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Mensagem da Presidente

MARINA GROSSI 
presidente do CEBDS

A COP da implementação e 
da justiça climática
A necessidade de passar do campo da discussão para a implementa-
ção dos compromissos que os países assumiram no Acordo de Paris 
- e evitar que a temperatura global se eleve acima de 1,5ºC até o final 
do século - dará a tônica da 27ª Conferência das Partes da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP 27. 
Neste ano, o contexto será marcado pelos já percebidos efeitos das 
mudanças climáticas, com eventos extremos recentes, ao mesmo 
tempo em que a guerra entre Rússia e Ucrânia coloca o mundo em 
situação de insegurança energética.

A cidade de Sharm El Sheikh, no Egito, sediará o encontro, entre os 
dias 6 e 18 de novembro. O tema da justiça climática e a necessidade 
de adaptação das nações mais pobres e vulneráveis também devem 
permear as discussões na COP 27:  mesmo sendo responsável por 
apenas 3% das emissões globais de gases do efeito estufa (GEE), o 
continente africano é uma das regiões mais afetadas pela mudança 
global do clima. Será preciso discutir implementação e mecanismos 
de financiamento - ou seja, como será paga a conta da mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. 

A COP 26, realizada em novembro do ano passado na Escócia, deixou 
legados importantes. O Pacto de Glasgow, documento assinado pe-
los países que fazem parte do Acordo de Paris, conclamou as nações 
a reavaliar e fortalecer suas metas para 2030, abordou a redução 
gradual do uso de carvão e dos nocivos subsídios para combustíveis 
fósseis. O Brasil assumiu compromissos relevantes: uma nova meta 
de reduzir 50% dos gases de efeito estufa até 2030 utilizando como 
base o ano de 2005; a neutralidade climática em 2050 e não mais em 
2060, como havia sido dito anteriormente; zerar o desmatamento até 
2028 e não mais em 2030, além de aderir à Declaração dos Líderes 
sobre Florestas e Uso da Terra e ao Compromisso Global de Metano. 
O tema de ambição alinhada aos objetivos de longo prazo do Acordo 
de Paris segue fundamental, mas, em paralelo, é imperativo transfor-
mar tais compromissos em implementação efetiva.

A COP 26 foi igualmente marcada por uma expressiva participação 
da sociedade civil e em especial do setor empresarial, tanto que ficou 
conhecida como a “COP das empresas”. O Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimen-
to Sustentável (CEBDS) levou 
contribuições importantes, com 
decisiva influência nos objeti-
vos anunciados pela diplomacia 
brasileira, como o posiciona-
mento “Empresários pelo Clima”, 
assinado por um grupo de quase 
120 empresas e 14 entidades 
setoriais, que listaram as me-
didas que defendem para uma 
economia de baixo carbono e 
quais responsabilidades assu-
mem nessa transformação. Du-
rante a conferência, realizamos 
mais de 17 eventos, com grande 
destaque na imprensa.

Agora, na COP 27, voltaremos 
à ação. Vamos encorajar novas 
coalizões setoriais, regionais 
e tecnológicas, além de apre-
sentar a Plataforma Net Zero, 
novo programa do CEBDS para 
apoiar a implementação net 
zero nas jornadas de descar-
bonização das empresas. Com 
esse Guia, buscamos atualizar 
informações e reforçar a im-
portância do engajamento das 
empresas na temática, para 
que apoiem a inserção do Brasil 
nessa nova realidade global de 
modo a construirmos um legado 
ambiental, social e econômico, 
com menos desigualdade, mais 
inclusão e aproveitando nosso 
potencial na economia de baixo 
carbono. Boa leitura!
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A ação humana aumentou a temperatura do planeta Terra em taxas nunca antes 
vistas nos últimos 2000 anos. A alta emissão de gases de efeito estufa (GEE) na 
atmosfera é uma externalidade negativa com um grande custo social. 

