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RESUMO  

 
GIORDANI, Thaís. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades e a transferência tecnológica internacional no âmbito das mudanças 

climáticas: uma questão de justiça. Dissertação (Mestrado). Universidade Comunitária da 

Região de Chapecó, 2020.104p. 

 

A temática relacionada às mudanças climáticas sempre foi ligada à ética e à justiça, sendo 

estas, questões centrais para tal debate, desde o início, incluindo, igualmente, discussões sobre 

direitos e responsabilidades de governos, corporações e indivíduos. Em tais termos, podemos 

constatar que o princípio mais amplamente citado e discutido do regime climático é o 

princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades, 

que é declarado no preâmbulo da Convenção quadro das nações unidas sobre mudanças 

climáticas. Partindo deste princípio o trabalhou buscou verificar um instrumento importante 

dentro das questões relacionadas à mudança do clima, qual seja, a transferência tecnológica, 

como ela ocorre, qual sua origem e financiamento e se a sua aplicação é um reflexo de uma 

justiça climática, utilizando-se, logicamente, o que dispõe o princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades. A pesquisa foi embasada em 

análises em documentos internacionais sobre a transferência tecnológica, e em bibliografias 

existentes, analisando-se dados fornecidos pela própria UNFCCC (sigla em inglês para a 

Convenção quadro das nações unidas sobre mudanças climáticas). O método adotado na 

pesquisa é o bibliográfico, qualitativo, dedutivo, utilizando-se da metodologia de técnica 

documental para o levantamento de dados e exploração de bibliografia já existente acerca do 

assunto. 

Palavras-chave: princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades; mudanças climáticas; transferência tecnológica. 
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ABSTRACT  

 

The issue related to climate change has always been linked to ethics and justice, which have 

been central issues for such a debate since the beginning, including, also, discussions about 

the rights and responsibilities of governments, corporations and individuals. In these terms, 

we can see that the most widely cited and discussed principle of the climate regime is the 

principle of common but differentiated responsibilities and their respective capacities, which 

is stated in the preamble to the United Nations Framework Convention on Climate Change. 

Based on this principle, the work sought to verify an important instrument within the issues 

related to climate change, namely, technological transfer, how it occurs, its origin and 

financing and whether its application is a reflection of climate justice, using if, of course, 

what the principle of common, but differentiated responsibilities and their respective 

capacities provides. The research was based on analyzes in international documents on 

technology transfer, and on existing bibliographies, analyzing data provided by the UNFCCC 

itself (acronym in English for the United Nations Framework Convention on Climate 

Change). The method adopted in the research is bibliographic, qualitative, deductive, using 

the documental technique methodology for data collection and exploration of existing 

literature on the subject. 

Keywords: principle of common but differentiated responsibilities and their respective 

capacities; climate changes; technology transfer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
A presente pesquisa aborda a problemática da transferência tecnológica, dentro das 

questões relacionadas às mudanças climáticas sob a ótica de um princípio basilar do direito 

internacional ambiental, qual seja o das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades. A análise central se dá sobre a justiça climática, levando-se em 

consideração o mecanismo da TIT (transferência internacional tecnológica), analisando se 

este mecanismo, quando aplicado às questões do clima, efetiva a justiça climática.  

No âmbito das mudanças climáticas, o interesse em conseguir um marco equitativo 

para a cooperação de longo prazo exerce papel bastante significativo no debate referente à 

tecnologia. Assim, algumas medidas de suporte financeiro e tecnológico serão indispensáveis 

para tal propósito. O tema da tecnologia, entretanto, é mais abrangente no âmbito da 

UNFCCC (sigla em inglês) no Brasil conhecida como Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas, considerado não somente como elemento de tratamento 

diferenciado para os países em desenvolvimento, mas também no contexto da verdadeira 

mudança tecnológica que exigem os desafios das mudanças climáticas. 

Por sua grande influência sobre a emissão de gases de efeito estufa, a tecnologia 

desempenha papel particularmente importante no contexto das modificações do meio 

ambiente, papel que se reflete nas normas da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudanças Climáticas. Exige-se das Partes, por exemplo, que cooperem e promovam o 

desenvolvimento, a aplicação e a difusão de tecnologias, bem como práticas e processos 

relativos às mudanças climáticas. 

O estudo acerca da transferência tecnológica dentro das normas do direito 

internacional ambiental é essencial quando inserido no contexto exposto acima, os países em 

desenvolvimento necessitam do acesso as mais recentes tecnologias ambientais, bem como às 

informações técnicas e comerciais indispensáveis para o emprego e desenvolvimento destas.  

 A problemática da pesquisa em questão é bastante desafiadora dentro do direito 

internacional ambiental, tendo em vista as diretrizes do princípio das reponsabilidades 

comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades, conforme diretrizes que estão 

presentes em documentos como na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente 

Humano e no protocolo de Kyoto.  

O princípio representa um importante instrumento para justificar a necessidade de uma 

cooperação internacional para questões relacionadas às mudanças do clima. Assim sendo, a 

questão da transferência tecnológica é de extrema relevância para a comunidade internacional, 
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levando-se em consideração que ela seja um instrumento para a mitigação das mudanças do 

clima, e, que reflete o próprio princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

suas respectivas capacidades. 

A magnitude e a rapidez dos efeitos das mudanças climáticas evidenciam que os 

acordos multilaterais ambientais não podem encerrar por aí a consideração desse tema. 

Devem, pelo contrário, explorar a fundo a possibilidade de guiarem e estimularem a mudança 

tecnológica, desde a inovação até o amplo acesso às novas tecnologias, criando espaço e 

respaldo para a efetivação de uma justiça climática. 

 

1.1 Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

O método para analisar os materiais já existentes acerca do assunto estudado é a 

pesquisa bibliográfica e documental, para verificar o que os autores, pesquisadores pensam ou 

já concluíram acerca da transferência tecnológica, mudanças climáticas e do princípio da 

responsabilidade comum, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades. “Trata-se da 

pesquisa que é dedicada a reconstruir teoria, conceitos, ideias, ideologias, polêmicas, tendo 

em vista, em termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos” (DEMO, 2000, p. 20). 

Para Fonseca (2002) todo trabalho científico geralmente inicia-se com a pesquisa 

bibliográfica:  

Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 

permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 

Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 

pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 

objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o 

problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 31). 

 

O método da abordagem aplicado a este estudo será o dedutivo, que partindo das 

teorias e leis, na maioria das vezes prediz a ocorrência dos fenômenos particulares. Ainda, o 

trabalho irá ser qualitativo, levando-se em consideração que não irá apresentar ou medir 

dados, mas sim, procurar identificar a natureza do assunto. 

A pesquisa qualitativa também pode possuir um conteúdo altamente descritivo e pode 

até lançar mão de dados quantitativos incorporados em suas análises, mas o que vai 

preponderar sempre é o exame rigoroso de sua natureza, do alcance e das interpretações 

possíveis para o fenômeno estudado e (re)interpretado de acordo com as hipóteses 

estrategicamente estabelecidas pelo pesquisador (MEZZAROBA; MONTEIRO, 2006, p. 

110). 
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A concepção filosófica que melhor representa a pesquisa em questão, bem como seu 

objeto, é a pragmática, conforme Creswell (2009, p. 27ss), (...) a concepção pragmática: que 

emerge mais das ações, situações e consequências do que dos antecedentes, sem necessidade 

de comprometimento do pesquisador com um sistema de pesquisa específico. Os 

pesquisadores enfatizam o problema de pesquisa. 

Assim, o método adotado na pesquisa é o bibliográfico, qualitativo, dedutivo, 

utilizando-se da metodologia de técnica documental para o levantamento de dados e 

exploração de bibliografia já existente acerca do assunto, com o intuito de encontrar 

embasamento consistente e relevante para, consequentemente, obter-se resultados sólidos. 

O capítulo I, de cunho informacional, trata do princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas e suas respectivas capacidades. Objetiva-se analisar o surgimento e a 

afirmação deste princípio no campo do direito internacional ambiental e suas relações com as 

questões ligadas às mudanças climáticas. 

O capítulo II descreve o conceito da transferência tecnológica ambiental, como ela se 

desenvolve, sua relação com a cooperação entre os países - quando aplicada dentro das 

relações climáticas -, seu financiamento e como ocorre na prática. 

O capítulo III é dedicado à análise da transferência tecnológica ambiental, dentro das 

questões climáticas e, sua relação com o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e suas respectivas capacidades, com o objetivo de verificar se estes instrumentos 

efetivam a justiça climática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 

2. O PRINCIPÍO DAS RESPONSABILIDADES COMUNS, PÓREM 

DIFERENCIADAS E SUAS RESPECTIVAS CAPACIDADES 
 

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas 

capacidades (PRCDRC) se baseia na ideia de que é responsabilidade comum dos Estados 

protegerem e recuperarem o meio ambiente, mas que os níveis e as formas destas 

responsabilidades individuais podem ser diferenciados de acordo com suas próprias 

circunstâncias, tais como, sociais, econômicas e históricas.  

Esse princípio reflete a evolução do regime climático e desempenha papel importante 

na promoção de compromissos e acordos globais. O PRCDRC surge como vetor de 

orientação no plano de negociações políticas que buscam compatibilizar justiça e poder para 

afrontar a crise climática no plano internacional, seu estudo institucional é essencial para 

verificar o papel e a postura que cada Estado precisa adotar frente ao desafio das questões 

relacionadas ao meio ambiente, especialmente as de cunho climático. 

 

2.1 Breve histórico 

 

Os princípios da UNFCCC - sigla em inglês -, no Brasil conhecida como Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas1, estabelecem o quadro geral para o 

desenvolvimento do regime climático da ONU, orientando as partes em suas ações destinadas 

a alcançar os objetivos da convenção e programar suas disposições. Eles fornecem referências 

para a avaliação de propostas específicas, por exemplo, as metas de emissões de gases de 

efeito estufa ou assistência financeira. Alguns desses princípios relacionam-se direta e 

especificamente com a questão climática, todavia, não deixam de abarcar princípios gerais do 

direito internacional ambiental, como o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e respectivas capacidades, que não está limitado às questões do clima. 

Com o agravamento dos efeitos das mudanças climáticas a questão do clima tornou-se 

mais do que um problema ambiental ou econômico, é, atualmente, uma questão de poder no 

plano internacional, na medida em que o processo de desenvolvimento e negociação para 

conclusão de tratados e outros documentos normativos estão em pauta, há um ataque entre 

 
1  Em 1992, durante a Cúpula da Terra no Rio de Janeiro, a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança do Clima (UNFCCC, doravante referida como "a Convenção") foi adotada com o objetivo de 

estabilizar as concentrações de GEE a um nível que impediria a interferência antrópica perigosa com o sistema 

climático. A Convenção reconhece como fundamental o princípio de “responsabilidades comuns, mas 

diferenciadas e suas capacidades respectivas” (CBDRRC) (WANG, GAO, 2018, 253). 
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países desenvolvidos e países em desenvolvimento para determinação da esfera de atribuições 

de responsabilidade de cada um destes em relação à mudança climática (CONTIPELLI, 2018, 

p. 160). 

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas 

capacidades está incorporado em diversos instrumentos de soft law (Artigo 7 da Declaração 

do Rio, Agenda 21...) e em alguns tratados ambientais internacionais referentes ao meio 

ambiente (Artigo 3.1 da Convenção sobre Mudança do Clima como exemplo). Portanto, é 

considerado um princípio fundamental no domínio da proteção do meio ambiente. 

Profundamente enraizado nas antigas noções de justiça e equidade, a ideia de 

tratamento diferenciado entre os países desenvolvidos e países em desenvolvimento 

começaram a aparecer na lei ambiental internacional na última metade do século XX. Estas 

leis, na maioria das vezes, levam em consideração as questões relacionadas com as alterações 

climáticas, reconhecendo que a imposição de obrigações iguais a sujeitos de direito que sejam 

desiguais, de maneira relevante, pode ser entendido como injusto se exacerbar as 

desigualdades ou impor encargos dessarroáveis, levando-se em consideração as diferenças 

desses países (DELEUIL, 2012, p. 271).  

As conferências realizadas no Rio (1992) e Estocolmo (1972) enfatizaram a 

importância da aplicação do PRCDRC, para tanto, restou previsto no preâmbulo da 

Declaração de Estocolmo, por exemplo, que: “os países em desenvolvimento devem 

direcionar suas esforços para o desenvolvimento, tendo em conta as suas prioridades e a 

necessidade de salvaguardar e melhorar o ambiente. Para o mesmo fim, os países 

industrializados devem envidar esforços para reduzir a diferença entre eles e os países em 

desenvolvimento”. 

Após a aprovação da UNFCCC, um processo de politização da mudança climática 

teve início, representado por conflitos e negociações entre blocos de nações para defesa de 

seus respectivos interesses, sobretudo os de conteúdo econômico, como o caso dos 

emergentes (Brasil, Índia e China) que passaram a acusar os países ricos do Norte e seu 

processo de industrialização de causar os atuais problemas de aquecimento da terra, cabendo a 

eles a solução do problema; ou a formação da Aliança de Pequenos Estados Insulares 

(AOSIS, sigla em inglês), que participaram ativamente nas negociações para o 

estabelecimento de acordos vinculantes para redução da emissão de gases de efeito estufa 

(GEE), considerando o estado de emergência em que vivem seus povos diante dos efeitos da 

elevação do nível do mar causado pelas mudanças climáticas (GILLESPIE; BURNS, 2000, p. 
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35)  2. 

Diante de tais debates e tendo em vista as alterações realizadas pelo homem no meio 

ambiente para dar espaço às grandes cidades e suas monumentais construções, os sistemas 

econômicos de incentivo as práticas de consumo insustentáveis, a combinação de compostos 

químicos danosos à fauna e à flora, bem como outros fatores de interferência direta ao meio, 

que evidenciam o impacto da presença humana para a natureza de forma generalizada3, 

iniciou-se um processo de negociação para o estabelecimento de uma resposta em âmbito 

mundial ao problema da mudança climática, através da definição de compromissos 

apropriados entre as nações (CLARO, 2012, p. 19). 

Com a adoção da UNFCCC, ratificada por 195 países e que passa a ter vigência a 

partir de 1994, restaram determinados os quadros necessários para a estabilização das 

concentrações de GEE na atmosfera, com o objetivo de evitar as interferências antrópicas que 

apresentem risco ao sistema climático, bem como, para o fim de estabelecerem prazos e 

mecanismos de adaptação dos ecossistemas à mudança climática, para promoção do 

desenvolvimento sustentável (CONTIPELLI, 2018). 

Tal Convenção não pode ser considerada apenas um documento legal, mas também o 

mais importante fórum internacional para a discussão das questões ligadas à mudança 

climática, ao impulsionar um diálogo entre as partes envolvidas e interessadas, servindo de 

apoio e incentivo à cooperação entre as nações para combaterem um problema comum da 

humanidade. Diante de tais afirmações, podemos dizer que a UNFCCC inaugura o sistema 

internacional de governança climática global (BODANSKY, 1993, p. 451), a qual tem por 

finalidade investigar o potencial das relações que podem existir entre específicos níveis de 

governo e construir conexões entre distintas iniciativas (internacional, transnacional, nacional 

e subnacional), para assegurar o alcance de objetivos comuns relativos ao controle da crise 

climática contemporânea (CONTIPELLI, 2018, p. 88). 

 
2 Os pequenos Estados Insulares são especialmente sensíveis à mudança climática e suas ameaças, tais como: o 

aumento dos ciclones tropicais, redução do turismo, prejudicando a economia desses territórios; diminuição dos 

recursos hídricos; riscos à saúde humana, etc. Em razão dos efeitos adversos da mudança climática, os pequenos 

Estados Insulares converteram a AOSIS em uma importante instancia de discussão sobre a mudança climática. 

Por exemplo, durante o processo de aprovação da UNFCCC, a AOSIS teve a oportunidade de desenvolver uma 

agenda de negociação especifica relativa a temas que são de primordial preocupação para seus membros, a qual 

revela os piores cenários de mudança climática, logrando incorporar tais preocupações em uma Convenção de 

importância histórica para promover a ação por parte de outras nações  (GILLESPIE, A., and BURNS, W. C. G. 

Climate Change in the South Pacific: Impacts and Responses in Australia, New Zealand, and Small Island 

States, p. 35. New York: Springer, 2000). 
3 Para Claro (2015) a mudança e variabilidade climáticas extremas percebidas com maior intensidade nas últimas 

três décadas (IPCC, 2001) são uma clara demonstração desse frágil relacionamento, mesmo quando o evento 

ambiental em si não parece ter correlação direta com a interferência antrópica no meio. “Diante dessa questão, 

algumas teorias são comumente utilizadas para explicar a relação socioambiental em um contexto de mudanças 

climáticas, das quais se destacam (i) o risco, (ii) o perigo e (iii) a vulnerabilidade” (p. 19). 
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Ao representar a busca pelo estabelecimento de um quadro global contra o 

aquecimento do planeta e a mudança climática, com decisões que influenciam iniciativas em 

diferentes níveis de governança (internacional, nacional, local), a UNFCCC compatibiliza os 

interesses e as necessidades comuns entre países em distintos graus de desenvolvimento, para 

assegurar o futuro do nosso planeta, promovendo a ideia de equilíbrio entre meio ambiente e 

progresso econômico, a partir do princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas e 

suas respectivas capacidades.  

Assim, a proteção de vulnerabilidades e o respeito às diversidades existentes entre os 

níveis de desenvolvimento econômico e humano das nações deve ser considerada uma 

exigência para complementação do sistema internacional climático, a partir de um esforço 

global que possibilite a formulação de políticas públicas diferenciadas e a determinação de 

compromissos equitativos entre nações historicamente emissoras de GEE e as afetadas 

(CONTIPELLI, 2018). 

Neste contexto, o PRCDRC indica os encargos que devem ser assumidos pelos 

Estados-nações em seus diferentes graus de desenvolvimento, no que diz respeito ao combate 

à crise climática, onerando mais aqueles que possuem melhor capacidade para lidar com o 

problema, especialmente, em termos técnicos e de recursos financeiros (RAJAMANI, 2013, 

p. 153). 

De todas as formas, é importante destacar: embora historicamente existam distintos 

graus de desenvolvimento econômico entre as nações, como resultado do processo de 

produção e consumo que se estende desde a revolução industrial e intensificado pelo atual 

modelo de globalização, todas as nações devem colaborar solidariamente, de acordo com suas 

respectivas capacidades, com os esforços planetários para a resolução das questões de ordem 

climática (CONTIPELLI, 2018). 

Entretanto, os países industrializados/desenvolvidos, que desfrutaram por 

aproximadamente dois séculos dos benefícios do crescimento econômico gerado pela 

revolução industrial, caracterizando-se como emissores históricos de GEE, devem suportar, 

por uma questão de equidade, justiça e solidariedade, um maior encargo na repartição de 

problemas climáticos (CONTIPELLI, 2018). 

A trama geopolítica que envolve o processo de negociação internacional sobre a 

mudança climática e seus efeitos encontra no PRCDRC um fator para melhor compreensão do 

jogo de poder entre nações e da busca por mecanismos de equilíbrio e conciliação de 

interesses (CONTIPELLI, 2018). 

Tal situação é verificada quando levado em consideração as perspectivas de 
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negociações de tratados internacionais e leis destinadas ao combate da mudança climática, na 

medida em que, ao possuir um aspecto extremamente difuso, a degradação ambiental que 

afeta o equilíbrio do sistema climático nem sempre se origina no mesmo local onde ocorrem 

os danos atuais, exigindo um critério para determinação da devida esfera de responsabilidades 

dos Estados-nação em relação à proteção de direitos, promoção de politicas públicas e de 

garantia de condições de existência digna a categoria de pessoas e grupos vulneráveis em 

sintonia com seus respectivos históricos de emissões de GEE que tem por bases, 

especialmente, seu grau de desenvolvimento econômico (CONTIPELLI, 2018).  

Devemos destacar, então, a vinculação do PRCDRC com a ideia de justiça climática, 

esta compreendida como um valor fundamental direcionado à proteção do direito humano a 

um meio ambiente sadio, a igualdade ambiental e o desenvolvimento sustentável no contexto 

local, nacional e global, para promoção de esforços cooperativos e solidários (GIDDENS, 

2010, p. 259; CONTIPELLI, 2018).  

Desse modo, ao se conectar as relações de poder entre nações, orientando a definição 

de encargos compativelmente com as respectivas contribuições históricas e atuais para o 

agravamento da crise climática, o PRCDRC consiste em um princípio destinado à proteção da 

dignidade das pessoas e de comunidades vulneráveis, que pretende atribuir no âmbito do 

sistema internacional climático um tratamento justo e participação significativa de todas as 

pessoas independentemente de suas situações reais de vida como raça, cor, origem nacional 

ou condição financeira, entre outras condicionantes (CONTIPELLI, 2018). 

O PRCDRC se apresenta com uma dupla perspectiva, na medida em que, por um lado, 

considera a contribuição à degradação do meio ambiente global, o que pode supor para os 

países desenvolvidos a emergência da responsabilidade jurídica de adotar medidas para fazer 

frente aos problemas climáticos globais; por outro lado, se baseia na capacidade tecnológica, 

financeira e organizativa para responder adequadamente a tais problemas, o que implica a 

adoção de medidas a favor dos países menos desenvolvidos (CONTIPELLI, 2018). 

A aceitação da comunidade internacional do PRCDRC, que é comprovado por sua 

exaustiva integração em normas de direito internacional ambiental, inclusive e especialmente 

sobre mudança climática - quanto a UNFCCC: “Todos os países participantes concordaram 

em calcular suas emissões e em comunicar seus níveis anuais. Admitiu-se que deveria haver 

responsabilidades comunas, mas diferenciadas entre as nações pela estabilização das 

alterações do clima” (GIDDENS, 2010, p. 230) -, demonstra sua função de elemento 

orientador dentro da geopolítica climática, permitindo a atribuição de encargos a partir do 

equilíbrio de forças entre nações situadas em diferentes níveis de desenvolvimento humano e 
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econômico. Porquanto, este princípio refere-se ao fato de que o problema das mudanças 

climáticas “[...] afeta e é afetado/“agravado” por todas as nações em comum, se não no 

mesmo grau, ocorre em grau divergente, e que as “responsabilidades” resultantes devem ser 

diferenciadas porque nem todas as nações devem contribuir igualmente para aliviar o 

problema, tendo em vista a diferença no seu nível de contribuição para degradação ambiental 

e direta influência na mudança climática” (WANG, GAO, 2018, 253-254). 

Levando-se em consideração situações históricas, que são facilmente percebidas pelo 

nível de desenvolvimento industrial e tecnológico de cada Estado, é fato que os países 

desenvolvidos têm a responsabilidade principal pela mudança do clima, na medida em que 

contribuíram para a maior parte das emissões históricas de GEE, portanto, os compromissos 

de países desenvolvidos e em desenvolvimento em matéria substantiva e em procedimentos 

apresentam um sistema bifurcado que reflete suas diferentes responsabilidades e capacidades 

(CONTIPELLI, 2018). 

O PRCDRC distingue países desenvolvidos de países em desenvolvimento quanto às 

relações e às obrigações centrais para combate da crise climática como metas de redução de 

emissão GEE, cronogramas de implementação de medidas, especialmente no sistema 

UNFCCC e Kyoto, os quais serão investigados no próximo item. 

 

2.2 Conceito e abrangência 

 

O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas 

capacidades é amplamente citado e discutido nos debates sobre o regime climático. A 

principal base deste princípio encontra-se em disposições legais diferentes, de origem 

convencional e habitual, declarativa de direitos econômicos, sociais ou culturais (PENTINAT, 

2004, p. 167). 

O princípio sete da Declaração do Rio de 1992 dispõe que: "Os Estados deverão 

cooperar com espírito de solidariedade mundial para conservar, proteger e restabelecer a 

saúde e a integridade do ecossistema da Terra. Considerando que têm contribuído em 

diferente medida à degradação do meio ambiente mundial, os Estados têm responsabilidades 

comuns, mas diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que lhes 

cabe na busca internacional do desenvolvimento sustentável, em vista das pressões que suas 

sociedades exercem no meio ambiente mundial e das tecnologias e dos recursos financeiros de 

que dispõem", reconhecendo, assim, o princípio das responsabilidades comuns, mas 
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diferenciadas, baseando-se, também, nos princípios da igualdade, justiça, solidariedade, 

desenvolvimento internacional e sustentável. 

Historicamente o próprio espírito que pauta a conferência do Rio (1992) foi centrado 

na maior responsabilização dos países desenvolvidos pela degradação ambiental global, 

diferentemente de 1972, já não se pode considerar que a principal causa do deterioramento do 

meio ambiente global era a “explosão demográfica” (sobretudo a que ocorria no Terceiro 

Mundo). Ao contrario, naquele momento restava absolutamente claro que a crise ambiental 

era responsabilidade principal dos países altamente industrializados e desenvolvidos do 

primeiro mundo, eles haviam causado a maior parte de emissões de GEE, por exemplo, 

devendo assumir responsabilidades diferenciadas, quando comparado aos países não 

desenvolvidos, inclusive, responsabilidades acerca da desigualdade social mundial que 

provocaram com seu modelo de expansão e desenvolvimento (SAAVEDRA, 2014, p. 183). 

Reconhecendo as diferenças históricas, econômicas e sociais, os Estados criaram um 

acordo de repartição de encargos enraizada no tratamento diferenciado, a fim de alcançar um 

regime caracterizado por um escopo universal em vez de um regime de uniformidade nas 

obrigações das partes.  

