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PUTIN DECRETA QUE RÚSSIA ADEQUE DIRETRIZES PARA CUMPRIR ACORDO DE 

PARIS 

Por Gabriel Mota 

 

A Rússia, que entrou formalmente para o Acordo de Paris (2015) em setembro, após 

anos de negociações, parece estar levando a cabo as intenções de reduzir a emissão de 

poluentes e de realinhar sua agenda produtiva a novas demandas ambientais. Na última 

quarta-feira, 04/11, o Presidente Vladimir Putin assinou um decreto para que o país reduza 

em 30% sua emissão de gases do efeito estufa até 2030. O líder russo ainda enfatizou que 

as reformas para atender ao acordo não podem representar perda na pujança de 

desenvolvimento econômico, reafirmando que a prioridade da Rússia é crescer sendo 

independente de atores externos. 

Reduzir a emissão de gases poluentes será um desafio para os russos, que mantêm 

boa parte de sua economia baseada na extração de minérios, petróleo e gás, o que coopera 

para que o país seja o quarto maior poluente do planeta. Há alguns anos, os russos não 

aceitavam reduzir sua produção e se posicionavam ao lado de países subdesenvolvidos que 

também eram contra o acordo por questões de disparidade socioeconômica, elencando a 

necessidade de “poluir para desenvolver” regiões pobres e atrasadas. Em setembro passado, 

diversas ONGs e observadores do meio ambiente no país saudaram a mudança russa. 

Na semana passada, o presidente norte-americano, Donald Trump, formalizou a saída 

dos Estados Unidos do Acordo de Paris, o que não chocou muitos, haja vista a refuta do 

republicano em sacrificar capital e capacidades produtivas em troca da diminuição de 

emissões. O país havia indicado em novembro de 2019 que se retiraria do acordo no presente 

ano. 

Agora os russos, assim como os grandes produtores – e poluidores – do planeta, terão 

a difícil tarefa de retomar o crescimento e o consumo em 2021 em recuperação dos abalos 

da pandemia em 2020. A cadeia energética passará por isso e os grandes extratores de 

hidrocarbonetos devem buscar atender a demandas mundiais de proteção ao meio ambiente. 

A China, grande demandante de petróleo e gás natural, anunciou esperar que o consumo 

deste último combustível atinja grandes números nos próximos anos de recuperação. 
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