, 296q
Grupo de Liderança Climáticas de Cidades C40 (Cities Climate 

Leadership Group), 21q, 210q
Guatemala, capacitação de mulheres em, 43q
Guiana e inundação, 95

H

Haites, E., 266q
Híbridos, 209q
Hidrelétrica (hidráulica) em, 47-48, 191, 205q, 211, 223
História antiga e mudança ambiental, 37
Hof, A. F., 8q
Holanda (Países Baixos)

dados por satélite, uso de, 172
proteções contra os efeitos da mudança climática, 7q

Honduras
capacitação de mulheres em, 43q
dano por furação (1998) em, 43q, 44

Hong Kong, propriedade de carros em, 198

I

IAASTD. Avaliação Integrada de Conhecimento, Ciência e 
Tecnologia Agrícolas para o Desenvolvimento 

IDA. Ver International Development Association
IEA. Ver Agência Internacional de Energia
IFC. Ver Corporação Financeira Internacional 
“ignorância desculpável”, 53q
Ilhas pequenas, impacto da mudança climática, 77f
Ilo, Peru, e planejamento urbano, 95
Iluminação, efi ciência energética em, 295, 311
Imagens por satélite, uso de, 100q, 100, 103, 171, 172, 173, 296q, 

308
Impostos

“ajustes em impostos alfandegários”, 253, 255
descontos, 332
fundo de reserva para receitas, 330, 342
imposto sobre carbono, 47, 170f, 213, 218-219, 218n20, 224, 

252q, 268q,  269, 270, 278
impostos sobre combustível, 220
impostos verdes, 48, 331
incentivos fi scais para energia renovável, 219q
MDL, 267t, 269-270, 282-283
sobre emissões de transporte internacional, 272, 283
sobre reduções certifi cadas de emissões, 28-29

Impostos verdes, 48-49, 331
Incentivos

para energia renovável, 223-224
para fi nanciamento privado, 277, 305, 307-308
para países em desenvolvimento para trajetórias de carbono 

reduzido, 258
para usuários de recursos, 179
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para adaptação da costa, 302q
para adaptação, 19q, 23-30, 288, 289, 291
planejamento urbano e, 92
prêmio como estímulo, 301
prioridades em política nacional para, 303t, 307-315
questões de harmonização e, 297
recursos fi nanceiros e tecnológicos, 305-306
recursos hídricos, 17q, 20-23, 143-146, 165, 165f
transferência de tecnologia, 254, 266q, 289, 294t, 304, 311-314

Inovação tecnológica. Ver Inovação e novas tecnologias
Instituições de microfi nanciamento, 105
Instituto de Pesquisa Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc), 93q
Instituto Interamericano para Pesquisa em Mudanças Globais, 299
Inteligente em termos climáticos, 23-24, 45, 89, 95q, 190, 207f, 

207t, 211, 292
International Development Association (IDA), 277q, 281
International Research Institute for Climate and Society da 

Universidade da Columbia, 309
International Scientific Steering Committee (2005), 4-5n9
Inundações (enchentes), 7, 7b, 16, 70. Ver também Programas de 

gestão de risco em desastre
avisos antecipados de, 169
criando trabalhos para reduzir o risco de, 101q, 101-103
em áreas baixas, 19q
em Bangladesh, 13q
gestão de risco, 325q
informações de risco e mapas sobre, 100q, 101
mais frequência de, 76
mundo em  2050  e após, 87-88
na África, 100f, 102
no Brasil, 102
no sul/sudeste da Ásia, 94m, 98
planejamento urbano e, 92-95, 93m, 102-103

Investidores de risco, 300f, 302
Investimentos diretos estrangeiros (IED), 311-313
Investimentos em energia. Ver Custos de mitigação
IPCC. Ver Painel Intergovernamental sobre Mudança Climática
Irlanda, licitação competitiva em energia renovável em, 224
Irrigação, 17q, 21, 135, 141, 145-147, 154-155
Israel e capital de risco, 303
Iter, 298q, 299-300

J

Japão
desmatamento em, 55
diminuição de colheita por causa da mudança climática, 40
uso do carro em, 198

Joint Global Change Research Institute do Battelle Memorial 
Institute, 242q

Joint Global Change Research Institute do Battelle Memorial 
Institute, 242q

L

Lado da demanda
efi ciência energética, 211-212
esquemas de certifi cados verdes e brancos comercializáveis, 

262n3
gestão de serviços públicos do lado de demanda, fi nanciamento 

de, 222

sobre desenvolvimento tecnológico, 292
sobre gerações futuras, 11f, 12-14, 53q, 82
sobre negociações climáticas, 30
sobre reforma de políticas, 321
sobre sistema climático, 38, 50-51

Informação geográfi ca, uso de, 99q, 100q, 103
Informações

cooperação internacional em compartilhar, 16, 294t, 297-299, 
307

críticas para o mundo de 2050 e após, 87-88
imagens por satélite. Ver Imagens por satélite, uso de
informações geográfi cas, uso de, 99q, 100, 100q
informações sanitárias, ensino de, 98
monitoramento de inovação, 296q
para mudança de comportamento individual, 328-329
sensoriamento remoto. Ver Tecnologias de sensoriamento 

remoto
sobre efi ciência energética, 212q
sobre gestão de recursos e produção de alimentos, 135, 136, 

137, 169-170
sobre gestão de recursos hídricos, 22, 23, 140, 164f, 170-172
sobre normas sociais, 330-331

Infraestrutura, 12-14, 13n19, 19q
atraso na esperança de custos mais baixos, 52
de conhecimento, 308-310
gestão de alimentos e agricultura, 169, 172-174
planejamento urbano e, 92
privada, 29, 278-280

Inovação e novas tecnologias, 287-315
acesso a, 289-297
acordos de divisão (rateio) de custos, 289, 294t, 297-303
acordos infl uenciados pelo mercado e baseados em 

recompensas, 300-302, 315
acordos internacionais que incentivam, 26-27, 294t, 297-306
acordos para pesquisa, 299-300
agricultura e, 17q, 20-22, 155, 159-162, 166-167f, 295
ambiente favorável às empresas, 311-314
captura e armazenamento de carbono. Ver Tecnologia de 

captura e armazenamento de carbono (CAC)
comparação de custos, suposições em, 217q
compartilhamento de conhecimento e acordos de coordenação, 