Introdução

A mudança global do clima 
observada a partir do século 
XIX, momento histórico em que 
a Revolução Industrial transfor-
mou os paradigmas da socie-
dade, é um desafio coletivo que 
deve ser enfrentado por dife-
rentes atores sociais. 

Controlar a emissão desses 
poluentes é uma necessidade 
planetária urgente, já que estu-
dos científicos reunidos pelo 
Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças do Clima (IPCC) vêm 
apresentando dados importan-
tes quanto às consequências do 
aquecimento do planeta. O sexto 
relatório do IPCC, lançado em 
agosto de 2021, pelo Grupo de 
Trabalho I (focado na ciência física 
das Mudanças Climáticas), apre-
sentou, com irredutível grau de 
confiabilidade, que as mudanças 
climáticas estão se intensificando 
rapidamente e são resultado da 
ação humana. De acordo com o 
relatório, a ação humana já tem 
efeitos irreversíveis sobre o plane-
ta, como o aumento do nível dos 
mares e da frequência e intensi-
dade de extremos climáticos1. 

1 https://www.ipcc.ch/assessment-report/ar6/
2 Acesse aqui o Acordo de Paris traduzido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações: https://www.gov.br/

mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf
3 https://www.wribrasil.org.br/noticias/diferenca-entre-os-impactos-de-um-aquecimento-de-15c-ou-2c-no-planeta

A boa notícia é que existem me-
canismos para reduzir e adap-
tar as sociedades a essa nova 
realidade. 

O Acordo de Paris2, tratado inter-
nacional assinado por 195 países 
em 2015 com a finalidade de re-
duzir o aquecimento global, nos 
orienta para a necessidade de o 
aumento da temperatura mé-
dia global não ultrapassar mais 
de 1,5°C em relação aos níveis 
pré-industriais. O alerta principal 
é de que, se chegarmos em 2100 
com um aumento de temperatu-
ra de 2°C, as consequências de 
extremos climáticos serão muito 
mais recorrentes e piores.

O World Resource Institute (WRI) 
aponta, por exemplo, que em um 
mundo 2°C mais quente no final 
do século, as ondas de calor ex-
tremo devem ocorrer  ao menos 
1 vez a cada 5 anos, afetando 2,6 
vezes mais a população. A extin-
ção de vertebrados e de plantas 
serão 2 vezes mais recorrentes, a 
de insetos 3 vezes mais e vere-
mos 13% dos nossos ecossiste-
mas se transformando em outro 
bioma, através do empobreci-

mento do solo e de diferenças de 
temperatura que desregulam o 
funcionamento em equilíbrio das 
regiões. O permafrost,  camada 
permanentemente congelada do 
ártico que armazena cerca de 1,5 
trilhão de toneladas de carbono, 
além de vestígios da vida antiga, 
como vírus e bactérias já erra-
dicados e que podem vir à tona, 
está derretendo e, um aumento 
de meio grau a mais, causaria um 
descongelamento 38% maior3. 

A crise na produção de alimen-
tos, em um mundo com menos 
previsibilidade climática, também 
será um desafio. As regiões mais 
afetadas por esses extremos são 
justamente as que menos con-
tribuíram com essa crise. É por 
isso que se faz tão necessário 
discutir conceitos como justiça 
climática, racismo ambiental e 
como os países desenvolvidos 
devem coordenar esforços de 
transferência de tecnologia e 
recursos para países em desen-
volvimentos, com a finalidade de 
estruturar uma resposta eficaz 
para a adaptação à mudança do 
global do clima.

https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/acordo-de-paris-e-ndc/arquivos/pdf/acordo_paris.pdf
https://www.wribrasil.org.br/noticias/diferenca-entre-os-impactos-de-um-aquecimento-de-15c-ou-2c-no-planeta
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Capítulo 1

Balanço da 
COP26

CAPÍTULO 1 - Balanço da COP26

A COP26 encerrou com o Pacto de Glasgow, 
documento assinado pelos países que fazem parte do 
Acordo de Paris. 