O reconhecimento legal do princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas como princípio geral de direito internacional do meio ambiente resulta da 

aplicação do princípio da igualdade, que rege as relações internacionais entre os Estados. As 

demandas de proteção do meio ambiente, defendida principalmente por países desenvolvidos, 

mas pautando-se nas dificuldades dos países em desenvolvimento encontram seu equilíbrio 

através do reconhecimento legal das diferentes contribuições dos Estados para a degradação 

do ambiente global, especialmente a dos Estados desenvolvidos, tendo em vista as pressões 

que suas sociedades exercem sobre o ambiente global, tecnologias e recursos financeiros que 

possuem (PENTINAT, 2004, p. 153). 

O princípio aparece também na convenção quadro das nações unidas sobre mudanças 

climáticas, na firmação de que os Estados têm responsabilidades comuns na proteção do meio 

ambiente e na promoção do desenvolvimento sustentável, mas diferentes, tendo em vista as 

suas habilidades e situações econômicas, as questões sociais e ambientais são baseadas no 

grau de vulnerabilidade econômica e social desses países (PENTINAT, 2004, p. 154). 

Consequentemente, a análise do presente princípio não deve estar ligada às 

circunstâncias relativas ao desenvolvimento econômico e social dos países em 

desenvolvimento, uma vez que determinam e condicionam a capacidade desses países de 

atender aos objetivos das questões ambientais globais. A necessidade de envolver a maioria 
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dos países em compromissos internacionais para proteger o meio ambiente deve ser entendida 

e aplicada, a partir das circunstâncias, acima de tudo, levando-se em consideração aspectos 

econômicos e sociais de cada país (PENTINAT, 2004, p. 155). 

O PRCDRC possui duas importantes formas de desdobramento: alocação de direitos e 

a redistribuição de recursos. A diferenciação implica obrigações variadas para os Estados na 

cooperação ambiental internacional, conferindo, por outro lado, direito aos países menos 

desenvolvidos de ajudar na implementação de seus compromissos. Consequentemente, o 

tratamento diferenciado não busca apenas alcançar a justiça e a equidade substantiva, mas 

também uma implementação mais eficaz dos acordos ambientais internacionais. Por 

diferenciação, os Estados são induzidos a participar dos arranjos dos tratados e a manter a 

cooperação. O tratamento diferenciado aplica mecanismos e permitem desvios das obrigações 

gerais do Estado em favor dos países menos favorecidos, geralmente, mas não 

exclusivamente, equacionados com os países em desenvolvimento (HONKONEN, 2009, p. 

258). 

Tal princípio é integrado por dois elementos: as responsabilidades comuns de todos os 

Estados em criarem esforços para cooperação na consecução do desenvolvimento sustentável 

e da proteção do meio ambiente e as responsabilidades diferenciadas que cada um deles 

possui para atingir este objetivo (RODRIGO, 2015, p. 117). 

As consequências jurídicas concretas do princípio em questão dependem do contexto 

convencional específico em que operam e se dividem em dois tipos: primeiro, podendo operar 

como um princípio orientador para a criação de novas normas legais e para a diferenciação 

das obrigações legais que os Estados partes possuem perante a degradação ambiental e o 

acarretamento de uma piora nas mudanças climáticas e, segundo, como guia para a 

interpretação e aplicação de tratados internacionais do meio ambiente (RODRIGO, 2015, p. 

121). 

Os Estados têm responsabilidades comuns, porém diferenciadas, tendo em vista que os 

países desenvolvidos reconhecem a responsabilidade que eles carregam na busca 

internacional pelo desenvolvimento sustentável, levando-se em consideração as pressões e 

impactos que suas atividades causam em âmbito global, por consequência de suas tecnologias, 

serviços, mercados e recursos que eles comandam (DELEUIL, 2012, p. 271). 

O princípio permite uma melhor compreensão da esfera internacional de negociação 

de políticas ambientais, reconhecendo legalmente as assimetrias existentes entre as nações 

desenvolvidas e as que estão em processo de desenvolvimento, especialmente no que diz 

respeito aos graus de desenvolvimento econômico, financeiro e tecnológico. De qualquer 
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forma, é importante ressaltar que embora historicamente existam diferentes graus de 

desenvolvimento entre as nações, como resultado do processo de produção e consumo que se 

estabeleceram desde a revolução industrial, todas as nações devem colaborar, de acordo com 

suas capacidades, desempenhando um esforço especial para matérias de cunho global, como 

as questões relacionadas às mudanças climáticas (CONTIPELLI, 2018, p. 162). 

O estudo da sistemática adotada na construção do PRCDRC nos documentos 

internacionais mostra-se essencial para a compreensão da lógica dos acordos e normas de 

direito internacional ambiental quando relacionados às mudanças climáticas, o principal 

objetivo da PRCDRC sempre foi fornecer resultados mais equitativos e eficazes dentro do 

sistema do clima. Para isso, deve-se manter como base a questão das obrigações diferenciadas 

entre os Estados. 

 

 

2.3 O PRINCIPÍO DAS RESPONSABILIDADES COMUNS, PÓREM 

DIFERENCIADAS E SUAS RESPECTIVAS CAPACIDADES DENTRO DE 

DOCUMENTOS INTERNACIONAIS 

 

2.3.1 Sistema UNFCCC 

 

A UNFCCC4, como o próprio título indica, estabelece um marco normativo e 

institucional para lidar com o problema da mudança climática (RUIZ, 2008, p. 33), mas 

também um fórum internacional de discussão, ao impulsionar um canal de diálogo e 

cooperação entre as nações para combater um problema comum da humanidade. 

No regime climático é feita referência ao PRCDRC, apresentando uma nomenclatura 

mais especifica daquela adotada no Rio 925, especialmente à luz da resistência dos países 

 
4 A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês) tem o 

objetivo de estabilizar as concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma 

interferência antrópica perigosa no sistema climático. Este nível deverá ser alcançado em um prazo suficiente 

que permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima, assegurando que a produção de 

alimentos não seja ameaçada e permitindo ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável. 

Disponível em: < http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas>.  Acesso em: 19 jul 2018. 
5 “A Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, tendo se reunido no Rio de 

Janeiro, de 3 a 14 de junho de 1992, reafirmando a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, adotada em Estocolmo em 16 de junho de 1972, e buscando avançar a partir dela, com o 

objetivo de estabelecer uma nova e justa parceria global mediante a criação de novos níveis de cooperação entre 

os Estados, os setores-chaves da sociedade e os indivíduos, trabalhando com vistas à conclusão de acordos 

internacionais que respeitem os interesses de todos e protejam a integridade do sistema global de meio ambiente 

e desenvolvimento, reconhecendo a natureza integral e interdependente da Terra, nosso lar” (texto tirado 
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desenvolvidos à menção de responsabilidades históricas. É notável que o PRCDRC muitas 

vezes seja ligado a outros princípios ou normas contextuais.  

A Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada em junho de 1992 no Rio de Janeiro, que ficou conhecida como Rio-92, Eco-92 ou 

Cúpula da Terra —, que aconteceram vinte anos depois da primeira conferência do tipo em 

Estocolmo-Suécia. Seus principais resultados foram à criação do Programa das Nações 

Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA) e a aprovação da Declaração sobre o Meio 

Ambiente Humano -, os países reconheceram o conceito de desenvolvimento sustentável e 

começaram a moldar ações com o objetivo de proteger o meio ambiente6.  

No Rio 92, houve muitas discussões acerca da nomenclatura do PRCDRC, o texto 

aprovado está longe de reconhecer uma responsabilidade histórica e de associar essa 

responsabilidade a uma obrigação legal de conceder financiamento e tecnologias a países em 

desenvolvimento (DUÊNAS, 2016, p. 8). 

A necessidade de levar em conta as diferenças reais entre os Estados na luta contra a 

degradação ambiental depende de um crescente consenso político criado desde a Cúpula das 

Américas em Estocolmo - por mais de uma década os Chefes de Estado e de Governo do 

Hemisfério Ocidental, se reúnem periodicamente para discutir problemas comuns, buscar 

soluções e desenvolver uma visão compartilhada para o desenvolvimento da região, seja ela 

social, econômica, ou de natureza política. Este processo, conhecido como a Cúpula das 

Américas, é vital para definir e alcançar metas no Hemisfério7 -. A OEA atua como a 

secretária técnica do processo de Cúpulas, portanto, a técnica de tratamento diferencial havia 

sido inserida em uma série de tratados ambientais assinados antes da Cúpula do Rio, mas 

certamente a declaração do Rio tem o mérito de forjar o termo “responsabilidades comuns, 

mas diferenciadas” (DUÊNAS, 2016, p. 8). 

Conforme o artigo terceiro da UNFCCC: 

As partes contratantes devem proteger o sistema climático para benefício das gerações 

presentes e futuras da humanidade, com base na equidade e de acordo com as suas 

 
integralmente do documento oficial). Disponível em 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013. Acesso em 10 jun. 2019. 
6 Durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, realizada no Rio de 

Janeiro em 1992, a Rio 92, representantes de 179 países consolidaram uma agenda global para minimizar os 

problemas ambientais mundiais. Crescia a ideia do desenvolvimento sustentável, buscando um modelo de 

crescimento econômico e social aliado à preservação ambiental e ao equilíbrio climático em todo o planeta. 

Nesse cenário, foi elaborada a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC).  

Foram definidos compromissos e obrigações para todos os países (denominados Partes da Convenção), para 

garantir o cumprimento desses compromissos é necessário os recursos financeiros para custear as despesas. 

Texto disponível em http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas. Acesso em 11 jun. 2019. 
7 Informação disponível em: https://www.oas.org/pt/topicos/cupulas.asp. Acesso em 11 jun. 2019. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-40141992000200013
http://www.mma.gov.br/clima/convencao-das-nacoes-unidas
https://www.oas.org/pt/topicos/cupulas.asp
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responsabilidades comuns, mas diferenciadas e com as respectivas capacidades. Assim, as 

partes constituídas por países desenvolvidos devem tomar a liderança no combate à alteração 

climática e aos seus efeitos adversos. 

Com base no princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas, a 

Convenção estabeleceu compromissos distintos para cada grupo de países, seguindo a noção 

de que, somente por meio da cooperação internacional, poderá ser resolvido um problema da 

magnitude do aquecimento global (CONTIPELLI, 2018).  

Este princípio se baseia ainda na ideia de que as condições socioeconômicas dos 

diversos países fazem com que suas respectivas capacidades de resposta a esse fenômeno 

sejam diferentes entre si, e que os países desenvolvidos, sendo os maiores responsáveis 

históricos pelas emissões de GEEs na atmosfera, devem ser alvos das ações mais radicais e 

imediatas para amenizar o problema (CONTIPELLI, 2018). 

A UNFCCC dividiu seus signatários em três categorias de nações com 

responsabilidades diferentes: a) Anexo I (países industrializados e integrantes da Organização 

de Cooperação e Desenvolvimento Econômico – OCDE); b) Anexo II (países desenvolvidos 

que pagam os custos para os em desenvolvimento); c) Não Anexo I (países em 

desenvolvimento) (CONTIPELLI, 2018). 

A figura a seguir apresenta os países do anexo I da UNFCCC (MOREIRA, 

GIOMETTI, 2008):  
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8 

De acordo com esta divisão entre os países partes da UNFCCC, o artigo 4°, inciso 2°, 

descreve os compromissos distintos dos países do anexo I (países desenvolvidos e aqueles que 

estão em transição para uma economia de mercado). Conforme se extrai do documento 

oficial: 

4.2. As Partes países desenvolvidos e demais Partes constantes do Anexo I se 

comprometem especificamente com o seguinte: 

 a) Cada uma dessas Partes deve adotar políticas nacionais e medidas correspondentes 

para mitigar a mudança do clima, limitando suas emissões antrópicas de gases de efeito estufa 

e protegendo e aumentando seus sumidouros e reservatórios de gases de efeito estufa. Essas 

políticas e medidas demonstrarão que os países desenvolvidos estão tomando a iniciativa no 

 
8 Quadro retirado de “MOREIRA, H. M; GIOMETTI, A. B. Protocolo de Quioto e as possibilidades de inserção 

do Brasil no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo por meio de projetos em energia limpa. Contexto int. 

[online]. 2008, vol.30, n.1, pp.9-47. ISSN 0102-8529. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

85292008000100001>. Acesso em 25 nov. 2018”. 
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que se refere a modificar as tendências de mais longo prazo das emissões antrópicas em 

conformidade com o objetivo desta Convenção, reconhecendo que contribuiria para tal 

modificação a volta, até o final da presente década, a níveis anteriores das emissões antrópicas 

de dióxido de carbono e de outros gases de efeito estufa não controlados pelo Protocolo de 

Montreal; e lavando em conta as diferentes situações iniciais e enfoques, estruturas 

econômicas e fontes de recursos dessas Partes, a necessidade de manter um crescimento 

econômico vigoroso e sustentável, as tecnologias disponíveis e outras circunstâncias 

individuais, bem como a necessidade de que cada uma dessas Partes contribua equitativa e 

adequadamente ao esforço mundial voltado para esse objetivo. Essas Partes podem 

implementar tais políticas e medidas juntamente com outras Partes e podem auxiliar essas 

outras Partes a contribuírem para que se alcance o objetivo desta Convenção e, 

particularmente, desta alínea; 

b) A fim de promover avanço nesse sentido, cada uma dessas Partes deve apresentar, 

em conformidade com o Artigo 12, dentro de seis meses da entrada em vigor para si desta 

Convenção, e periodicamente a partir de então, informações pormenorizadas sobre as políticas 

e medidas a que se refere a alínea ( a ) acima, bem como sobre a projeção de suas emissões 

antrópicas residuais por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito estufa não 

controlados pelo Protocolo de Montreal no período a que se refere a alínea ( a ) acima, com a 

finalidade de que essas emissões antrópicas de dióxido de carbono e de outros gases de efeito 

estufa não controlados pelo Protocolo de Montreal voltem, individual ou conjuntamente, a 

seus níveis de 1990. Essas informações serão examinadas pela Conferência das Partes em sua 

primeira sessão e periodicamente a partir de então, em conformidade com o Artigo 7; 

c) Os cálculos de emissões por fontes e de remoções por sumidouros de gases de efeito 

estufa para os fins da alínea ( b ) acima devem levar em conta o melhor conhecimento 

científico disponível, inclusive o da efetiva capacidade dos sumidouros e as respectivas 

contribuições de tais gases para a mudança do clima. Em sua primeira sessão e 

periodicamente a partir de então, a Conferência das Partes deve examinar e definir 

metodologia a serem empregadas nesses cálculos; 

d) Em sua primeira sessão, a Conferência das Partes deve examinar a adequação das 

alíneas ( a ) e ( b ) acima. Esse exame deve ser feito à luz das melhores informações e 

avaliações científicas disponíveis sobre a mudança do clima e seus efeitos, bem como de 

informações técnicas, sociais e econômicas pertinentes. Com base nesse exame, a Conferência 

das Partes deve adotar medidas adequadas, que podem contemplar a adoção de emendas aos 

compromissos previstos nas alíneas ( a ) e ( b ) acima. Em sua primeira sessão, a Conferência 
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das Partes deve também adotar decisões sobre critérios para a implementação conjunta 

indicada na alínea ( a ) acima. Um segundo exame das alíneas ( a ) e ( b ) deve ser feito no 

mais tardar até 31 de dezembro de 1998 e posteriormente em intervalos regulares 

determinados pela Conferência das Partes, até que o objetivo desta Convenção seja alcançado; 

Constata-se, também, um nítido tratamento diferenciado no artigo 12, inciso 5°, ao 

tratar dos inventários nacionais de emissões antropogênicas dos gases de efeito estufa: 

12.5 Cada Parte país desenvolvido e cada uma das demais Partes incluídas no Anexo I 

deve apresentar sua comunicação inicial dentro de seis meses da entrada em vigor desta 

Convenção para essa Parte. Cada Parte não incluída deve apresentar sua comunicação inicial 

dentro de três anos da entrada em vigor desta Convenção para essa Parte ou a partir da 

disponibilidade de recursos financeiros de acordo com o Artigo 4, parágrafo 3. As Partes que 

forem países de menor desenvolvimento relativo podem apresentar sua comunicação inicial 

quando o desejarem. A frequência das comunicações subsequentes de todas as Partes deve ser 

determinada pela Conferência das Partes, levando em conta o cronograma diferenciado 

previsto neste parágrafo (retirado do documento oficial).  

Partes do Anexo II: consiste em um subgrupo do Anexo I, formado por 24 países 

desenvolvidos, ou seja, países com maior nível de desenvolvimento, não incluindo os países 

com economia em transição. Responsabilidades: proporcionar os recursos técnicos e 

financeiros aos países em desenvolvimento e ajudar especialmente os mais vulneráveis a 

suportar o custo das atividades de mitigação e de adaptação. 

Partes não incluídas no Anexo I: grupo formado em sua maioria por países em 

desenvolvimento, que, geralmente, trabalham através do G77 para estabelecer posições de 

negociação comum. Responsabilidades: elaborar relatórios sobre medidas de mitigação e 

adaptação; e apresentar comunicações nacionais e relatórios bianuais de atualização. 

A lista de países nos Anexos I e II foi compilada às pressas, no horário de 

encerramento das negociações da UNFCCC, e pouca consideração foi dada para quais países 

incluir em qual lista. Como resultado, o Anexo I contém várias anomalias. Por um lado, Israel 

e a África do Sul não foram incluídos no Anexo I, apesar de serem qualificados como países 

desenvolvidos na época. Por outro lado, a Turquia foi incluída nos Anexos I e II devido à sua 

participação na OCDE, mas, a partir de 1992, poderia igualmente ter sido caracterizada como 

país em desenvolvimento. Posteriormente, Turquia foi removida do Anexo II por uma 

modificação adotada durante a COP17 e não lhe foi dada uma meta de limitação de emissões 

no Protocolo de Kyoto (CONTIPELLI, 2018). 

A UNFCCC estabeleceu obrigações diferenciadas de natureza substantiva para os 
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Estados-Membros desenvolvidos no Anexo II: a obrigação de fornecer recursos financeiros 

novos e adicionais para cobrir as despesas incorridas para os Estados parte em 

desenvolvimento para cumprir suas obrigações de informar (Artigo 4.3); a obrigação de 

fornecer recursos financeiros para a transferência de tecnologia necessária para que os 

Estados em desenvolvimento cumpram suas obrigações metodológicas de criar inventários e 

programas nacionais (Artigo 4.3); a obrigação de ajudar os países particularmente vulneráveis 

aos efeitos adversos das alterações climáticas para fazer face aos custos o que implica sua 

adaptação (artigo 4.4); e a obrigação de promover, facilitar e financiar, conforme apropriado, 

a transferência de tecnologia e conhecimento ambientalmente saudável ou propiciar acesso a 

elas (Artigo 4.5) (RODRIGO, 2015, p. 120). 

Quando a UNFCCC foi adotada, as anomalias constantes dos anexos não causaram 

preocupação significativa, porque as obrigações impostas às partes do Anexo I e do Anexo II 

eram relativamente modestas, e porque a UNFCCC previu que os anexos evoluíssem, 

permitindo que fossem revisados por 3/4 da maioria absoluta de votos (artigo 16.2) e 

expressamente convocando a Conferência das Partes (COP), para revisar os anexos até o final 

de 1998, "com vistas à adoção de decisões a respeito de emendas à lista dos Anexos I e II, 

caso seja necessário" (Artigo 4.2, f) (CONTIPELLI, 2018).  

No entanto, nos anos seguintes, os anexos mostraram-se notavelmente resistentes a 

mudanças, apesar das grandes transformações na economia mundial, que tornaram muitos 

países não pertencentes ao Anexo I mais ricos per capita do que alguns dos países mais pobres 

do Anexo I, como, por exemplo, Chile, Coréia e o México que passaram a incorporar a 

OCDE, e a China que se tornou a maior emissora de GEE do mundo em termos absolutos 

(embora não em base histórica ou per capita) (CONTIPELLI, 2018).  

Foram introduzidas algumas alterações não controversas ao Anexo I para refletir o 

desmembramento da Checoslováquia e da Jugoslávia nos anos 90 e a adesão de Chipre e 

Malta à União Europeia em 2004. Mas os esforços dos países do Anexo I para acrescentar 

países cujas economias cresceram e que, sem dúvida, já não eram países "desenvolvidos" (em 

2015, por exemplo, Cingapura havia se tornado o país mais rico do mundo em uma base per 

capita), nunca decolou, devido à forte oposição de partes não-Anexo I, que consideraram a 

divisão entre os países do Anexo I e não-Anexo I como sagrado (BODANSKY, BRUNNÉE, 

RAJAMANI, 2017, p. 122/123).  

Até mesmo a tentativa do Cazaquistão, em 1999, de aderir voluntariamente ao Anexo I 

foi negada por importantes países em desenvolvimento. Como resultado, os anexos da 

UNFCCC permanecem essencialmente os mesmos, até hoje, como quando foram adotados em 
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1992 (CONTIPELLI, 2018).  

Ainda como desdobramento PRCDRC, encontramos o princípio da plena consideração 

das Necessidades Específicas e Circunstanciais Especiais dos Países em Desenvolvimento, 

especialmente, em relação àqueles particularmente mais vulneráveis aos efeitos negativos da 

mudança climática no que se refere à proporcionalidade e normalidade de encargos que 

devem ser assumidos (CONTIPELLI, 2018). 

O dispositivo acima mencionado pode ser verificado na disposição contida dentro da 

UFCCC “As Partes devem cooperar para promover um sistema econômico internacional 

favorável e aberto conducente ao crescimento e ao desenvolvimento econômico sustentáveis 

de todas as Partes, em especial das Partes países em desenvolvimento, possibilitando-lhes, 

assim, melhor enfrentar os problemas da mudança do clima. As medidas adotadas para 

combater a mudança do clima, inclusive as unilaterais, não devem constituir meio de 

discriminação arbitrária ou injustificável ou restrição velada ao comércio internacional”. 

O Artigo 3.1 da UNFCCC invoca o PRCDRC em conjunção com a noção de equidade, 

dispondo que: “As Partes devem proteger o sistema climático em beneficio das gerações 

presentes e futuras da humanidade com base na equidade e em conformidade com suas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas e respectivas capacidades [...]” (DELEUIL, 

2012, p. 275). 

Em contraste com a Declaração do Rio, que baseia a diferenciação apenas na 

divergente contribuição dos Estados para a degradação ambiental, a UNFCCC concentra-se 

nas respectivas capacidades dos estados, bem como em suas diferentes responsabilidades 

(CONTIPELLI, 2018).  

Desde 1992 o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas tem sido 

usado repetidamente nas negociações dentro da UNFCCC e tem sido reiterado em textos-

chave que estruturam o regime, incluindo o Protocolo de Kyoto de 1997. Portanto, tem-se que 

o princípio da PRCDRC é mais amplamente explorado no regime climático, todavia, a 

UNFCCC não integra perfeitamente a definição da Declaração do Rio quanto ao conceito do 

PRCDRC. Na Declaração do Rio, o princípio referido reflete diretamente na questão da 

contribuição histórica dos países desenvolvidos à degradação ambiental, sendo que estas 

contribuições são mencionadas apenas no preâmbulo da UNFCCC, que não adentra tanto 

nesse aspecto histórico de responsabilidade das Nações. Ainda, a redação da UNFCCC 

acrescenta a menção de "capacidades respectivas" ao princípio das responsabilidades comuns, 

porém diferenciadas, menção que não aparece da declaração do rio (DELEUIL, 2012). 

Isso foi importante para alguns países desenvolvidos - os EUA, em particular. Se as 
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diferentes contribuições históricas dos países para o problema da mudança climática fornecem 

a base para a diferenciação, como os países em desenvolvimento sustentaram nas negociações 

da UNFCCC, então a diferenciação mudaria de forma relativamente lenta. Assim, se as 

capacidades fornecem a base para a diferenciação, então a obrigação de um país pode evoluir 

mais rapidamente, à medida que se desenvolve e ganha maiores capacidades financeiras, 

tecnológicas e administrativas (CONTIPELLI, 2018).  

Este princípio tem diversas aplicações na UNFCCC e os países desenvolvidos devem 

tomar a iniciativa de promover seu cumprimento no que se refere ao combate da mudança 

climática. Por exemplo, os Estados Partes concordaram em negociar a alocação de 

responsabilidades e custos para a ação climática global, de acordo com o PRCDRC. Os países 

desenvolvidos concordaram em "tomar a frente” na mitigação do clima, a fim de limitar o 

aumento da temperatura do planeta, tomando medidas urgentes e uma ação mais rigorosa do 

que a exigida dos países em desenvolvimento (FERREIRA, 2016, p. 330). 

O PRCDRC desempenha um papel central na organização da UNFCCC. A 

diferenciação é explicita tanto na listagem do Anexo I entre os países desenvolvidos e os com 

economias em transição (isto é, os membros da antiga União Soviética), assim como no 

estabelecimento do Anexo II que reúne os países desenvolvidos que devem prover suporte 

financeiro para ações de mitigação e adaptação à mudança climática. Já os países em 

desenvolvimento são designados como “partes não incluídas no Anexo I”, em que a 

diferenciação se expressa em diversos compromissos-chaves da UNFCCC (FREESTONE, 

2016). 

Além do mais, dentro do documento aqui tratado, existe uma previsão explicita nas 

disposições das obrigações das partes que refere que todas as partes, levando em conta suas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas e suas prioridades de desenvolvimento, 

objetivos e circunstâncias específicos, nacionais e regionais devem cumprir com suas 

obrigações, arroladas no acordo, ou seja, leva em consideração o princípio da plena 

consideração das Necessidades Específicas e Circunstanciais Especiais dos Países em 

Desenvolvimento. 