294t, 297-299
competição e, 291-293
complexidade de, efeito em política, 295q, 295f
emissões de baixo carbono e, 2, 3, 212
fi nanciamento público para, 314-315
geoengenharia, 290q
inércia e, 13
informações sanitárias e ferramentas de diagnóstico, 98
infraestrutura de conhecimento e, 305q, 308
lacuna em orçamento para desenvolvimento e difusão de, 292f, 

293-297
lacuna em termos de mitigação e adaptação signifi cativas, 289
mecanismos de fi nanciamento, 304-305
mobilização do setor privado e, 300, 310-31
modelos de energia, 20, 211, 212-213, 225
monitoramento, 296q
organizações internacionais, 304
países em desenvolvimento e, 24, 54, 25, 289, 292, 295
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serviços do ecossistema, 128
tributação sobre, 267t, 269-270, 281

Mecanismo de Parceria do Carbono Florestal (Banco Mundial), 
29, 276

Mecanismo de seguro contra riscos de catástrofes no Caribe 
(Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility), 16, 105q, 
107

Mecanismo Global para o Meio Ambiente (GEF), 26, 216q 
(aparece Mecanismo Ambiental Global), 221q 
(Mecanismo de Meio Ambiente Global), 233 (Fundo 
Global para o Meio Ambiente), 233n2, 264, 302

iniciativas de Prioridade Estratégica em Adaptação, 248
inovação fi nanciamento, 304

Mecanismos com base em mercado, 247-248. Ver também 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL)

Melhores práticas, compartilhamento de, 16
Meningite, 43
“mensuráveis, informáveis e passíveis de verifi cação” (MRV), 245-

246, 277
Mercado de resseguro, 16, 107
Mercados de carbono (preços), 134, 170f, 172q, 175-178, 273, 297, 

310-31
Mercy Corps, 101q
Mesa-redonda de negócios, 341q
Mesopotâmia e mudança ambiental, 37
“metas sem perdas do setor”, 29
México

áreas de preservação para biodiversidade em, 157
desenvolvimento urbano em, 216
energia e capacidade energética em, 216
estratégia de mitigação de carbono em, 241
Estudo de Baixo Carbono, 213n17
fi nanciamento para inovação, 305
fogões a lenha em, 49
instrumentos de mercado para gestão de risco fi nanceiro, 

107n14
órgão para mudança climática em, 24
povos indígenas e gestão fl orestal em, 109-110
produção de café em, 152q
Progresa-Oportunidades, 63
reduções de emissões em, 192q

Migração
assentamento em áreas vulneráveis, 109, 111m
de espécies, 124
em resposta à mudança climática, 88, 113-114, 110q, 111m
migração urbana, 90, 95, 110q
reassentamento, 114, 326

Millennium Ecosystem Assessment, 76, 89, 124, 124b, 125t
Missões de enxofre. Ver Gases de efeito estufa
Mix de energia regional para limitar o aquecimento a 2°C, 

202-203b
Moçambique

gestão de risco de inundações, 325q
preparo para eventos extremos em, 103

Modelo de avaliação integrada (Fair), 8q
Modelo energia-clima Image, 201q, 203-204n11
Modelo energia-clima Message, 201q, 203n11
Modelo energia-clima MiniCAM, 201q, 203-204n11
Modelo energia-clima Remind, 201b, 203n11

Lâmpadas incandescentes, 220, 297
Lei de 1998 sobre água (África do Sul), 141
Leilão, 29-30, 272, 283
Leis para efi ciência energética, 219-220, 219q, 223-224. Ver 

também Regulamentos
Lençol freático, 143-144, 171. Ver também Recursos hídricos
Líbano, educação climática em escolas em, 329q
Libéria e inundação, 101q
Lições obtidas

da efi cácia da ajuda e acordos internacionais, 27, 27n35
de desastres naturais, 342

Louisiana. Ver Furacão Katrina
Luxemburgo e gases de efeito estufa, 2

M

Madagascar
cultivo de óleo de palmeira em, 148q
fl orestas em, 158
impostos verdes em, 49

Malária, 42, 98, 100, 302, 308
Malásia, cultivo de óleo de palmeira em, 148q
Malauí e gestão de risco baseada no clima, 107
Maldivas, consequências desproporcionais da mudança climática 

em, 6q
Mandato de Berlim (1995), 245
Manguezais, 47, 92, 130, 164
Manta de gelo da Groenlândia, 50q, 70, 74f, 76, 79, 81
Maosheng, D., 266q
Mapas digitais, uso de, 171
Mar de Aral, 6q, 47
Margens de segurança em novos investimentos, 92
Marrocos

gestão de recursos hídricos pelos marroquinos, 142q, 146, 147, 
171

importações de cereais em, 160q
irrigação na bacia hidrográfi ca Oum Er-Rbia, 135

Mayors Climate Change Protection Agreement, 210q
McKinsey  & Company, 11, 176
McKinsey Global Institute, 239n8, 292
MDL. Ver Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL), 25q, 26, 28-30, 

246-248, 254
avaliação de cobenefícios de, 266q
baseado em atividade, 275
defi ciências de, 233, 257, 268-269, 274

contribuição insufi ciente para o desenvolvimento 
sustentável, 267

escopo limitado, 268-269, 274, 304
governança fraca, 267
integridade ambiental questionável, 266-267
ponto fraco do incentivo, 29

fi nanciamento baixo carbono, 304
fl orestamento e refl orestamento, cobertura de, 276
mecanismo de mercado de mudança de tendência, 275
melhorias administrativas para, 275
mudanças em, 273-275
potencial regional do,  e receitas de carbono, 262-264, 262t, 

263n4
projetos de sequestro de carbono do solo agrícola, 175-176
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Nitrogênio de liberação controlada, 17q
Nitrogênio de liberação controlada, 17q
Níveis do mar, elevação em

aquicultura e, 163
efeitos visíveis, 7, 7n10, 40, 76
lacuna de temperatura e efeito fi nal, 12
mundo em 2050 e após, 87-88
previsões de, 37, 70, 79