Esse documento solicita que os países reavaliem e fortaleçam suas 
metas para 2030, foca nas estratégias de longo prazo para emissões 
líquidas zero através da transição justa, exige relatórios-síntese 
anuais sobre as metas de longo prazo, estabelece processos para 
impulsionar a ambição até 2030, foca em indústrias específicas e 
outros atores para o atingimento das metas estabelecidas em Paris, 
menciona a redução gradual do uso de carvão e a redução dos 
subsídios para combustíveis fósseis. 

O pacto que fechou a COP26 gerou frustrações em termos de ambi-
ção, pois não apresentou garantias suficientes para conter o aumen-
to médio de temperatura de no máximo 1,5°C até o final do século, 
em comparação ao período pré-industrial.

Ainda, foi lançado na COP 26, sob a liderança dos Estados Unidos e 
da União Europeia, o Compromisso Global de Metano (Global Me-
thane Pledge) e que deve ser revisado na COP 27. O compromisso 
cobre 45% das emissões globais de metano causadas pelo homem. 
Ao aderir ao Compromisso, os países se comprometem a trabalhar 
juntos para reduzir coletivamente as emissões de metano em pelo 
menos 30% abaixo dos níveis de 2020 até 20304.

4 https://www.globalmethanepledge.org/

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-glasgow-climate-pact-key-outcomes-from-cop26
https://www.globalmethanepledge.org/
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Como trunfo da conferência, 
foi definido o arcabouço geral 
para o estabelecimento de um 
mercado global de créditos de 
carbono, regulamentando as 
últimas cláusulas do Acordo de 
Paris, o que foi um importante 
marco. Os países poderão co-
mercializar créditos de carbono 
entre si, passo fundamental para 
a transição para a economia de 
baixo carbono. 

A COP 26 teve participação 
decisiva do setor empresarial: 
conhecida como a “COP das 
empresas”, a Conferência teve 
recorde no número de represen-
tantes do setor privado.

O CEBDS teve uma participação 
ativa, entregando pouco antes 
do evento ao presidente da COP 
26, Alok Sharma, o posiciona-
mento “Empresários pelo Clima”, 
assinado por um grupo de mais 
de 100 empresas e 10 entidades 
setoriais, que listaram as me-
didas que defendem para uma 
economia de baixo carbono e 
quais responsabilidades assu-
mem nessa transformação. 

Durante a conferência, realiza-
mos mais de 17 eventos, com 
grande destaque na imprensa. 
Acesse nossas atividades na 
COP 26: https://cebds.org/pu-
blicacoes/cebds-na-cop26/#.
Y0W403bMLtQ 

Além do Pacto de Glasgow, 
outros compromissos indepen-
dentes foram assinados, com a 
finalidade de contribuir para a 
redução de emissões e limitar 
o aquecimento global. No caso 
dos compromissos brasileiros, 

• anunciamos uma nova meta 
de reduzir 50% dos GEEs 
até 2030: utilizando como 
base o ano de 2005 e a 
referência do Quarto Inven-
tário Nacional de Emissões. 
Apesar de parecer mais am-
bicioso que a NDC de 2015, 
esse compromisso é igual 
ao assumido no ano citado 
em termos de volume de 
emissões de GEEs, visto que 
houve uma mudança de va-
lor de referência. Entretanto, 
a revisão da NDC é positiva 
em relação ao assumido na 

1a revisão da NDC anun-
ciada em 2020, momento 
em que o país diminuiu sua 
ambição.

• anunciamos que vamos 
alcançar a neutralidade 
climática em 2050: a meta 
antes era alcançá-la em 
2060

• anunciamos zerar o desma-
tamento ilegal até 2028 e 
não mais em 2030

• aderimos à Declaração dos 
Líderes de Glasgow sobre 
Florestas e Uso da Terra: 
liderada pelo Reino Unido 
e assinada por 110 países, 
que representam 85% das 
florestas do planeta, tem a 
finalidade de acabar com o 
desmatamento até 2030

• aderimos ao Compromisso 
Global de Metano: reunindo 
103 países, com o objetivo 
de reduzir as emissões de 
metano em 30% até 2030.

