11ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (COP 11) e
1ª Reunião das Partes do Protocolo de Quioto (MOP 1)
Montreal, Canadá 5 a 8 de dezembro de 2005

Relato de Participação
Pinheiro Pedro Advogados
Simone Paschoal Nogueira e Daniela Stump

Trata-se de relatório das atividades realizadas pelas representantes do
Escritório Pinheiro Pedro Advogados, Simone Paschoal Nogueira e Daniela Stump,
integrantes da Delegação Oficial Brasileira na 11ª Conferência das Partes da
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Cilmáticas (COP) e 1ª Reunião
das Partes do Protocolo de Quioto (MOP), durante a semana do dia 05 a 08 de
dezembro de 2005, na cidade de Montreal, Canadá.
Anexo a este relatório, segue análise das principais decisões que foram
produzidas durante a 22ª Reunião do Executive Board, 11ª COP, 1ª MOP e Reuniões
dos Órgãos Subsidiários.

Dia 05/12/05

Side Event “A new CDM market in Brazil: structure and opportunity”

Participamos do evento organizado pelo CEBDS – Conselho Empresarial
Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável, no qual estavam presentes representantes
da BM&F, Plantar, FGV e BNDES.
Guilherme Fagundes, da Bolsa de Mercados e Futuros, discursou sobre a
situação do mercado brasileiro de carbono. Apresentou o banco de projetos de MDL,
organizado pela BM&F, que tem por fim dar visibilidade aos projetos desenvolvidos,
mesmo que ainda não registrados pelo Executive Board, promovendo o contato do
proponente do projeto com investidores. A BM&F pretende instalar bolsa de compra e
venda de Reduções Certificadas de Emissões em um futuro próximo.
Fabio Marques, da Plantar, apresentou projeto que reduz emissões de CO2 a
partir da substituição do carvão mineral pelo carvão vegetal na produção siderúrgica.
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A metodologia de baseline ainda não foi aprovada e será reanalisada na próxima
reunião do Painel de Metodologia. Ressalte-se que no caso da Plantar, pioneira dentre
os projetos de MDL brasileiros, para que as RCEs geradas desde o início do projeto
sejam aproveitadas para o primeiro período de compromisso, o projeto deve ser
registrado até 31/12/2006.
Eduardo Bandeira de Mello, representante do BNDES, dissertou sobre a linha de
crédito conferida pelo Banco Nacional de Desenvolvimento aos projetos de MDL desde
a concepção do documento de concepção do Projeto.
Ao final do evento, conversamos com o Ministro Figueiredo, colocando-nos à
disposição para qualquer assessoria, como membros do Grupo de Trabalho de Direito
Ambiental da CCI.

Side Event “No reason to wait”

O Secretário do Meio Ambiente do Estado de São Paulo Prof. José Goldemberg
e o Secretário do Meio Ambiente da Califórnia Alan Lloyd assinaram um Memorando de
Entendimentos para cooperação técnica entre os respectivos governos nas áreas de
Fontes

de

Energias

Renováveis,

Melhoria

Ambiental,

Mudanças

Climáticas

e

Biodiversidade. Por este instrumento, São Paulo e Califórnia reúnem esforços para
combater o aquecimento global de seus territórios.
Os objetivos a serem buscados pela cooperação são: redução dos efeitos
prejudiciais da poluição atmosférica na Califórnia e em São Paulo; mitigar a ameaça
que o aquecimento global representa para as economias, pessoas e ecossistemas dos
dois estados; e obtenção de benefícios econômicos de políticas limpas mais pro-ativas
e ambiciosas que aquelas já efetivas nos respectivos Estados.
Side Event “LULUCF in a post 2012 agreement

Os representantes das entidades CIFOR (Centre for International Forestry
Research), IPAM (Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia), Carboeurope, INSEA
(Integrated Sink Enhacement Assessment) e UCS (Union of Concerned Scientists),
apresentaram os resultados de pesquisas sobre seqüestro de CO2 por uso da terra,
mudanças no uso da terra e florestamento (LULUCF), que serão publicados em 2006,
em edição especial do jornal Environmental Science and Policy.
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Restou clara a preocupação de todos os pesquisadores integrantes da mesa
quanto à real quantidade de CO2 que se retira da atmosfera no processo de
florestamento.

