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Direito internacional ambiental. 

. Convenção da ONU, em Estocolmo, de 1972. 

. Relatório Brundtland, de 1987, conhecido também por Nosso futuro comum. 

. Convenção da ONU foi marcante( sucesso), em Rio de Janeiro, de 1992.  

. Rio + 10, em Johanesburgo, de 2002.  

. Rio + 20, em Rio de Janeiro, de 2012. 

  

  

Convenções da ONU.  

1- Estocolmo, de 1972, na qual o Direito Ambiental foi colocado como direito fundamental. 2- Rio de 

Janeiro, de 1992, ECO/92 ou cupla da terra extremamente proveitosa.  

. 2.1- Declaração do Rio; Convenção da Diversidade Biológica; Agenda 21; e Convenção Quadro da 

Mudança Climática.  

. A Convenção de Estocolmo só trabalhou princípios.  

 

 

 Fonte: www.gaiaassessoriapf.com.br 

 

 

 

 

 

 



 

 

Convenção Quadro da Mudança Climática.  

. Celebra o Protocolo de Quioto, de 1997, entrou em vigor em 2005( 163 países envolvidos). 

. Foi promulgado, no Brasil, pelo Decreto n.º 5.445, de 12 de maio de 2005.  

. Impõe compromisso de redução das emissões de gases do efeito estufa para o período de 2008 a 

2012( artigo 3º, item 7, do Protocolo de Quioto).  

. Prorrogado pela Convenção de DOHA, de 2012 até 2020.  

. COP21 de Paris deverá apresentar um substituto do Protocolo de Quioto, a partir de 2020.  

  

Protocolo de Quioto apresenta 3 soluções para o aquecimento global.  

. Adaptação, através de políticas mitigadoras. 

. Redução das emissões, por meio do crédito de carbono; estimulando MDL( Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo), do artigo 12, do Protocolo de Quioto e RCEs( Reduções certificadas de 

emissões).  

. Engenharia Climática com soluções inovadoras.  

  

Redução das emissões de GEE( Gases de Efeito Estufa).  

. Por meio de: IC( Implementação Conjunta) entre os países desenvolvidos; MDL( Mecanismos de 

Desenvolvimento Limpo), que são processo de certificação por autoridade nacional, realizados pela 

Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima , do Ministério da Ciência e da Tecnologia; 

CIE( Comércio Internacional de Emissões) entre os países desenvolvidos.  

. Observação: o Protocolo de Quioto não atingiu os objetivos esperados.  

  

Processo de certificação do projeto de MDL.  

. 1- Elaboração do DCP( Documento de Concepção do Projeto).  

. 2- Validação e aprovação, da EOD( Entidade Operacional Designada). 

. 3- Monitoramento para criação de relatórios.  

. 4- Verificação da redução das emissões ou de sequestro de carbono.  

. 5- Certificação com base no relatório de investigação.  

. 6- Emissão de RCEs relativas às quantidades reduzidas e/ou sequestradas.  

. Observação: cada unidade de RCE equivale a uma tonelada métrica de dióxido de carbono.  

. Observação: o crédito de carbono é considerado como receita originária. 

  

Convenção Quadro sobre Mudança Climática.  

. COP21, em Paris, de 2015.  

. Novo acordo para redução das emissões de gases do efeito estufa.  

. Autolimitação de todos os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento.  

. Brasil já adota a autolimitação, conforme Lei n.º 12.187/2009, em seu artigo 12; mas a reduções 

foram projetadas para 2020.  

 

 