CAPÍTULO 1 - Balanço da COP26

https://cebds.org/publicacoes/cebds-na-cop26/#.Y0W403bMLtQ
https://cebds.org/publicacoes/cebds-na-cop26/#.Y0W403bMLtQ
https://cebds.org/publicacoes/cebds-na-cop26/#.Y0W403bMLtQ
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Capítulo 2

As 
expectativas 

para a 
COP27

Com a finalização da COP 26 em Glasgow, o 
Secretariado da UNFCCC deverá na COP 27, 
agora em novembro de 2022, dar continuidade a 
operacionalização do Acordo de Paris. 

Como será analisado adiante, há processos importantes em anda-
mento, previstos para terminar em 2023, para subsidiar metas globais 
de adaptação, mitigação, transparência e avaliação global, já que em 
2025 o Acordo de Paris prevê uma nova rodada de revisão das NDCs. 
Ainda, os temas de gênero e agricultura estarão também em alta 
durante a Conferência. Logo, a COP 27 em Sharm El Sheik, no Egito, 
será assim uma das últimas etapas de avaliação e orientação nesses 
processos.

Como um país em desenvolvimento e africano, a presidência da COP 
27 deverá focar nas necessidades de financiamento para adaptação 
e mitigação, inclusive reforçando o princípio das responsabilidades 
comuns, porém diferenciadas. A visão oficial do Egito na presidên-
cia da COP 27 é a de acelerar a ação climática global por meio da 
redução de emissões, esforços de adaptação e fluxos de financia-
mento apropriados para uma ‘transição justa’ para os países em 
desenvolvimento5.

5 https://cop27.eg/#/vision#goals

CAPÍTULO 2 - As expectativas para a COP27

https://cop27.eg/#/vision#goals
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Todavia, o consenso exigido 
nessas conferências pode ser 
afetado pelo cenário mundial. A 
insegurança nos mercados de 
energia e nas cadeias de supri-
mentos com a invasão russa da 
Ucrânia que, por um lado, tende 
a tornar os sistemas energéticos 
mais sustentáveis e menos de-
pendentes das importações de 
combustíveis fósseis, por outro, 
o combate à inflação e a reces-
são econômica têm promovido 
inúmeras iniciativas de redução 
de carga tributária dos com-
bustíveis fósseis e retardado o 
descomissionamento gradual do 
uso de energia a base de carvão.

A NECESSIDADE 
DE PASSAR 
DO CAMPO DA 
NEGOCIAÇÃO PARA 
A IMPLEMENTAÇÃO 

A implementação do Acordo de 
Paris estará em evidência em 
uma COP que ocorre em um 

6 https://unfccc.int/documents/310505?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6FjeA-Hq--JI4ZlLS2l4ekLgiCocecsRz95HMhAXSjVw-
tO8L6HrCeBoCvHIQAvD_BwE

7 https://cop27.eg/#/vision#goals

cenário marcado por eventos 
climáticos extremos recen-
tes, como as ondas de calor e 
incêndios florestais na Europa 
e as chuvas intensas no Brasil. 
Espera-se que essa seja uma 
COP voltada à implementação, 
com debates sobre financia-
mento climático, compensação 
por perdas e danos, aprimora-
mento da agenda de adaptação 
e negociações para avançar na 
implementação de mecanismos 
de precificação de carbono 
(Artigo 6). 

FINANCIAMENTO CLIMÁTICO

O financiamento climático é uma 
ferramenta destinada a apoiar 
as ações de mitigação e adap-
tação às mudanças climáticas, 
baseada no Protocolo de Quioto 
de “responsabilidades comuns, 
porém diferenciadas”, reque-
rendo aos países desenvolvidos 
assistência financeira aos países 
em desenvolvimento, que são os 
mais vulneráveis aos impactos 
da mudança global do clima. 

