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FORMULÁRIO DESCRITIVO DA NORMA INTERNACIONAL 

Norma Internacional:  Protocolo de Quioto à Convenção Quadro das Nações Unidas 

sobre Mudanças Climáticas
Assunto:   Diminuição  da  emissão  de  gases  de  efeito  estufa  (à  exceção  daqueles 

controlados pelo Protocolo de Montreal) pelos países desenvolvidos.
Decreto:   5445 Entrada em vigor: 12/05/2005
Apresentação.

                     O protocolo de Quioto à UNFCCC foi uma forte demonstração da 
comunidade internacional de que estava preocupada com o aquecimento global e suas 
consequências para o desenvolvimento sustentável  do planeta. Trata-se de instrumento 
extensivo dos objetivos previstos na UNFCCC, já que esta é uma convenção “guarda-
chuva”, que possibilita que vários temas específicos sejam tratados com base em seus 
dispositivos e seus objetivos. 

No caso em tela, o Protocolo de Quioto trata de obrigações concretas 
assumidas por determinados países no sentido da redução da emissão de gases de efeito 
estufa  não  controlados  pelo  Protocolo  de  Montreal,  bem  como  da  conservação  e 
aumento de seus reservatórios e sumidouros, redução esta que estabelecida em seus 
anexos.

Inicialmente, é importante esclarecer que, na esteira do já preconizado 
pela UNFCCC, o Protocolo de Quioto também deixa claro que deve ser dos países 
desenvolvidos a obrigação de redução da emissão de gases de efeito estufa, seja porque 
são eles os maiores emissores, seja porque os países em desenvolvimento não possuem 
condições financeiras para arcar com esta responsabilidade, pelo menos não no atual 
período previsto pelo Protocolo.  O Protocolo foi ainda mais além, dispondo que os 
países desenvolvidos devem evitar que quaisquer das medidas por eles tomadas para 
atingir os objetivos aos quais se obrigaram no texto do tratado prejudiquem os países 
em desenvolvimento, seja no meio-ambiente, seja no comércio ou do ponto de vista 
econômico  e  social.  A  lógica,  bem  reconhecida  a  nosso  ver,  é  de  que  os  países 
desenvolvidos já lucraram muito com a emissão de gases de efeito estufa, e que cabe a 
eles resolver o problema, sem prejudicar os países mais pobres.

O período considerado como o período de compromisso em que deve 
haver a redução dos gases de efeito estufa é entre 2008 a 2012, sendo que as partes 
constantes  do  anexo  I  do  Protocolo  deveriam  ter  realizado,  até  2005,  avanços 
significativos  para  atingir  os  objetivos  do  Protocolo.  A  denominação  de  primeiro 
período dá a idéia já consolidada na comunidade internacional de que deve haver um 
novo compromisso pós 2012 para garantir  os objetivos previstos na UNFCCC e no 
Protocolo de Quioto.
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Secretariado:  Secretariado  da Mudança  do Clima  (o mesmo da  Convenção sobre o 

Clima)
Sede: Haus Carstanjen, Martin-Luther-King Strasse 8, 53175 Bonn, Germany; Tel.: 49-
228-815-1000;  Fax:  49-228-815-1999;  e-mail:  secretariat@unfccc.int;  website: 
http://unfccc.int (a mesma da Convenção sobre o Clima)
Ponto  de  Contato  no  Brasil:Ministério  das  Relações  Exteriores  -  Esplanada  dos 
Ministérios Bloco H Anexo 2 Brasília/DF -  CEP 70170-090 – Fone: 61 3411-9289 / 95 
Fax: 61 3411-9288; Email: dpad@mre.gov.br (o mesmo da Convenção sobre o Clima)
Reservas pelo Brasil: Inexistentes.

Existência de fundo de financiamento: 
sim. 

Referência: há um fundo de adaptação para 
os países em desenvolvimento cujos 
recursos são oriundos do mecanismo de 
desenvolvimento limpo.