 

2.3.2 Sistema Kyoto 

 

Quando as Partes aprovaram a UNFCCC tinham consciência de que os compromissos 

da Convenção não seriam suficientes para mitigar a mudança climática. Em virtude do 

Mandato de Berlim da COP1 se iniciou uma nova rodada de negociações para decidir sobre 
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um novo instrumento com compromissos mais vinculantes. Este novo instrumento tinha por 

objetivo fortalecer e complementar a Convenção. Após 18 meses de negociações, o Protocolo 

de Kyoto foi aprovado em 11 de dezembro de 1997 e entrou em vigor em 16 de fevereiro de 

2005, consistindo em um acordo para redução do total de emissões de gases de efeito estufa a 

uma média de 5,2% aos níveis correspondentes a 1990, com a determinação de marcos legal 

vinculante, o que inclusive levou a países como Estados Unidos e Austrália a se retirarem de 

tal Protocolo9 (CONTIPELLI, 2018). 

A Conferência das Partes (COP) é órgão supremo da Convenção (UFCCC), tem a 

responsabilidade de acompanhar e examinar a implementação dos objetivos propostos, além 

de tomar as decisões necessárias para promover a sua efetiva concretização, esta 

implementação é feita mediante a realização periódica de Conferências subsequentes, nas 

quais, por intermédio de tratados específicos, criam-se, desenvolvem-se e implementam-se 

técnicas para o alcance do objetivo final da Convenção-Quadro (CONTIPELLI, 2018). 

Enquanto a Convenção declara a necessidade de estabilização das emissões de gases 

de efeito estufa, o Protocolo obriga a cumprir os compromissos assumidos, reconhecendo que 

os países desenvolvidos são os principais contribuintes dos altos níveis de GEE presentes 

atualmente na atmosfera como consequência de mais de 150 anos de atividade industrial, o 

que permite atribuir-lhes maiores encargos na solução da questão, nos termos do PRCDRC. 

As decisões das COPs simbolizam um trabalho em contínuo progresso para 

possibilitar a evolução da estrutura do regime jurídico internacional climático e cumprir as 

propostas comuns definidas na UNFCCC, com o poder de inovação e implementação 

institucional, como uma maneira de fomentar a convergência de interesses e de ações entre as 

Nações e agentes não governamentais (CONTIPELLI, 2018, p. 290). 

O processo negociador que levou à adoção do Protocolo de Kyoto começou na 

Primeira Conferência das Partes (COP 1), na qual os Estados Unidos da América (EUA) 

assumiram papel de liderança na tentativa de estabelecer metas obrigatórias de redução de 

GEEs para os países desenvolvidos, e metas de redução da taxa de crescimento futuro das 

emissões para os países em desenvolvimento. Essa proposta foi rejeitada, em virtude da 

articulação dos países emergentes, liderados pelo Brasil, contrários ao estabelecimento de 

metas de redução para eles (CONTIPELLI, 2018). 

 
9 De acordo com seu artigo 25, o Protocolo de Kyoto prevê uma condição suspensiva de vigência, segundo a 

qual ele somente entraria em vigor quando as nações representantes do 55% de emissões mundiais de GEE 

ratificassem o tratado, o que apenas ocorreu com a entrada de Rússia em 2005, haja vista que a retirada de EUA, 

responsável por aproximadamente 25% total de emissões mundiais, dificultou consideravelmente a 

implementação da mencionada condição. 
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O Protocolo de Kyoto se fundamenta nos objetivos e princípios da Convenção, 

prestando inclusive apoio aos países em desenvolvimento e economias em transição para 

iniciativas de mitigação e de adaptação, configurando-se como um dos acordos ambientais 

mais complexos e ambiciosos já negociados. Não é de surpreender que se tenha revelado 

profundamente controverso e, como resultado, tenha se consagrado historicamente 

(CONTIPELLI, 2018).  

O Protocolo segue dois princípios bases: o das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e o da abordagem abrangente, que dispõe acerca do compromisso de redução 

para todos os gases de efeito estufa, e não só o CO2. Além disso, foi o primeiro documento no 

qual os países signatários assumiram compromissos específicos, vinculantes e definitivos com 

relação à redução da emissão de gases, por meio de medidas a serem implementadas a partir 

do ano 2000. Assim, o principal resultado do Protocolo foi o compromisso assumido pelos 

países desenvolvidos de reduzirem suas emissões de GEEs, tendo suas metas de reduções 

especificadas no Anexo B do Protocolo, conforme se verifica na tabela abaixo (MOREIRA, 

GIOMETTI, 2008). 

10 

De acordo com as Responsabilidades Comuns Porém Diferenciadas, a redução das 

emissões de GEEs não seria uniforme, já que os países do Anexo I respondem juntos, por 

96% das emissões de gases de efeito estufa. Deste modo, a União Europeia comprometeu-se a 

 
10 Quadro retirado de “MOREIRA, H. M; GIOMETTI, A. B. Protocolo de Quioto e as possibilidades de inserção 

do Brasil no Mecanismo de Desenvolvimento Limpo por meio de projetos em energia limpa. Contexto int. 

[online]. 2008, vol.30, n.1, pp.9-47. ISSN 0102-8529. Disponível em: < http://dx.doi.org/10.1590/S0102-

85292008000100001>. Acesso em 25 nov. 2018”. 
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reduzir suas emissões em 8%, os EUA em 7% e o Japão em 6%, ficando os países não-Partes 

do Anexo I fora dos compromissos de redução (BRAZ, 2003, p. 143). 

Em linhas gerais, pode-se considerar que o texto do Protocolo de Kyoto não impõe 

novas obrigações aos países não incluídos no anexo I da UNFCCC. O artigo 10 do Protocolo 

simplesmente retoma as obrigações gerais do artigo 4(1) da Convenção, com as mesmas 

justificações em relação ao PRCDRC. A retomada do sistema UNFCCC pelo Protocolo de 

Kyoto, na prática, não dispõe sobre reduções precisas quanto aos países em desenvolvimento, 

em virtude do caráter vago de suas disposições (VIÑUALES, 2017, p. 268). 

Durante o primeiro período de compromisso (2008-2012), as Partes do Anexo I 

acordaram em reduzir suas emissões de GEE em um pro-médio de, ao menos, um 5% com 

relação aos níveis de 1990. Em dezembro de 2012, foi aprovada a Emenda de Doha ao 

Protocolo de Kyoto. A emenda estabelece um segundo período de compromisso desde 01 de 

janeiro de 2013 até 31 de dezembro de 2020 (CONTIPELLI, 2018).  

Nesse novo período de oito anos, as Partes do Anexo I se comprometem a reduzir as 

emissões de GEE, ao menos, em um 18% com relação aos níveis de 1990.  A composição das 

Partes no segundo período de compromisso não é a mesma que no primeiro período de 

compromisso. Os novos integrantes no segundo período de compromisso são: Bielorrússia, 

Chipre, Cazaquistão e Malta. Canadá, Japão, Nova Zelândia e Rússia (CONTIPELLI, 2018). 

Enquanto a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas dispõe 

que as partes protejam o sistema climático "com base na equidade e de acordo com suas 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e capacidades respectivas" (Artigo 3), o 

Protocolo de Kyoto coloca o referido princípio em operação, considerando compromissos 

diferenciais e de distribuição de recursos entre os Estados partes (CONTIPELLI, 2018). 

Ressalte-se que o PRCDRC encontra no Protocolo de Kyoto um maior 

desenvolvimento estrutural, ao determinar um sistema concreto de obrigações de redução de 

emissões de GEE que somente afeta aos Estados desenvolvidos e em transição econômica. Os 

demais Estados classificados como em desenvolvimento, restam fora desse sistema de 

obrigações, ainda que possam exigir o cumprimento do Protocolo como Parte (GILES 

CARNERO, 2009, p. 33).  

Quanto aos objetivos de redução de emissões de gás de efeito estufa, o Protocolo de 

Kyoto faz uma distinção entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, os primeiros têm 

obrigações vinculativas de redução de emissões, o segundo não.  

O Protocolo de Kyoto dispôs acerca de uma forma de diminuir o impacto econômico 

que a redução de gases no efeito estufa pode causar nos países desenvolvidos, essa medida 
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consiste na criação de três mecanismos flexibilizadores que possibilitam que os países 

industrializados reduzam suas emissões a um menor custo, aproveitando-se de condições mais 

favoráveis fora de seu território, seja em outros países do Anexo I ou não (BRAZ, 2003, p. 

144). 

Estes mecanismos são os seguintes: a implementação conjunta (em inglês, Joint 

Implementation (JI)), o Comércio de Emissões e o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL).  

Os mecanismos de Implementação Conjunta, o Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo e o Comércio de Emissões também poderiam ser considerados como formas de 

tratamento diferenciado. Os mecanismos baseiam-se em parcerias entre países desenvolvidos 

e em desenvolvimento para atingir o objetivo comum de mitigação da mudança climática. A 

ideia é que os participantes compartilhem os benefícios obtidos (uma possível situação ganha-

ganha) (CONTIPELLI, 2018). 

Com relação ao PRCDRC, constata-se que o protocolo de Kyoto, seguindo o sistema 

UNFCCC, operacionaliza o princípio exigindo que os países desenvolvidos, identificados em 

seus anexos, assumissem ambiciosas metas de mitigação. Este modelo de diferenciação 

revelou-se profundamente controverso, de tal modo que o Acordo de Paris, o qual será 

estudado a seguir, operacionaliza o PRCDRC não ajustando os compromissos às categorias de 

Partes, mas adequando a diferenciação às especificidades relativas à mitigação, adaptação, 

finanças, tecnologia, capacitação e transparência (RAJAMANI, 2015, p. 509). 

 

2.3.3 Sistema Paris 

 

O histórico Acordo de Paris, adotado através da Decisão n. 01/COP21, estabeleceu um 

marco global de combate à mudança climática a partir de 2020, com o propósito de “manter o 

aumento da temperatura média mundial muito abaixo de 2ºC com respeito aos níveis pré-

industriais e prosseguir os esforços para limitar esse aumento da temperatura a 1,5ºC”11. 

 
11 Daniel Bodansky, Juta Brunnée e Lavanya Rajamani compreendem que o Acordo de Paris propõe uma 

ambiciosa direção para o regime climático, que é complementada por um conjunto de obrigações essenciais 

comuns para todos os países, inclusive a obrigação legal vinculante de levar a cabo contribuições nacionais 

determinadas de mitigação e uma expectativa de progressão durante um certo período de tempo. Também, 

estabelece um marco comum de responsabilidade e transparência e um processo interativo, em que as Partes 

fazem um balanço, a cada cinco anos, de seus progressos coletivos e apresentar suas contribuições de redução de 

emissões para o próximo período de cinco anos. Ademais, o Acordo de Paris possui aceitação universal ou quase 

universal, e é aplicável para todos, haja vista que, em 20 de janeiro de 2017, mais de 190 países, que representam 

aproximadamente 99% das emissões globais, tinham apresentado suas pretendidas contribuições nacionalmente 

determinadas (BODANSKY, BRUNNÉE e RAJAMANI, 2017, p. 210). 
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O Acordo de Paris resultante da Conferência das Partes do Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas (COP 21) e que foi adoptada em dezembro de 

2015 e assinado em abril de 2016, estabelece em sua Seção 2 do Artigo 2 que “o presente 

acordo aplica-se de forma a refletir a equidade e o princípio das responsabilidades comuns 

mas diferenciadas e respectivas capacidades, à luz das diferentes circunstâncias nacionais”, 

isto significa, a formulação exata solicitada pelos países em desenvolvimento, especialmente 

o G-77 e a China (DUENAS, 2016, p. 8-9). 

De forma explicativa o desenho organizacional do regime de combate às mudanças 

climáticas é formado pelos seguintes eixos temáticos: a) mitigação das mudanças climáticas; 

b) adaptação às mudanças climáticas; c) financiamento, tecnologia e capacitação; d) 

transparência; e) instrumentos econômicos e f) revisão periódica, para uma visão geral desses 

arranjos organizacionais, de suas incumbências e suas interconexões, bem como do 

andamento dos trabalhos no âmbito da Convenção-Quadro, é importante observar o resumo 

elaborado pelo Secretariado da Convenção, a pedido do Grupo de Trabalho ad hoc da 

Plataforma de Durban, que foi constituído em 2011, com a atribuição de desenvolver um 

protocolo, instrumento legal ou acordo que vincule todas as partes no âmbito da Convenção-

Quadro, até 2015, para ser aprovado na 21ª Conferência das Partes; e que esse protocolo ou 

acordo legal possa ser implementado a partir de 2020, o que, efetivamente aconteceu com a 

adoção do Acordo de Paris (REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, p. 85). 

Diferentemente do Protocolo de Kyoto, o Acordo de Paris não fixou uma meta 

específica de redução dos gases carbono, e sim fixou o objetivo de limitar o aumento da 

temperatura da Terra em até 1,5ºC até 2100, não havendo diferenciação entre países 

desenvolvidos e em desenvolvimento (CONTIPELLI, 2018).  

Este foi o mais recente esforço multilateral para a construção sólida de uma arquitetura 

de regulação internacional no contexto das mudanças climáticas. Os países signatários 

comprometeram-se a elaborar uma estratégia global “para proteger o sistema climático para 

gerações presentes e futuras”, o Acordo de Paris estabelece que todos os países devem 

alcançar um teto em suas emissões de gases de efeito estufa o quanto antes (UNFCCC, 2015) 

(CONTIPELLI, 2018). 

A falta de previsão de metas específicas de redução de GEE não se trata de um 

retrocesso em relação ao protocolo de Kyoto. Tal proposta não representa um retrocesso na 

luta contra a mudança climática, mas sim um modelo de governança que pretende valorizar a 

presença de politicas domestica para direcionar as ações climáticas e permitir que os países 

realizem os ajustes de suas próprias metas para minimizar a emissão de GEE, sobretudo, em 
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sintonia com o respectivo contexto socioeconômico nacional (CONTIPELLI, 2018).. 

A evolução do PRCDRC no Acordo de Paris destacou mais sobre as capacidades das 

nações do que responsabilidades para emissões de GEE, embora o Acordo de Paris tenha 

herdado o princípio do PRCD da Convenção, acrescentou um adendo ao texto, “PRCDRC, à 

luz de diferentes circunstâncias nacionais”. Este aditamento foi formulado pelo Anúncio 

Conjunto da China sobre Mudança Climática em 2014 e incluída pelos negociadores no 

Acordo de Paris em 2015 (WANG, GAO, 2018, p. 254). 

Talvez a questão de maior divergência nas negociações do Acordo de Paris tenha sido 

a questão da diferenciação entre as responsabilidades dos países. O Acordo de Paris contém 

referências ao PRCDRC em seu preâmbulo e nas disposições relativas ao objetivo do acordo, 

suas progressões e estratégias de longo prazo para combater as emissões de GEE. A mais 

significativa dessas referências aparece no Artigo 2º, que estabelece a meta de temperatura em 

longo prazo do regime e enquadra a implementação de todo o acordo, o qual preceitua que: "o 

acordo será implementado para refletir a equidade e o princípio de responsabilidades comuns 

e diferenciadas e respectivas capacidades, à luz de diferentes circunstâncias nacionais" 

(CONTIPELLI, 2018). 

O regime climático fundamenta-se no princípio da responsabilidade comum, porém 

diferenciada, entre os países, que visa a distribuir com equidade a parcela de ônus, de 

obrigações que cada país deve suportar nas ações de mitigação, tendo em vista suas 

contribuições históricas de GEE, sua capacidade interna para realizar os esforços de mitigação 

e adaptação e ajudar outros países, sem prejuízo de seu direito ao desenvolvimento, conforme 

já tratado durante os tópicos anteriores (REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, p. 85). 

Segue abaixo quadro de emissões históricas de GEE: 
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 Nesse sentido a distribuição de compromissos de mitigação de emissões de GEE entre 

os países tem-se revelado uma das principais questões de embate nas negociações 

internacionais sobre o regime climático. Restando cada vez mais presente que países em 

desenvolvimento, notadamente a China, a Índia, o Brasil e a África do Sul, teriam que assumir 

suas responsabilidades com metas de redução de emissões, e não somente os do Anexo I da 

Convenção (entre os quais estão países desenvolvidos, membros da Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e países da Europa Oriental em transição 

para economia de mercado) (REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, p. 85).  

O Acordo estabelece no artigo quatro, item 4, que os países industriais devam estar na 

linha de frente e estabelecer objetivos de redução das emissões em valores absolutos, 

enquanto que os países em desenvolvimento deverão continuar a aumentar os esforços na luta 

contra o aquecimento global à luz de sua situação nacional (REI, GONÇALVES, SOUZA, 

2017, p. 85-86). 

O Acordo de Paris operacionaliza o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas não por meio da estrutura de anexos estabelecidos pela UNFCCC e consagrado 

pelo Protocolo de Kyoto, mas de forma distinta, que leva em consideração as especificidades 

das seguintes questões: mitigação, adaptação, tecnologia financeira, capacitação e 

transparência. Esta abordagem mais nuançada resultou em diferentes abordagens de 

diferenciação em múltiplas áreas (CONTIPELLI, 2018). 

 
12 Quadro retirado do texto “REI, F.C.F.; GONÇALVES, A.F.; SOUZA, L. P. Acordo de 

paris: reflexões e desafios para o regime internacional de mudanças climáticas. Veredas 

do Direito, ž  v.14 ž  n.29 p.81-99. Belo Horizonte, Mai./Ago. de 2017. Disponível em < 

https://pdfs.semanticscholar.org/f9ca/5a0328525ba38b6c2a19c250983db17ba8d9.pdf>. Acesso em 12 jul. 

2019”. 

https://pdfs.semanticscholar.org/f9ca/5a0328525ba38b6c2a19c250983db17ba8d9.pdf
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O melhor mecanismo que explica essa nova proposta de diferenciação prevista pelo 

Acordo de Paris, manifesta-se através das Contribuições Definidas a Nível Nacional (CND), 

mediante a qual as partes descrevem os meios utilizados para reduzir as emissões de GEE em 

longo prazo. As ações comunicadas nas CNDs, em conformidade com o Acordo de Paris, 

consistem na chave para compreender sua proposta de governança em relação à diminuição 

das emissões globais de GEE, refletindo as ações que cada nação pretende realizar e suas 

aspirações e esforços para responder ao fenômeno da mudança climática, ao oferecer metas 

conectadas de redução, adaptação e métodos de implementação (financeiro, tecnológico, etc..) 

(CONTIPELLI, 2018). 

É dizer, uma abordagem que, ao privilegiar a autonomia e soberania de cada pais, 

respeitando as circunstâncias nacionais e permitindo a auto diferenciação, reduz 

significativamente os diversos custos de um instrumento juridicamente vinculante como o 

caso do Protocolo de Kyoto. A política de mitigação constante do Acordo de Paris 

operacionaliza o princípio das responsabilidades comuns, mas diferenciadas através da auto 

diferenciação (as partes escolheram suas próprias contribuições e adaptaram-nas às suas 

circunstâncias, capacidades e restrições nacionais, diferenciando-se de todas as demais 

nações), mas estabelecem expectativas normativas em relação aos tipos de ação que devem 

ser tomadas por países desenvolvidos e em desenvolvimento, e reconhece a necessidade de 

flexibilidade e apoio aos países em desenvolvimento. Estabelece, também, expectativas 

normativas em relação à progressão e à maior ambição possível através de ciclos sucessivos 

de contribuições (CONTIPELLI, 2018). 

Enquanto a UNFCCC e o Protocolo de Kyoto criam uma clara distinção entre grupos 

de países desenvolvidos e em desenvolvimento, baseando em um modelo de diferenciação 

estática a partir de listas constantes de seus anexos, o Acordo de Paris estabelece uma 

proposta centrada em uma maior conteúdo de solidariedade, exigindo que todas as partes 

devem reduzir ao máximo o nível de emissões de GEE, empreendendo comunicando esforços 

ambiciosos para alcançar tal objetivo o mais rápido possível (CONTIPELLI, 2018). 

Logicamente, o Acordo de Paris rompe com o modelo estático anterior, mas continua 

atribuindo aos países desenvolvidos a tarefa de “liderar” o processo global de redução de 

emissões, além de prestar amplo apoio aos países em desenvolvimento, especialmente através 

da mobilização do financiamento climático, embora também incentive “outras partes” 

(presumivelmente, países em desenvolvimento) a fornecer apoio voluntário, expandindo a 

base de doadores até então prevista pelo sistema UNFCCC/Kyoto (SAVARESI , 2016, p. 

22/23).  
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Outro exemplo, pode ser verificado na introdução de uma nova roupagem à 

diferenciação no âmbito da transparência, fundada na flexibilização das obrigações 

informacionais a partir das “capacidades nacionais” e não em uma categorização taxativa, ao 

conferir exigências menos rigorosas para os países menos desenvolvidos e os pequenos 

estados insulares e nivelar deveres de prestar informações para os demais, incluindo em 

relação ao objetivo, à frequência e ao nível de detalhamento de relatórios e da revisão 

(CONTIPELLI, 2018). 

Importante dispor que a responsabilidade diferenciada dos Estados pela proteção 

ambiental é amplamente aceita em instrumentos legais e outras práticas do Estado. Alguns 

desses instrumentos/leis foram chamados de “documentos pós Brundtland”, pode-se citar 

como exemplo: a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (1992); a 

Convenção sobre Diversidade Biológica (1992); Convenção das Nações Unidas para a Luta 

contra a desertificação em países afetados por secas severas ou desertificação, particularmente 

na África (1994); Código de Conduta da FAO para a Pesca Responsável (1995); o acordo no 

que diz respeito à conservação e gestão das populações de peixes transzonais e Populações de 

Peixes Altamente Migratórios (1995); Convenção de Roterdão sobre Consentimento Prévio 

Informado (PCP) aplicável a certos pesticidas e produtos químicos perigosos sujeitos a 

comércio internacional (1998); Convenção de Estocolmo sobre Poluentes Orgânicos 

Persistentes (2001), entre outros (DUENA, 2016, p. 8-9). 

A transparência tecnológica é um dos pilares do acordo de Paris, na medida em que 

adotou uma abordagem de um crescente sistema de compromisso, solicitando às Partes que 

contribuam para o regime internacional de mudança climática de maneira nacionalmente 

determinada, um robusto sistema de transparência é, portanto, crucial para assegurar a 

implementação e eficácia de tal acordo. Como um dos procedimentos regras, as disposições 

de transparência são também guiadas pelos princípios da Convenção e do Acordo de Paris. No 

entanto, existe debate sobre se as disposições de transparência devem ser guiadas por todos os 

princípios ou alguns na academia e alguns nas negociações internacionais sobre mudanças 

climáticas (WANG, GAO, 2018, p. 254). 

Questões sobre ética e justiça têm sido fatores centrais para o debate sobre o clima 

desde o início de seu destaque como causa de urgência, incluindo discussões sobre direitos e 

responsabilidades de governos, corporações e indivíduos. Em tais termos, podemos afirmar 

que o princípio mais amplamente citado e discutido do regime climático é o princípio 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e respectivas capacidades. Compreender os 

preceitos e os avanços de tal princípio é essencial para formar uma base para o estudo do 
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próximo capítulo que é a questão da transferência tecnológica ambiental internacional, em um 

contexto de mudanças climáticas. O PRCDRC faz uma balança de equilíbrio para discutir as 

responsabilidades e as assimetrias entre os Estados que compõe os documentos de relevância 

em âmbito climático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA AMBIENTAL 

INTERNACIONAL RELACIONADA ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

 

No âmbito das mudanças climáticas, o interesse em conseguir um marco equitativo 

para a cooperação de longo prazo exerce papel bastante significativo no debate referente à 

tecnologia. Assim, algumas medidas de suporte financeiro e tecnológico serão indispensáveis 

para tal propósito. O tema da tecnologia é relevante nas discussões da UNFCCC, considerado 

não somente como elemento de tratamento diferenciado para os países em desenvolvimento, 

mas também no contexto da verdadeira mudança tecnológica que exige o desafio mundial das 

mudanças climáticas. 

O termo "transferência de tecnologia" é usado com muita frequência na mudança 

climática e nas suas negociações relacionadas. Uma gama de definições foi dada à 

transferência de tecnologia com potencial de mitigação e adaptação ao clima. Até agora, os 

próprios acordos sobre alterações climáticas, não deram uma definição ao termo 

"transferência de tecnologia". As partes interessadas, particularmente os principais 

intervenientes e os grandes protagonistas e tomadores de decisões políticos, têm uma 

percepção diferente deste conceito. Por exemplo, alguns países da OCDE (Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Económico) consideram o conceito como uma forma de 

cooperação internacional em tecnologia, enquanto a maioria dos países em desenvolvimento 

considera a expressão "transferência de tecnologia", como um reflexo da obrigação de 

solidariedade e assistência entre os Estados (CHEN, 2013, p. 10-11).  
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Na prática, é difícil definir a transferência tecnológica internacional com indicadores 

mensuráveis que poderiam ser usados para identificar, racionalizar e avaliar os desempenhos 

específicos em casa situação. A discrepância em curso nas definições é indicativa de alguma 

tensão neste sentido, portanto, é muito importante eliminar o desacordo sobre o conceito e 

introduzir uma definição normativa, pragmática e confiável, a fim de promover a coordenação 

e cooperação (CHEN, 2013, p. 12).  

Em relação à transferência tecnológica dentro dos documentos internacionais 

relacionados às mudanças climáticas, destaca-se um conceito que reflete os anseios presentes 

na pesquisa, qual seja o conceito adotado pelo IPCC, conforme se verifica, de acordo com o 

Relatório do IPCC 2001, transferência de tecnologia é definida como:  

Um amplo conjunto de processos que abrange os fluxos de know-how, 

experiência e equipamentos para mitigação e adaptação ao clima mudar 

entre diferentes partes interessadas, como governos, entidades do setor 

privado, instituições financeiras, ONGs e instituições de pesquisa / 

educação. O termo amplo e inclusivo 'Transferência' abrange difusão de 

tecnologias e tecnologia cooperação entre e dentro dos países. Abrange a 

transferência de Processos de EST entre países desenvolvidos, países em 

desenvolvimento e países com economias em transição, entre países 

desenvolvidos países, entre países em desenvolvimento e entre países com 

economias em transição. Compreende o processo de aprendizagem para 

entender, utilizar e replicar a tecnologia, incluindo a capacidade de escolher 

e adaptar às condições locais e integrar com tecnologias indígenas (IPCC 

Report 2001, WGIII, Chapter 1.2, “Basic Concepts”). 