Desde 2009 os países desen-
volvidos se comprometeram a 
mobilizar em conjunto mais 

de US$100 bilhões por ano 
até 2020 para atender às ne-
cessidades dos países em 
desenvolvimento no combate 
às mudanças climáticas. As 
negociações na COP 26 foram 
mais uma vez pautadas pelo não 
cumprimento dessa meta. Ainda, 
na COP 26 foi criado o proces-
so do Novo Objetivo Coletivo 
e Quantificado6 (NCQG, New 
Collective Quantified Goal on 
Climate Finance) com o objeti-
vo de transformar o sistema da 
atual governança das finanças 
climáticas de forma que possa 
garantir que os países em de-
senvolvimento tenham os meios 
adequados necessários para 
implementar a ação climática 
na escala necessária, para se 
manter na trajetória de 1,5 oC. O 
processo atual é para definir o 
NCQG até 2024 para o período 
pós-2025 quando acontecerão 
as revisões da NDCs. Dessa 
forma, a discussão do NCQG, 
certamente, estará no centro 
das atenções da presidência do 
Egito na sua ênfase em transição 
justa e desenvolvimento7.

#TogetherForImplementation  
#JustAndAmbitious 

CAPÍTULO 2 - As expectativas para a COP27

https://unfccc.int/documents/310505?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6FjeA-Hq--JI4ZlLS2l4ekLgiCocecsRz95HMhAXSjVwtO8L6HrCeBoCvHIQAvD_BwE
https://unfccc.int/documents/310505?gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6FjeA-Hq--JI4ZlLS2l4ekLgiCocecsRz95HMhAXSjVwtO8L6HrCeBoCvHIQAvD_BwE
https://cop27.eg/#/vision#goals
https://twitter.com/hashtag/JustAndAmbitious?src=hashtag_click
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PERDAS E DANOS

Perdas e danos (Loss and 
Damages) estão parcialmente 
ligados ao objetivo de adapta-
ção, porque aumentar a resi-
liência ajuda a evitar e minimizar 
perdas e danos. Muitos países 
em desenvolvimento, como os 
estados insulares do Pacífico, 
que estão vulneráveis   devido ao 
aumento do nível do mar, estão 
intensificando suas demandas. 
Desde 2013 existe o Mecanismo 
Internacional de Varsóvia para 
Perdas e Danos (WIM, Warsaw 
International Mechanism for 
Loss and Damage associated 
with Climate Change Impacts) 
encarregado de fortalecer os 
diálogos entre as partes interes-
sadas e aumentar a ação sobre 
perdas e danos8.

Os países vulneráveis querem 
ver a criação de um mecanismo 
internacional de financiamento 
de perdas e danos – um tipo de 
fundo – na COP 27.9

8 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage/warsaw-international-mechanism?gclid=Cj0K-
CQjwqc6aBhC4ARIsAN06NmO863iIQ34qgE_Qxnh8pFOOF4h=e2KVMd_mp25J_M2T5fkVNp88JhS0aArk_EALw_wcB

9 Veja mais em: ‘Loss and damage’ debate set to dominate the COP27 agenda https://www.ft.com/content/3195ce2f-d4b3-4f9d-b6d-
4-6a05aa3da01a 

10 https://unfccc.int/decisions

ADAPTAÇÃO CLIMÁTICA

Já se observa com maior 
frequência os efeitos adversos 
de eventos climáticos, como 
secas, inundações, ondas de 
calor e aumento do nível do 
mar. A adaptação às mudanças 
climáticas aumenta a resiliência 
do desenvolvimento econômico 
e social a esses impactos, em 
particular para os países mais 
vulneráveis   às mudanças climá-
ticas. Independentemente dos 
esforços de redução de Gases 
de Efeito Estufa, a ocorrência de 
mudanças no clima é inevitável. 
A adaptação é uma prioridade 
fundamental para a próxima 
presidência da COP 27 que gos-
taria de usar a conferência para 
entregar uma agenda global 
com ações e financiamento em 
adaptação.