Obrigações programáticas (para o Brasil):

ARTIGO 10 - Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas 
diferenciadas  e  suas  prioridades  de  desenvolvimento,  objetivos  e  circunstâncias 
específicos,  nacionais e regionais, sem a introdução de qualquer novo compromisso 
para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmando os compromissos existentes 
no  Artigo  4,  parágrafo  1,  da  Convenção,  e  continuando  a  fazer  avançar  a 
implementação desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento sustentável, 
levando em conta o Artigo 4, parágrafos 3, 5 e 7, da Convenção, devem: 

(a)  Formular,  quando  apropriado  e  na  medida  do  possível,  programas  nacionais  e, 
conforme o caso, regionais adequados, eficazes em relação aos custos, para melhorar a 
qualidade dos fatores de emissão, dados de atividade e/ou modelos locais que reflitam 
as condições socioeconômicas de cada Parte para a preparação e atualização periódica 
de inventários nacionais de emissões antrópicas por fontes e remoções antrópicas por 
sumidouros  de  todos  os  gases  de  efeito  estufa  não  controlados  pelo  Protocolo  de 
Montreal, empregando metodologias comparáveis a serem acordadas pela Conferência 
das  Partes  e  consistentes  com  as  diretrizes  para  a  preparação  de  comunicações 
nacionais adotadas pela Conferência das Partes; 

(d)  Cooperar  nas  pesquisas  científicas  e  técnicas  e  promover  a  manutenção  e  o 
desenvolvimento  de  sistemas  de  observação  sistemática  e  o  desenvolvimento  de 
arquivos  de  dados  para  reduzir  as  incertezas  relacionadas  ao  sistema  climático,  os 
efeitos adversos da mudança do clima e as conseqüências econômicas e sociais das 
várias  estratégias  de resposta  e  promover  o  desenvolvimento  e  o  fortalecimento  da 
capacidade e dos recursos endógenos para participar dos esforços, programas e redes 
internacionais e intergovernamentais de pesquisa e observação sistemática, levando em 
conta o Artigo 5 da Convenção; 
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(e)  Cooperar  e  promover  em nível  internacional  e,  conforme  o  caso,  por  meio  de 
organismos  existentes,  a  elaboração  e  a  execução  de  programas  de  educação  e 
treinamento,  incluindo  o  fortalecimento  da  capacitação  nacional,  em  particular  a 
capacitação humana e institucional e o intercâmbio ou cessão de pessoal para treinar 
especialistas nessas áreas, em particular para os países em desenvolvimento, e facilitar 
em nível nacional a conscientização pública e o acesso público a informações sobre a 
mudança do clima. Modalidades adequadas devem ser desenvolvidas para implementar 
essas atividades por meio dos órgãos apropriados da Convenção, levando em conta o 
Artigo 6 da Convenção;

(f) Incluir em suas comunicações nacionais informações sobre programas e atividades 
empreendidos em conformidade com este Artigo de acordo com as decisões pertinentes 
da Conferência das Partes; e

(g) Levar plenamente em conta, na implementação dos compromissos previstos neste 
Artigo, o Artigo 4, parágrafo 8, da Convenção.

ARTIGO 10 - Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas 
diferenciadas  e  suas  prioridades  de  desenvolvimento,  objetivos  e  circunstâncias 
específicos,  nacionais e regionais, sem a introdução de qualquer novo compromisso 
para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmando os compromissos existentes 
no  Artigo  4,  parágrafo  1,  da  Convenção,  e  continuando  a  fazer  avançar  a 
implementação desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento sustentável, 
levando em conta o Artigo 4, parágrafos 3, 5 e 7, da Convenção, devem: 

(b) Formular,  implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, 
conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudança do clima 
bem como medidas para facilitar uma adaptação adequada à mudança do clima:

(ii) As Partes incluídas no Anexo I devem submeter informações sobre ações no âmbito 
deste Protocolo, incluindo programas nacionais, em conformidade com o Artigo 7; e as 
outras Partes devem buscar incluir em suas comunicações nacionais, conforme o caso, 
informações sobre programas que contenham medidas que a Parte acredite contribuir 
para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos adversos, incluindo a redução dos 
aumentos  das  emissões  de  gases  de  efeito  estufa  e  aumento  dos  sumidouros  e 
remoções, capacitação e medidas de adaptação;

Obrigações concretas (para o Brasil):

ARTIGO 10 - Todas as Partes, levando em conta suas responsabilidades comuns mas 
diferenciadas  e  suas  prioridades  de  desenvolvimento,  objetivos  e  circunstâncias 
específicos,  nacionais e regionais, sem a introdução de qualquer novo compromisso 
para as Partes não incluídas no Anexo I, mas reafirmando os compromissos existentes 
no  Artigo  4,  parágrafo  1,  da  Convenção,  e  continuando  a  fazer  avançar  a 
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implementação desses compromissos a fim de atingir o desenvolvimento sustentável, 
levando em conta o Artigo 4, parágrafos 3, 5 e 7, da Convenção, devem: 