Nordhaus, William, 8q, 11n15
Normas sociais, 330-331
Nova Zelândia, impacto da mudança climática em, 77f
Novas tecnologias. Ver Inovação e novas tecnologias

O

Objetivos de emissões em médio prazo, 289, 335q
Oceanos. Ver também Níveis do mar, elevação em

absorção de carbono por, 6q, 71q, 78q, 162, 290q
áreas preservadas em, 21, 157n23
cidades costeiras em risco, 91-93, 91m
impacto da mudança climática em, 6b, 7, 12, 71

Óleo de palmeira, 148q
Óleo e gás. Ver Energia
Ondas de calor

como consequência da mudança climática, 70
impacto de, 19q, 40, 41m
produção de energia térmica e nuclear e, 191-193
sistemas de alerta de calor relativo à saúde, 96q, 99

ONG (organizações não governamentais), 112
Opções de dinheiro por trabalho, 101q
Opções fl exíveis na tomada de decisão, 89-91, 103
Opinião pública sobre mudança climática, 63
Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(Redd), 172, 276, 304
Organização Internacional de Café, 152q
Organização Meteorológica Mundial, 81n9, 70, 73n5, 169, 296q
Organização Mundial da Saúde, 42, 304
Organização Mundial do Comércio, 27, 169, 242, 251, 314
Órgão para mudança climática, designação de, 24, 333b
Órgãos de extensão agrícola, 22, 25b, 100b, 107, 159, 177, 308
Oriente Médio e Norte da África. Ver também países específi cos  

cidades litorâneas na África do Norte, 95
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q
energia solar em, 48, 221q
gás natural em, 225
importação de alimentos em, 168
potencial hidrelétrico em, 48

Oscilação do Atlântico Norte, 82
Oscilação Sul do El Niño (Enso), 82, 170

P

Pacifi c Climate Information System, 296q
Pacifi c Institute, 40, 140
Pacotes de estímulo e gastos verdes, 30, 30n36 (aparece incentivo 

em vez de estímulo), 59f, 62, 190q
Padrões de efi ciência de refrigerador, 220, 300b
Padrões voluntários, 298, 341q
Pagamentos de transferência de caixa, 113
Painel Intergovernamental sobre a Mudança Climática (IPCC), 6, 

70, 208

Modelo Page, usado para a Revisão Stern da Mudança Climática, 
9n12

Modelo Rice, 9n12
Modernizar, 53
Modifi cação genética de culturas, 155q
Modifi cação meteorológica, 296q
Monções, 82
Mortalidade infantil, 40. Ver também Morte
Mortalidade. Ver Morte
Morte

desastres naturais como causa de, 101, 101n9 (ver a palavra 
decisores)

índices de mortalidade infantil, 40, 98, 101
mortes prematuras por gases de efeito estufa, 218
mudança climática responsável por, 98f, 101
onda de calor (2003) como causa de mortes na Europa, 40, 41m

MoSSaiC, 327q
MRV. Ver “mensuráveis, informáveis e passíveis de verifi cação”
Mudança climática perigosa, 4n9 (aparece mudança climática 

arriscada) 15, 49-50, 70
Mudança climática. Ver Temperatura

ameaça global de, 7-8, 76f, 79-81
aumento de riqueza, efeito da preocupação sobre, 327f
ciência de, 70-82
comunicar sobre, 323q, 327-329, 328q, 342-343
conscientização de, 23-24, 76-79, 322-325, 323f, 324f, 326f
economia de, 8q, 10-12
efeito do desenvolvimento e alívio de pobreza, 1, 2n4, 9-10, 39
federalismo verde e, 336-337q
mudanças de temperatura, 75m, 78
necessidade de ação imediata, 4, 5, 12-14. Ver Ações de mitigação
principais fatores que afetam desde a Revolução Industrial, 

72-73, 73f
taxa de mudança, 1, 11f, 40, 70, 72, 76-79
ultrapassagem de limiares de catástrofe irreversível, 81-82

Mudanças socioeconômicas, 63, 89-91
Mulheres

capacitação de, 43q
consequências desproporcionais da mudança climática em, 108

N

Nações Unidas
Convenção sobre o Direito dos Usos Não Navegacionais de 

Cursos de Água Internacionais, 164-165
Estratégia Internacional para Redução de Desastres, 169
Estrutura de Ação de Hyogo, 102
Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água, 140

Nakamura, Shuji, 300
Não linearidades e efeitos econômicos indiretos, 50q
Neutralidade

fi scal, 270-271, 332
políticas e comportamentos neutros em carbono, 21q
requisitos tecnologicamente neutros, 298

Nicarágua
capacitação de mulheres em, 43b
uso do solo integrado em, 158

Níger, agricultura em, 106f
Nigéria, tarifas sobre tecnologia de energia limpa, 311
Nilo, 92, 144
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apoio para esforços de mitigação, 243, 245
durante desastres, 16
para estratégias de adaptação nacionais, 249
para promoção de controle de emissões, 38, 58-60, 209, 225
quantidade de fi nanciamento, 257
tecnologia. Ver Inovação e novas tecnologias

avaliação de riscos em, 99q
consequências desproporcionais da mudança climática em, 5m, 

6q, 8, 9n12,  38, 40, 58
cozimento limpo em, 191
crescimento econômico, 41, 41n1
crescimento populacional, 40
custos de mitigação para, 9t, 14, 57f, 58, 59
demanda por energia em, 52, 193, 194f, 194-198, 211, 226
desastre e comunicação de emergência em, 100q
disponibilidade de seguro em, 102, 103f
em estrutura multifuncional climática, 27, 242-243
energia disponível, 191
energia hidrelétrica em, 47-48
equipamento efi ciente em termos energéticos não disponível 

em, 212q
estilo de vida de classe média em, 44
fontes da emissão em, 195, 195f
gestão de biodiversidade em, 127
gestão de ecossistema marinho em, 162
gestão de fl orestas em, 109
índices de emissões em, 1, 2f, 3f, 38, 39f, 151
inovação e novas tecnologias em, 21, 47, 54, 225, 289, 295, 301, 