COLABORAÇÃO 
VOLUNTÁRIA

Um avanço importante da 
COP 26 foi a adoção de regras 
contábeis para a transferência 
internacional de resultados de 
mitigação do Artigo 610. O Artigo 
6 adota instrumentos de mer-
cado e abordagens não merca-
dológicas para a cooperação 
voluntária visando permitir uma 
maior ambição nas ações de 
mitigação e adaptação. 

CAPÍTULO 2 - As expectativas para a COP27

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage/warsaw-international-mechanism?gclid=Cj0KCQjwqc6aBhC4ARIsAN06NmO863iIQ34qgE_Qxnh8pFOOF4h=e2KVMd_mp25J_M2T5fkVNp88JhS0aArk_EALw_wcB
https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage/warsaw-international-mechanism?gclid=Cj0KCQjwqc6aBhC4ARIsAN06NmO863iIQ34qgE_Qxnh8pFOOF4h=e2KVMd_mp25J_M2T5fkVNp88JhS0aArk_EALw_wcB
https://www.ft.com/content/3195ce2f-d4b3-4f9d-b6d4-6a05aa3da01a
https://www.ft.com/content/3195ce2f-d4b3-4f9d-b6d4-6a05aa3da01a
https://unfccc.int/decisions
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Capítulo 3

Oportunidades 
para o Setor 
Empresarial

É possível que o setor empre-
sarial acompanhe na COP27 as 
negociações e painéis governa-
mentais, assista e participe de 
exposições técnicas apresen-
tadas por especialistas inter-
nacionais e integre discussões 
empresariais paralelas sobre as 
tendências e desafios climáticos 
brasileiros e globais.

O CEBDS, que faz parte da 
Iniciativa Empresarial pelo Clima, 
formada por mais cinco organi-
zações – Rede Brasil do Pacto 
Global, Carbon Disclosure Project 
(CDP), Centro de Estudos em 
Sustentabilidade da Fundação 
Getúlio Vargas (GVces), Instituto 

CAPÍTULO 3 - Oportunidades para o Setor Empresarial

Ethos e Envolverde – e são referência sobre os assuntos de sustenta-
bilidade e mudanças climáticas para as empresas brasileiras, partici-
pou da construção do Guia de Participação Empresarial na COP27, que 
também apresenta importantes insumos entender o papel das empre-
sas e o que esperar da principal conferência sobre Clima no Mundo. 
Acesse aqui o Guia. Dentre as discussões relevantes para o setor 
empresarial, destacam-se:

ESTADO DA ARTE EM IMPLEMENTAÇÃO

A COP deste ano dará destaque para iniciativas que estão avançando 
a fronteira do possível na redução de emissões de GEE. É uma opor-
tunidade para divulgar avanços feitos por sua empresa e mapear os 
principais movimentos e inovações em descarbonização a nível global.

FORMAÇÃO DE COALIZÕES

A conferência é palco para divulgação de iniciativas que unem 
empresas para endereçar desafios climáticos, e assim uma oportu-
nidade para sua empresa engajar novas coalizões setoriais, regio-
nais, tecnológicas, etc. Como exemplo, a Plataforma Net Zero, novo 
programa do CEBDS para apoiar a implementação de estratégias net 
zero em empresas, que será anunciada na COP 27.

FINANÇAS CLIMÁTICAS

O financiamento de ações climáticas está no centro da pauta nesta 
COP, e empresas na COP poderão participar destas discussões e 
conhecer em primeira mão os novos fluxos de capital climático que 
irão redesenhar mercados a nível global nos próximos anos.
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Capítulo 4

CEBDS na 
COP27 

CAPÍTULO 4 - Mensagens do CEBDS para a COP27

O objetivo principal da atuação do CEBDS na COP27 
é reposicionar e reafirmar o papel central do setor 
empresarial brasileiro na vanguarda da ambição 
climática na era da implementação do Acordo de Paris.