Segundo

o

que

restou

comprovado,

em

cada

processo

de

florestamento há peculiaridades geográficas e físicas que devem ser levadas em conta
para o cálculo da quantidade de CO2 seqüestrada, pois uma mesma ação humana no
campo de LULUCF pode resultar em diferentes conseqüências para o clima. Apenas a
mensuração precisa do potencial de seqüestro de CO2 por práticas florestais pode
assegurar que a compensação das emissões de gases de efeito estufa seja realmente
efetiva.
Thelma Krugg, consultora do Governo Brasileiro, contribuiu para debate
ressaltando que esta preocupação é comum ao Painel de Metodologia. É preciso
assegurar que os gases de efeito estufa que continuarão a ser emitidos pelos países
incluídos no ANEXO I estão realmente sendo compensados pelo seqüestro realizado
por atividades em países em desenvolvimento.
Ressalte-se que, até agora, apenas uma metodologia de reflorestamento foi
aprovada pelo Executive Board. Foi originada de proposta chinesa (“ARNM0010:
Facilitating Reforestation for Guangxi Watershed Management in Pearl River Basin”) e
é aplicável para áreas em que as condições ambientais e a degradação causada pelo
homem não permitem o crescimento de vegetação florestal natural.

Dia 06/12/05
Side

Event

“Sustainable

development

and

CERs”:

Representantes

das

Autoridades Nacionais Designadas e Proponentes de projetos.

Este

evento

procurou

demonstrar

o

estado

atual

do

Mecanismo

de

Desenvolvimento Limpo e promover a trocar de experiências nacionais tanto por parte
do Governo quanto por parte da iniciativa privada.
Richard Kinley, Secretário Executivo da Convenção, afirmou que o MDL evoluiu
sensivelmente neste ano com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, mas
ressaltou alguns problemas que ainda devem ser superados, como a demora na
aprovação de metodologias e registro de projetos, bem como a falta de recursos do
Executive Board. O número de projetos registrados naquela data era de 46 projetos,
sendo 10 da Índia, 6 do Chile, 4 do Brasil, 4 de Honduras, 2 do México e 1 da China.
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Durante seu discurso destacou o desenvolvimento de mercados de carbono fora do
Sistema do Protocolo de Quioto, que julga positivo.
Alguns proponentes de projetos apresentaram suas experiências bem sucedidas
em Bangladesh, Panamá, Chile e Butão. Embora a participação brasileira em projetos
de MDL seja relevante, nenhum projeto nacional foi apresentado.
Em

relação

aos

governos,

algumas

Autoridades

Nacionais

Designadas

apresentaram sua estrutura. José Domingos Gonzáles Miguez, Coordenador Geral de
Mudanças Climáticas do Ministério de Ciências e Tecnologia, discursou sobre a
composição

da

Comissão

Interministerial

que

representa

Autoridade

Nacional

Designada no Brasil. Miguez apresentou o estado dos projetos a ele submetidos até
aquele momento: do total de 57 projetos para apreciação, 21 projetos foram
aprovados. Destes, apenas 4 projetos brasileiros foram registrados pelo Executiva
Board.

Reunião do Órgão Subsidiário de Assessoramento Científico e Tecnológico
(SBSTA)

Acompanhamos a adoção das decisões do SBSTA, órgão instituído pela
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas com o fim de
prestar à Conferência das Partes informações e assessoramento sobre assuntos
científicos e tecnológicos relativos a essa Convenção.
Destacamos desta reunião, a posição firme da Arábia Saudita que, não
obstante insistência da Suíça, não quis levar adiante os estudos do órgão sobre o
tema das emissões originadas de combustível utilizado na aviação e transporte
marítimos internacionais. O órgão voltará a debater esse assunto em maio de 2006.

