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• IPCC – para 66% de chance_ aumento médio da temperatura em 2oC em 

2100 (ref 1880) - Acordo de Copenhague 

• poderíamos emitir no total 3.670 GtCO2 

• Já emitimos 2.670 GtCO2e até 2011 

• Saldo: 1.000 GtCO2  

• Média anual esperada: 11 GTCO2 

• Média anual atual: 50 GTCO2 

Orçamento de Carbono 

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-do-clima/2014/10/31/o-grande-desafio-do-

planeta-reduzir-emissoes-de-co2/ 



http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-do-clima/2013/10/18/o-ultimo-pedaco-do-bolo/ 

• Balanço energético da Terra - tende a um equilíbrio no qual a quantidade de energia que 

chega do sol (cerca de 340 Watts/m2) equivale à quantidade de energia que retorna ao 

espaço.   

• Interação desta energia com a superfície e o efeito de retenção de calor pelos gases de 

efeito estufa – manutenção da temperatura média do planeta em torno de 14/15oC. (sem 

esses gases: -18ºC). 

• O 5º relatório do IPCC: o aumento dos GEE na atmosfera, desde 1750 - emissões 

antrópicas (queima de combustíveis fósseis) -  forçamento radiativo de 2,16 W/m2 - 

aumento de +1oC  na temperatura média do planeta (+0,6 de 1880 até 2005) 

• estudos de quatro cenários em 2100: 2,6 / 4,5 / 6,0 e 8,5 W/m2 (RCPs) 

• estimar os impactos no clima: aumento de temperatura, aumento do nível dos 

oceanos (expansão), derretimento de geleiras, etc. 

• estimar a quantidade máxima de emissões possíveis para que tenhamos 

chance de limitar o aumento da temperatura média do planeta. 

Orçamento de Carbono 

http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-do-clima/2013/09/27/o-que-disse-o-ipcc-as-mudancas-climaticas-sao-reais-e-o-ser-humano-e-o-principal-responsavel/


Folha de São Paulo, 20/11/2014 



http://www.mma.gov.br/index.php/comunicacao/agencia-informma?view=blog&id=612 



http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/total-ghg-emissions-and-kyoto#tab-chart_1 



http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/greenhouse-gas-emission-trends-

5/assessment-1 



Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas -  compromissos “voluntários” assumidos por países 

para mitigação das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)    

Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)  

 -Projetos individuais ou iniciativas nacionais setorizadas 

 -Facilitar suporte técnico e orçamentário: Anexo I e Organizações anunciam publicamente 

 disponibilidade de recursos 

 -Países são incentivados a registrar suas iniciativas (ainda que já implementadas): 

 reconhecimento internacional  

Registro - Plataforma operada pela UNFCCC 

Valorização das oportunidades de implementação e reconhecimento de ações 

Permite aos países em desenvolvimento registrar informações para obtenção de suporte para seu 

desenvolvimento e implementação 

NAMAS 



http://www4.unfccc.int/sites/nama/SitePages/Home.aspx 



http://www.proac.uff.br/cede/sites/default/files/TD40_2.pdf 



http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-annual-status-report-2014.pdf 



http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-annual-status-report-2014.pdf 



http://www.ecofys.com/files/files/mitigation-momentum-annual-status-report-2014.pdf 



REDD+ 



REDD+ 



A arquitetura internacional de REDD+  
 
REDD+ é um incentivo desenvolvido no 
âmbito da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima para 
recompensar financeiramente países em 
desenvolvimento por seus resultados no 
combate ao desmatamento e à degradação 
florestal e na promoção do aumento de 
cobertura florestal.  
 
 
Tais resultados devem ser verificados por 
especialistas apontados pelo Secretariado 
da Convenção-Quadro.  

Os pagamentos serão efetuados por 
diversas fontes internacionais, em 
particular do Fundo Verde para o Clima 
(GCF, na sigla em inglês). 
 
 
Arquitetura dos incentivos 
 
 
A lógica dos incentivos de REDD+ é de 
pagamento por resultados já atingidos. 
Diferentemente da abordagem de projetos, 
a abordagem é nacional, a apresentação 
dos resultados é de responsabilidade das 
Partes.  
 
 
 

Elementos necessários para o 
reconhecimento de resultados 
 
1. Estratégia nacional de REDD+;  
 
 
2. Nível de referência nacional de 
emissões florestais ou nível de 
referência florestal (ou, como uma 
medida interina, os correspondentes 
níveis subnacionais);  
 
 
3. Sistema robusto e transparente para 
o monitoramento florestal e o relato das 
atividades de REDD+ (ou, se 
apropriado, o monitoramento e o relato 
em nível sub-nacional como medida 
interina);  
 
 
4. Sistema nacional de informações 
sobre como as salvaguardas de REDD+ 
estão sendo implementadas e 
respeitadas, com respeito à soberania 
nacional. 
 