303t, 314
insegurança alimentar em, 112, 169n31
integrando na arquitetura global, 241-246
para promoção de controle de emissões, 38, 58-60, 209, 225
pegada de carbono em, 44, 45n3
propostas de estímulo e investimentos verdes em, 62
Protocolo de Kyoto e, 242
questões de equidade para. Ver Equidade
reservas e servidões ambientais em, 158n25
rótulos de carbono, efeito em, 253-254
subsídios para energia em, 18-19, 48-49
tecnologias de baixo carbono, 2, 237-240, 241
tecnologias inteligente em termos climáticos em, 23
transformação de energia em, 191, 198, 213, 223, 226, 239
tratamento do Plano de Ação de Bali, 245

Países tropicais
agricultores e diversifi cação de produto/mercado, 152q
emissões em uso do solo em, 58, 58n14

Papel da parte interessada. Ver Projeto e implementação 
participativos

Papel do Estado, 331-339
Papua-Nova Guiné, cultivo de óleo de palmeira em, 148q
Paquistão

controles de exportação em, 167
doenças em, 98

Parceria Americana pela Ação Climática, 341q
Parcerias público-privadas para compartilhar riscos climáticos, 

102q, 107-108
Participação da comunidade. Ver Projeto e implementação 

participativos
Patentes, 293, 293n4, 294-297, 309f, 310, 313-314

criação e fi nalidade de, 70n1
custos redução de emissões, 259
diretrizes para medição de gases de efeito estufa em relação ao 

solo, 25q
parcela de mitigação global dos países em desenvolvimento, 

14n21
projeção pelo pior cenário, 208
Quarto Relatório de Avaliação, 6, 70, 79
sobre aquecimento observado, 78, 237
sobre carbono grafi te, 312q
sobre mudança climática arriscada, 4n9
sobre vulnerabilidade, 281

País de Gales e preparo para ondas de calor, 96q
Paisagens ecoagrícolas, 19q, 21, 25q
Países árabes. Ver Oriente Médio e norte da África
Países BRIICS, 293
Países da OCDE

subsídios agrícolas de, 178-179
subsídios para produtores de biocombustível em, 311
tarifas sobre tecnologia de energia limpa, 311

Países de alta renda
ajuda a países em desenvolvimento, 15, 38, 257-283. Ver 

também Países em desenvolvimento, assistência para 
mudança climática em

tratamento do Plano de Ação de Bali, 245
pegada de carbono em, 26, 44-45, 45n3
preço de carbono em, 219
críticas de isentar os países em desenvolvimento de padrões de 

emissões, 253
índices de emissões em, 1, 2, 2f, 3f, 38, 39f, 45, 485n4
fontes de emissões em, 194, 195f
políticas energéticas de, 191
impacto da mudança climática em, 7q, 9
inovação e novas tecnologias em, 225, 289, 297, 302, 303t, 311
migração para, 110q
reduzir emissões em, 2, 3f, 26, 38, 44, 58, 191, 241

em estrutura multifuncional climática, 27, 242-243
metas rígidas, 280n13, 283
objetivos vinculantes, 241, 243

relocação de indústrias altamente dependentes de carbono de, 253
pacotes de estímulo e gasto verde em, 59f, 62
plantio direto em, 17q

Países de renda baixa. Ver Países em desenvolvimento
Países de renda média

avaliação de riscos em, 99q
demanda de energia de, 193
emissões em, 2f, 58, 58n14
fontes de emissões em, 195f
inovação e novas tecnologias em, 288-289, 303, 303t, 309f

fi nanciamento para, 314
mudança de renda em, 1
papel das instituições no, 308
pegada de carbono em, 44, 45n3
subsídios para energia em, 113

Países desenvolvidos. Ver Países de alta renda
Países em desenvolvimento

agricultura em, 20, 159, 174
assistência para mudança climática em, 2-3, 24, 257-285. Ver 

também Financiamento
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Políticas adaptativas para enfrentar um ambiente complexo, 22, 
23-24

democracias e, 322, 338f, 339-340
federalismo ecológico e, 336-337q
migração e, 114
planejamento urbano e, 92
política doméstica, 22, 288-289
política energética, 209-213, 214t
política fi scal, 269q, 270-271
prontidão para tratar da mudança climática, 235
reforma institucional, 221-222

Políticas de mudança climática, 339-343
Políticas e medidas de desenvolvimento sustentável (SD-PAM), 

244
Poluição do ar

como consequência da mudança climática, 81
demanda de energia e, 81
impacto de energia limpa em, 192q
preço de, 212
tecnologias avançadas para redução de, 212

Pontos de virada, 50q, 52-54, 78q, 79m, 80t
Povos indígenas e conhecimento, 106f, 109-110, 127, 128q, 130, 

137
Precipitação

aumento em, 7, 76, 76n8, 81, 147
efeitos visíveis, 7, 40
implicações sobre a pobreza, 42
melhor gestão da água em, 21
mudança climática em, 74, 75m, 138m
previsão meteorológica de, 169

Preço, 135, 174-179
água, 141, 174-179
alimentos, 155, 160, 168f, 168n30
biocombustíveis, 153
carbono, 134, 175-178
energia, 174, 191, 193n4, 212q, 216-217
inovação estimulada por preços mais altos, 169-171

Prédios públicos e efi ciência energética, 62
Prêmio Ansari X, 301
Prêmio Nobel da Paz (2007), 63
Prêmios de incentivo à inovação, 301-302
“premissas de Nordhaus”, 8b
“premissas de Stern”, 8q
Preparo para emergências, 96q, 101-103, 292
Prince’s Rainforest Project e a Coalition for Rainforest Nations, 

277
Principal Fórum de Economia sobre Energia e Clima (reunião em 

julho de 2009), 4-5n9
Princípio do “o poluidor paga”, 53q
Processos de tomada de decisão. Ver também Análise custo-

benefício; Informações
estruturas alternativas para, 55-58
gestão adaptativa de, 14f, 22, 63-64, 91
gestão de recursos naturais, 135
opções reversíveis e fl exíveis, 89-91, 103 
participação das mulheres, 43q
precisão meteorológica e, 169
sobre disponibilidade de água, 171