(b) Formular,  implementar, publicar e atualizar regularmente programas nacionais e, 
conforme o caso, regionais, que contenham medidas para mitigar a mudança do clima 
bem como medidas para facilitar uma adaptação adequada à mudança do clima:

(i)  Tais  programas  envolveriam,  entre  outros,  os  setores  de  energia,  transporte  e 
indústria, bem como os de agricultura, florestas e tratamento de resíduos. Além disso, 
tecnologias  e  métodos  de  adaptação  para  aperfeiçoar  o  planejamento  espacial 
melhorariam a adaptação à mudança do clima; e

Mecanismos  de  controle  /  implementação  (Plano  nacional  de  Implementação, 

relatórios, etc)

- Inventários anuais da emissão e supressão de gases de efeito estufa, a ser enviado 

pelos países desenvolvidos – art. 5 do Protocolo.

- Relatórios com periodicidade definida pela conferência das partes com as medidas 

tomadas para implementação do Protocolo a ser enviado pelos países desenvolvidos – 

art. 7º do Protocolo.

ANEXO II - RELATÓRIO DESCRITIVO DOS PRINCIPAIS ASPECTOS DA 
NORMA INTERNACIONAL

    O protocolo  de Quioto  à  UNFCCC foi  uma forte  demonstração  da 
comunidade internacional de que estava preocupada com o aquecimento global e suas 
consequências para o desenvolvimento sustentável  do planeta. Trata-se de instrumento 
extensivo dos objetivos previstos na UNFCCC, já que esta é uma convenção “guarda-
chuva”, que possibilita que vários temas específicos sejam tratados com base em seus 
dispositivos e seus objetivos. 

No caso em tela, o Protocolo de Quioto trata de obrigações concretas 
assumidas por determinados países no sentido da redução da emissão de gases de efeito 
estufa  não  controlados  pelo  Protocolo  de  Montreal,  bem  como  da  conservação  e 
aumento  de seus reservatórios  e sumidouros,  redução esta  que estabelecida em seus 
anexos.

Inicialmente, é importante esclarecer que, na esteira do já preconizado 
pela  UNFCCC, o Protocolo de Quioto também deixa claro que deve ser dos países 
desenvolvidos a obrigação de redução da emissão de gases de efeito estufa, seja porque 
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são eles os maiores emissores, seja porque os países em desenvolvimento não possuem 
condições financeiras para arcar com esta responsabilidade, pelo menos não no atual 
período previsto  pelo Protocolo.  O Protocolo foi  ainda mais  além,  dispondo que os 
países desenvolvidos devem evitar que quaisquer das medidas por eles tomadas para 
atingir os objetivos aos quais se obrigaram no texto do tratado prejudiquem os países 
em desenvolvimento,  seja no meio-ambiente,  seja no comércio ou do ponto de vista 
econômico  e  social.  A  lógica,  bem  reconhecida  a  nosso  ver,  é  de  que  os  países 
desenvolvidos já lucraram muito com a emissão de gases de efeito estufa, e que cabe a 
eles resolver o problema, sem prejudicar os países mais pobres.

O período considerado como o período de compromisso em que deve 
haver a redução dos gases de efeito estufa é entre 2008 a 2012, sendo que as partes 
constantes  do  anexo  I  do  Protocolo  deveriam  ter  realizado,  até  2005,  avanços 
significativos  para  atingir  os  objetivos  do  Protocolo.  A  denominação  de  primeiro 
período dá a idéia já consolidada na comunidade internacional de que deve haver um 
novo compromisso pós 2012 para garantir  os objetivos  previstos  na UNFCCC e no 
Protocolo de Quioto.

Os  países  desenvolvidos  e  com  economia  em  transição  para  de 
mercado  (leia-se  ex-repúblicas  soviéticas)  constantes  do  anexo  I  do  Protocolo  são 
aqueles  que se obrigaram a reduzir  os níveis  de emissão  de gases de efeito  estufa 
listados  no  anexo  A  do  Protocolo,  seja  pela  eliminação  de  suas  fontes,  seja  pelo 
aumento dos reservatórios ou sumidouros destes gases. A redução para todos os países 
deve ser de pelo menos 5% dos níveis de emissão destes gases pelo país respectivo em 
1990. Os países com economia em transição para economia de mercado podem utilizar 
outro ano, baseados em razões técnicas, como ano base para o cálculo da redução, desde 
que aprovado pela conferência das partes. O Protocolo constituiu um Orgão Subsidiário 
de Assessoramento Científico para analisar os dados a fim de estabelecer estes níveis de 
emissão, a partir de dados levantados pelas partes. Outrossim, as partes constantes no 
anexo I devem estabelecer, até um ano antes do início do período de compromisso, em 
2008, sistema nacional de estimativa de emissões de gases de efeito estufa, segundo as 
metodologias  autorizadas  pelo Protocolo,  exatamente para que, enviados aos Órgãos 
Subsidiários, estes possam verificar o cumprimento dos objetivos do Protocolo. 