ESTRATÉGIAS

• Fortalecimento da participação do setor empresarial brasileiro na 
COP27;

• Promoção da agenda e advocacy do CEBDS, estimulando net-
working multissetorial de alto nível entre empresas;

• Neutralidade climática e Plataforma Net-Zero: hub de conhe-
cimento e guia para acelerar e fortalecer a implementação de 
planos net-zero empresariais.

• Articulação com atores-chave na agenda climática nacional e inter-
nacional sobre mercado de carbono e Artigo 6 do Acordo de Paris:

• Disseminação do posicionamento do setor empresarial brasileiro 
sobre a regulamentação de um mercado de carbono via projeto de lei;

• Referência técnica no processo de regulamentação e operacio-
nalização do artigo 6.

• Fortalecimento da interação do CEBDS e associadas com agen-
das transversais a clima, como biodiversidade, escopo 3 no setor 
agroalimentar, agricultura regenerativa, combate ao desmata-
mento defendido pelo Movimento Empresarial pela Amazônia;
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POSIÇÃO DO BRASIL 

O Brasil deve assumir a sua responsabilidade no combate ao aque-
cimento global e aproveitar suas vantagens competitivas, uma vez 
que é detentor da maior floresta e da maior biodiversidade do mundo, 
podendo ser protagonista nas atividades de baixo carbono

ARTIGO 6 DO ACORDO DE PARIS 

Deve ser plenamente regulamentado para contribuir para a trajetória 
de não exceder 1,5ºC de aquecimento da temperatura média global. O 
pleno funcionamento desse artigo é estratégico para o Brasil, que será 
responsável por grande parte dos créditos negociados nesse mercado.

FIM DO DESMATAMENTO ILEGAL 

O CEBDS defende o fim do desmatamento ilegal e entende a impor-
tância da Floresta Amazônica nos cenários econômico brasileiro e 
climático global. 

MERCADO DE CARBONO 

O CEBDS defende adoção das regras de um Mercado de Carbono 
Regulado, ainda pendentes de regulamentação. Procuramos dissemi-
nar o posicionamento do setor empresarial brasileiro sobre a regula-
mentação de um mercado de carbono via projeto de lei. 

ADAPTAÇÃO 

A posição do Brasil reforça e se alinha à tendência dos países em 
desenvolvimento na ênfase das ações de adaptação com apoio de 
financiamento dos países desenvolvidos.

CAPÍTULO 4 - Mensagens do CEBDS para a COP27

MENSAGENS DO CEBDS PARA A COP27
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Capítulo 5

Atualidades 
em Clima

ACORDO DE PARIS: PONTOS CHAVE PARA O SETOR 
EMPRESARIAL

1. CONTRIBUIÇÕES NACIONALMENTE DETERMINADAS (ARTIGO 4)

O Acordo de Paris é um tratado internacional criado na COP 21 em Paris 
em 2015 e ratificado em 2016. O tratado cria um acordo comum a todos 
os países de contribuírem para a redução das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE). No coração do Acordo está a Contribuição Nacional-
mente Determinada11 (NDC, na sigla em inglês - Nationally Determined 
Contribution) de cada país. As NDCs representam os esforços indivi-
duais de cada país para combater as mudanças climáticas, assim, cada 
país-membro submete suas metas de redução de GEE em sua NDC.

Essa meta de redução de emissões deve ser atualizada ou revista a 
cada cinco anos12 e deve ser progressiva, ou seja, cada NDC revisada 
deve ser mais ambiciosa que a NDC anterior.