Produção de café, 152q, 158

Peru
desconto para agricultores em, 329
planejamento urbano em, 95
povos indígenas e gestão hídrica em, 139

Pesqueiros
aquicultura, 158f, 163-164
biodiversidade e, 21
cooperação internacional, 165-166
gestão de, 109, 128
impacto da mudança climática em, 19q, 127, 129
na demanda pela produção de alimentos e, 78, 162-164

Pesquisa, desenvolvimento e implantação (RD&D), 2-3. Ver 
também Inovação e novas tecnologias

acordos internacionais para pesquisa, 304
diminuindo a lacuna de comercialização (“vale da morte”), 

300f, 302
fundos de reserva para desastres, 107
gestão de recursos naturais, 135, 172

gasto privado em, 293-297
inércia e, 12, 289
institutos de pesquisa, papel no, 307-308
na agricultura, 159, 295
orçamentos governamentais para, 292f, 293, 293f
reserva para alimentos, 168
resiliência

agricultura que é resiliente ao clima, 156-157
cidades e, 92
construir comunidades resilientes, 108-112
crescimento econômico e, 7b, 9, 47
formulação de políticas e, 22
redução de risco de desastre e, 99b

sumidouros residuais, 71b
Pew Center on Global Climate Change, 242q
Planejamento urbano. Ver Cidades 
Plano de Ação de Bali (UNFCCC)

apoio a países em desenvolvimento por países desenvolvidos, 244
conteúdo de, 233-234, 234q
estrutura de responsabilidade, 265
“mensuráveis, informáveis e passíveis de verifi cação” (MRV), 

243, 245-246
sobre o custo de retardar a mitigação, 58
tratamento dos países em desenvolvimento em relação aos 

países desenvolvidos, 27, 209, 244
Plano de desenvolvimento soviético, 47
Planos de Ação Nacionais para Adaptação (Pana), 233, 248, 249, 

334, 335q
Planos de evacuação, 90, 92
Plantio direto em, 17b, 154, 17017q, 177
Pobreza. Ver também Países em desenvolvimento

efeito da mudança climática em, 42, 42f, 44, 92, 112, 175
energia políticas para aumentar acesso de pobres, 191
impostos verdes, 48
mudança no índice global de, 1, 40
pobres urbanos, 95
pobreza extrema, defi nida, 1n1

Polinização por abelhas, 158
Política Agrícola Comum (UE), 178-179
Política interna, 23-24, 289. Ver também Resposta do governo local 

à mudança climática
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aquicultura e, 158f, 163-164
cooperação internacional em, 16-17, 164-169
crise alimentar (2008), 112, 167, 175
defi ciência na produção de alimento, 154, 148n10 (aparece 

produção alimentícia)
direito a alimentos, 53q
gestão adaptativa de, 14f, 20-22
gestão de água e, 145-147
métodos de compra, 168
preço, 135, 168f, 168n30, 174-179
produção de biocombustível e, 47-48
reservas globais para, 168
suprimentos, 168

Recursos hídricos, 139-147. Ver também Oceanos; Rios e bacias 
hidrográfi cas

água bruta, 142
armazenamento, 141-143
aumento de temperatura, efeito sobre, 79
ciclo hidrológico, 136f, 139-140
cidades construídas em áreas urbanas, demanda por, 92
cooperação internacional em compartilhar, 17-18, 164-165
direito à água, 53q
direitos negociáveis sobre o uso da água, 135, 142q, 143
efeito da mudança climática em, 139-140, 137m
escassez de água, 6b, 141, 146
gestão adaptativa de, 14f, 16, 17b, 141-142
gestão efi ciente de, 133
informações sobre gestão hídrica, 17, 18, 140-141, 164f, 169-171
inovação e tecnologias não convencionais para, 17q, 20-22, 143-

145, 165f
monitoramento e previsão de, 163m, 165f, 170, 171-174
preço, 140, 174-178
privatização e controle de doenças, 101
produção de alimentos e, 145-146
sistemas de drenagem, 101q
subsídios de países mais ricos, 178-179
tecnologias de sensoriamento remoto, 17q, 147, 164f, 170-171, 

305q
Rede de Segurança Produtiva (Etiópia), 113
Redes de segurança para os mais vulneráveis, 112-113. Ver também 

Proteção social políticas
Redes e medidores inteligentes, 205q, 223, 328
Redução das Emissões causadas pelo Desmatamento e pela 

Degradação de Florestas (Redd), 25b, 128b, 129-130, 
129m, 148b

criando incentivos fi nanceiros para, 275-277
Refugiados, 110b, 114. Ver também Migração 
Região do Pacífi co. Ver Ásia Oriental e Pacífi co
Regime climático internacional, 233-250. Ver também Estrutura 

multifuncional climática
divisão do ônus e ação precoce oportunista, 236-237, 238q
esforços de adaptação, 248-250
estrutura multifuncional integrada do clima, 242-243, 242q
fi nanciamento público, 246-247
fi nanciamento, 240-241
mecanismos com base em mercado, 247-248
meio ambiente e lucro, 235-236
resultado previsível do clima e processo imprevisível de 

desenvolvimento, 237-240

Produção de carne bovina, 149f, 153-154
Produção de carne, 149f, 151-153, 151n15, 153n18
Produtividade de arroz, 42, 151, 159
Produto interno bruto (PIB). Ver Crescimento econômico
Programa

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, 276
de alimentação grupo vulnerável (Bangladesh), 13q
de garantia de emprego (Bangladesh), 13q
de pesquisa de Passerelle (França), 303
de Promoção de Insumos Agrícolas (Quênia), 161
de Reserva de Conservação, 177
de Trabalho de Nairóbi, 248
de vacinas da Gavi Alliance e o Banco Mundial, 301
Energy Star, 298

Programa-piloto em agricultura, 25q
Programas de gestão de risco em desastre, 16, 43q, 98, 99q
Programas de relocação, 7b, 113-114. Ver também Migração 
Programas Workfare, 109q, 113
Progresa-Oportunidades (México), 63
Projeto Conservação de Solo da Moldávia, 128q
Projeto e implementação participativos, 22, 90, 108-112
Projeto Surya, 312q
Projetos “prontos para”, 13q, 62
Propriedade de automóvel. Ver Veículos
Proteção social políticas, 13q, 16-17, 90, 112-113
Proteções contra os efeitos da mudança climática, 7q, 14-17, 