 

A transferência tecnológica será abordada e analisada com o intuito de verificar se é 

um instrumento de efetivação do princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e suas respectivas capacidades, gerando, consequentemente, uma justiça 

climática, para tanto, procura-se estabelecer sua ocorrência, modo de produção, 

compartilhamento e financiamento. 

 

3.1 Transferência e inovação tecnológica: uma questão de colaboração dentro das 

mudanças climáticas 

 

As implicações do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

suas respectivas capacidades, possui como objetivo principal a realização do desenvolvimento 

sustentável, como paradigma econômico, social e ambiental. Ou seja, as repercussões desse 

princípio visam tanto proteger o meio ambiente como buscar cooperação para o 

desenvolvimento (PENTINAT, 2004, p. 192/194). 
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Conforme Brewer (2011), utilizamos o termo “tecnologia” de forma abrangente dentro 

desta pesquisa, utilizado não apenas para se referir a bens tangíveis, por exemplo, hardware de 

computador, é usado em literatura acadêmica para incluir elementos intangíveis das atividades 

das organizações como conhecimento aplicado, ademais, o termo é usado para incluir o 

conhecimento gerencial na engenharia processos de produção e também de maneira mais 

geral nos processos de gerenciamento (p. 517-518). 

Dentro dos relatórios formulados pelo IPCC é possível verificar a sigla "ESTs" em 

diversos momentos e pareceres, a mencionada sigla que diz respeito às "tecnologias sonoras 

climáticas”, também denominadas tecnologias relacionadas ao clima, tecnologias favoráveis 

ao clima e responsáveis pelo clima, são frequentemente usados de forma intercambiável, 

todavia, não há uma especificação exata do que constitui uma tecnologia de som climático, 

sendo o termo referido pelo IPCC como uma referência geral de tecnologia ligada ao clima 

(CHEN, 2013, p. 14). 

Com um conceito inclusivo, as tecnologias relacionadas ao clima, quando verificadas 

dentro dos documentos elaborados pelo IPCC, bem como a transferência de tecnologia, 

compreendem duas categorias principais: tecnologias de mitigação e tecnologias de 

adaptação. Na mitigação as tecnologias se concentram em desacelerar a mudança climática e 

incluem principalmente tecnologias de conservação, tecnologias de energia renovável e 

produção limpa. As tecnologias de adaptação, ao mesmo tempo em que lidam com os efeitos 

das alterações climáticas, relacionam-se com os setores chave do clima como a agricultura, 

silvicultura, biodiversidade, a gestão dos oceanos e saúde (CHEN, 2013, p. 13). A tecnologia 

de mitigação e adaptação às mudanças climáticas deve ser uma tecnologia capaz de fomentar 

o desenvolvimento sustentável. 

 Do ponto de vista da transferência de tecnologia dinástica, a mitigação tem como 

objetivo reduzir as emissões de GEE, nas quais o mercado de carbono apresenta um papel 

central. No entanto, as tecnologias de adaptação ocorrem principalmente como resultado de 

objetivos de desenvolvimento e intervenções do governo para o bem coletivo. Além disso, as 

tecnologias de adaptação geralmente tratam de questões específicas do local, e os supostos 

benefícios são mais particulares em comparação com a mitigação, situação em que as 

tecnologias devem beneficiar todo o mundo (CHEN, 2013, p. 13). 

Apesar de existirem algumas diferenças em relação a alguns aspectos, tecnologias de 

mitigação e tecnologias de adaptação são tratadas uniformemente no contexto da UNFCCC, 

caso contrário, a faixa de questões, relacionadas a elas, tornar-se-iam muito soltas, vagas e 

indeterminadas. A mitigação é essencial e a adaptação é inevitável (CHEN, 2013, p. 18). 
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A transferência de tecnologia é resultado de ações tomadas por vários interessados, 

conceituados internacionalmente como “stakeholders” 13. Os principais interessados incluem 

desenvolvedores, proprietários, fornecedores, compradores, receptores e usuários de 

tecnologia (tais como empresas privadas, empresas estatais e consumidores individuais), 

financistas e doadores; governos; instituições internacionais; ONGs e grupos comunitários.  

Alguma tecnologia é transferida diretamente entre agências governamentais ou 

totalmente dentro de empresas verticalmente integradas, mas cada vez mais os fluxos de 

tecnologia dependem também da coordenação de múltiplas organizações, como redes de 

provedores de serviços de informação, consultores de negócios e empresas financeiras 

(CHEN, 2013, p. 7).  

Em que pese o diferente nível de desempenho e papel entre as partes interessadas na 

transferência de tecnologia, há necessidade de parcerias entre as partes para a criação de 

transferências bem-sucedidas. Os Governos podem facilitar tais parcerias. 

A necessidade de uma cooperação internacional em torno das tecnologias ambientais 

são um dos principais requisitos para se alcançar os objetivos dos acordos climáticos. Isto 

porque a mudança climática configura-se como um problema global, cuja solução não pode 

ser alcançada através de esforços individuais de qualquer Estado ou pequeno grupo de 

Estados, sua solução recai em problemas de ação coletiva (ARAÚJO, 2017, p. 27).  

As tecnologias ambientais são em grande parte desenvolvida em países de maior 

desenvolvimento tecnológico como os EUA, União Europeia e mais recentemente na China. 

É importante que esses avanços ambientais sejam difundidos tanto entre esses países quanto 

para os países de menor desenvolvimento tecnológico, uma vez que a diminuição dos GEE 

deve ocorrer em nível global e não apenas nacional tendo em vista as consequências e o 

caráter internacional dos problemas ambientais (FALCÃO, D`AVIGNON, 2019, p. 11). 

O processo de transferência tecnológico está sensivelmente atrelado à inovação 

tecnológica, tendo em vista que um sustenta o outro, porquanto necessário inovar para tornar 

essa tecnologia interessante para difusão. A cooperação tecnológica inclui o intercâmbio de 

conhecimento técnico entre os principais sujeitos internacionais (Estados e organizações) para 

o acesso à tecnologia, e também o compartilhamento de informação e experiência entre outros 

sujeitos internacionais (empresas e indivíduos) para a implementação da tecnologia. Esta 

 
13 Na tradução livre, “acionistas”, a teoria dos stakeholders foi proposta pela primeira vez nos trabalhos de 

Freeman (1984; 1990). Para ele, conceitua-se stakeholders como o conjunto de grupos ou pessoas interessados 

direta ou indiretamente na realização dos objetivos da organização, quais sejam: empregados, acionistas, 

clientes, investidores, fornecedores, governo, entre outros (FREEMAN e CLARKSON, 1995; FREEMAN, 

1984). Disponível em: < http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_076.pdf>. Acesso em 12 out. 2019.  

http://www.inovarse.org/sites/default/files/T16_076.pdf
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troca de experiências também serve para colaborar com a inovação e desenvolvimento de 

tecnologias, a partir da informação sobre como elas funcionam na prática (ARAÚJO, 2017, p. 

21). 

A cooperação internacional é entendida como um dos princípios do direito 

internacional ambiental, especialmente quando o assunto é relacionado às mudanças 

climáticas, situação que reflete, inclusive, o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, a solidariedade e cooperação são marcos fundamentais para um avanço em 

nível internacional em “combate” as mudanças do clima.  

A cooperação é um princípio refletido em muitos tratados internacionais, de modo que 

o dever de cooperar é afirmado em praticamente todos os acordos ambientais internacionais 

de aplicação bilateral, regional e global, tendo como dois exemplos o Princípio 24 da 

Declaração de Estocolmo de 1972 – que reflete um compromisso político geral para a 

cooperação internacional em questões relativas à proteção do ambiente – e o Princípio 27 da 

Declaração do Rio de 1992 – que afirma que os Estados devem cooperar de boa fé e num 

espírito de parceria para o aprimoramento do direito internacional no âmbito do 

desenvolvimento sustentável (ARAÚJO, 2017, p. 25). 

Como uma das especificações da “cooperação internacional”, tem-se a “cooperação 

internacional em matéria de tecnologia”, ou simplesmente “cooperação tecnológica”, que 

engloba a transferência de tecnologia e a inovação tecnológica. Em relação à “transferência de 

tecnologia”, este é um termo utilizado frequentemente, mas com pouca atenção ao que 

realmente significa. Em termos gerais, a transferência de tecnologia descreve a comunicação 

específica de um corpo de conhecimento consagrado através de uma transação particular, que 

compreende uma sequência integrada de transações comerciais ou não comerciais, que podem 

incluir o seguinte: a concessão ou cessão de direitos de propriedade industrial; a comunicação 

de conhecimento técnico em forma de documentário ou fornecimento de serviços; assistência 

na colocação em funcionamento de uma usina industrial; a venda ou a locação de máquinas 

ou a prestação de serviços em relação à venda ou locação de máquinas; prestação de serviços 

para ajudar no recrutamento e formação de pessoal e as instituições de procedimentos 

gerenciais e contábeis; prestação de serviços em relação à comercialização e distribuição do 

produto da usina (ARAÚJO, 2017, p. 27).  

No contexto dos acordos ambientais internacionais, a transferência de tecnologia 

poderia incluir cada um destes aspectos, bem como projetos de infraestrutura maiores e 

tecnologias e serviços relacionados especificamente ao conhecimento ambiental (SANDS, 

2003, p. 250-262). 
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A cooperação tecnológica ambiental é um termo que adota tanto a inovação 

tecnológica quanto a transferência de tecnologia, existindo uma linha tênue entre os dois 

termos. Pode-se afirmar que a ideia de cooperação tecnológica mantém uma relação próxima 

com a ideia de cooperação para o desenvolvimento, uma vez que a adoção de disposições 

relacionadas com a tecnologia é uma expressão da disposição dos Estados de cooperar 

internacionalmente para reparar ou reduzir a distribuição assimétrica das capacidades 

científicas e tecnológicas no mundo. Isso porque a separação feita entre países desenvolvidos 

e países em desenvolvimento está associada a um maior ou menor acúmulo de conhecimentos 

tecnológicos, que poderia na visão de alguns, deixar certos países “à frente” de outros.  

As habilidades para a formulação e geração de novas tecnologias, bem como para 

adquirir e adaptar com sucesso tecnologias de fontes externas e internas é determinantemente 

crucial para um país ser capaz de competir com sucesso. Embora isso se aplique a todos os 

países, é evidente que a transferência de tecnologia de fontes estrangeiras e de institutos de 

pesquisa internacionais e nacionais representa uma fonte potente de informação tecnológica, 

particularmente para os países em desenvolvimento. “O desafio é estabelecer e manter um 

acesso efetivo a essa informação e desenvolver mecanismos para implantá-la efetivamente em 

uma economia” (ARAÚJO, 2017, p. 75-77). 

Quando tratamos da cooperação internacional de tecnologia ambiental dentro das 

questões relacionadas às mudanças climáticas o assunto torna-se ainda mais sensível, 

primeiro, porque tecnologias amigáveis ao clima não são automaticamente transferidas para o 

desenvolvimento, em segundo lugar, a transferência não ocorre como instituição de caridade, 

mas com base em interesses e responsabilidades comuns, devido à complexidade envolvida, 

as barreiras presentes neste processo tendem a serem formidáveis multidimensionais e difíceis 

de detectar. Por exemplo, diferentes partes interessadas envolvidas na transferência de 

tecnologia percebem essas barreiras de maneira diferente. Portanto, é um desafio realizar uma 

análise aprofundada desse tópico interdisciplinar de uma maneira abrangente, prudente e 

construtiva (CHEN, 2013, p. 7-9). 

Em geral, o artigo 4 da UFCCC reflete o princípio da cooperação, embora não exista 

referência à “cooperação tecnológica”. Em muitas ocasiões, a cooperação e a transferência 

tecnológica andam juntas, por exemplo, em diplomacia econômica e tratados internacionais. 

No entanto, eles são essencialmente diferentes quando se trata de clima e tecnologias de 

mitigação e adaptação. Primeiro, enfatiza-se que todas as partes cooperantes se beneficiam 

desta cooperação, o processo mais válido e de sucesso, nesse sentido, geralmente envolve 

parcerias entre empresas em um ambiente comercial.  
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Importante distinguir cooperação tecnológica de transferência de tecnologia. Durante 

as negociações sobre o sucessor do Protocolo de Kyoto, havia propostas para substituir o 

termo transferência de tecnologia pela cooperação tecnológica. Por exemplo, a Organização 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento Industrial (ONUDI) e o Conselho Empresarial 

Mundial para o Desenvolvimento Sustentável (WBCSD) afirmaram que: “Construir parcerias 

de cooperação entre aqueles que possuem tecnologia e aqueles que precisam tornam essa 

troca mais eficaz, se existe cooperação tecnológica ou transferência de tecnologia, o processo 

certamente precisa ser atraente para ambas as partes”. O ponto chave é qual é o melhor para 

alcançar os objetivos da mudança climática propostos pela UNFCCC, o termo “transferência 

de tecnologia” reflete o papel do governo e da natureza pública das tecnologias climáticas que 

se tornam mais ou menos obscurecidas pelo regime tradicional de “oferta e demanda” 

implícito no termo “tecnologia por cooperação" (CHEN, 2013, p. 33-35). 

O princípio da cooperação possui importante impacto na transferência de tecnologia 

climática, o princípio inclusivo da cooperação não é mais simplesmente destinado à 

prevenção de danos nos estados vizinhos, mas no desenvolvimento sustentável (social e 

econômico) de toda a comunidade mundial, especialmente para os países em desenvolvimento 

(CHEN, 2013, p. 7-9). 

Importante mencionar que a UNFCCC exige uma troca "aberta" de tecnologia em 

formação. A troca de informações tecnológicas ocorre como resultado de um aumento do 

nível de exposição de um país a essas informações. Portanto, os governos desempenham papel 

crucial no desenvolvimento de diferentes canais e caminhos para garantir que as informações 

corretas cheguem àqueles que realmente precisam. Muitos aspectos diferentes precisam ser 

levados em consideração, por exemplo, o estabelecimento de estruturas institucionais para 

amplo compartilhamento de informações e coordenação das autoridades centrais e regionais 

quando as informações relacionadas às mudanças climáticas são divulgadas, garantindo 

transparência e eficiência (CHEN, 2013, p. 34-36). 

 

3.2 A transferência tecnológica inserida nos documentos internacionais e as orientações 

da UNFCCC 

 

Através da politização e da busca de um modelo de governança para as questões 

relacionadas com o clima começaram os conflitos e as negociações entre os blocos de Nações 

para defesa de seus respectivos interesses, especialmente, de conteúdo econômico 
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(CONTIPELLI, 2018).  

Pode-se dizer, em termos jurídicos, que o reconhecimento da importância da relação 

entre o desenvolvimento tecnológico de um Estado, - especialmente quando referente ao setor 

energético, bem como a difusão dessas tecnologias - e as mudanças climáticas tem 

acompanhado a evolução do tratamento internacional da própria questão ambiental, “(...) 

desde o que se tem por seu marco inicial, a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano, realizada em Estocolmo (...)” (BATISTA, 2017). 

Dentro da Conferência das Nações Unidas em Ambiente e Desenvolvimento, ocorrida 

no Rio de Janeiro - Brasil, em 1992, existe a formulação da Agenda 21 (ONU, 1993), que 

dispõe em seu capítulo 34, sobre a transferência de tecnologia, cooperação e capacidade 

ambientalmente saudável, apela ao acesso à informação científica e técnica, promoção de 

projetos de transferência de tecnologia, promoção de tecnologias de domínio público, 

capacitação, direitos de propriedade intelectual e parcerias tecnológicas de longo prazo entre 

fornecedores e receptores de tecnologia. Aponta, ainda, que a cooperação tecnológica envolve 

esforços conjuntos das empresas e governos, fornecedores de tecnologia e seus destinatários. 

Portanto, tal cooperação implica um processo interativo envolvendo o governo, o setor 

privado e as instalações de pesquisa e desenvolvimento para garantir os melhores resultados 

possíveis da tecnologia. 

As evidências científicas que surgiram acerca das questões antropogênicas, como 

fonte de interferência no aquecimento do planeta e as divergências para uma postura global 

acerca das mudanças do clima deram início a um processo de negociação para o 

estabelecimento de uma resposta em âmbito mundial, através da definição de compromissos 

apropriados entre as nações. Em 1992, na Cúpula da Terra realizada no Rio de Janeiro 

(Brasil), foi adotada a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática – 

UNFCCC -, determinando: os quadros necessários para a estabilização das concentrações de 

gases de efeito estufa na atmosfera, com o fim de evitar as interferências antrópicas que 

coloquem em risco o sistema climático; e os prazos e mecanismos de adaptação dos 

ecossistemas à mudança climática, para promoção do desenvolvimento sustentável 

(CONTIPELLI, 2018, p. 87). 

A transferência de tecnologia para as mudanças climáticas tem recebido muita atenção 

de diversas formas, através dos fóruns internacionais e das reuniões associadas à UNFCCC e 

protocolo de Kyoto (BREWER, 2011, p. 515). 

A UNFCCC é a estrutura do tratado internacional que rege os esforços globais para 

combater as alterações climáticas. Este tratado usa uma estrutura de desenvolvimento 
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centrada no Estado para seu arcabouço legal e político de deveres e direitos, sendo a unidade 

de análise do Estado, tanto para a mitigação climática como para a adaptação. A UNFCCC 

também cria uma linha entre os Estados partes de fornecer apoio tecnológico e financeiro para 

as mudanças climáticas (SHABALALA, 2019, p. 48). 

A UNFCCC foi construída sobre o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e suas respectivas capacidades, segundo a qual os países desenvolvidos devem 

agir de forma mais ampla e econômica, tendo em vista que foram reconhecidos como os 

contribuintes responsáveis pelo problema das mudanças climáticas, pelo menos de forma mais 

efetiva que os outros grupos de países. Essa divisão de países é especificamente estabelecida 

na classificação da UNFCCC de países entre o Anexo I e não-Anexo, situação que desdobrada 

dentro do Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris (SHABALALA, 2019, p. 49-50). 

As decisões estabelecidas com fundamento na UNFCCC são discutidas e 

aprovadas durante as Conferencias das partes e materializadas em diferentes 

documentos, entre os quais destacamos o Protocolo de Kyoto (Japão, 1997), 

que ratificado por 184 países, configura um acordo para redução do total de 

emissões de gases de efeito estufa a uma media a 5,2% aos níveis 

correspondentes a 1990, com determinação de marcos legais vinculantes, o 

que inclusive levou a países como Estados Unidos e Austrália a se retirarem 

de tal Protocolo. Enquanto a Convenção declara a necessidade de 

estabilização das emissões de gases de efeito estufa, o Protocolo obriga a 

cumprir os compromissos assumidos, reconhecendo que os países 

desenvolvidos são os principais contribuintes dos altos níveis de GEE 

presentes atualmente na atmosfera como consequência de mais de 150 anos 

de atividade industrial, o que permite atribuir-lhes maiores encargos na 

solução da questão, nos termos do denominado “princípio das 

responsabilidades comuns mas diferenciadas”, é dizer, a capacidade para 

responder ao problema da mudança climática deve ser compartilhada, mas 

de acordo com as contribuições históricas e atuais de cada nação 

(CONTIPELLI, 2018, p. 88-89). 

 

A tecnologia, desde o estabelecimento da UNFCCC, tem sido central para as 

discussões sobre mitigação das mudanças climáticas, situação que se apresenta em diversos 

momentos durante as realizações das COPs, a primeira dispõe acerca da cooperação 

tecnológica para enfrentar o processo consultivo de mudança climática sobre transferência de 

tecnologia, COP 4, como parte do Plano de Ação de Buenos Aires, foi decidido dar um 

impulso à questão tecnológica, estabelecendo um processo consultivo sobre transferência de 

tecnologia com o objetivo de fazer recomendações sobre uma estrutura para ações 

significativas e eficazes para melhorar a implementação do artigo 4.5 da UNFCCC. Como 

parte do processo consultivo, foram organizados workshops regionais e consultas informais, 

gerando vários documentos técnicos de base, documentos nacionais e informações úteis 

(TERI, 2009 apud TWN, 2008, p. 10).  
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Além disso, o processo pôde recorrer às informações e análises contidas nas 

submissões das Partes e, em particular, ao Relatório Especial do IPCC sobre Questões 

Metodológicas e Tecnológicas na Transferência de Tecnologia. Esse processo culminou na 

adoção de uma Estrutura de Transferência de Tecnologia para ações significativas e efetivas 

para melhorar a implementação do Artigo 4.5. 

O Artigo 4.5 da UNFCCC afirma: 

As partes dos países desenvolvidos e outras partes desenvolvidas O Anexo II 

deve tomar todas as medidas práticas para promover, facilitar e financiar, 

conforme adequado, a transferência ou o acesso a tecnologias e instrumentos 

respeitadores do ambiente para as outras Partes, particularmente os países 

em desenvolvimento, para que possam implementar as disposições da 

Convenção. Nesse processo, as Partes que são países desenvolvidos apoiarão 

o desenvolvimento e o aprimoramento das capacidades e tecnologias 

endógenas das Partes países em desenvolvimento. Outras Partes e 

organizações em posição de isso também pode ajudar a facilitar a 

transferência de tais tecnologias. 

 

O Artigo 4.5 da UNFCCC é citado como uma cláusula clássica que requer 

transferência de tecnologia para a mitigação e adaptação em resposta às mudanças climáticas, 

e foi colocado no centro do sistema de compromisso de transferência de tecnologia. Em 

primeiro lugar, o compromisso de transferência de tecnologia depende principalmente dos 

esforços das Partes, esse compromisso, em essência, difere da transferência geral de 

tecnologia, compromisso compartilhado por todas as Partes. O Artigo 4.5 destaca a liderança 

dos países desenvolvidos exigindo que eles tomem medidas "praticáveis" para promover a 

transferência de tecnologia para países em desenvolvimento. O artigo 4.5 utiliza de forma 

frequente os termos "promover" e "facilitar" (CONTIPELLI, 2018). 

Em segundo lugar, a obrigação de solidariedade e assistência à transferência de 

tecnologia é uma obrigação relativa, conforme indicado pela qualificação “conforme 

apropriado” disposto no artigo 4.5 da Convenção, prevendo que países desenvolvidos 

cumpram seus compromissos de transferência de tecnologia, onde for aplicável ou relevante. 

Isso implica que o compromisso está condicionado a desenvolvimento tecnológico e do meio 

ambiente em um país em particular. No sentido jurídico, o compromisso concreto de 

transferência de tecnologia está sujeito às leis nacionais. Até certo ponto, é de alguma maneira 

perigoso interpretar e implementar disposições que são formuladas em termos tão vagos 

(CONTIPELLI, 2018).  

O Relatório Especial do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas 

(IPCC) dispõe acerca do aquecimento global de 1,5 °C e é o texto científico mais importante 

sobre às mudanças climáticas, devendo orientar a tomada de decisões dos governos no 
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aprimoramento de seus compromissos climáticos nacionais em relação ao Acordo de Paris, 

acordo que será tratado mais a frente quando relacionado a transferência tecnológica. 

Foi estabelecido em 1988, conjuntamente, pela Organização Meteorológica Mundial e 

pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o IPCC (Intergovernmental Panel 

on Climate Change – sigla em inglês) - constituído por cientistas de diversos países e áreas de 

conhecimento, com três objetivos: (i) avaliar as informações científicas existentes sobre a 

mudança do clima, (ii) avaliar os impactos ambientais e socioeconômicos da mudança do 

clima e (iii) formular estratégias de resposta. O IPCC reúne as mais importantes fontes de 

informação científica e técnica sobre as mudanças climáticas globais. Seus relatórios servem 

de base para as políticas globais sobre a mudança do clima. Seu foco de atenção é sobre o 

efeito dos gases de efeito estufa sem se preocupar com a origem deles, ao contrário da 

Convenção do Clima que objetiva controlar as emissões antrópicas14.  

 O gráfico abaixo15 demonstra a temperatura média global da superfície e o 

aquecimento antropogênico estimado: 

 
14 Informações retiradas no site oficial do IPCC < https://www.ipcc.ch/sr15/graphics/#cid_457>. Acesso em 08 

mai 2018. 
15 Gráfico e resumo para os Formuladores de Políticas do Relatório Especial sobre Aquecimento Global de 1.5ºC 

(SR15) está disponível em <http://www.ipcc.ch/>. 
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No gráfico acima restou observado a temperatura média global da superfície (GMST, 

linha cinza até 2017, dos conjuntos de dados HadCRUT4, GISTEMP, Cowtan-Way e NOAA) 

e o aquecimento global antropogênico estimado (linha laranja sólida até 2017, com 

sombreamento laranja indicando avaliado faixa provável). A seta tracejada laranja e a barra de 

erro laranja horizontal mostram, respectivamente, a estimativa central e o provável intervalo 

de tempo em que 1,5 ° C é atingido, se a taxa atual de aquecimento continuar. A pluma cinza 

à direita do painel à mostra o provável alcance das respostas de aquecimento, computadas 

com um modelo climático simples, a um caminho estilizado (futuro hipotético) no qual as 

emissões líquidas de CO2 (linha cinza nos painéis b e c) declinam em linha reta linha a partir 

de 2020 para atingir a net zero em 2055 e forçar radiações líquidas não-CO2 (linha cinza no 

painel d) aumenta para 2030 e, em seguida, diminui. A pluma azul no painel a) mostra a 
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resposta a reduções mais rápidas das emissões de CO2 (linha azul no painel b), atingindo o 

zero líquido em 2040, reduzindo as emissões cumulativas de CO2 (painel c). A pluma roxa 

mostra a resposta às emissões líquidas de CO2 diminuindo para zero em 2055, com o 

forçamento líquido não-CO2 permanecendo constante após 2030. As barras de erro verticais à 

direita do painel a) mostram as faixas prováveis (linhas finas) e tercis centrais (33 - 66º 

percentis, linhas grossas) da distribuição estimada do aquecimento em 2100 sob essas três 

vias estilizadas. As barras de erro pontilhadas verticais nos painéis b, c e d mostram a faixa 

provável de emissões de CO2 líquidas globais anuais e acumuladas históricas em 2017 (dados 

do Global Carbon Project) e de forças radiativas líquidas não-CO2 em 2011 da AR5, 

respectivamente. Os eixos verticais nos painéis c e d são dimensionados para representar 

efeitos aproximadamente iguais no GMST. (1.2.1, 1.2.3, 1.2.4, 2.3, Figura 1.2 e Material 

suplementar do Capítulo 1, Caixa 2 entre capítulos no Capítulo 1) (IPCC, 2018). 