Reunião do órgão Subsidiário de Implementação (SBI)

Estivemos presentes na adoção das decisões do SBI, órgão instituído pela
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas para auxiliar a
Conferência das Partes na avaliação e exame do cumprimento efetivo dessa
Convenção.
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Dentre as decisões tomadas, destacamos aquela referente aos privilégios e
imunidades dos indivíduos que servem aos órgãos estabelecidos pelo Protocolo de
Quioto. A decisão institui o prazo de 13/02/06 para que as Partes enviem seus
comentários sobre esta questão, que serão analisados na próxima reunião do SBI.

Dia 07/12/05

Side Event “Regional views on future climate regimes”: ICC:

Associações

empresárias

regionais

-

UNICE,

USCIB

e

KEIDANREN

-

representadas por Nick Campbell (ARKEMA), Brian Flannery (EXXONMOBIL), Masayuki
Sasanouchi, apresentaram suas visões sobre o desenvolvimento de políticas climáticas
e o impacto destas em suas regiões.
Embora os Estados Unidos e a Austrália não tenham ratificado o Protocolo de
Quioto, políticas sérias estão sendo adotadas para a redução de emissões de gases de
efeito estufa nestes Estados. A bolsa de créditos de carbono de South Wales,
Austrália, consistente em mecanismo de cap-and-trade, e o engajamento de diversos
Estados americanos no combate ao aquecimento global são provas de que, embora
fora do Regime de Quioto, Autrália e Estados Unidos não estão apáticos à questão
climática global.

COP/MOP “Contact group on the report of the Executive Board of the clean
development mechanism”

Acompanhamos as negociações sobre o “Further guidance relating to the clean
development mechanism” lideradas pelo Ministro do Itamaraty, André Correa do Lago.
A decisão adotada ao final da sessão traz algumas disposições importantes:
- As atividades de projeto que se iniciaram entre 01/01/00 e 18/11/04 e que
ainda não tenham requerido o registro, mas tenham submetido uma nova metodologia
ou tenham requerido validação por uma Entidade Operacional Designada até
31/12/05, podem requerer créditos retroativos se forem registrados pelo Conselho
Executivo até 31/12/06.
- Uma política (ou padrão) local/regional/nacional não pode se considerada
como uma atividade de projeto de MDL. Porém, atividades de projeto submetidas a
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um programa que reúnam as mesmas podem ser registradas como uma única
atividade de MDL. Isto somente se o baseline aprovado e a metodologia de
monitoramento utilizados impeçam dupla contagem e inclusão de fuga, assegurando
que as reduções são reais, mensuráveis e verificáveis, e ainda, adicionais àquelas que
ocorreriam na ausência da atividade de projeto.
- Reiterou-se que a utilização de “ferramenta para demonstração e avaliação de
adicionalidade” não é obrigatória para os participantes, e que, em todos os casos, os
participantes do projeto podem propor métodos alternativos para demonstrar a
adicionalidade perante o Conselho Executivo (incluindo os casos em que a “ferramenta
para demonstração e avaliação de adicionalidade” está anexada a uma metodologia
aprovada).

Lançamento do Livro “Tropical Deforestation and Climate Change” (de Paulo
Moutinho e Stephen Schwartzman)

Participamos do evento de lançamento do livro “Tropical Deforestation and
Climate Change” de Paulo Moutinho e Stephen Schwartzman. Presente no evento,
Ministra Marina Silva discursou sobre o decréscimo na taxa de desmatamento da
Amazônia de 30% no último ano e sobre a importância de se incluir, no âmbito da
Convenção sobre Mudanças Climáticas, mecanismos que incentivem a conservação
das florestas tropicais nos países em desenvolvimento. O Governo brasileiro endossa a
proposta da Papua Nova Guiné e Costa Rica, nesse sentido.
Marcio Santilli, do Instituto Sócio-ambiental, também discursou na ocasião,
defendendo a importância de se evitar a emissão de CO2 por meio da conservação das
florestas tropicais para a estabilização do clima do planeta.
Ressaltamos que a conservação e o manejo sustentável de florestas não estão
inclusos entre as atividades que geram Reduções Certificadas de Emissões (RCEs)
para o primeiro período de compromisso. A inclusão dessas atividades para um
compromisso posterior, ao lado do florestamento e reflorestamento, deve ser decidida
nas próximas Conferências das Partes.
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Dia 08/12/05

High Segment Level: Discurso da Ministra Marina Silva

A ministra Marina Silva fez pronunciamento na plenária da Conferência das
Partes. Mais uma vez, destacou os esforços do Brasil na luta contra o aquecimento
global, representado pelo programa de combate ao desmatamento da Amazônia, que
neste ano apresentou queda de 30%, e dos muitos projetos de Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo que estão sendo desenvolvidos no país.