103-107
Protocolo de Kyoto, 7. Ver também Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL)
ausência de participação dos Estados Unidos em, 14, 21q
cidades e, 21q, 210q
compromisso com mitigação de, 242-243
conteúdo de, 234q, 251
fuga de carbono e, 253
Fundo de Adaptação, 28, 112, 233, 248, 258
limites das emissões de gás de efeito estufa, 233, 251
reconciliação com a UNFCCC, 251
reduções nas riquezas dos países, 82
revisões da, 274
uso do solo, mudança de uso do solo e de fl orestas, 276

Protocolo de Montreal, 27, 74n6, 298, 305
Provisionamento de governo verde em, 315

Q

Queimadas, emissões de, 151
Quênia

fi nanciamento de carbono agrícola em, 172q, 177
leis sobre feed-in em, 223
programa de Promoção de Insumos Agrícolas em, 161
projeto-piloto de carbono do solo em, 25q

Questões de harmonização, 265, 289, 294t, 297-298

R

RD&D. Ver Pesquisa, desenvolvimento e implantação
Reciclagem de receita, 48, 268b, 342
Recifes de coral, 70, 78q, 79, 128, 133, 162
Recursos alimentares. Ver também Agricultura; Pesqueiros; Fome; 

Uso da terra
alimentos funcionais, 156n22
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Rótulos de carbono, 253-254
Rstratégia de mudança climática de Londres, 24, 91
Rússia

controles de exportação em, 167-168
efeito da mudança climática na agricultura em, 147-148

S

Sanções comerciais com base ambiental, 251, 255
Saúde

adaptação de sistema, 19q, 88, 98-101, 101n8
capacitação de mulheres e, 43q
choques climáticos e, 44
doenças. Ver Doenças transmissíveis; doenças específi cas
programa de vacinas da Gavi Alliance e o Banco Mundial, 301
redução da poluição do ar e, 211, 213

Secas, 7, 43, 79. Ver também Programas de gestão de risco em 
desastre

comunidades adaptando-se a, 108
gestão de risco baseado no clima no Maláui e, 107-108
maior frequência de, 76, 79, 136-138, 137-138m
milho tolerante à seca, 155q
mundo em 2050 e após, 87-88
produção de energia térmica e nuclear e, 191

Seguro, 16-17, 89-91, 103-107, 103f, 105q, 332. Ver também 
“seguro climático”

seguro de rebanhos, 102q
seguro para colheita, 278

“seguro climático”, 8q, 11, 11n16, 104-105
Seguro contra inundações, 105
Seguro de rebanhos na Mongólia, 102q, 105
Senegal

migrantes de, 111m
uso de telefonia celular para disseminar informações em, 291

Sequestro de carbono, 172q, 175-178, 176n36, 274q, 290q
Seres, S., 266q
“serviços bancários de hábitat”, 127
Serviços culturais, 124q, 125t
Serviços de consultoria, 135
Serviços do ecossistema, 124-130, 124q, 125t

pagamento para, 128-130, 128q
Serviços reguladores, 124b, 125t
Servidões ambientais de conservação, 158, 158n25
Servir, 296q
Setor de construção civil e emissões de CO2, 2n4, 208, 198n7, 214, 

214n18, 277, 292
Setor madeireiro, 40, 152q
Silvicultura

carbono, 25q, 27. Ver também Desmatamento
emissões de gás de efeito estufa de, 149-151, 275
gestão pelos comuns de, 108
mudança climática e, 78
setor madeireiro no Canadá, 40
uso da água e, 141

Sindicatos, 341
Sistema climático, trabalhando com, 70-76
Sistema de limite de comércio em carbono, 212-213, 218, 268q, 

271, 272, 339q
Sistemas de alerta antecipado em, 92, 98-99, 99q, 103, 108
Sistemas de previsão meteorológica, 169

tensões entre o clima e o desenvolvimento, 233-241
Regime climático. Ver Regime climático internacional
Regiões polares, impacto da mudança climática, 70, 74f, 76, 77f, 78, 

78n9, 79, 108-109
Regulamentos

comércio, 169
efeito negativo na inovação, 310
efi ciência energética, 214t, 222, 263, 289, 340-341
energia renovável, 223-224
nichos de mercado criados por, 310

Reino Unido
cotas de efi ciência energética, 219
imposto sobre carbono em, 48
órgão para mudança climática em, 24
responsabilidade governamental para mudança climática em, 

335q
Relatório da Agência Ambiental Europeia (EEA) sobre subsídios 

energéticos, 18-19n28
Relatório de Desenvolvimento Mundial da Água (ONU), 140
Relatório Stern sobre a Ecnomia da Mudança Climática, 51
Relocação de indústrias altamente dependentes de carbono de, 253
Remessas, 61
Represa de Assuã (Egito), 144
Represas, 22, 87, 92, 125, 130, 144, 175
República da Coreia. Ver Coreia, República da 
República do Iêmen, direitos negociáveis sobre o uso da água em, 

142q
Reservas de conservação, 126-127
Responsabilidade civil para mudança climática, 53q
Responsabilidade governamental, 265, 335-336, 335q
Responsabilidade mútua, 265
Resposta do governo local à mudança climática, 21q, 24, 331-339. 