Em virtude das alterações já provocadas e as possíveis de serem provocadas pelas 

emissões antrópicas dos gases de efeito estufa, a Convenção do Clima reconhece a 

necessidade de se adequar o caminho tecnológico para o futuro de modo a estabilizar as 

concentrações desses gases num patamar seguro. O ponto essencial é que os países 

industrializados tiveram uma trajetória de crescimento econômico que não poderá servir como 

modelo para os países em desenvolvimento. O conhecimento atual mostrou as falhas do 

processo e começou a revelar a ameaça do aquecimento global acompanhado de todas as suas 

consequências (ARAÚJO, 2017, 69-72). 

As ações antrópicas, decorrentes da industrialização e consumo insustentáveis, têm 

provocado alterações em todo o globo, conforme tratado, inclusive, vastamente no primeiro 

capítulo. Para tratar os problemas ambientais, as nações, no final do século passado passaram 

a considerar a relevância da cooperação e da solidariedade entre os povos para as questões 

ligadas ao meio ambiente e, especialmente, aquelas que se referem às mudanças climáticas. 

Nesse cenário, importantes instrumentos normativos prestigiaram o princípio das 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas e suas respectivas capacidades, como corolário 

do reconhecimento da responsabilidade histórica dos países desenvolvidos e das necessidades 

e circunstâncias especiais dos países em desenvolvimento (ARAÚJO, 2017, 67-69).  

O Protocolo de Kyoto, complementar à UNFCCC, tenta operacionalizar o princípio 

mencionado, fixando metas de redução de emissão de gases que aceleram o efeito estufa e 

mecanismos de cumprimento das obrigações, de forma distinta para as Partes signatárias, 

outrossim, arroladas no primeiro capítulo. 

A responsabilidade é comum porque os gases de efeito estufa são misturados 



55 

completamente na atmosfera em cerca de aproximadamente duas semanas e, então, não é 

possível atribuir diretamente as emissões aos países que lhes deram origem. Além disso, a 

responsabilidade é diferenciada porque alguns Estados são mais responsáveis pela causa do 

aquecimento global do que outros. Isso ocorre devido a diferenças de tamanho, população e 

nível de desenvolvimento e, nesta parte é inserido o termo “suas respectivas capacidades”, 

levando-se em consideração a capacidade subjetiva, econômica, mercado, desenvolvimento 

humano, de cada Estado (LIMA, 2009, p. 172). 

Nesse sentido o artigo 4°, inciso 2°, da UNFCCC descreve os compromissos distintos 

dos países do anexo I (países desenvolvidos e aqueles que estão em transição para uma 

economia de mercado).  

Uma categorização diferencial para os países em desenvolvimento - sejam eles assim 

classificados por renda, emergente o em transição - é o pano de fundo para os debates atuais 

sobre quais os países que são obrigados a dar os primeiros passos para combater as mudanças 

climáticas e que devem ter um período de carência para iniciar este processo, tendo direito à 

assistência financeira dos países desenvolvidos para cumprir suas obrigações. Em que o 

debate, "renda média", "emergente", "industrializando", ou "recém-industrializado" são agora 

vistos por muitos países economicamente dominantes como concorrentes viáveis na economia 

internacional, em vez de merecedores de ajuda e suporte. Embora esta erosão de preocupação 

esteja quase completa em direito de instituições econômicas, situação semelhante corre agora 

na legislação ambiental, especialmente as relacionadas com as mudanças no clima, situação 

que se encontra em seus estágios iniciais (SHABALALA, 2019, p. 50). 

A importância da "transferência de tecnologia" também foi reconhecida no Protocolo 

de Kyoto à UNFCCC, onde o Artigo 10º dispõe: 

Cooperar na promoção de modalidades efetivas para o desenvolvimento, a 

aplicação e a difusão, e tomar todas as medidas possíveis para promover, 

facilitar e financiar, conforme o caso, a transferência ou o acesso a 

tecnologias, know-how, práticas e processos ambientalmente seguros 

relativos à mudança do clima, em particular para os países em 

desenvolvimento, incluindo a formulação de políticas e programas para a 

transferência efetiva de tecnologias ambientalmente seguras que sejam de 

propriedade pública ou de domínio público e a criação, no setor privado, de 

um ambiente propício para promover e melhorar a transferência de 

tecnologias ambientalmente seguras e o acesso a elas.  

 

A UNFCCC tenta estabelecer um marco normativo e institucional para lidar com o 

problema em questão, deixando para depois a adoção de medidas mais concretas para esse 

efeito (RUIZ, 2008, p. 33). 

Portanto, a Convenção não pode ser considerada apenas um documento legal, mas 
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também o mais importante fórum internacional para a discussão das questões ligadas à 

mudança climática. A UNFCCC inaugura o sistema de governança climática global:  

(...) a qual tem por finalidade investigar o potencial das relações que podem 

existir entre específicos níveis de governo e construir conexões entre 

distintas iniciativas (internacional, transnacional, nacional e subnacional), 

para assegurar o alcance de objetivos comuns relativos ao controle da crise 

climática contemporânea. Ressaltamos, então, que a UNFCCC determina as 

bases gerais para os trabalhos futuros que devem ser realizados para o 

enfretamento da mudança climática, transferindo a determinação de 

compromissos vinculantes específicos através de reuniões regulares das 

partes e a eventual adoção de protocolos substanciais (CONTIPELLI, 2018, 

p. 88). 

 

A UNFCCC contém disposições que exigem que todas as partes cooperem para 

promover o intercâmbio pleno, aberto e diligente de relevantes informações científicas, 

técnicas, jurídicas e socioeconômicas, relativas ao sistema climático e às mudanças 

climáticas. As partes da Convenção se comprometem a tomar todas as medidas possíveis para 

promover, facilitar e financiar a transferência ou o acesso a tecnologias ambientalmente 

seguras a outras partes, particularmente países em desenvolvimento, para lhes permitir a 

implementação das disposições da Convenção (CONTIPELLI, 2018).  

Depois do estabelecimento da Convenção, os países inicialmente se concentraram no 

desenvolvimento da compreensão de questões de tecnologia climática em nível global, esta 

inclusive, é uma questão que ainda está presente nos enfoques quando o assunto é mudança 

climática. Tecnologia refere-se à aplicação da ciência e engenharia para estudar problemas e 

fornecer soluções para superar as limitações físicas dos seres humanos, possuindo como papel 

fundamental a realocação de recursos (CHEN, 2013, p. 47). 

Outro momento importante, para as tratativas acerca das tecnologias em âmbito 

climático foi na COP 13, no Plano de Ação de Bali. O Plano de Ação de Bali estabeleceu o 

Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre Ação Cooperativa de Longo Prazo (AWG-LCA) com um 

mandato para focalizar os principais elementos da cooperação de longo prazo, incluindo 

transferência de tecnologia. Foi decidido um conjunto de ações para aprimorar a 

implementação da estrutura de transferência de tecnologia e foi acordado que essas atividades 

complementariam as ações da Estrutura de transferência de tecnologia. Além disso, quatro 

subtemas foram adicionados à estrutura de transferência de tecnologia como parte do tema do 

mecanismo: (a) financiamento inovador, (b) cooperação internacional, (c) desenvolvimento 

endógeno de tecnologias e (d) pesquisa e desenvolvimento colaborativos (P&D) (TERI, 2009 

apud TWN, 2008, p. 10).  

Talvez o marco mais significativo relacionado à cooperação tecnológica tenha sido a 
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COP 16, realizada em Cancun, onde o Mecanismo Tecnológico foi estabelecido para facilitar 

a implementação de ações aprimoradas no desenvolvimento e transferência de tecnologia para 

apoiar a mitigação e a adaptação às mudanças climáticas. Espera-se que o Mecanismo, entre 

outras questões, ajude a facilitar as ações para aprimorar o acesso à tecnologia e ao “know-

how”, compartilhar entre desenvolvedores e usuários finais a custos competitivos e garantir 

que as tecnologias disponíveis no domínio público sejam compartilhadas entre os usuários 

finais.  

O 5º relatório do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC), com 

volumes divulgados entre setembro de 2013 e outubro de 2014, serviu para nortear as 

negociações de um acordo durante a 21ª Conferência das Partes (COP21). Destaca-se que tais 

questões energéticas e climáticas estão inseridas nos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), sendo que o objetivo 7 se refere a assegurar o acesso confiável, 

sustentável, moderno e a preço acessível à energia para todos, enquanto que o objetivo 13 é 

voltado a tomar medidas urgentes para combater a mudança climática e seus impactos 

(ARAÚJO, 2017, p. 32).  

Quanto à questão tecnológica, o art. 70 da Agenda 2030 estabelece o Mecanismo de 

Facilitação de Tecnologia, uma parceria de Estados-membros, sociedade civil, setor privado, 

comunidade científica e entidades da ONU, composto pela Equipe de Trabalho Interagencial 

da ONU sobre Ciência, Tecnologia e Inovação (CTI) para os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS), o Fórum Multissetorial Colaborativo sobre CTI para os ODS e a 

plataforma online de entrada e mapeamento de informações sobre iniciativas, mecanismos e 

programas sobre CTI para os ODS (ONU, 2015) (ARAÚJO, 2017, p. 34-36). 

O desenvolvimento ambientalmente sustentável e, especificamente, a preocupação 

com a mudança do clima representa tipicamente um objetivo político de longo prazo que cada 

vez mais vem adquirindo maior prioridade nas agendas governamentais, principalmente a 

partir da formulação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável pela ONU em 2015. No 

entanto, seu alcance vai além do estabelecimento de acordos políticos, requer uma ampla 

gama de inovações e a gradativa mudança das instituições e das tecnologias de produção e 

consumo existentes. 

O documento juridicamente vinculativo no âmbito da Convenção Climática que irá 

suceder o Protocolo de Kyoto foi aprovado na COP21 em Paris, em dezembro de 2015: o 

Acordo de Paris para o Clima. Acordado por 195 nações, o Acordo de Paris pela primeira vez 

vincula todas as partes da Convenção, com base em suas responsabilidades históricas, atuais e 

futuras. Ele entrará em vigor após 55 países responsáveis por, pelo menos, 55% das emissões 
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globais terem depositado os seus instrumentos de ratificação. O acordo prevê que os países 

deverão elevar o financiamento climático anual para US$ 100 bilhões, a partir de 2020, e a 

cada cinco anos apresentar novos planos de ação climática para redução de emissões 

(Contribuição Nacionalmente Determinada), sempre mais ambiciosos que os anteriores, a fim 

de manter o aumento da temperatura média global em menos de 2°C acima dos níveis pré-

industriais, persistindo nos esforços para limitar o aumento em 1,5°C (ONU, 2016) 

(ARAÚJO, 2017, p. 37). 

Os amplos arranjos institucionais consideram a transferência de tecnologia uma 

ferramenta crucial para atingir objetivos ambientais específicos e um instrumento de base 

sólida para o melhor resultado global possível nesta área interdisciplinar, com graus variados 

de sucesso na prática A crescente importância da TIT é ainda mais evidente com as 

negociações pós-Kyoto e as negociações do Acordo de Paris (CHEN, 2013, p. 4-5). 

As Partes presentes no acordo de Paris, reconhecem a importância de dispor de 

abordagens não relacionados com o mercado que seja integrado, holísticas e equilibradas e 

que lhes auxiliem na implementação de suas contribuições nacionalmente determinadas, no 

contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, de maneira coordenada 

e eficaz, inclusive por intermédio, de mitigação, adaptação, financiamento, transferência de 

tecnologia e capacitação, conforme o caso. Essas abordagens devem ter como objetivos: 

Promover ambição em mitigação e adaptação; Reforçar a participação dos setores público e 

privado na implementação de contribuições nacionalmente determinadas; e Propiciar 

oportunidades de coordenação entre instrumentos e arranjos institucionais relevantes 

(CONTIPELLI, 2018).  

Conforme o acordo, as partes compartilham uma visão de longo prazo sobre a 

importância de tornar plenamente efetivo o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 

a fim de melhorar a resiliência à mudança do clima e reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa, ainda, observando a importância da tecnologia para a implementação de ações de 

mitigação e adaptação sob o mencionado acordo, e reconhecendo os esforços de aplicação e 

disseminação de tecnologias existentes, devem fortalecer sua ação cooperativa em matéria de 

desenvolvimento e transferência de tecnologias (Acordo de Paris, 2015) 16. 

 Fica estabelecido que seja fundamental acelerar, incentivar e possibilitar a inovação 

para contribuir a uma resposta global eficaz de longo prazo à mudança do clima e para 

promover o crescimento econômico e o desenvolvimento sustentável. Esse esforço será 

 
16 Acordo de Paris, 2015. Disponível em https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/Acordo-de-

Paris.pdf.  Acesso: 11 ago. 2018. 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/Acordo-de-Paris.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2016/04/Acordo-de-Paris.pdf
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apoiado, conforme o caso, entre outros pelo Mecanismo de Tecnologia e, por meios 

financeiros, pelo Mecanismo Financeiro da Convenção, de modo a promover abordagens 

colaborativas em pesquisa e desenvolvimento e facilitar para que países em desenvolvimento 

tenham acesso à tecnologia, em especial nas fases iniciais do ciclo tecnológico. Será prestado 

apoio, incluindo apoio financeiro, aos países em desenvolvimento para a implementação de 

tecnologias, inclusive para o fortalecimento da ação cooperativa em matéria de 

desenvolvimento e transferência de tecnologias em diferentes fases do ciclo tecnológico, com 

vistas a alcançar um equilíbrio entre o apoio destinado à mitigação e à adaptação, conforme 

disposições encontradas no documento do Acordo de Paris (CONTIPELLI, 2018). 

O principal diferencial do Acordo de Paris é que se baseia nas INDCs17 submetidas 

pelas Partes (até a COP21, 161 INDCs foram formalmente enviadas), de acordo com suas 

capacidades, envolvendo principalmente ações de mitigação e de adaptação. As contribuições 

submetidas pelas Partes passam a ser a base de suas ações, e deverão ser incrementadas a cada 

cinco anos a partir de 2020 para fomentar a ambição das ações de mitigação, adaptação, 

desenvolvimento e transferência de tecnologia, financiamento e capacitação (LIMA, 

ANTONIAZZI, 2016, p. 3-4). 

Ao envolver todos os países Parte da UNFCCC, o Acordo permite que todos 

contribuam conforme suas capacidades para o combate às mudanças do clima. A revisão 

periódica das contribuições nacionais, que passaram a se chamar NDCs (sigla em inglês para 

Contribuições Nacionalmente Determinadas) torna o Acordo de Paris dinâmico e vivo. 

Apesar de não ter uma meta absoluta de redução de emissões para todos os países, o 

que depende das contribuições caso a caso, o Acordo tem a meta de limitar o aumento da 

temperatura em, no máximo, 2°C e de unir esforços ao longo do tempo para chegar a, no 

máximo, 1.5°C. 

A transferência de tecnologia não é apenas a importação ou compra de máquinas e 

outros hardwares a taxas comerciais. Um aspecto central do desenvolvimento de transferência 

de tecnologia é o fortalecimento da capacidade local para que os países e instituições em 

desenvolvimento possam projetar e fabricar tecnologias que difundam suas economias 

 
17 Na preparação para a COP21, os países concordaram em delinear antecipada e publicamente quais seriam as 

suas contribuições para as questões relacionadas às mudanças climáticas e a redução de GEE. Elas são 

conhecidas como Intended Nationally Determined Contributions (INDCs), em português, a expressão pode ser 

traduzida como “Contribuições Pretendidas, Determinadas em Nível Nacional”. As INDCs refletem as ambições 

de cada país para a redução de emissões domésticas. A soma das INDCs de todos os países envolvidos é 

fundamental para determinar se acordo da COP 21 será capaz de colocar o mundo no caminho de uma economia 

de baixo carbono, que permita mitigar às alterações climáticas. A reunião das contribuições nacionais será a base 

do próprio acordo que emergirá do encontro. Disponível em <https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/o-

que-sao-as-indcs/>. Acesso em 8 set. 2019. 

https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/o-que-sao-as-indcs/
https://www.oeco.org.br/dicionario-ambiental/o-que-sao-as-indcs/
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regionais. Conforme reconhecido na Agenda 21, uma “massa crítica de capacidade de 

pesquisa e desenvolvimento é crucial para a disseminação e uso eficazes de tecnologias 

ambientalmente saudáveis e sua geração local” (SONI, et al. 2011, p. 74-75). 

A função socioambiental da tecnologia em um regime de mercado, e as leis privadas 

tradicionais, principalmente destinadas a reconhecer e assegurar o valor econômico da 

tecnologia pode representar um efeito restritivo. A legislação sobre alterações climáticas tem 

um papel central na promoção de tecnologias que são socialmente e ambientalmente eficazes 

(CHEN, 2013, p. 138). 

A transferência de tecnologia é parte integrante do diálogo internacional sobre o meio 

ambiente e desenvolvimento, a comunidade intergovernamental adotou grande variedade de 

disposições em acordos ambientais multilaterais (MEAs), incluindo os acordos sobre 

alterações climáticas. Complementando as metas de redução de emissão de GEE. A 

transferência de tecnologia serve para ajudar os Estados a cumprirem seus compromissos no 

âmbito das mudanças do clima internacional, com os países desenvolvidos tomando a 

liderança, até mesmo pela questão e discussão das suas respectivas capacidades (CHEN, 

2013, p. 4-5).  

A definição de tecnologia quando ligada especificamente as mudanças climáticas, 

possui implicações decisivas em como a transferência de tecnologia é percebida neste 

contexto, como um produto tecnológico do setor privado ou como uma mercadoria pública 

para o bem-estar climático, ou ainda, como um processo socioeconômico de aprendizado. O 

IPCC desenvolveu o conceito mais representativo de transferência de tecnologia nessa base, 

amplamente referido e aceito. À luz do IPCC, a transferência de tecnologia é um processo 

interdisciplinar e sistêmico. A definição do IPCC captura com sucesso o núcleo da 

transferência de tecnologia multifacetada e pode ajudar a atingir todo o potencial das 

tecnologias climáticas. No entanto, embora esta definição seja mais do que um conceito 

meramente formal, falta à operacionalidade necessária para atividades diretas no mundo real. 

Ademais, as tecnologias tratadas pela UNFCCC não são muito específicas e podem até ser 

consideradas ilimitadas (CHEN, p. 25).  

 

 

3.3 A emergência da tecnologia e sua transferência dentro das questões relacionadas 

com as mudanças climáticas 

 



61 

As alterações realizadas pelo homem no meio ambiente para dar espaço as grandes 

cidades e suas monumentais construções, os sistemas econômicos de incentivo as práticas de 

consumo insustentáveis, a combinação de compostos químicos danosos à fauna e à flora, bem 

como outros fatores de interferência direta no meio, evidenciam o impacto da presença 

humana para a natureza de forma generalizada (CLARO, 2012, p. 19). “Uma revolução 

tecnológica concentrada nas tecnologias da informação começou a remodelar a base material 

da sociedade em ritmo acelerado” (CASTELLS, 1999, p.39).  

O aumento da concentração de dióxido de carbono (CO2) na atmosfera converteu-se 

na principal contribuição à mudança do sistema climático. “No último milênio, as 

transformações na energia solar, as erupções vulcânicas e o aumento na concentração de gases 

de efeito estufa (GEE) na atmosfera tem sido os forçamentos climáticos mais relevantes” 

(CONTIPELLI, 2018, p. 85). 

A mudança climática é uma ameaça inequívoca à humanidade, que está ocorrendo 

mais rapidamente do que muitos cientistas e pesquisas previam. Em grande medida, a situação 

no que diz respeito ao clima é, atualmente, o resultado das escolhas tecnológicas que fizemos 

no passado, similarmente, o clima no futuro será em grande parte determinado pela tecnologia 

que escolhemos agora (CHEN, 2013, p. 4). Nesse contexto, ao confrontar a crise urgente e 

predominante da mudança climática, a tecnologia e a transferência tornam-se mais 

negociáveis. 

O clima terrestre médio mundial é determinado pela energia que provém do sol e pelas 

propriedades da Terra e da atmosfera, ou seja, a reflexão, absorção e emissão de energia 

dentro da atmosfera e na sua superfície. 

Tem-se produzido mudanças em vários aspectos da atmosfera e na superfície do 

planeta, que modificam o que se pressupõe em relação à energia mundial da terra, que podem 

mudar o clima. Entre essas mudanças está o aumento das concentrações dos gases de efeito 

estufa que servem principalmente para aumentar a absorção atmosférica da radiação emitida, 

e o aumento dos aerossóis - partículas ou gotas microscópicas presentes no ar que atuam para 

refletir ou absorver a radiação solar refletida e mudam as propriedades radiativas das nuvens. 

Essas mudanças originam um forçamento radiativo do sistema climático (CONTIPELLI, 

2018, p. 85). 

O aquecimento da atmosfera, na verdade, é a forma mais simples de poder eliminar o 

excedente de energia. Mas, um pequeno aumento na temperatura deve estar acompanhado por 

outras mudanças na cobertura das nuvens e nos modelos de ventos trazendo impactos no meio 

ambiente. 
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Dentro do meio ambiente tudo está interconectado, existindo um vínculo essencial 

entre fenômenos que afetam o ecossistema, por exemplo, o processo de deflorestação, 

desertificação e a mudança climática reduzem a capacidade de adaptação natural dos 

ecossistemas e consequentemente somos afetados por mais terremotos, ciclones, inundações e 

etc.  

Na definição das causas ambientais que originam o deslocamento forçado, a 

doutrina classifica: as de conteúdo antropogênico, ou seja, aquelas que 

derivam da atividade humana, como o desenvolvimento desequilibrado; e as 

geradas por catástrofes ambientais, que se subdividem em natural 

tecnológica e bélica. Embora tal divisão tenha grande aceitação acadêmica, 

coerência lógica e efeito didático, ousamos discordar de seus argumentos, 

uma vez que compreendemos o meio ambiente a partir de sua primeira lei, 

qual seja “tudo está inter-relacionado”, existindo, assim, um vínculo 

intrínseco entre fenômenos que atingem o ecossistema (CONTIPELLI, 2016, 

p. 32). 

 

A mudança climática representa um dos entraves ambientais mais urgentes e 

complexos da atualidade, exigindo uma cooperação internacional tanto no nível político 

quanto no nível da inovação tecnológica. Vários estudos elaborados pelo Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) evidenciam claramente que, para 

evitar os efeitos adversos da mudança do clima, devem ser desenvolvidas tecnologias que 

possam contribuir para mitigar as emissões antropogênicas de gases do efeito estufa (GEE). 

Nesse contexto, a inovação e a difusão de tecnologias ambientais desempenham um papel 

significativo na consecução da meta preconizada pelo IPCC de eliminar completamente os 

combustíveis fósseis até 2100 e de se alcançar um desenvolvimento sustentável (IPCC, 2014). 

O conceito de transferência tecnológica é de difícil definição, especialmente quando 

relacionada às mudanças climáticas, pois pode acontecer de muitas maneiras diferentes. No 

sentido original, refere-se à “difusão e adoção de tecnologia e conhecimento entre as partes, 

tipicamente empresas privadas, universidades, instituições financeiras, governos e 

organizações não-governamentais”. O modelo tradicional de transferência de tecnologia 

originada na década de 1950 foi baseada em investimento nos países em desenvolvimento, 

mas não compreendia muita capacidade interna construção e focado quase exclusivamente na 

aquisição de hardware e máquinas, sem levar em consideração o desenvolvimento de recursos 

humanos. A transferência ocorre predominantemente no mercado privado de duas formas: (1) 

internamente entre a sede e subsidiárias das EMNs, e (2) externamente entre empresas 

estrangeiras e domésticas. A transferência de tecnologia é um fator importante em alianças 

estratégicas, baseadas em investimentos estrangeiros, para manter uma vantagem competitiva 

mercado globalizado. Enquanto isso é também um dos principais pilares de apoio ao 
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intelectual sistema de propriedade (IP) (CHEN, 2013, p. 15-16). 

Para ser aplicada, a transferência de tecnologias depende de políticas econômicas e 

sociais, o que significa que as inovações produzidas por um país em um setor, 

conscientemente ou inconscientemente se tornará uma prática padrão para essa indústria em 

todo o mundo. No negócio tradicional, a transferibilidade da tecnologia foi originalmente 

baseada na mobilidade de elementos internacionais. Como parte desse processo dinástico, a 

tecnologia estava frequentemente ligada a outros elementos, como capital, produtos e recursos 

humanos (CHEN, 2013, p. 15-16). 