Elementos obrigatórios da 
Estratégia Nacional de REDD+ 
 
1. Vetores de desmatamento e 
degradação florestal;  
 
2. Questões fundiárias;  
 
3. Questões de governança florestal; 
 
4. Considerações de gênero e 
salvaguardas. 
 
 
 

 

REDD+ 

Fonte: UNFCCC. Decisão 1/CP.16, parágrafos 70 a 72 e Anexo I.  

 

http://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf


Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

• De forma a auxiliar as Partes do Anexo I a cumprirem suas metas de redução ou 
limitação de emissões, o Protocolo de Quioto contemplou três mecanismos de 
flexibilização: Comércio de Emissões, Implementação Conjunta e Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL). Este último é o único a permitir a participação das 
Partes do não-Anexo I (países em desenvolvimento). 

 

• Por meio do MDL, um Estado Parte do Anexo I pode comprar reduções certificadas de 
emissões resultantes de atividades de projeto desenvolvidas em qualquer país em 
desenvolvimento que tenha ratificado o Protocolo, desde que o governo do país 
anfitrião concorde que a atividade de projeto é voluntária e contribui para o 
desenvolvimento sustentável nacional. 

 

• Na perspectiva do funcionamento do mecanismo, o proponente deve elaborar, 
inicialmente, um documento de concepção do projeto,  aplicando uma metodologia 
previamente aprovada pelo Comitê Executivo do MDL para definição de linha de base e 
monitoramento. 

 

• Após a elaboração do documento, o projeto precisa ser validado por uma Entidade 
Operacional Designada (EOD) e aprovado pela Autoridade Nacional Designada (AND), 
que, no Brasil, é a Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima (CIMGC). 

 

• Uma vez aprovados e validados, os projetos são submetidos ao Conselho Executivo 
para registro. Inicia-se, então, o monitoramento e a verificação das reduções de 
emissões do gás de efeito estufa pertinente ao projeto, para, finalmente, serem 
emitidas as Remoções Certificadas de Emissões (RCEs). 

 





Comissão Interministerial de Mudanças Globais de Clima (CIMGC): 

•  avaliação dos projetos de MDL  

•  considera os seguintes aspectos:  

  -participação voluntária por cada parte envolvida,  

  -Documento de Concepção de Projeto (DCP),  

  -Relatório de Validação e  

  -contribuição do projeto para o desenvolvimento  

  sustentável do país. 

   Critérios: -distribuição de renda,  

                     -sustentabilidade ambiental local, 

                     -desenvolvimento das condições 

                     de trabalho 

                     -geração líquida de emprego, 

                     -capacitação e desenvolvimento 

                      tecnológico  

                     -integração regional 

                     -articulação com outros setores.  

MDL - Brasil 



http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 



Status do MDL no Brasil e no Mundo 

http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 

Resultados e estatísticas das atividades de projeto e PoAs no âmbito do 

MDL no Brasil e no mundo até 31 de dezembro de 2013. 

 



http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 



http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 



http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 



http://www.mct.gov.br/upd_blob/0235/235388.pdf 









http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/SDN/infographic-carbon-

markets-world--901x4482.jpg 



http://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/Feature%20Story/SDN/infographic-carbon-

markets-world--901x4482.jpg 



http://www.institutocarbonobrasil.org.br/noticias/noticia=734244 





http://www.landlearnnsw.org.au/sustainability/climate-change/research/geosequestration-ccs 

Capture & Storage 



http://www.landlearnnsw.org.au/__data/assets/file/0007/312739/Otway20Flash_revised_09_web

.swf 

Capture & Storage 



 

 

• EUA: se comprometeu a reduzir de 26 a 28% suas emissões até 2025 quando  comparado com 

as emissões de 2005 

 

• China: compromete-se a ter o pico de suas emissões (e a partir daí um declínio) antes de 2030 

e atingir 20% de energia de fontes não fósseis no mesmo ano. 

 

 http://planetasustentavel.abril.com.br/blog/blog-do-clima/2014/11/13/por-que-o-anuncio-de-

china-e-estados-unidos-e-tao-importante/ 

ANÚNCIO CONJUNTO EUA e CHINA – 13/11/2014:  

http://planetasustentavel.abril.com.br/noticias/estados-unidos-china-anunciam-acordo-combater-mudanca-climatica-812958.shtml


Stern  

• Em seu relatório de 2006 sobre a economia da mudança climática, o 

especialista em desenvolvimento e ex-economista-chefe do Banco Mundial 

Nicolas Stern calculou os custos de se manter as concentrações de CO2 e 

abaixo do limite de 550 ppm em cerca de 1% do PIB global até 2050. Mas 

se não agirmos, ele afirma, os custos totais e os riscos da mudança 

climática serão equivalentes à perda de, pelo menos, 5% do PIB mundial a 

cada ano, permanentemente.  