Ver também Cidades
Resposta governamental à mudança climática, 24, 29, 331-339, 

332f. Ver Cooperação internacional
como segurador de último recurso, 104, 106, 332
controle fraco, 267
coordenação intragovernamental, 335
fi nanciamento. Ver Financiamento
governo inteligente em termos climáticos, 332f, 333
incentivos para usuários dos recursos, 179
liquidez para, 105-107
papel de liderança, 333-334, 342
parcerias público-privadas para compartilhar riscos climáticos, 

102q, 107
responsabilidade, 334, 335q

Resposta rápida em tempos de desastre, 13b
Reva Electric Car Company, 293
Revisão Stern da Mudança Climática, 9n12
Revolução Verde, 155, 306q
Rios e bacias hidrográfi cas. Ver também Enchentes; Recursos 

hídricos
água doce em, 17, 139f, 140
cidades em, 91m, 92-98
cooperação entre países, 17-18, 164-165, 165n29
efeitos da mudança climática em, 135, 136f
monitoramento hidrológico, 163m, 169

Riscos catastrófi cos, 54-55, 89
Rizhao, China, incentivo para efi ciência energética em, 21b
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propício a políticas de fi nanciamento, 283
Tecnologias de sensoriamento remoto, 17q, 22, 100, 147, 164f, 170-

171, 277, 296q, 305q
Telemedicina, 19q
Temperatura

efeito da falha em, 76-79
impacto de mudanças em, 74, 75m
inovação e nova tecnologia em, 225, 295
lacuna para cobrir os custos de, 23f, 26
manter a mudança para aquecimento de 2°C , 4-5n9, 6, 7, 12, 

10f, 12, 70, 79-81
média global, 70, 73f, 81
mudança de energia necessária para, 15f, 18-20, 80f, 191, 198, 

208-211
mudança global necessária para, 199n9, 200-201q, 204f, 206f 
mudança regional necessária para, 202-203q
mundo em 2050 e após, 87-88

Temperatura média global, 70, 73f, 81
Tempestades, intensidade de. Ver também Programas de gestão de 

risco em desastre
aquicultura e, 163
efeitos visíveis, 7, 76
modifi cação meteorológica  e, 290q
mundo em  2050 e após, 87-88
previsões de, 7, 74, 78, 79

Tensões Norte-Sul, 235-236
Trabalho organizado, 340
“tragédia dos comuns”, 60
Transferência de tecnologia, 254, 266q, 289, 294t, 304, 306, 

311-313
Transferência de tecnologia, Sul-Sul, 254
Trânsito de massa. Ver sistemas de transporte público
Transparência, 245, 267, 343
Transporte por e-bike, 307f, 310
Transporte Transfronteiriço a Longa Distância da Poluição do Ar, 

242
Transporte. Ver também Veículos

à prova de condições meteorológicas, 168-169
e-bikes, 307f, 311
emissões de, 196

impostos sobre emissões de transporte internacional, 272, 
283

fi nanciamento à prova do clima de, 278
gestão adaptativa de, 14f
trânsito (transporte público), 198, 210

Tratados. Ver Cooperação internacional
Túnis

programa antidesertifi cação em, 43q
riscos de enchentes, 93q

Tunísia e gestão hídrica, 143q
Turfeiras, 151
Turquia

fi nanciamento para inovação, 305
Technology Development Foundation, 314

U

Ucrânia
controles de exportação em, 48, 167
efeito da mudança climática em, 148

Sistemas de transporte público, 196-198, 213
Sistemas de valores, 51-52
Small Business Innovation Research Program, 303
“sinalização”, 56
Soja, 168
Stellenbosch University, 305q
Stern, Nicholas, 8q
Suécia

descontos fi scais em, 331
provisionamento de governo verde em, 315

Suíça e gases de efeito estufa, 2
Sul/sudeste da Ásia. Ver também Países específi cos

anos de vida ajustados à incapacidade, perda de, 41
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q, 

175
cozinhar com combustíveis limpos em, 191
declínio agrícola na produtividade devido à mudança climática 

em, 5m, 8, 8n11, 41
doenças em, 98-100
inundações em, 94m, 95
previsão meteorológica em, 170
recursos hídricos, 95

Sumidouros de carbono, 71q, 79
Super-Effi cient Refrigerator Program, 300q
Suzlon (fabricantes de turbina eólica), 287
Sydney, Austrália, incentivo à efi ciência energética em, 21q

T

Tailândia
Departamento de Desenvolvimento de Energia Alternativa e 

Efi ciência, 219
monitoramento ambiental em, 308

Taiwan e capital de risco, 303
Tarifa feed-in (tarifa de suprimento), 20, 214t, 219q, 221q, 224
Tarifas de carbono virtual, 252q
Taxa de desconto em análise custo-benefício, 49q, 51n7, 53q, 

55-56, 
Technology Development Foundation da Turquia, 314
Técnicas agrícolas de precisão, 17b
Tecnologia de captura e armazenamento de carbono (CAC), 20, 

53, 134, 189, 203, 209q, 211, 225, 289, 291n2, 299-300, 
299q, 

Tecnologia e energia limpas, 25-26, 209, 191n1, 217-218n1
potencial para comércio para, 254, 264n6
prêmios e compromissos para, 302
tarifas sobre, 311

Tecnologias alternativas. Ver Inovação e novas tecnologias
Tecnologias avançadas. Ver Inovação e novas tecnologias
Tecnologias de baixo carbono

abordagem sob medida para circunstâncias de países diferentes, 
204t

condição de, 207f, 207t, 293f
estoques de construção e, 208
lado da oferta, 212
larga escala de, 190, 211, 212, 219, 223
necessidades de investimento, 190
política integrada e, 226
processo de longo prazo em países em desenvolvimento, 237-

240, 273, 24n12
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autodependências comunitárias em, 108
benchmarking em, 339
consequências desproporcionais da mudança climática em, 6q
controles de exportação em, 167
provisionamento em massa em, 222

Vulnerabilidade, 87-111
capacitação de comunidades para autoproteção, 108-114
de pequenos países, 104m, 107
doenças transmissíveis, 98-101. Ver também doenças específi cas
“fundo de vulnerabilidade”, criação do Banco Mundial, 61
gestão de adaptação, 41, 89-91. Ver também Gestão adaptativa
iniciativas governamentais para gestão de risco, 107-108 
mundo em 2050 e após, 87-88, 88n1
necessidades de fi nanciamento relativas a, 281
para desastres naturais, 40, 41, 101, 98f
redes de segurança para os mais vulneráveis, 112-113
vulnerabilidade climática

capacidade de adaptação versus, 280b, 281
capacidade social versus, 279b, 281

vulnerabilidade urbana, 91-98, 91m
Vulnerabilidade de países pequenos, 104m, 107
Vuuren, D. P. van, 8b