Aliás, a sistemática do envio de informações pelos países constantes 
do  anexo  I  para  análise  pelo  Orgão  Subsidiário  e  pela  Conferência  das  Partes  é  o 
principal meio criado pelo Tratado para controle de seu cumprimento pelas partes. São 
vários  relatórios  a  serem  apresentados  pelas  partes  inclusas  no  anexo  I  com 
periodicidade anual, que contenham inventário de suas emissões antrópicas por fontes e 
remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa, inclusive aquisições de 
carbono regulares ou pelo mecanismo de desenvolvimento limpo, bem assim informar 
todas as ações de implementação no âmbito deste Protocolo. 

Ademais,  outras  obrigações  foram  fixadas  no  Protocolo,  embora 
algumas  de  cunho  meramente  programático.  Alguns  exemplos  são  a  obrigação  de 
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aumento  da  eficiência  energética,  a  proteção  e  o  aumento  dos  sumidouros  e 
reservatórios  de  gases  de  efeito  estufa;  a  promoção  de  formas  sustentáveis  de 
agricultura; a redução gradual das imperfeições de mercado, de incentivos fiscais, de 
isenções tributárias e tarifárias e de subsídios para setores emissores de gases de efeito 
estufa contrários aos objetivos da convenção; estímulo a reformas de setores relevantes; 
medidas para evitar a redução da emissão gases de efeito estufa no setor de transportes, 
etc. 

Quanto aos países não incluídos no anexo I, apesar de não serem os 
principais  atores  no  cumprimento  do  Protocolo,  também tiveram obrigações  fixadas 
neste, quais sejam: A) formular, quando apropriado e na medida do possível, programas 
nacionais de monitoramento da qualidade da emissão dos gases de efeito estufa, dos 
dados da atividade e dos modelos locais para preparação dos inventários nacionais de 
emissão e remoção destes gases, provavelmente já visando a um estabelecimento de 
banco de dados para eventual compromisso futuro que estes países possam vir a ter, 
bem  como  verificar  se  estão  conseguindo,  ainda  que  não  obrigados,  reduzir  suas 
emissões;  B)  Formular,  implementar,  publicar  e  atualizar  regularmente  programas 
nacionais que contenham medidas para mitigar a mudança do clima, bem como facilitar 
uma adaptação adequada à mudança do clima, envolvendo, dentre outros, os setores de 
energia,  transporte,  indústria,  agricultura,  florestas  e  tratamento  de  resíduos;  C) 
Cooperar na transferência de tecnologia, nas pesquisas científicas e em programas de 
educação  e  treinamento  que  possam  auxiliar  na  implementação  dos  objetivos  do 
Protocolo. 

Definidas as obrigações dos países partes, o Protocolo instituiu dois 
instrumentos práticos de grande alcance para sua implementação.

O protocolo estabeleceu o chamado mercado das trocas de carbono, 
em que cada parte do anexo I pode transferir ou adquirir de outra parte constante do 
anexo unidades de redução de missões de gases de efeito estufa resultantes de projetos 
visando tanto a redução das emissões por fontes quanto o aumento das remoções por 
sumidouros dos gases citados, em qualquer setor da economia. O protocolo exige no 
entanto que o projeto tenha aprovação das partes envolvidas, que o projeto promova 
redução que não ocorreria sem sua existência  e que a aquisição seja suplementar  às 
ações  domésticas  realizadas  com o  fim de  atingir  a  redução  dos  níveis  de  emissão 
pactuados pela parte adquirente. Provavelmente os países instalarão em seus sistemas 
legais nacionais dois tipos de providências, concomitantes ou não: benefícios fiscais e 
de outra ordem a empresas que reduzirem suas emissões ou encargos fiscais e de outra 
ordem para as que não reduzirem. É a partir destas providências que o mercado de troca 
de  carbono  realmente  funcionará,  pois  de  modo  contrário  não  haverá  interesse 
econômico  das  empresa  na  aquisição  das  unidades  redução  e  os  próprios  governos 
nacionais  teriam  que  adquirir  os  projetos.  Com  o  mercado  de  troca  de  carbono 
funcionando,  os  países  que  não  estiverem em condições  de  alcançar  seus  objetivos 
podem adquirir  de  outros  países  que  estejam “mais  folgados”  em relação  aos  seus 
compromissos perante o Protocolo unidades de redução, com a exigência de que deve 
haver obrigatoriamente esforços nacionais de redução. Questão relevante é saber até que 
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ponto a aprovação do projeto pelas partes envolvidas pode frear a venda em demasia de 
projetos de redução sediados em um país a ponto de prejudicar que este atinja suas 
metas, beneficiando desta forma os países mais ricos.