Coletiva de Imprensa: Ministra Marina Silva, João Paulo Ribeiro Capobianco,
Paulo Moutinho, Ministro Figueiredo.

Participaram da coletiva de imprensa a Ministra Marina Silva, seu assessor João
Paulo Ribeiro Capobianco, Paulo Moutinho (Instituto de Pesquisas Amazônicas – IPAM)
e o Ministro do Itamaraty Figueiredo.
O fio condutor da coletiva foi novamente o anúncio da queda do desmatamento
da Amazônia neste último ano devido à instituição de um Grupo Permanente
Interministerial, em 2003, que reuniu esforços de treze ministérios para desenvolver
estratégias e coordenar ações do Governo Federal na região amazônica. Esse grupo
lançou, em 2004, o Plano de Prevenção e Controle de Desmatamento na Amazônia
que consiste em 162 ações. Na manifestação da Ministra, graças a este plano, pela
primeira vez o desmatamento diminuiu.
A

ministra

Marina

Silva

afirmou

que

ações

como

essa

deveriam

ser

recompensadas no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas, pois contribuem em muito para a estabilização da concentração de gases
de efeito estufa no planeta.

Side Event “Building and strengthening climate change capacity: Institute of
Development

Studies,

University

of

Sussex

(IDS)

–

Building

and

strengthening climate change capacity in Brazil, South Africa, India e China”.

Os integrantes da mesa Farhana Yamin e Paul Curnow apresentaram o projeto
Basic, já em andamento, que pretende reforçar a capacidade interna dos países em
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desenvolvimento para determinar o tipo de política sobre mudanças climáticas que
mais se enquadra nas circunstâncias, interesses e prioridades nacionais. Esse projeto
está sendo conduzido no Brasil, China, Índia e África do Sul pela Universidade de
Sussex.
Luiz Gylvan Meira Filho e Jacques Markovitch contribuíram para o debate,
apresentando a visão brasileira sobre as negociações em Montreal.

Side Event: “Preventing and resolving disputes in flexibal mechanism
contracts” - Corte Permanente de Arbitragem e Backer Mackenzie.

Os conflitos originados da transação de Reduções Certificadas de Emissões
começam a aparecer e trazem um desafio aos operadores do direito. Neste evento,
estavam presentes representantes da Corte Permanente de Arbitragem sediada, na
Haia, e advogados do Escritório Backer Mackenzie, de Sidney.
Dane Ratliff apresentou as vantagens em se recorrer à arbitragem nos casos de
conflitos sobre contratos inseridos no mercado de carbono. A celeridade e o know how
dos árbitros, em contraste aos Tribunais Nacionais, asseguram um resultado mais
satisfatório

às

partes.

A

Corte

Permanente

de

Arbitragem,

Organização

Intergovernamental, composta de 104 Estados Membros desenvolveu em 2001 regras
procedimentais especializadas para conflitos relativos ao meio ambiente e recursos
naturais. Dane Ratliff entende que a Corte possui todo o aparato necessário para
dirimir questões referentes aos mecanismos de flexibilização do Protocolo de Quioto
como o Mecanismo do Desenvolvimento Limpo.
Os advogados do Escritório Backer&Mackenzie apresentaram suas experiências
com contratos que envolvem créditos de carbono. Enfatizaram que o cenário atual
onde se inserem tais contratos é extremamente dinâmico e, portanto, é importante
premeditar possíveis mudanças na legislação internacional sobre o tema no momento
da elaboração do contrato, redigindo-o de forma flexível para se ajustar às novas
situações.
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