A transferência de tecnologia é um assunto importante nos debates sobre política de 

mudança climática, mas muitas vezes prova ser uma fonte de confusão. No geral, a confusão 

origina-se do fato de que não existe uniformidade, viável e compreensível da definição de 

transferência de tecnologia relacionada às mudanças climáticas. Na realidade, existem vários 

pontos de vista e interpretações do conceito de transferência de tecnologia: alguns são 

enraizados nos estatutos existentes, outros se desenvolveram a partir da prática no campo. 

O papel da transferência de tecnologia no enfrentamento da mudança climática para 

alcançar o objetivo final da UNFCCC18, conforme formulado no seu artigo dois, exigirá 

inovação tecnológica de forma célere e ampla, contando com uma transferência e 

implementação destas tecnologias, incluindo instrumentos para mitigação de emissões de 

gases de efeito estufa. A transferência de tecnologia para adaptação às mudanças climáticas é 

também um elemento importante para reduzir a vulnerabilidade dos Estados aos impactos 

caudados pela mudança do clima. 

Dentro do relatório do IPCC (2000), o termo "Transferência de Tecnologia" é 

relacionado com conceitos de "Cooperação Tecnológica" e "Difusão Tecnológica". O 

Relatório descreve o que é necessário em conexão com a transferência de tecnologia para 

lidar com as mudanças climáticas, examinar a adequação das atuais iniciativas de 

transferência de tecnologia em apoio à UNFCCC e coloca a discussão no contexto da agenda 

de desenvolvimento sustentável e do problema de escolhas de desenvolvimento (ARAÚJO, 

2017, p. 32-51). 

 
18 O objetivo final desta Convenção e de quaisquer instrumentos jurídicos com ela relacionados que adote a 

Conferência das Partes é o de alcançar, em conformidade com as disposições pertinentes desta Convenção, a 

estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera num nível que impeça uma interferência 

antrópica perigosa no sistema climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos 

ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima que assegure que a produção de alimentos não seja 

ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira sustentável (Artigo 2 do Decreto 

nº 2.652, de 1º de julho de 1998 que promulga a Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 

Clima, assinada em Nova York, em 9 de maio de 1992. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm>. Acesso em 05 mai 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D2652.htm
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As tecnologias climáticas ou tecnologias que tratam das mudanças climáticas, ou seja, 

que são favoráveis ao clima e receptivas ao clima, nem sempre é ambientalmente saudável. 

Por exemplo, as tecnologias para grandes usinas hidrelétricas são favoráveis ao clima, mas 

podem afetar o ambiente dos locais onde são implantadas. No entanto, supõe-se que as 

tecnologias climáticas sejam aplicadas de maneira a serem ambientalmente saudáveis. Além 

disso, as tecnologias climáticas implicam ambas as tecnologias para mitigação e adaptação às 

mudanças climáticas. A mitigação se concentra na redução das mudanças climáticas, 

enquanto a adaptação lida com os efeitos das mudanças climáticas. A cooperação tecnológica 

precisa, portanto, incentivar um desenvolvimento que seja favorável ao clima (mitigação) e 

responsivo ao clima (adaptação), levando em consideração a necessidade de se ajustar aos 

efeitos das mudanças climáticas (ARAÚJO, 2017, p. 32-51).   

Outro ponto importante a ser observado é que a adequação das tecnologias climáticas 

pode diferir em diferentes contextos. Portanto, é importante determinar quais tecnologias 

serão mais relevantes para lidar com as mudanças climáticas, especialmente porque existe 

uma série de tecnologias que podem ser consideradas prioritárias. Com base nisso, a 

tecnologia climática precisa ser avaliada não apenas globalmente, mas também dentro do 

contexto específico dos países em desenvolvimento e em nível nacional. Também seria útil se 

a cooperação tecnológica fosse orientada pela demanda, ou seja, os países precisariam se 

reunir para entender as necessidades, em vez de responder às ofertas de suporte / cooperação 

técnica. De maneira geral, a tecnologia para as necessidades de mitigação e adaptação deve 

ser avaliada continuamente. De fato, é necessário um processo para identificar constantemente 

as necessidades de tecnologia continuamente, tanto para mitigação quanto para adaptação 

(SONI, et al. 2011, p. 16-17). 

O primeiro Relatório de Avaliação do IPCC de 1990, cobrindo os três Grupos de 

Trabalho, a avaliação científica, os impactos e as estratégias de resposta em relação à 

mudança climática, serviu de base para a negociação da UNFCCC. 

O objetivo final desta Convenção é o de alcançar a estabilização das concentrações de 

GEE na atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema 

climático. Esse nível deverá ser alcançado num prazo suficiente que permita aos ecossistemas 

se adaptarem, naturalmente, à mudança do clima que assegure que a produção de alimentos 

não seja ameaçada e que permita ao desenvolvimento econômico prosseguir de maneira 

sustentável. 

O IPCC está organizado desde seu primeiro período de reuniões, principalmente em 

três grupos de Trabalho: o Grupo de Trabalho I que contempla aspectos científicos do sistema 
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climático e da mudança do clima; o Grupo de Trabalho II onde são avaliados os impactos da 

mudança do clima, a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais e as opções de 

adaptação a ela; e o Grupo de Trabalho III que avalia as opções para atenuar a mudança 

climática (mitigação) e que inclui o “Special Group on Technology Transfer” (Grupo Especial 

de Transferência de Tecnologia). Além desses, existe um quarto grupo no IPCC, a Força 

Tarefa em Inventários de Gases de Efeito Estufa (Task Force on National Greenhouse Gas 

Inventories TFI), para auxiliar os países a contabilizarem suas emissões de uma forma 

abrangente e comparável19. 

O IPCC faz uma importante contribuição para padronizar o procedimento de 

transferência tecnológica, através de conceitos básicos de transferência de tecnologia 

multifacetada que facilitam alcançar as difusões das tecnologias que cooperam com o clima. 

O IPCC é frequentemente referido e amplamente aceito, servindo de orientação para literatura 

científica e para as negociações climáticas. No entanto, as diretrizes do IPCC não são de todo 

efetivas. Somente quando as tecnologias a serem transferidas forem, de fato, especificadas e 

prontamente identificáveis, é que os países desenvolvidos serão capazes de assumir 

compromissos concretos e efetivos de transferir suas tecnologias. Não existe uma teoria 

abrangente que cubra uma definição tão ampla de transferência de tecnologia, embora 

numerosos quadros e modelos tenham sido propostos no âmbito climático (CHEN, p. 18). 

Embora a definição do IPCC acerca da transferência de tecnologia seja                          

reconhecida como um guia útil em um sentido geral, inclusive com uma definição que 

converge com os preceitos da presente pesquisa, acaba sendo bastante limitado na prática, 

devido à falta de operacionalidade necessária. 

O projeto do MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo)20 é um excelente exemplo 

de transferência de tecnologia, ao registrar um projeto, os participantes devem apresentar uma 

descrição em seus documentos de concepção do projeto, de como a tecnologia e o 

conhecimento ambientalmente seguros e sólidos serão utilizados e transferidos para a Parte 

anfitriã. De acordo com algumas avaliações de transferência de tecnologia conduzidas nos 

projetos de MDL, transferências realistas de tecnologia acontecem em um nível baixo porque 

as percepções dos participantes no mercado sobre transferência de tecnologia variam. 

Assim, o MDL é um instrumento, adotado no protocolo de Kyoto, para atingir os 

 
19 Disponível em < http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/934/1/mudancas-climaticas.pdf>.   
20 MDL (mecanismo de desenvolvimento limpo) é um dos mecanismos de flexibilização criados pelo Protocolo 

de Kyoto para auxiliar o processo de redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE) ou de captura de 

carbono (ou sequestro de carbono) por parte dos países do Anexo I. < 

https://www.mma.gov.br/clima/energia/objetivos-e-iniciativas/item/11678-mecanismo-de-desenvolvimento-

limpo-mdl.html>. 

http://livroaberto.ibict.br/bitstream/1/934/1/mudancas-climaticas.pdf
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objetivos pretendidos dentro da UFCCC, que possibilita a obtenção de incentivos financeiros 

para investimentos em eficiência energética dentro das questões relacionadas às mudanças 

climáticas e, de forma direta ou indireta, apresenta um instrumento, também, para a 

ocorrência de transferências tecnológica. Conforme Contipelli: 

(...) o protocolo estabelece instrumentos para redução de emissões, os quais 

tem por finalidade flexibilizar o cumprimento de obrigações por parte dos 

países desenvolvidos, como o caso do Mecanismo de Desenvolvimento 

Limpo (MDL), que possibilita a realização de investimento em projetos de 

desenvolvimento sustentável nos países em desenvolvimento, para o alcance 

das metas de redução de GEE, com a conferencia de créditos de carbono 

(2018, p. 89). 

 

A análise acerca do conceito e concepção de transferência tecnológica em âmbito 

climático demonstra que a transferência de tecnologia, dentro deste cenário, é essencialmente 

distinta da transferência de tecnologia que ocorre nos campos comerciais usuais, levando-se 

em consideração a urgência das mudanças climáticas e a crise prevalecente nesse setor, 

restando à transferência climática mais negociável. Avanços são necessários nas negociações 

atuais e futuras sobre transferência de tecnologia para chegar a um consenso sobre questões 

complexas, como definir e implementar “ações comuns, mas diferenciadas” e 

“responsabilidades sociais ”, a fim de alcançar o bem-estar climático global (CHEN, p. 24-

26). 

 

3.4 Transferências tecnológicas em prática 

 

Durante a COP 16 estabeleceu-se o Mecanismo Tecnológico, compreendendo o TEC 

(Comitê Executivo de Tecnologia) e o CTCN (Centro e Rede de Tecnologia para o Clima) 

para facilitar a implementação de ações aprimoradas sobre desenvolvimento e transferência de 

tecnologia apoiar ações de mitigação e adaptação, a fim de alcançar a plena implementação da 

UNFCCC. 

Em 2019, o TEC realizou um trabalho substantivo em cinco áreas temáticas de seu 

plano de trabalho, sendo: 

Inovação: O TEC concordou em incorporar uma série de atividades em seu plano de 

trabalho na área temática de inovação. Algumas das atividades baseiam-se em trabalhos 

anteriores realizados, pelas comissões antigas do TEC, como seu trabalho em sistemas 

nacionais de inovação e pesquisa, desenvolvimento e demonstração de tecnologias climáticas. 

As atividades estão programadas para serem iniciadas em 2020 com estreita colaboração com 

o CTCN e outras partes interessadas relevantes (UNFCCC, 2019, p. 7). 
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Implementação: O TEC iniciou a preparação de um documento sobre experiência, 

lições aprendidas e boas práticas na condução de TNAs (Avaliação de Necessidades 

Tecnológicas) e na implementação de seus resultados, um relatório neste aspecto será lançado 

até dezembro de 2019 (UNFCCC, 2019, p. 7-8). 

Ambiente favorável e capacitação: o TEC continuou seu trabalho no desenvolvimento 

e aprimoramento de endógenos, capacidades e tecnologias (UNFCCC, 2019, p. 8). 

Colaboração e engajamento de partes interessadas: através de processo de exame 

técnico sobre mitigação e reuniões de peritos técnicos sobre adaptação as mudanças 

climáticas (UNFCCC, 2019, p. 9). 

Apoio e suporte: através de colaboração com o Fundo Verde para o Clima, 

mensagens-chave e recomendações relevantes contidas na avaliação do Poznan, um programa 

estratégico (UNFCCC, 2019, p. 9). 

Através da figura abaixo21 é possível verificar a demanda de assistência técnica a rede 

de tecnologias climáticas, desenvolvida pelo CTCN. 

Conselho Consultivo da CTCN, figura 1, status das respostas aos pedidos de 

assistência técnica da Climate Technology Centro e Rede: 

 

 

Em 31 de julho de 2019, o CTCN havia completado 99 respostas aos pedidos de EQM 

 
21 Figura retirada do documento oficial da UFCCC/2019 < 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf
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para assistência técnica. No total, 45 ainda estão em implementação; 57 estão no plano de 

resposta fase de desenho; e 24 estão em revisão. Um novo conjunto de solicitações para 

desenvolver e atualizar TNAs por meio do GCF Prontidão e Programa de Apoio Preparatório 

foram recebidos, com mais expectativa em 2020. Além disso, os países estão cada vez mais 

buscando apoio da CTCN para usar sua prontidão alocação para projetos focados em 

tecnologias prioritárias (UNFCCC, 2019, p. 11-12). 

A próxima figura22 demonstra os objetivos das requisições de assistências técnicas: 

 

Pedidos de assistência técnica do Centro e Rede de Tecnologia Climática, por região e 

sub-região23: 

 
22 Figura retirada do documento oficial da UFCCC/2019 < 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

 
23 Figura retirada do documento oficial da UFCCC/2019 < 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf>. Acesso em: 10 mai. 2019. 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/sb2019_04_adv.pdf
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A experiência do CTCN até o momento permitiu identificar algumas tendências em 

assistência técnica, particularmente em nível regional, oferecendo oportunidades de replicação 

e aprendizado. Na Ásia, transporte de baixa emissão, modelagem de vulnerabilidades e 

cidades inteligentes em termos de clima está emergindo como prioridades para abordagens 

programáticas. Na África, as solicitações de disponibilidade de países e GCF para aparelhos e 

TNAs com uso eficiente de energia dominam, enquanto na América Latina e no Caribe 

solicitações multinacionais de assistência à TNA, como a economia circular estão na 

vanguarda. 

A CTCN recebeu US $ 61 milhões e gastou US $ 56 milhões desde sua criação, e suas 

atividades alavancaram US $ 922 milhões em investimentos adicionais de várias fontes para 

projetos de tecnologia climática nos países em desenvolvimento. Concluído intervenções de 

assistência técnica contribuíram para reduções antecipadas de 11,8 milhões de toneladas de 

dióxido de carbono equivalente por ano e beneficiou 90 milhões de pessoas (UNFCCC, 2019, 

p. 24). 

A COP 13 solicitou ao Fundo para o Meio Ambiente Global (GEF) para preparar um 

programa estratégico para aumentar o nível de investimentos em transferência de tecnologia 

para ajudar os países em desenvolvimento a atender suas necessidades de tecnologias 

ambientalmente saudáveis e de viés climático, ficou estabelecido o programa estratégico de 

Poznan (UNFCCC, 2019, p. 4-5). Em 2008, o Conselho do GEF aprovou um programa de 

transferência estratégica de tecnologia com três componentes de financiamento: 
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a) Avaliações de necessidades tecnológicas (DNTs); 

b) Projetos-piloto prioritários de tecnologia vinculados às DNTs; 

c) A disseminação da experiência do GEF e tecnologias ambientais de valor 

comprovado. 

Após dois anos da criação do PEP (programa estratégico de Poznan), a COP, em sua 

décima sexta sessão, estabeleceu o Mecanismo Tecnológico com o objetivo de intensificar o 

trabalho relacionado a desenvolvimento e transferência de tecnologia, abaixo segue uma 

imagem24 que demonstra as principais contribuições do PEP e do mecanismo tecnológico: 

 

 

Segue anexo a esta pesquisa o documento oficial fornecido pela UNFCCC, 

especificamente acerca de transferência tecnológica dentro das questões relacionadas às 

mudanças climáticas, o documento arrola acerca das principais contribuições para a 

efetivação da transferência tecnológica, bem como recomendações para sua continuidade, o 

próprio documento trata de transferência tecnológica como de difícil mensuração quantitativa, 

mas destaca os financiamentos ocorridos e trata de como está sendo o nível de realização dos 

objetivos, enquanto a eficiência como uso eficiente dos recursos disponíveis (humanos, 

materiais e financeiro) para atingir as metas estabelecidas (UNFCCC, 2019, p. 6-7). 

Há atualmente quatro centros pilotos regionais para financiamento de transferência 

 
24 Figura retirada do documento oficial da UFCCC/2019 < https://unfccc.int/sites/default/files/resource/7s.pdf>. 

Acesso em: 10 mai. 2019. 

 

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/7s.pdf
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tecnológico ambiental, diferindo-se em suas modalidades de funcionamento, seu escopo de 

ação e sua ênfase temática. O centro do banco de Desenvolvimento Interamericano (BID) dá 

ênfase especial à criação de redes e trabalha através de agências nacionais e regionais de 

execução para alcançar seus objetivos, um trabalho que se desenvolve amplamente fora das 

operações ordinárias do próprio BID. O centro do Banco Europeu de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BERD) - Centro de Financiamento e Transferência de Tecnologia para as 

Mudanças Climáticas (FINTECC) - oferece subsídios para incentivar a introdução de 

tecnologias climáticas com baixas taxas de penetração no mercado e complementam o 

financiamento do BERD, além da assistência técnica. Outro centro é o do Banco Asiático de 

Desenvolvimento (BAD) - Centro de Financiamento e Rede de Tecnologia do Clima da Ásia-

Pacífico (CFRTC) -, gerenciado em conjunto com o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA), fornecendo principalmente serviços de assistência técnica a seus 

departamentos operacionais, como maneira de integrar as novas tecnologias para o clima em 

suas operações regulares em conjunto com o setor público, possuindo, igualmente, um 

importante componente de investimento do setor privado. O PNUMA foi responsável por 

fornecer assistência técnica para fortalecer as redes de partes interessadas e centros de 

excelência, bem como desenvolver e implementar políticas e programas de transferência de 

tecnologias ambientalmente saudáveis. Finalmente, o quarto, centro do Banco de 

Desenvolvimento Africano (BAD), segue uma dupla abordagem: incorporar suas atividades 

de adaptação, focada em projetos de água e reforma de políticas, às suas operações comuns e 

apoiar a iniciativa de Energia Sustentável para Todos (SEforALL), correspondendo as suas 

atividades de mitigação para as mudanças climáticas (UFCCC, 2019, p. 8-9). 

Um dado bastante relevante apresentado em documento oficial da UNFCCC de 2019, 

é que além de fornecer apoio aos centros de financiamento e transferência tecnológica o GEF 

(fundo ambiental global – sigla inglês de “Global Environment Facility”), financiou um 

programa de US $ 1,8 milhão para assistência técnica com o intuito de promover 

transferências e implantações aceleradas em escala de tecnologias de mitigação das mudanças 

climáticas através do CRTC14, que permitiu a adoção de várias medidas importantes para 

atender às necessidades de transferência de tecnologia, entre elas, a prestação de assistência 

técnica em questões de tecnologias climáticas em um projeto piloto no qual sete de nove 

países que participaram eram países em desenvolvimento. 

A figura abaixo apresenta um quadro sobre o suporte financeiro fornecido pelo GEF 

ao programa estratégico de Poznan, para as redes e centros de tecnologia climática: 
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Um exemplo prático acerca do mecanismo de transferência tecnológica climática, 

demonstrado em documento oficial da UFCCC, apresentado em maiores detalhes no anexo 

desta dissertação, é o projeto piloto de tecnologia de irrigação para enfrentar as mudanças 

climáticas sofridas na Jordânia. 

O objetivo do projeto é promover soluções inovadoras e tecnicamente confiáveis, 

através de tecnologias de irrigação para reduzir a vulnerabilidade às mudanças climáticas 

sofridas pela agricultura na Jordânia e, em particular, os impactos nos recursos hídricos 

através de testes inovadores, tecnologias ecológicas que sejam eficientes de uso da água. O 

projeto possui dois componentes: (1) identificação, implementação e expansão das 

tecnologias de irrigação na Jordânia; e (2) treinamento, capacitação e conscientização.  

O principal grupo-alvo são os agricultores rurais, as tecnologias implementadas são a 

fertirrigação, bombas de água de energia solar, aquaponia, hidroponia, água dessalinização e 

tecnologia de irrigação computadorizada. Enquanto as tecnologias são tecnicamente 

apropriadas, os agricultores mais pobres não podem investir e manter tecnologias pesadas, 

(por exemplo, a tecnologia de dessalinização custa mais de US $ 70.000), assim, foi feita uma 

chamada de interesse para selecionar agricultores dispostos a contribuir com 25% do 

investimento. 

O projeto atrasou-se significativamente devido à complexa seleção de tecnologias, a 
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necessidade de mobilizar agricultores, falta de confirmação dos beneficiários que foram alvos 

das contribuições, e extensas consultas com os beneficiários sobre a tecnologia apropriada de 

irrigação. 

A tecnologia de fertirrigação é a mais acessível das seis tecnologias que foram 

apresentadas no projeto, atingindo, portanto, mais agricultores. A bomba de água de energia 

solar é a segunda mais acessível e está em alta de demanda. Devido à necessidade de 

contribuir para o custo da implementação da tecnologia, o projeto não pode alcançar os 

agricultores mais vulneráveis, mas o compartilhamento de custos, previsto no projeto, foi 

criado para promover a propriedade e alcançar um grupo-alvo maior. 

Na época da execução do projeto, cerca de 34 agricultores haviam sido beneficiados 

no primeiro estágio, no segundo estágio, 72 agricultores deverão ser beneficiados. A meta de 

300 hectares de área de uso da tecnologia de irrigação deve ser alcançada no final do projeto: 

(34 agricultores na primeira fase + 72 agricultores na segunda fase) x 3 ha área média = 318 

hectares. O projeto foi classificado como moderadamente satisfatório (UFCCC, 2019, p. 35-

36). 

Outro exemplo de transferência tecnológica relacionada às mudanças climáticas foi 

realizado no Camboja, utilizando-se biomassa de resíduos agrícolas para uma solução de 

energia sustentável. 

O objetivo do projeto é alcançar uma transferência de sistemas de tecnologia 

energética de biomassa, eficientes em termos de custo e eficientes derivados de resíduos 

agrícolas (substituir combustíveis fósseis por geradores e caldeiras a motor) pela geração de 

energia e aplicações de energia térmica. Os cinco resultados previstos são (1) transferir dados 

limpos e tecnologias de baixo carbono com eficiência energética; (2) fornecimento de 

prestadores de serviços nacionais em avaliação e transferência de tecnologia; (3) Estrutura 

institucional mais forte em local para garantir apoio em longo prazo à promoção de biomassa 

de energia renovável; (4) aumento na adoção de tecnologias de geração de energia de 

biomassa por empresas cambojanas e empresas privadas investidoras, criando um mercado 

para tecnologias de biomassa; e (5) estabelecimento de estruturas políticas, legais e 

regulamentares que promovam e apoiem de maneira sustentável a geração de energias 

renováveis. 

O projeto sofreu um revés em meados de 2014, quando três empresas financiadoras 

retiraram seus investimentos no sistema-piloto de energia de biomassa. Durante a 

implementação do projeto, verificou-se que as tecnologias baseadas em biomassa e em 

energia cativa ou projetos de cogeração não eram realizadas para os setores de borracha e 
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arroz. Falta de entendimento e divulgação dos perfis de carga de energia para muitas empresas 

nesses setores levaram a uma projeção otimista da fungibilidade de uso de sistemas de energia 

de biomassa (devido à demanda de energia por menos de 10 horas por dia e a disponibilidade 

sazonal de matéria-prima). Além disso, não há mecanismo para vender excesso de energia à 

rede. Apenas uma operação de energia de biomassa de 24 horas seria viável 

tecnologicamente, mas a disponibilidade e o custo da biomassa seriam um problema. 

O foco durante a implementação do projeto foi principalmente no setor de 

processamento de alimentos. Vários estudos feitos foram conduzidos e apresentados às 

empresas. A ONUDI assinou um contrato com a Amru Rice Cambodia Co., Ltd para 

implementar uma cogeração com gaseificador de biomassa de uma usina de aproximadamente 

40 kWe e 60 kWth. No entanto, várias empresas não avançaram com a implementação das 

tecnologias sugeridas, por diversos fatores, incluindo o alto custo inicial do investimento e sua 

falta de acesso a financiamento apropriado (UNFCCC, 2019, p. 36). 

Documentos oficiais da UFCCC, do presente ano, trazem exemplos de tentativas de 

transferência de tecnologia climática, muitos fatores influenciam diretamente nesses projetos, 

principalmente o fomento de financiamento, os documentos e os exemplos acima referidos, 

demonstram que muitos agentes são envolvidos para que uma transferência possa efetivar-se, 

os princípios trazidos pela UNFCCC devem sempre respaldar os mecanismos de colaboração 

e investimento dentro das questões relacionadas às mudanças climáticas, é um viés de difícil 

constatação objetiva e conclusiva. 
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4. A TRANSFERÊNCIA TECNOLÓGICA E O PRINCÍPIO DAS 

RESPONSABILIDADES COMUNS, PORÉM DIFERENCIADAS E SUAS 

RESPECTIVAS CAPACIDADES: UMA EFETIVAÇÃO DA JUSTIÇA CLIMÁTICA? 

 

4.1 A transferência internacional tecnológica relacionada ao princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades 

 

A mudança climática, caracterizada pelo aquecimento global progressivo, é hoje um 

fato inequívoco. Embora seja difícil prever todos os efeitos que ela produzirá na sociedade e 

nos ecossistemas, não há dúvida de que é uma das ameaças ambientais mais sérias da história. 

Assim, parece evidente a necessidade de cooperação internacional para adoção de estratégias 

adequadas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e combater esse mal (RUIZ, 

2008, p. 30). 

Através da Resolução 43/53, de 06/12/8815, a Assembleia Geral das Nações 

Unidas reconheceu a poluição atmosférica como preocupação comum da 

humanidade e, em 1990, estudos registrados pelo IPCC começaram a 

advertir acerca dos efeitos desastrosos das emissões de gases de efeito 

estufa, sustentando uma perspectiva de aumento da temperatura da Terra em 

cerca de 0,3 graus Celsius a cada década, caso as emissões não fossem 

controladas e diminuídas. Esses dados científicos concluíam que as 

mudanças climáticas e o aquecimento global não decorriam apenas de 

fenômenos naturais, visto que se intensificavam em virtude da concentração 

de gases de efeito estufa na atmosfera, razão pela qual foi recomendada a 

busca por novas formas para o controle desses efeitos e os Estados 

começaram a demonstrar sensibilidade pelo assunto, convencendo-se sobre a 

necessidade de consenso para limitar os comportamentos e até mesmo o 

crescimento econômico, surgindo, assim, um conjunto de regras que acabou 

originando o Regime Jurídico Internacional de Mudanças Climáticas (RUIZ, 

2008, p. 33). 