• Caso um conjunto mais amplo de riscos e impactos for levado em 

consideração, as estimativas de danos poderiam atingir 20% do PIB.  

• O IPCC calculou o custo macroeconômico em menos de 3% do PIB para 

estabilizar o CO2 e na atmosfera entre 445 e 535 ppm até 2030.  

• O Relatório de Desenvolvimento Humano do PNUD de 2008 estima que o 

custo de se limitar a elevação da temperatura a 2°C pode estar abaixo de 

1,6% do PIB global até 2030. Estas estimativas, independentemente de 

qual é a mais exata, são altas. Mas, com o gasto militar mundial em cerca 

de 2,5% do PIB global, estão longe de serem proibitivas. 

 
 
 



 Revisão posteriormente realizada no relatório e divulgada em abril de 2008:  

 

• Novo estudo - Acordo Global em Mudanças Climáticas - Escola de Ciência Política e 

Econômica de Londres (LSE, na sigla em inglês) 

 

• Stern admite ter subestimado os efeitos do aquecimento global no relatório de 2006 e 

propôs que os países desenvolvidos devem se comprometer a cortar em até 80% suas 

emissões de carbono até 2050, enquanto as nações emergentes devem concordar em 

estabelecer metas de cortes até 2020. 

 



http://planetasustentavel.abril.com.br/pdf/revista-do-clima_um-novo-tempo.pdf 

Custo de abatimento de Carbono no Brasil 



http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/na

tional_adaptation_plans/application/pdf/nap_poster_prt.pdf 



http://unfccc.int/files/adaptation/cancun_adaptation_framework/na

tional_adaptation_plans/application/pdf/nap_poster_prt.pdf 



Plano Nacional de Adaptação 

 

O Plano Nacional de Adaptação (PNA) é um documento em construção, que vem sendo elaborado no âmbito do 

Grupo de Trabalho em Adaptação (GT Adaptação). Criado como parte do Grupo Executivo (GEx) do Comitê 

Interministerial de Mudança do Clima (CIM), instituído pelo Decreto n° 6.263/ 2007.  

 

O objetivo principal do GT é estabelecer e estruturar um conjunto de medidas governamentais de adaptação à 

mudança do clima, observado o prazo de elaboração do plano até 2015.  

 

 

Temas a serem tratados pelo Plano Nacional de Adaptação (PNA): Transportes e Logística, Energia, 

Biodiversidade e Ecossistemas, Desastres Naturais, Zonas Costeiras, Cidades, Segurança Alimentar e 

Agropecuária, Indústria, Saúde, Água. 

 

 

http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-nacional-de-adaptacao 

 

Em fevereiro de 2014 o GT Adaptação realizou a sua 7a reunião, tendo como um de seus principais 

encaminhamentos a aprovação de uma proposta inicial de estrutura para a construção do PNA. Também foi 

aprovada uma proposta de calendário para elaboração da minuta do PNA, até dezembro de 2014, com o 

prazo de entrega dos documentos e contribuições temáticas e setoriais, até outubro/novembro de 2014. 



http://sdwebx.worldbank.org/climateportalb/home.cfm?page=country_profile 



http://climate-adapt.eea.europa.eu/ 



http://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what/index_en.htm 



http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/ 



http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/ 



http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/ 



http://www.epa.gov/climatechange/impacts-adaptation/southwest.html 



Carbono Neutro ou Climaticamente Neutro? 

Neutro em carbono, sim – isso soa familiar. Mas climaticamente neutro? A 

resposta é simples: não é só o dióxido de carbono, CO2, que causa as 

mudanças climáticas, ainda que represente quase 80% dos gases de efeito 

estufa (GEEs) (incluindo as contribuições com as mudanças no uso do solo) 

emitidos pelas atividades antrópicas. O dióxido de carbono é o gás de efeito 

estufa mais abundante que adicionamos à atmosfera, mas não é o único. 

O tratado internacional sobre mudança climática, o Protocolo de Quioto, limita 

as emissões dos seis principais GEEs produzidos pelas atividades antrópicas: 

dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), óxido nitroso (N2O), 

hidrofluorcarbonos (HFC), perfluorocarbonos (PFC), e hexafluoreto de enxofre 

(SF6). 

http://www.onu.org.br/rio20/img/2012/01/mudehab_web.pdf 



Neutralidade Climática: aspectos positivos 

• Poupar o Clima 

• Preservar os recursos naturais 

• Proteger a Saúde Humana 

• Impulsionar a Economia 

 

Kg de CO2e 

Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Kg de CO2e 

Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Kg de CO2e 

Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Kg de CO2e 

Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Mude o Hábito – Um Guia da ONU para a Neutralidade Climática 



Organismo científico nacional que tem como objetivo reunir, sintetizar e avaliar informações científicas sobre 
aspectos relevantes das mudanças climáticas no Brasil a partir da publicação de Relatórios de Avaliação 
Nacional 

O Sumário Executivo – GT1 é um documento que procura, entre outros aspectos, registrar e discutir os 
principais trabalhos científicos publicados após 2007, com destaque para aqueles relacionados mais 
diretamente às mudanças climáticas na América do Sul e no Brasil. 