O  mecanismo  de  desenvolvimento  limpo,  também  instituído  pelo 
Protocolo, é a possibilidade dos países incluídos no anexo I de adquirirem dos países 
não incluídos no anexo I reduções certificadas de emissões de gases de efeito estufa 
resultantes  de  atividades  de  projetos  públicos  ou  privados  implementados  nestes 
últimos.  Trata-se  de  mecanismo  criado  tanto  para  assistir  às  partes  países  em 
desenvolvimento,  com estímulos  econômicos  à  implementação  do Protocolo,  quanto 
para auxiliar os países desenvolvidos e com economia em transição para de mercado a 
atingirem a redução dos níveis de emissão de gases de efeito estufa à qual se obrigaram. 
Basicamente, funciona como o mercado de troca de carbono, mas com sentido único de 
aquisição dos créditos (dos países não inclusos no anexo I para os países neste inclusos). 
Suas  condições  específicas  são:  participação  voluntária  aprovada  por  cada  parte 
envolvida; benefícios reais e mensuráveis e de longo prazo relacionados à mitigação da 
mudança do clima e reduções de emissões que sejam adicionais às que ocorreriam na 
ausência da atividade certificada do projeto. O mecanismo de desenvolvimento limpo 
criado pelo Protocolo ainda prevê que parte dos fundos arrecadados com as transações 
deste  mercado  sejam  destinadas  ao  custeio  das  despesas  administrativas  do  órgão 
executivo que supervisioná o mecanismo, bem como aos países em desenvolvimento 
mais vulneráveis aos efeitos adversos da mudança do clima para fazer face aos custos de 
adaptação a esta situação.  O delineamento exato do mecanismo de desenvolvimento 
limpo ficou a cargo de decisão da conferência das partes. Novamente neste mecanismo 
acreditamos que na grande maioria dos casos não haverá compra direta pelos países, 
mas sim medidas internas que façam com que empresas reduzam suas emissões, o que 
possivelmente ocasionará um grande interesse na compra destes créditos dos países em 
desenvolvimento, especialmente porque, ao contrário do mercado regular de troca de 
carbono, não deverá haver nenhum óbice do país de venda sobre o limite de projetos 
vendidos.  Notamos  ainda  que  não  houve a  condicionamento  neste  artigo  de  que  as 
aquisições de certificações de reduções de países não inclusos no anexo I para que os 
países adquirentes devessem também tomar medidas para a redução da emissão de gases 
de efeito estufa,  previsão constante no mercado regular de troca de carbono. Poderá 
portanto ocorrer a hipótese,  segundo o texto do Protocolo,  de um país constante do 
anexo  I  atingir  o  nível  de  redução  ao  qual  se  obrigou  apenas  com a  aquisição  de 
certificações  de  redução  de  outros  países.  O Protocolo  estipulou  ainda,  objetivando 
estimular desde já a implementação do mecanismo, que todas as reduções certificadas 
de emissões podem ser utilizadas para auxiliar no cumprimento das metas relativas ao 
primeiro período de compromisso, que se inicia em 2008 a vai até 2012.

Cabe à Conferência das Partes, no âmbito do Protocolo, três grandes 
tipos  de  funções  específicas:  estabelecer,  após  estudo  por  seus  órgãos  técnicos 
subsidiários,  toda a padronização  e  especificação  necessárias  a  serem informadas  às 
partes para que as obrigações assumidas no Protocolo sejam uniformes e para que as 
análises das informações recebidas com relação a seu cumprimento tenham critério de 
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análise  similar;  revisar  periodicamente  as  medidas  tomadas  pelas  partes  para 
implementação do Protocolo, através das análises dos relatórios a serem recebidos e de 
recomendações a serem encaminhadas às partes, inclusive sobre a mudança de critérios 
técnicos; promover e facilitar o intercâmbio de informações sobre as medidas tomadas 
pelas  partes,  buscando  também  a  cooperação  de  outros  órgãos  internacionais, 
mobilizando ainda recursos financeiros adicionais para sua implementação.  
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