 

O regime internacional de mudanças climáticas, organizado no âmbito do Sistema das 

Nações Unidas constitui um arranjo institucional dinâmico e de permanente construção, 

criado para facilitar o entendimento e promover a cooperação entre os países signatários, é 

dotado de estrutura jurídica e organizacional próprias, que têm como objetivo estabilizar o 

sistema climático global e conter o aquecimento da temperatura do planeta (CONTIPELLI, 

2018).  

A concretização desse impostergável objetivo, normatizado na UNFCCC, entrelaça o 

regime climático com a governança global ambiental, como mecanismo para a solução dos 

conflitos e a promoção da necessária cooperação entre os Estados nacionais, no mundo 

globalizado, interdependente e cada vez mais complexa (REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, 
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p. 83).  

A mudança climática é tanto um desafio político e econômico, quanto legal. O duplo 

objetivo da transferência de tecnologia para combater a crise climática global e compartilhar 

recursos tecnológicos e financeiros significa que é uma questão importante no sistema 

jurídico internacional atual (CONTIPELLI, 2018). 

Em um primeiro momento, a Declaração do Rio lança luz sobre a transferência de 

tecnologia, estabelecendo o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. O 

princípio afirma: “Os Estados devem cooperar em um espírito de parceria global para 

conservar, proteger e restaurar a saúde e a integridade do ecossistema da Terra”.  

Para maximizar os esforços de todas as nações, presume-se que os Estados 

desenvolvidos e os Estados em desenvolvimento deem passos em direção à proteção do 

sistema climático. O princípio pressupõe, com base em um amplo consenso, que a situação 

atual da atmosfera é o resultado de efeitos acumulados produzidos por vários fatores. 

Historicamente, os países desenvolvidos foram e são grandes emissores de GEE, emitindo a 

maioria dos GEE continuamente, enquanto os países em desenvolvimento também 

contribuíram para o aquecimento global adverso, todavia em escala inferior, quando 

comparados aos países desenvolvidos (CONTIPELLI, 2018). 

As medidas adotadas pelas Partes para alcançar o objetivo do combate às mudanças 

climáticas devem ser inspiradas em uma série de princípios, que incluem vários dos 

pronunciamentos essenciais da Declaração do Rio/92 e estão estabelecidas em seu artigo três, 

destacando-se: 

1. As Partes devem proteger o sistema climático em benefício das gerações 

presentes e futuras, com base na equidade e de acordo com suas 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e suas respectivas 

capacidades. Em consequência, as Partes que são países desenvolvidos 

devem tomar a iniciativa no que diz respeito ao combate às mudanças 

climáticas e seus efeitos adversos. 2. Necessidades específicas devem ser 

totalmente levadas em consideração, bem como circunstâncias especiais das 

Partes que são países em desenvolvimento, essencialmente aqueles que são 

vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima e os das Partes que 

são países em desenvolvimento, que teriam de suportar uma carga anormal 

ou desproporcional sob a Convenção. 

 

O valor jurídico desses princípios não é totalmente claro, embora não possam ser 

meramente negados, tendo em vista que perfazem texto de tratado e, portanto, têm um valor 

de regulamento próprio, independentemente do seu papel para fins interpretativos, de acordo 

com as regras gerais do direito dos tratados. Consequentemente, sua inclusão expressa na 

UNFCCC não pode ser considerada banal (RUIZ, 2008, p. 36). 



77 

Dada à abrangência global do problema, a adoção de respostas efetivas sob o direito 

internacional exige o consenso do maior número possível de Estados, tendo sempre em mente 

a maior responsabilidade dos países desenvolvidos, pois, a maioria das emissões de gases de 

efeito estufa do mundo se originou em países ricos e industrializados (RUIZ, 2008, p. 30). 

A inclusão de todos os países na busca de soluções para as mudanças climáticas 

garante participação universal nas negociações e iniciativas presentes e futuras. No entanto, é 

importante lembrar que a responsabilidade comum visa apenas incentivar todas as Partes a 

dedicarem atenção às mudanças climáticas e desenvolver políticas, mas não os obrigar a 

“aderir a padrões internacionais específicos para controlá-lo” (CHEN, 2013, p. 93). 

A Declaração do Rio, a agenda 21 e a UNFCCC tornam a participação dos países em 

desenvolvimento uma condição prévia para a ação cooperativa no campo da transferência de 

tecnologia, verificando a obrigação dos países desenvolvidos de agir com solidariedade e 

prestar assistência, tendo em vista que possuem capacidades superiores, desenvolvendo 

tecnologias mais especializadas. O objeto é que estas tecnologias sejam disponíveis para 

outros países, especialmente aquelas produzidas em domínio público, pois o 

compartilhamento dessas tecnologias apresenta uma melhoria climática global 

(CONTIPELLI, 2018). 

Os compromissos das Partes estão estabelecidos no artigo quatro da UNFCCC, cujo 

texto ilustra as dificuldades encontradas na reconciliação das divergências entre os Estados 

negociadores. A Convenção, em aplicação do princípio de responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas, e como já haviam feito outros tratados anteriores, estabelece um regime 

assimétrico de obrigações e direitos que formulam compromissos diferenciados para os vários 

países acordantes (CONTIPELLI, 2018). 

Há disposições na UNFCCC que demonstram o tratamento diferenciado entre 

diferentes categorias de Estados Partes, presentes na convenção, por exemplo, com relação às 

Partes do Anexo I – os países e os anexos aqui referidos foram expostos no capítulo 1-, deve-

se notar que os países em transição para uma economia de mercado (PET), que não 

compartilham das obrigações financeiras e de transferência de tecnologia assumidas pelos 

outros Estados desenvolvidos, listados no Anexo II, recebem um “certo grau de flexibilidade” 

no cumprimento de seus compromissos como Partes no Anexo I. Contudo, o principal 

elemento diferencial afeta as Partes que são países em desenvolvimento (PED), tendo em 

vista que possuem o direito de receber assistência financeira e tecnológica para o 

cumprimento de seus compromissos mínimos (RUIZ, 2008, p. 41). 

Ponto central acerca da transferência de tecnologia é destacado na UNFCCC, que está 
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intimamente aliada ao princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades.  A redação usada no artigo quatro da convenção serve de base para a 

transferência tecnológica dentro das mudanças climáticas, dispondo: todas as partes da 

convenção concordam que as mudanças climáticas apresentam uma questão de preocupação 

global que não deve ser abordada somente por ações internas, dentro das fronteiras nacionais. 

Embora as Partes tenham diferentes motivações para a transferência de tecnologia, com base 

em seus próprios interesses, elas são obrigadas a compartilhar estas tecnologias para apoiar a 

mitigação e adaptação climática, firmando um compromisso geral de transferência de 

tecnologia. 

Quando os Estados firmaram a referida convenção, já havia uma perspectiva de 

adoção de medidas mais especificas para trajetórias futuras, prevendo-se um processo de 

revisão, discussão e troca de informações, a permitir a adaptação do regime aos avanços 

científicos e até mesmo a sua evolução em termos de vinculação dos seus membros. Esse 

processo de evolução deu origem ao segundo documento internacional relativo ao regime 

jurídico das mudanças climáticas, o já citado Protocolo de Kyoto, seu maior triunfo foi ter 

conseguido estabelecer metas concretas, de forma quantitativa, de redução de emissão de 

gases geradores do efeito estufa, além de estabelecer os mecanismos que seriam utilizados 

para que os Estados atingissem essas metas (FARIAS, 2015, p. 35). A limitação ou redução 

das emissões desses gases restou regulada respeitando aos requisitos do princípio de 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas, ou seja, estabeleceu obrigações diferentes 

para as várias categorias de Partes contempladas na Convenção. 

O artigo onze do Protocolo de Kyoto indica que os países desenvolvidos deverão arcar 

e ajudar financeiramente os países em desenvolvimento e específica acerca do fornecimento 

de transferência de tecnologia necessária às Partes, especialmente aos países em 

desenvolvimento (CONTIPELLI, 2018). 

Em síntese e, porque já tratado em outro momento acerca desse protocolo, fica 

evidente a necessidade de criação de um regulamento que leva em consideração o princípio 

das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades, atribuindo 

compromissos de forma particular aos países do Anexo I, que assumem obrigações de 

limitação quantificadas e redução de emissões nas porcentagens estabelecidas no Anexo B do 

Protocolo e às Partes do Anexo II, que também agregam compromissos a financiar o 

cumprimento dos compromissos assumidos pelos países em desenvolvimento. Portanto, a fim 

de facilitar o cumprimento dos compromissos das Partes do Anexo I, o Protocolo de Kyoto 

institucionaliza vários procedimentos que podem ser usados para mitigar o rigor das 
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obrigações assumidas, sem comprometer os objetivos de limitação e redução de emissões 

(CONTIPELLI, 2018). 

Em termos de redução de GEE global as condições particulares de cada Estado devem 

ser levadas em consideração, em especial no processo de transferência tecnológica, situação 

que embasa, mais uma vez, o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

suas respectivas capacidades (RUIZ, 2008, p. 41-45). 

A transferência de tecnologia para a mitigação das mudanças climáticas geralmente 

enfrenta muitas barreiras, tais como a falta de capacidade de operar, sustentar a tecnologia 

compartilhada e ausência de estrutura institucional ou regulamento que inibem sua adoção. 

Essas barreiras diferem-se por tecnologia e país. Mecanismos internacionais de financiamento 

para capacitação e criação de instrumentos ambientes podem ser necessários para acelerar a 

adoção de tecnologias de mitigação (UNFCCC, 2019). 

A tecnologia referente ao clima possui funções econômicas e socioambientais, por 

todas suas características e desafios, representa um objetivo difícil de ser alcançado 

plenamente. A função socioambiental da tecnologia em um regime de mercado, e as leis 

privadas tradicionais, principalmente destinadas a reconhecer e assegurar o valor econômico 

da tecnologia, podem representar um efeito restritivo. A legislação sobre alterações climáticas 

possui um papel central na promoção de tecnologias que são socialmente e ambientalmente 

eficazes (CHEN, 2013, p. 138). 

Um amplo regime institucional que considera a transferência de tecnologia um fator 

econômico crucial e uma ferramenta base para atingir os objetivos ambientais específicos gera 

um marco sólido para a melhor solução global nesta área interdisciplinar, que teve graus 

variados de sucesso na prática (CHEN, p. 2013, p. 27). O desenvolvimento e a transferência 

de tecnologia aumentarão o potencial de mitigação das mudanças climáticas e no decorrer do 

tempo, reduzirão o custo para seu financiamento (UNFCCC, 2019). 

 

4.2 Transferência tecnológica x financiamento 

 

A transferência de tecnologia é um amplo conjunto de processos que cobrem os fluxos 

de conhecimentos práticos e técnicos (know-how), experiência e equipamentos para mitigar e 

adaptar tecnologias dentro das mudanças climáticas entre diferentes partes interessadas, como 

Governos, entidades do setor privado, instituições financeiras, organizações não 

governamentais (ONGs), e instituições de pesquisa e educação (IPCC, 2019). 
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Parte da tarefa de estabilização das concentrações de GEE, refere-se ao 

desenvolvimento de tecnologias, muitas das quais ainda se encontram em estágio incipiente 

nos países em desenvolvimento. O financiamento estabelecido pela UNFCCC pode contribuir 

para acelerar o desenvolvimento e a implementação destas, reduzindo o risco para o capital 

privado até que atinjam a maturidade comercial. “Associada à transferência de tecnologias, tal 

medida pode estimular e alavancar os necessários investimentos privados baseados em 

cadeias sustentáveis, energias não fósseis e medidas para eficiência energética no transporte, 

na indústria e nas construções, por exemplo,” (MOTTA et al., 2011, p. 378). 

Para a operacionalização da obrigação de financiamento, a UNFCCC definiu um 

mecanismo financeiro, o qual deve funcionar sob a orientação da COP – a quem cabe decidir 

sobre suas políticas, suas prioridades programáticas e seus critérios – e prestar contas a esta. 

Seu funcionamento pode ser atribuído a uma ou mais entidades operacionais, em que estejam 

representadas de forma equitativa e balanceada as partes da convenção. A provisão de 

recursos financeiros pode se dar a título de doação ou em base concessional, e a UNFCCC 

também faculta aportes mediante canais bilaterais, regionais e multilaterais (MOTTA et al., 

2011, p. 382).  

O GEF (Fundo Global para o Meio Ambiente) é a entidade operacional do mecanismo 

financeiro da UNFCCC desde 1992, quando foi adotado interinamente, o GEF reúne três 

fundos sob a convenção, a saber: GEF Trust Fund: apoia países em desenvolvimento e 

economias em transição a contribuírem com os objetivos de mitigação e adaptação da 

UNFCCC; Special Climate Change Fund (SCCF): objetiva implementar medidas de 

adaptação de longo prazo que aumentem a resiliência de países em desenvolvimento quanto 

aos impactos das mudanças do clima; Least Developed Countries Fund (LDCF): visa atender 

às necessidades especiais dos países menos desenvolvidos, mais vulneráveis aos impactos 

adversos das mudanças do clima. 

O acesso aos recursos dos fundos referidos se dá via apresentação de projetos pelos 

países elegíveis a uma das agências implementadoras credenciadas, sendo vedado o acesso 

direto. Por um lado, essa abordagem por projetos permite que se revisem e aperfeiçoem as 

ações apresentadas. Por outro, esse processo pode ser demorado, implicar altos custos 

administrativos e depender da eficiência dos sistemas de análise e aprovação de projetos das 

agências. Os aportes financeiros aos fundos gerenciados pelo GEF se dão de forma voluntária, 

por meio de compromissos apresentados pelos países, como inexistem mecanismos de 

cobrança e execução para o cumprimento das promessas, a experiência evidencia um hiato 

entre as contribuições prometidas, as efetivamente realizadas e aquelas desembolsadas pelos 
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fundos da convenção. “A título ilustrativo, no período 2002-2010, foram prometidos cerca de 

US$ 411 milhões, depositados US$ 353 milhões e desembolsados somente US$ 230 milhões, 

no âmbito dos fundos SCCF e LDCF” (MOTTA et al., 2011, p. 386). 

No que se refere à forma de provisão do financiamento climático, nota-se que a maior 

parte do aporte de recursos tem ocorrido fora do mecanismo financeiro da convenção, por 

meio de canais bilaterais, regionais e multilaterais. A pluralidade de canais de financiamento e 

a inexistência de um órgão supervisor e de definições operacionais para orientar a 

implementação das obrigações de financiamento têm contribuído para a redução da 

transparência e da efetividade do mecanismo financeiro da convenção (MOTTA et al., 2011, 

p. 388). 

A maior barreira para transferência de tecnologia identificada nos TNAs e INCs foi à 

falta de recursos financeiros. Altos custos de investimento, subsídios e tarifas também foram 

consideradas importantes barreiras econômicas de mercado. Outras barreiras são informação e 

conscientização insuficientes, bem como as relacionadas à política. Abaixo tabela que 

identifica as principais barreiras para a transferência de tecnologia: 

 

25 

 

Os fundos que são gerenciados pelo GEF e que são disponível para projetos de 

adaptação, incluindo o Plano Estratégico de Prioridade na adaptação (SPA) do GEF Trust 

Fund, Fundo Especial para as Alterações Climáticas (SCCF) e os Menos Fundo para os Países 

Desenvolvidos (LDCF), totalizam mais de 275 milhões de dólares. Desde 2005, o GEF 

 
25 Tabela retirada do documento 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/pub_07_financial

_flows.pdf. Acesso em 03 dez 2019. 

 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/pub_07_financial_flows.pdf
https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/pub_07_financial_flows.pdf
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fornece 110 milhões de dólares para projetos de adaptação (UNFCCC, 2007, p. 14). 

 

26 

O Artigo 4.3 da UNFCCC estipula que os países desenvolvidos devem fornecer 

recursos financeiros novos e adicionais para atender aos custos totais acordados aos países em 

desenvolvimento. O Artigo 4.4 estipula que os países desenvolvidos devem ajudar e auxiliar 

os países particularmente vulneráveis em desenvolvimento para cobrir os custos de adaptação 

e o Artigo 4.5 estipula que os países desenvolvidos devem tomar todas as medidas possíveis 

para promover, facilitar e financiar a transferência ou acesso a tecnologias ambientalmente 

saudáveis e know-how (UNFCCC). 

Abaixo estão duas tabelas que demonstram a origem de investimento climático no ano 

de 2012, quais as fontes de crédito e seus distribuidores: 

 
26 Tabela retirada do documento 

https://unfccc.int/files/essential_background/background_publications_htmlpdf/application/pdf/pub_07_financial

_flows.pdf. Acesso em 03 dez 2019. 
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27 

 

 
27 Tabela retirada do documento http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/getting-to-100-billion-

final.pdf. Acesso em 03 dez 2019. 
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28 

 

Enquanto a meta de US $ 100 bilhões figurou, no financiamento climático, discussões 

desde 2009, permanecem questões sobre o que constitui financiamento climático e como deve 

ser medido. Primeiro não existe uma definição universalmente aceita de “financiamento do 

clima”. Recentemente, com base em uma análise própria de sua definição de financiamento 

climático, o Comitê Permanente de Finanças da UNFCCC apontou para uma convergência: 

“O financiamento climático visa reduzir as emissões e aumentar os sumidouros de gases de 

efeito estufa e visa reduzir a vulnerabilidade e manter um constante aumento a resiliência de 

sistemas humanos e ecológicos contra os impactos negativos da mudança climática”. No 

entanto, as Partes ainda não aceitaram de forma coletiva essa definição. Segundo os tipos de 

instrumentos financeiros que devem ser considerados para a questão climática permanece em 

constante debate. Muitos países em desenvolvimento e organizações não governamentais 

(ONGs) argumentam que o financiamento climático – especialmente financiamento da 

adaptação - deve ser realizado por países desenvolvidos, com o objetivo de compensar os 

países em desenvolvimento pelos custos atribuíveis às históricas emissões de GEE dos países 

desenvolvidos e, portanto, não devem ser sujeitas a reembolso (WESTPHAL et al., 2015, p. 

5-6). 

A maioria do financiamento climático continua a apoiar projetos em países em 

desenvolvimento, como em países não membros da OCDE, países que recebem 61%, ou 

US$ 356 bilhões. A Ásia leste e Pacífico permanecem como principais regiões de destino para 

 
28 Tabela retirada do documento http://admin.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/getting-to-100-billion-

final.pdf. Acesso em 03 dez 2019. 
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financiamento climático, representando US$ 238 bilhões por ano (41% de todos os fluxos) em 

média durante 2017/2018. A China permaneceu como o maior país em termos de originar e 

receber investimentos. As regiões da Oceania Oriente Médio e Norte da África registram o 

maior crescimento desde 2015/2016, aumentando 165% e 78%, respectivamente. No entanto, 

os fluxos de financiamento climático para o Japão, Coréia do Sul e Israel diminuíram de 

US$ 26 bilhões para US$ 13 bilhões em 2017/2018. Do total de fluxos internacionais, US$ 72 

bilhões foram da OCDE para países não pertencentes à OCDE em 2017/2018, um aumento de 

60% em relação a US$ 45 bilhões em 2015/2016, responsável por 12% do financiamento 

climático monitorado. O financiamento entre países em desenvolvimento aumentou de 

US$ 11 bilhões em 2015/2016 para US $ 19 bilhões, indicando uma maior cooperação sul-sul 

em ações climáticas. Os países não membros da OCDE forneceram US$ 3 bilhões em fundos 

para Países da OCDE, o mesmo que em 2015/2016 (WESTPHAL et al., 2015, p. 24). 

29 

 
29 Figura retirada do documento https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/GLCF-2019.pdf. Acesso 

em 03 dez 2019. 

https://www.cakex.org/sites/default/files/documents/GLCF-2019.pdf
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Os países da OCDE são os países membros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico, incluindo alguns países listados como Partes não-Anexo I da 

UNFCCC (Chile, México, Coréia, Israel, São Marinho). Em geral, os países da OCDE e não-

OCDE são usados de forma intercambiável como países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, respectivamente. 

A evolução da cooperação financeira climática global pode envolver bancos centrais, 

autoridades reguladoras financeiras e bancos multilaterais e comerciais. Ainda existem 

lacunas de conhecimento sobre a forma, estrutura e potencial desses arranjos. Eles poderiam 

ser vistos como uma forma de compartilhamento de ônus entre países de alta, média e baixa 

renda para melhorar a implantação de ambiciosas contribuições nacionalmente determinadas 

(CNDs) e novas formas de 'responsabilidade comum, mas diferenciada, e respectivas 

capacidades' (WESTPHAL et al., 2015, p. 29). 

A responsabilidade comum, porém diferenciada é um princípio bem aceito no direito 

ambiental internacional, consagrado em muitos acordos ambientais, incluindo a UNFCCC, 

Protocolo de Kyoto e acordo de Paris. Sob esse princípio, embora todas as nações sejam 

responsáveis por tomarem medidas para proteger o meio ambiente e promover o 

desenvolvimento sustentável, suas responsabilidades são diferenciadas. Mas o escopo de sua 

responsabilidade varia de acordo com seu nível de desenvolvimento socioeconômico 

(CONTIPELLI, 2018).  

A Declaração do Rio afirma: “Os Estados cooperarão em um espírito de parceria 

global para conservar, proteger e restaurar a saúde e a integridade do ecossistema da Terra, na 

visão de contribuições diferentes para a degradação ambiental global, os Estados possuem 

responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Os países desenvolvidos reconhecem a 

responsabilidade que eles têm na busca internacional de desenvolvimento sustentável, tendo 

em vista as pressões que suas economias exercem sobre o ambiente global e das tecnologias e 

recursos financeiros que eles dispõem". Da mesma forma, na UNFCCC está afirmado que as 

partes devem agir para proteger o sistema climático “com base na igualdade e de acordo com 

suas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e respectivos recursos”. 

As implicações deste princípio possuem, pelo menos, duas vias. Uma, as nações em 

desenvolvimento reconhecer que as questões ambientais são motivo de preocupação para 

todos os países. Dois, a responsabilidade diferenciada, em vez de tratar da igualdade formal, é 

muitas vezes refletida na importância da igualdade substantiva, levando em consideração as 

necessidades, capacidades dos países. Espera-se que as nações desenvolvidas ajudem os 

países em desenvolvimento fornecendo transferência de tecnologia, assistência financeira e 
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outros meios, para um objetivo comum. Assim, nações em desenvolvimento e com economia 

em transição são igualmente responsáveis, esperando-se que cooperem e trabalhem em 

conjunto para as questões ligadas ao meio ambiente, especialmente as que dizem respeito às 

mudanças climáticas (WESTPHAL et al., 2015, p. 24). 

Quando aplicado ao desenvolvimento e transferência de tecnologia, significa que 

enquanto os países em desenvolvimento têm a responsabilidade de desenvolver e aplicar o 

clima tecnologias amigáveis, espera-se que os países desenvolvidos assumam a liderança e 

desempenhar um papel importante no desenvolvimento e na transferência, de modo que os 

objetivos comuns podem ser satisfeitos. Como a mudança climática é um problema da 

atmosfera global e um bem comum, nações desenvolvidas, que foram as principais causadoras 

do problema, devem desempenhar um papel importante na busca de soluções tecnológicas. 

Isso acontece se as nações desenvolvidas aceitarem sua responsabilidade (CONTIPELLI, 

2018).  

Nas mudanças climáticas, esse princípio é muito relevante. As nações desenvolvidas 

são os principais emissores de GEE e historicamente eles têm sido a causa do problema. Os 

países em desenvolvimento também contribuíram para as mudanças climáticas e sua parcela 

de emissões está aumentando, ainda em termos de emissões per capita no presente e ao longo 

dos tempos, as nações desenvolvidas contribuíram mais, portanto, elas têm mais 

responsabilidades do que as nações em desenvolvimento, sob o PRCDRC alguns países tem 

mais responsabilidades que outros, a UNFCCC declara que os países desenvolvidos devem 

“liderar a modificação de tendências de longo prazo em emissões antropogênicas - de gases 

de efeito estufa - consistentes com o objetivo da Convenção". Assim, não se espera que os 

países em desenvolvimento reduzam suas emissões, não da mesma forma que os países 

desenvolvidos, mas se espera que tomem medidas compatíveis com suas capacidades e 

necessidades para atender aos objetivos da Convenção (CONTIPELLI, 2018). 

Dentro da Declaração de Cingapura sobre Mudança Climática, Energia e Meio 

Ambiente, o PRCDRC é invocado e reafirmado: “Salienta-se que todos os países devem 

desempenhar um papel no enfrentamento do desafio comum das mudanças climáticas, 

baseado nos princípios de responsabilidades comuns, mas diferenciadas, e suas respectivas 

capacidades, e que os países desenvolvidos devem continuar a desempenhar um papel de 

liderança nesse sentido” (WESTPHAL et al., 2015, p. 22). 

O protocolo baseado no PRCDRC não conseguiu reduzir o número de emissões de 

GEE até o nível desejado, a falha não está no princípio em si, mas em outros fatores. De fato, 

a China tem destacado a importância do princípio na busca de soluções para as mudanças 
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climáticas. Embora a transferência de tecnologia sob a UNFCCC / Protocolo de Kyoto não ter 

sido um grande sucesso, este princípio ainda é relevante para futuras negociações e iniciativas 

(SRINIVAS, 2009, p. 20-30). 