 Sumário Executivo – GT2, procurou-se identificar as vulnerabilidades do País frente ao aquecimento global e 
avaliar os diferentes impactos nos principais setores da economia e na sociedade de acordo com as projeções 
do clima até o final do século. Este documento identifica, também, estudos e medidas de adaptação às 
mudanças climáticas no Brasil até o ano de 2012. 

Por fim, o Sumário Executivo – GT3 fornece subsídios para o debate dos diversos segmentos da sociedade 
nacional sobre os custos, benefícios e meios de transição para uma sociedade de baixa emissão de GEE.  

PBMC – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/en/ 



http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/documentos/futuro-climatico-da-amazonia.pdf 



O Futuro Climático da Amazônia 

Cinco segredos desvendados 

O primeiro segredo é que a floresta 

mantém úmido o ar em movimento, o 

que leva chuvas para áreas continente 

adentro, distantes dos oceanos. Isso se 

dá pela capacidade inata das árvores de 

transferir grandes volumes de água do 

solo para a atmosfera através da 

transpiração. 

O segundo segredo é a formação de 

chuvas abundantes em ar limpo. As 

árvores emitem substâncias voláteis 

precursoras de sementes de 

condensação do vapor d’água, cuja 

eficiência na nucleação de nuvens 

resulta em chuvas fartas e benignas. 

 

O terceiro segredo é a sobrevivência da 

floresta Amazônica a cataclismos climáticos e 

sua formidável competência em sustentar um 

ciclo hidrológico benéfico, mesmo em 

condições externas desfavoráveis. Segundo a 

nova teoria da bomba biótica, a transpiração 

abundante das árvores, casada com uma 

condensação fortíssima na formação das 

nuvens e chuvas – condensação essa maior 

que aquela nos oceanos contíguos –, leva a 

um rebaixamento da pressão atmosférica 

sobre a floresta, que suga o ar úmido sobre o 

oceano para dentro do continente, mantendo 

as chuvas em quaisquer circunstâncias. 



O quarto segredo indica a razão de a porção 

meridional da América do Sul, a leste dos 

Andes, não ser desértica, como áreas na 

mesma latitude, a oeste dos Andes e em 

outros continentes. A floresta amazônica não 

somente mantém o ar úmido para si mesma, 

mas exporta rios aéreos de vapor que, 

transportam a água para as chuvas fartas 

que irrigam regiões distantes no verão 

hemisférico. 

O quinto segredo desvendado é o motivo 

pelo qual a região amazônica e oceanos 

próximos não fomentam a ocorrência de 

fenômenos atmosféricos como furacões e 

outros eventos climáticos extremos.  

 

A atenuação da violência atmosférica tem 

explicação no efeito dosador, distribuidor e 

dissipador da energia nos ventos, exercido 

pelo rugoso dossel florestal, e da 

aceleração lateral de larga escala dos 

ventos na baixa atmosfera, promovida pela 

bomba biótica, o que impede a organização 

de furacões e similares. A condensação 

espacialmente uniforme sobre o dossel 

florestal impede concentração de energia 

dos ventos em vórtices destrutivos, 

enquanto o esgotamento de humidade 

atmosférica pela remoção lateral de cima 

do oceano, priva as tempestades do seu 

alimento energético (vapor de água) nas 

regiões oceânicas adjacentes a grandes 

florestas. 

O Futuro Climático da Amazônia 



• Todos esses efeitos em conjunto fazem da majestosa floresta Amazônica a melhor e 

mais valiosa parceira de todas as atividades humanas que requerem chuva na 

medida certa, um clima ameno e proteção de eventos extremos. 

•  A seção final do relatório recomenda um plano de mitigação baseado na reversão 

radical tanto dos danos passados quanto a das expectativas de danos futuros: um 

esforço de guerra. As florestas da Amazônia são essenciais para a manutenção do 

clima, e com ele a segurança das gerações futuras. Felizmente, os avanços nas 

ciências fazem desta guerra um desafio que pode ser bem sucedido. 

O Futuro Climático da Amazônia 



Ana Lucia Fonseca Rodrigues Szajubok 

aszajubok@sabesp.com.br 
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http://www.pagina22.com.br/wp-content/uploads/2013/05/pagina22_ed741.pdf 