W

Watson, C., 266q
Whirlpool, 300q

X

Xangai
migração para, 92, 112n32
preparo para ondas de calor em, 96q

X-Prize Foundation, 301

Z

Zâmbia
políticas agrícolas protegem a biodiversidade em, 158
uso de telefonia celular para disseminar informações em, 291

Zimbábue
capacitação de mulheres em, 43q
efeitos de choques climáticos em saúde e educação em, 44
previsão meteorológica em, 170

Zonas costeiras em risco, 91m, 92-98, 92n2, 93q, 164, 302q
Zoneamento para conservação, 158n26

Uganda
educação sanitária em, 305q
provisionamento em massa de, 222

UNFCCC. Ver Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança Climática

União Europeia
Esquema de Comércio de Emissões, 276, 339q
“Nova abordagem” para harmonização, 298
Política Agrícola Comum, 178-179
preços de combustíveis, comparados aos Estados Unidos, 18-19, 

18n25, 218
reduções de emissões em, 192q
reduções na demanda por energia em, 202q, 238q

União Internacional para Conservação da Natureza, 127, 157
Unidades de quantidade atribuída (AAU), 29-30, 272, 283
United Nations Environment Programme, 292, 309
Universidade do Alabama em Birmingham, 302q
Universidade Makerere, 305q
Universidades. Ver Educação 
UN-Redd, 276
Usina Solar Mediterrânea, 221q, 225
Uso de telefonia celular para disseminar informações, 291
Uso do solo

áreas de preservação, 153, 157-158, 158n25
decisões sobre, 13
ecoagricultura, 153f, 157
emissões de gás de efeito estufa de mudança de, 151-152, 194, 

211n15, 275-276
gestão adaptativa de, 14f, 20-22, 25q
iniciativas nacionais e multilaterais para reduzir degradação, 

273t, 275-276
mudança climática e, 25q, 58, 58n14, 73

Uso efi ciente de energia. Ver Energia
“utilitarismo descontado”, 53q

V

Veículos
baixo consumo de combustível, 301
híbridos e elétricos, 209q, 212, 216, 226, 292
preferência do consumidor, 212b
propriedade e taxas de uso de carros, 196, 196f
redução das emissões pela mudança de, 323f

Veículos. Ver Transporte
Vietnã
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Temperatura comparada ao período pré-industrial (°C)

A caminho da zona de perigo

A atividade humana está aquecendo o 
planeta. No último milênio a temperatura 
média da Terra variou em uma escala de 
menos de 0,7°C (cor cinza mais claro); 
entretanto, as emissões de gases do 
efeito estufa resultantes da ação humana 
produziram um aumento drástico nas 
temperaturas globais ao longo do século 
passado (em preto). O aumento das emis-
sões previsto para os próximos 100 anos 
(em cinza mais escuro) poderá aquecer 
o planeta em 5°C em comparação ao 
período pré-industrial. Um aumento 
de temperatura como esse nunca foi 
experimentado pela humanidade e seus 
impactos físicos poderão impor graves 
limitações ao desenvolvimento. Somente 
com ações imediatas e ambiciosas para 
reduzir as emissões de gases do efeito de 
estufa é possível evitar o perigo do aque-
cimento global.

A evolução da temperatura global ao 
longo dos últimos 1000 anos é baseada 
em uma série de estimativas (por exem-
plo, a análise dos anéis das árvores ou 
amostragem de núcleos de gelo), que 
defi nem a variação da temperatura no 
longo prazo. A partir do século XIX, com 
o desenvolvimento de modernas técni-
cas de observações meteorológicas, foi 
possível determinar a temperatura global 

com mais exatidão; dados dos últimos 
150 anos ou mais documentaram um 
aumento de cerca de 1ºC na temperatura 
global desde o período pré-industrial. 
Modelos climáticos globais, que estimam 
cenários diferentes para o clima da Terra, 
preveem uma variedade de possíveis 
temperaturas globais para este século. 
Essas estimativas mostram que mesmo 
os esforços mais agressivos de mitigação 
podem induzir um aquecimento de 2ºC 
ou mais (nível já considerado perigoso), 
e a maioria dos modelos prevê um aque-
cimento de 3ºC ou até mesmo 5ºC  ou 
mais(embora esses valores mais altos 
sejam incertos). 

Os três globos que aparecem na capa 
são compostos de dados coletados por 
satélites durante os meses de verão entre 
1998 e 2007. As cores do mar representam 
a concentração de clorofi la, que mede 
a distribuição global da fl ora oceânica 
(fi toplâncton). O azul escuro representa 
áreas de baixa concentração de clorofi la, 
enquanto verde, amarelo e vermelho 
indicam um aumento gradativo da 
concentração. As cores nos continentes 
representam a vegetação – branco, mar-
rom e castanho simbolizam a cobertura 
mínima vegetal; os tons de verde, que 
ocorrem do mais claro para o mais escuro, 

indicam uma vegetação cada vez mais 
densa. Os processos biológicos na terra e 
no mar têm um papel crucial na regula-
ção da temperatura do planeta e do ciclo 
do carbono. Por isso as informações apre-
sentadas nestes globos são fundamentais 
para gerir os limitados recursos naturais 
em um mundo que está se tornando cada 
vez mais populoso. 
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Desenvolvimento e
Mudança Climática

Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial

Estima-se que os países em desenvolvimento absorverão de 75% a 80% dos custos 

relacionados a danos causados pela mudança climática. Essas nações não podem ig-

norar a mudança climática, nem agir de forma isolada. Assim, são urgentes medidas 

para reduzir a vulnerabilidade e fixar as bases da transição para o crescimento econô-

mico com baixa emissão de carbono.

Esta obra examina os meios pelos quais o redirecionamento de políticas públicas pode 

ajudar as pessoas no combate aos novos riscos ambientais. Os autores mostram co-

mo integrar as realidades de desenvolvimento no contexto da política internacional 

em acordos, instrumentos para gerar economia de carbono e medidas para promo-

ver a inovação e a difusão de novas tecnologias. 

Um mundo com uma atitude climática inteligente está ao nosso alcance se agirmos 

agora, tomando as medidas necessárias para nos adaptarmos a um planeta em rápi-

da mutação.
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