O PRCDRC serve como guia, desde sua primeira menção, para o andamento das 

negociações e tratados acerca das mudanças climáticas, ainda há muitas lacunas para serem 

analisadas e sanadas, mas certo que o financiamento dentro dessas questões possuem respaldo 

no PRCDRC e que por falta de uma norma cogente, em âmbito internacional, ainda contamos 

com a iniciativa voluntária de diversos sujeitos que compõe a estrutura das negociações das 

mudanças climáticas. 

 

4.2 A TIT e o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades como desdobramentos da justiça climática 

 
A mudança climática como um fato notório, tem implicações importantes na disciplina 

jurídica - principalmente quando considera à afetação que pode causar para as gerações 

presentes futuras -, frente aos direitos reconhecidos ao conglomerado social, esta situação 

impõe um desafio direto e sem precedentes para as instituições a nível nacional e 

internacional, que deveriam agir politicamente e legalmente, seja para estabelecer uma 

estrutura de políticas públicas e regulamentares, seja para agir de forma especial para 

enfrentar o desafio das mudanças do clima, utilizando-se, inclusive, de possíveis elementos 

úteis na legislação atual que, por sua vez, serve como contribuição para enfrentar tais 

mudanças (MACÍAS GÓMEZ, 2010, p. 12). 

O PRCDRC possibilita uma melhor compreensão da esfera de negociação política 

ambiental internacional, ao reconhecer juridicamente as assimetrias existentes entre nações 

desenvolvidas e em desenvolvimento, sobretudo no que diz respeito aos aspectos econômicos, 

financeiros e tecnológicos. Em realidade, o PRCDRC corresponde a um ajuizamento do 

embate histórico/geopolítico no sistema internacional climático, para atribuir-lhe um fator de 

justiça a partir do equilíbrio entre solidariedade e igualdade, diante dos assimétricos níveis de 

desenvolvimento humano e econômico entre as nações (CONTIPELLI, 2018). 

A maior parte das emissões de GEE que influíram diretamente para as mudanças 

climáticas foram geradas pelos países desenvolvidos, todavia seu impacto se fará sentir com 

mais intensidade nas regiões mais pobres do mundo. “O sentimento básico de justiça social 

deveria ajudar a dar impulso às tentativas de minorar esse impacto, mas há também razões 
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mais egoístas para que os países abastados auxiliem as nações mais carentes” (GIDDENS, 

2010, p. 259). 

O conceito de justiça, quando atrelado às mudanças climáticas é de relevante 

especialidade, sendo definida como a distribuição equitativa de benefícios e encargos 

decorrentes das mudanças do clima - em escalas globais -, e políticas para sua gestão (PAGE, 

2013, p. 232). 

O problema das mudanças climáticas levanta uma série de questões de justiça, em 

meados deste século as emissões globais de GEE precisarão ser reduzidas a zero (daqui em 

diante 'descarbonizado'), assim, se pensarmos nas emissões de GEE como um "recurso", então 

estaremos tratando dos seguintes problemas de justiça distributiva30 (LAWRENCE, 2013, p. 

13-16): 

1) intergeracional - o nível de carga de mitigação a ser suportado pela atual geração 

comparada às gerações futuras; 

2) intra-geracional - justiça dentro de gerações, isto é, o nível de mitigação a ser suportado por 

aqueles que vivem hoje em países industrializados em comparação com aqueles em países em 

desenvolvimento e entre pobres e ricos dentro dos países; 

3) internacional - a mitigação a ser adotada pelos estados em relação a outros estados 

independentemente da distribuição dentro dos estados, incluindo se isso se baseia sobre 

contribuições históricas de emissão, emissões desde 1990 ou outros fatores.  

O direito internacional é importante para abordar aspectos da justiça intergeracional 

das mudanças climáticas, um regime de tratado internacional para abordar as mudanças 

climáticas é essencial por várias razões, em primeiro lugar, sem tal regime de tratado, os 

estados que tomarem medidas arcarão com custos não suportados por seus parceiros 

comerciais que podem levá-los a evitar qualquer ação, em segundo lugar, um regime 

internacional é essencial para mobilizar tecnologia e fundos para ajudar nos esforços de 

 
30 Justiça distributiva designa um constructo relacionado à maneira como as pessoas avaliam as distribuições de 

bens positivos (renda, liberdade, cargos políticos) ou negativos (punições, sanções, penalidades) na sociedade. 

Ao fazer julgamentos distributivos, os indivíduos avaliam, a partir de parâmetros que determinam qual método 

distributivo é mais ou menos justo aplicar no contexto da distribuição, em que medida a distribuição favoreceu 

ou prejudicou os envolvidos. “Meu objetivo é apresentar uma concepção de justiça que generalize e carregue 

para um nível mais alto de abstração, a teoria familiar do contrato social como encontrado em Locke, Rousseau e 

Kant. Para fazer isso, não estamos a pensar no contrato original como alguém que entra em uma sociedade 

específica ou cria uma forma particular de governo. Pelo contrário, a ideia norteadora é que os princípios de 

justiça para a estrutura básica da sociedade são objeto do acordo original. São os princípios de que pessoas livres 

e racionais interessadas em promover seus próprios interesses aceitam uma posição inicial de igualdade como 

termo fundamental de sua associação. Estes princípios são regulares de todos os acordos adicionais, eles 

especificam os tipos de cooperações sociais que podem ser celebradas e as formas de governo que podem ser 

estabelecidos. Essa maneira de considerar os princípios de justiça eu chamarei de justiça de equidade” (RAWLS, 

1999, p. 10). 
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mitigação e adaptação frente as mudanças do clima. Para ser efetiva, a transferência de 

tecnologia precisa estar vinculada a metas cogentes sob um regime de mudanças climáticas 

(LAWRENCE, 2013, p. 37-38). 

Em âmbito internacional, a literatura sobre relações internacionais sugere que 

nenhuma noção única de justiça precisa ser aceita por todos os Estados como pré-requisito 

para um acordo. Um mesmo acordo pode envolver diferentes elementos de justiça, de forma 

concorrente e equilibrada (LAWRENCE, 2013, p. 239-240). 

A equidade nem sempre está atrelada a fortes ações climáticas ou a ações coletivas, 

sua adoção pode apresentar um aspecto positivo, ajudando na observação de diversos 

interesses entre as partes que participam de determinado acordo, aprimorando processos 

políticos e estabelecendo legitimidade em longo prazo para acordos. Em um sistema 

internacional de estados soberanos, percepções dos governos acerca do que é "justo o 

suficiente" são essenciais para suas negociações sobre as mudanças climáticas, suas posturas 

diante dos compromissos firmados e cooperação com os demais estados. Práticas de 

reciprocidade são fundamentais para a cooperação, mas a reciprocidade está ligada às 

percepções de justiça. Os Estados cooperantes estão menos inclinados a comportarem-se de 

maneira recíproca se considerar o encargo injusto ou os resultados que se esperam desiguais. 

“Tensões sobre a desigualdade nas emissões de GEE ou nas experiências de impactos 

climáticos podem desencadear respostas que ameaçam a estabilidade internacional, como 

guerras comerciais ou grandes fluxos migratórios” (KLINSKY et al., 2016, p. 2). 

O tema de justiça e injustiça é central para a interseção das mudanças climáticas, bem-

estar humano e aos sistemas políticos em todos os seus níveis (KLINSKY et al., 2016, p. 3). 

O grande impasse que dificulta a discussão e os ajustes no que se refere às mudanças 

climáticas concentra-se no grande número de atores envolvidos para a solução do problema e 

a distribuição das responsabilidades pela redução das emissões de gases de efeito estufa 

(CONTIPELLI, 2018). 

A noção de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas 

capacidades é fundamental no contexto das negociações internacionais sob a UNFCCC. Nas 

negociações internacionais sobre mudança climática, o princípio reflete um consenso político 

duradouro de que a maior cooperação possível de todos os países é necessária para combater 

mudanças climáticas e seus efeitos adversos, e que, todos têm uma responsabilidade de agir 

em conformidade. No entanto, a palavra “diferenciado” também implica a adoção e 

implementação de diferentes compromissos para diferentes estados, levando em consideração 
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suas circunstâncias e capacidades diversas, suas contribuições históricas para as emissões de 

CO2 e suas necessidades específicas de desenvolvimento (PAUW et al., 2014, p. 2). 

A lógica do PRCDRC foi fundamental para permitir que os negociadores chegassem a 

um acordo internacional estrutural legal para a política climática nos anos 90. 

Paradoxalmente, porém, ele tem provado ser um grande obstáculo na negociação de um novo 

acordo universal sobre o clima. O acordo original da UNFCCC que trouxe a diferenciação 

dicotômica entre os estados do “Anexo I” (basicamente compreendendo “países 

industrializados”) e os estados inseridos no “Não Anexo I” (ou seja, países em 

desenvolvimento) não reflete o conhecimento científico atuais ou a realidade política. O 

sistema de política climática internacional tornou-se disfuncional. Os esforços de mitigação 

somente dos países industrializados seriam insuficientes para evitar as mudanças climáticas, 

mesmo que fossem muito mais ambiciosas do que atualmente são. A diversificação de grupos 

estatais, coalizões de países em desenvolvimento e a ascensão de economias emergentes como 

China e Índia - agora entre os principais emissores de gases de efeito estufa do mundo - 

justificam uma reconsideração crítica da conceptualização e implementação do princípio 

tratado. No entanto, nenhum progresso foi efetivo, até agora, para se ajustar adequadamente 

ao anacronismo de princípios da UNFCCC (PAUW et al., 2014, p. 2). 

O PRCDRC é um princípio de política derivado de equidade e justiça, primeiro, com 

base no princípio ético do consequencialismo (isto é, a justiça com base nos resultados do 

comportamento e nas decisões), os poluidores têm a responsabilidade de agir. Esse tipo de 

responsabilidade é parte integrante de muitos tratados internacionais e expressos através de 

vários princípios políticos amplamente aceitos, como:  

• Princípio sem dano: a soberania dos estados não inclui o direito de prejudicar outros estados; 

• Princípio do poluidor-pagador: o poluidor arca com os custos para alcançar qualidade 

ambiental, evitando danos; 

• Princípio da precaução: a obrigação de evitar danos irreversíveis a terceiros, mesmo em a 

ausência de certeza científica sobre o dano potencial. 

Segundo uma lógica de ação não consequencialista, a qualidade moral de um dado ato 

- isto é, “certo” ou “errado” - deriva do próprio ato, não de sua consequência eventual. O 

princípio da precaução, por exemplo, resume uma posição não-consequencialista na medida 

em que uma prova de dano (ou seja, a consequência de um ato) não é necessária para garantir 

ações para evitar possíveis danos ou abster-se do ato potencialmente prejudicial por completo 

(LAWRENCE, 2013, p. 240). 

O PRCDRC apresenta um forte argumento para equilibrar consequencialista e não-
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consequencialista. O princípio proposto reuniria responsabilidades para danos relacionados ao 

clima, por um lado, e a capacidade de combater as mudanças climáticas, por outro. A 

negociação sobre mudanças climáticas, dentro da política ambiental, conquistou, de certa 

forma, uma justiça, tendo como parâmetro o princípio das responsabilidades comuns, porém 

diferenciadas e suas respectivas capacidades. De acordo com esta leitura, o PRCDRC tem 

desenvolvido ao longo do tempo uma resposta aos pedidos dos países em desenvolvimento 

por regras mais justas e procedimentos de cooperação ambiental internacional (PAUW et al., 

2014, p. 6-7). 

Diversidade de contextos e aspirações de países que são parte da UNFCCC animam 

debates políticos dentro e fora da Convenção. Desigualdade estrutural e diferentes visões de 

mundo são mutuamente constituídas e têm dificultado um acordo, com respaldo na justiça, 

sobre uma ação climática efetiva (Roberts e Parks, 2006). Essas desigualdades estruturais são 

amplificadas por desigualdades no momento da emissão de GEE, nos impactos biofísicos e 

nas vulnerabilidades. Por estas razões, a diferenciação de esforços por nações tem sido e 

continua sendo uma das questões políticas mais difíceis dentro do regime climático. Ignorar 

as reinvindicações de justiça, dentro das negociações globais acerca do regime climático, seria 

o mesmo que perder elementos políticos cruciais do passado, presente e futuro (KLINSKY et 

al., 2016, p. 2). 

A prevalência de um critério de justiça e efetividade na repartição das 

responsabilidades, que a doutrina passou a definir como princípio das responsabilidades 

comuns, porém diferenciadas, previsto inicialmente no Princípio sete, da Declaração do Rio, 

adotado na UNFCCC e no Protocolo de Kyoto, permite o nivelamento das desigualdades, 

patrocinando a justiça ambiental. Ao contrário de negar ou desconstituir a igualdade e a 

reciprocidade, a realidade do enfrentamento das mudanças climáticas exige um padrão de 

eficiência incapaz de ignorar que os Estados, embora iguais para o Direito Internacional 

Público são desiguais em suas particularidades e precisam ser aceitos e responsabilizados de 

acordo com a capacidade individual, arcando com o ônus necessário ao enfrentamento do 

problema (cooperação assimétrica). De nada adianta atribuir responsabilidade na redução de 

emissão de GEE se o país não dispuser de condições financeiras, tecnológicas e capacitação 

para obter tal fim (FARIAS, 2015, p. 52-53). 

A dificuldade de agregar mitigação e adaptação, de estabelecer quem vai contribuir 

com as verbas necessárias para adaptação e como essa verba será distribuída, apresenta a 

discussão acerca da arquitetura jurídica futura do regime (se através de um acordo global 

abrangente e de natureza vinculativa, ou através de ajustes pontuais) e a distribuição das 
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responsabilidades constituem tarefa tormentosa. É importante o empenho e a disposição dos 

Estados para fixar os novos padrões, instrumentos e metas que irão nortear a sua evolução, 

mantendo-se assim o interesse na sua realização. Qualquer contribuição nesse sentido deve ser 

valorizada e não pode ser desprezados, com destaque para a participação de outros sujeitos, 

diversos dos Estados. É justamente nesse ponto que se sustenta que o regime não está 

estagnado ou travado, porque a efetividade não pode ser medida apenas em relação à obtenção 

da solução do problema, até porque os regimes não se destinam apenas a solucionar o 

problema, mas gerenciar ou mitigar seus efeitos, como é o caso das mudanças climáticas 

(FARIAS, 2015, p. 54). 

O Acordo de Paris foi um marco significativo dentro das questões relacionadas às 

mudanças climáticas - se for certo que o contexto da agenda climática sugeria uma situação de 

tensão antes da COP-21, que levantava ao menos dois questionamentos, o primeiro relativo ao 

critério de distribuição das responsabilidades dos Estados em relação à adoção das medidas de 

mitigação, e o segundo, relativo a real capacidade de o multilateralismo tornar efetivos os 

esforços de mitigação e adaptação -, o Acordo trás como fundamento base o princípio da 

responsabilidade comum, porém diferenciada e suas respectivas capacidades, dispondo acerca 

da distribuição com equidade entre os países a parcela de ônus, de obrigações que cada um 

deve suportar nas ações de mitigação, tendo em vista suas contribuições históricas de GEE, 

bem como, suas capacidades internas para realizarem os esforços de mitigação e adaptação 

(REI, GONÇALVES, SOUZA, 2017, p. 84-85). 

O resultado de Paris refletiu os desejos de alguns poderosos países, incluindo os 

Estados Unidos, que há muito resistem à inclusão de equidade e justiça em políticas 

ambientais multilaterais de acordos. No entanto, o enorme bloco de 134 países em 

desenvolvimento insistiu, desde a primeira cúpula ambiental em Estocolmo, que as nações 

que causaram problemas ambientais globais, em maiores proporções, - e aqueles que tinham 

dinheiro para resolvê-los - devem carregar o maior fardo no combate as mudanças do clima. 

Levando-se em consideração que o PRCDRC sempre esteve envolvido dentro das 

negociações do clima, resta evidente que a justiça permanece tão central para a política de 

mudanças climáticas e para a tomada de decisões como em qualquer outra discussão que 

envolva diversos entes globais (KLINSKY et al., 2016, p. 1). 

Reconhecendo que a transferência de tecnologia se torna parte integrante do diálogo 

internacional sobre questões ambientais e políticas de desenvolvimento, sendo parâmetro 

essencial dentro da própria UNFCCC, a sociedade intergovernamental respondeu 
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proativamente ao enquadrar a legislação para facilitar esse processo por meio de ações 

nacionais e internacionais, através do Acordo de Paris (CONTIPELLI, 2018). 

A concretização do princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e 

suas respectivas capacidades é um dos desafios mais relevantes dentro da questão das 

mudanças climáticas, como princípio desenvolvido no seio do Direito Ambiental 

Internacional, a responsabilidade comum, mas diferenciada e suas respectivas capacidades 

carrega em si uma força de convicção inigualável, que constitui a expressão definitiva e 

irreversível de sua afirmação histórica, filosófica, científica e jurídica (REI, GONÇALVES, 

SOUZA, 2017, p. 84-85). 

Em qualquer lugar da Terra em que se emita um grama de GEE, é a atmosfera inteira 

que está sendo carregada com o aumento da concentração desses gases e sabe-se, também, 

que os efeitos das mudanças não serão definidos em função do lugar em que ocorreram as 

emissões, nem tampouco esses efeitos ficarão restritos a determinados locais, as mudanças do 

clima são transfronteiriças (RUIZ, 2012). 

Essa falta de determinismo causal no sistema global climático, especialmente diante 

do fenômeno da globalização, rompe com todas as soluções tradicionais que o Direito, técnica 

de decidibilidade de conflitos, pode oferecer: o tradicional esquema da responsabilidade civil 

e de seus assemelhados, fundado no paradigma do nexo causal, é absolutamente inoperante 

em sede de mudanças climáticas, é totalmente inconcebível a ideia de que é possível exercer 

alguma espécie de poder soberano sobre a qualidade, a composição e a movimentação do ar 

atmosférico da coluna de ar situada acima do território físico do Estado (RUIZ, 2012). 

Ademais, observam-se alguns arranjos no regime da UNFCCC, que apontam para uma 

governança de multinível, com participação dos atores subnacionais e não estatais destaque-se 

que o Acordo de Paris reconhece expressamente “a importância dos compromissos de todos 

os níveis de governo e de diferentes atores, de acordo com as respectivas legislações nacionais 

das partes, no combate às mudanças climáticas” (preâmbulo) (CONTIPELLI, 2018). 

A transferência de tecnologia que trata das mudanças climáticas reflete tanto os 

aspectos da governança ambiental global como da equidade entre gerações, o PRCDRC é 

consagrado para reduzir o fosso entre eles, fornecendo uma base para o fluxo transfronteiriço 

das mudanças climáticas. A relação entre responsabilidade dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, ou aqueles que estão em transição, foi finalmente estabelecida através do 

princípio de responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades 

(CONTIPELLI, 2018). 
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Os princípios, normas e regras que foram estabelecidos nos instrumentos ligados às 

mudanças climáticos e que derivaram da UNFCCC, formulam itinerários inovadores pelos 

quais Juristas e operadores econômicos transitam, muitas vezes, com dificuldade. Os 

mecanismos e procedimentos em questão sublinham a natureza multidimensional da 

regulamentação ambiental e requerem a cooperação de especialistas de diferentes 

conhecimentos (ciência, economia, política, direito) e cultivadores de diferentes ramos do 

direito. Essencial destacar o envolvimento, comprometimento e adesão dos países para a 

concretização de tais normas, nesse viés é destacável a própria questão ligada ao princípio das 

responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas respectivas capacidades, tendo em 

vista a sua importância para uma efetiva distribuição e, por que não, justiça climática 

(CONTIPELLI, 2018).  

O futuro, neste campo, ainda não está totalmente escrito ou os itinerários marcados 

como totalmente percorridos. Enquanto aguardamos os desenvolvimentos que realizada nos 

próximos anos, podemos concluir com uma afirmação que parece estar confirmada, existe um 

consenso crescente de que são necessárias reduções muito mais severas nas emissões de gases 

de efeito estufa, mudanças importantes nas políticas e estilos de vida desenvolvimentistas na 

economia de carbono. A manutenção da qualidade de vida na terra para as gerações presentes 

e futuras depende em grande parte que a comunidade internacional consiga se comprometer 

com o assunto e aplicá-lo com eficiência e equidade (RUIZ, 2012). 

A análise de justiça e equidade é essencial para as questões relacionadas às mudanças 

climáticas, essencialmente, porque o meio ambiente não possui barreira de fronteira entre os 

países, tudo está inteiramente ligado, com uma concepção sólida desse fato é necessário um 

mapeamento e programação conjunta, entre todos os sujeitos inseridos neste contexto, para 

que as mudanças climáticas sejam efetivamente combatidas, diminuídas. A TIT e o PRCDRC 

são como mecanismos para o objetivo comum que é o enfretamento a estas mudanças no 

clima, mecanismos que precisam ser dosados e equilibrados entre todas as Nações para um 

real consenso. 
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CONCLUSÃO 

Abordar a justiça climática parece razoável a luz do princípio em análise, seria a 

transferência tecnológica um instrumento para a realização efetiva dessa justiça? 

O fenômeno das mudanças climáticas, resultante de um processo de aquecimento 

global que é agravada por emissões antrópicas de gases de efeito estufa representa um desafio 

que afeta seriamente o futuro da humanidade. Os prováveis efeitos desse fenômeno são 

assustadores, não apenas por causa da escala de seus impactos, mas por causa relativamente 

indeterminado e aleatório deles. Portanto, é um problema pendente, global e cuja solução 

interessa a todos os membros da comunidade internacional. 

Diante de tal desafio, o direito internacional teve que reagir buscando soluções 

solidárias e imaginativas que respondam a novos problemas globais com instrumentos e 

mecanismos legais adaptados a essa realidade. A proteção contra o aquecimento global e a 

adaptação aos impactos planetários resultantes dele tiveram, portanto, um efeito importante 

por si só. A justiça climática é um mecanismo juridico de resposta aos desafios existentes 

frente às mudanças do clima. 

Destaca-se, nesta pesquisa, a importância do reconhecimento dos impactos das 

mudanças climáticas para uma formação de consenso e razoabilidade de justiça climática, 

como instrumento de gerenciamento que se constitui pela viibilidade e importancoa dos 

conflitos entre o homem e a natureza. 

Da releitura da evolução histórica, percebe-se que o Regime Jurídico Internacional de 

Mudanças Climáticas vem sendo construído ao longo do tempo, estando inicialmente 

alinhado através da UNFCCC e, materialmente concretizado através das metas aventadas no 

Protocolo de Kyoto e dos ajustes proporcionados através das Conferências das Partes.  

O Regime Internacional de Mudanças Climáticas nunca se propôs a resolver o 

problema do aquecimento global, tampouco poderia fazê-lo, primeiro, porque se trata de um 

efeito natural, embora esteja sendo intensificado por atividade antrópica, segundo, porque não 

há como reverter às emissões que já ocorreram, por último, porque existem emissões que não 

podem ser controladas. Seu objetivo sempre foi estabilizar as emissões a níveis que não 

prejudiquem as atividades humanas, garantindo uma capacidade de suporte do planeta e 

gerenciar meios de adaptação aos seus efeitos. Percebe-se que, embora haja dificuldades nas 

tratativas, o regime foi suficiente para criar uma conscientização acerca da necessidade de 

mitigação e adaptação e de despertar comportamentos tendentes à redução das emissões, 

ainda que fora das modalidades formais. 
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Há uma dificuldade maior em tratar e reconhecer problemas que não possuem margens 

geográficas e limites fronteiriços, porquanto, não poucas vezes, presenciamos entraves e 

lacunas nos ordenamentos jurídicos regionais, nacionais, imaginemos as divergências em 

âmbito internacional, o obstáculo de chegar a um ponto de consenso acerca das mudanças 

climáticas e definir o que é uma justiça neste teor representa uma das maiores controvérsias 

para seu fortalecimento e enraizamento. 

A questão percorre o campo jurídico sem encontrar respaldo imediato, levando-se em 

consideração que, de forma absoluta e cogente, não possuímos nenhuma norma no âmbito 

internacional para as atrocidades cometidas frente ao meio ambiente, ou seja, um ente estatal 

e soberano não está em uma posição de hierarquia inferior a outro ente estatal, também dotado 

de soberania própria.  

As mudanças climáticas, de forma ainda mais sensível que em outros entraves 

ambientais, necessita de uma transformação no ordenamento jurídico internacional, para que 

haja uma resposta positiva e efetiva, não parece razoável que alguns países sejam sacrificados, 

em maior escala, para que suportem as necessidades econômicas e de mercado de outros que, 

em menor escala, sofrerão com tais mudanças. Em algum momento os ajustes relevantes terão 

que ser adotados, a melhor alternativa seria aqueles planejados e voluntários.  

A justiça climática implica em uma nova forma de cooperação internacional, os 

instrumentos atuais não são totalmente eficazes para sua mitigação, verificar a existência ou 

ausência de uma justiça no quesito investimento, entre países desenvolvidos, em 

desenvolvimento e com economia em transição, não parece ser a resposta efetiva necessária.  

Instrumentos importantes como a TIT foram criados como uma tentativa de formalizar 

uma justiça em âmbito climático, os países que historicamente emitiram maiores níveis de 

GEE e, que por tal motivo possuem atualmente economias fortes precisam ajudar de forma 

especial os países que não percorreram o mesmo trajeto, essa situação é abordada e 

aperfeiçoada pelo princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas e suas 

respectivas capacidades. A cooperação internacional para as questões tecnológica e financeira 

devem respeitar especialmente o princípio tratado, respaldando-se em uma justiça equitativa e 

séria, tendo em vista a trajetória histórica para o fenômeno que vislumbramos hoje que é a 

mudança do clima. 
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