CAPÍTULO 5 - Atualidades em Clima

11 O Secretariado da UNFCCC preparou um Relatório Síntese, o NDC Synthesis Report, que consolida a análise das 164 NDCs 
apresentadas por 191 membros do Acordo de Paris, registradas até 30 de julho de 2021. As NDCs apresentadas cobrem 93,1% 
do total de emissões globais em 2019. No que diz respeito ao objetivo geral de controle do aumento da temperatura média global, 
o relatório aponta que as NDCs apresentadas ainda estão muito aquém de atingir o nível de ambição necessário para manter o 
aquecimento bem abaixo dos 2°C ou limitá-lo a 1,5°C. Isso porque se as NDCs analisadas forem totalmente implementadas, ainda 
há uma tendência de aumento contínuo das emissões até 2030, resultando num nível global de emissões de aproximadamente 
8,9% (5,0%- 12,7%) acima do nível de 2019. Estima-se, ademais, que se implementados apenas os elementos incondicionais das 
NDCs, esse aumento ficaria em torno de 14,2% (10,4%-18,1%) acima do nível de 2019.

12 Está em discussão quais serão os marcos temporais de apresentação de NDCs: se a cada 5 ou 10 anos. Este inclusive é um dos 
temas de negociação desta COP 26.
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As NDCs quebram o para-
digma anterior de metas de 
redução apenas para países 
desenvolvidos. No Protoco-
lo de Quioto apenas países 
industrializados do Anexo B 
possuíam metas de redução. 
As NDCs, por sua vez, são para 
TODOS os países, independen-
temente se são desenvolvidos 
ou em desenvolvimento.

A apresentação de uma NDC é 
condição para o  país aderir ao 
Acordo de Paris. Assim, a primei-
ra NDC brasileira foi submetida 
em 201513, na época chamada 
de iNDC. Nela, o governo bra-
sileiro apresentou à UNFCCC 
suas metas de redução de GEE. 
Após a ratificação do Acordo de 
Paris em 2016, as metas pas-
saram a ser chamadas de NDC, 
pois deixaram de ser intenção 
e se tornaram contribuições de 
fato. A primeira NDC previa, em 
termos de mitigação, o compro-
misso de redução de emissões 
de GEE em 37% até 2025 e um 
compromisso “indicativo” de re-

13 https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Brazil%20First/BRAZIL%20iNDC%20english%20FINAL.pdf
14 UNFCCC. Brazil’s Second NDC. <https://unfccc.int/sites/default/files/NDC/2022-06/Updated%20-%20First%20NDC%20-%20%20

FINAL%20-%20PDF.pdf
15 https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo

duzir em 43% até 2030, toman-
do 2005 como o ano base. Além 
de metas para toda a economia, 
o Brasil também apresentou 
metas indicativas setoriais para 
os setores de energia, floresta, 
agricultura e transporte.

Em dezembro de 2020, o Brasil 
apresentou uma NDC atualiza-
da, mas que manteve o mesmo 
percentual de redução de emis-
sões de 43% até 2030, sendo 
que agora essa meta não seria 
mais meramente “indicativa”. A 
nova NDC brasileira foi criticada 
por ter representado um retro-
cesso de ambição em relação 
à NDC anterior. Embora o Brasil 
tenha mantido os percentuais 
de redução ambicionados em 
37% e 43% em 2025 e 2030, 
respectivamente, a linha de base 
sobre a qual tais percentuais se-
riam aplicados - o inventário de 
emissões do ano de 2005 - foi 
atualizado, para acompanhar o 
progresso científico das técni-
cas de mensuração, o que levou 
a um aumento da base de cálcu-

lo. Em outras palavras, enquanto 
as metas anteriores visavam 
um limite de emissões de 1,2 Gt 
CO2e em 2030, a mudança em 
relação ao ano-base aumentava 
tal  limite para 1,6 Gt CO2e, ou 
seja, um cenário em que o país 
emite mais GEE e, portanto, a 
nova meta percentual não refle-
tia uma progressão em termos 
de ambição em relação ao com-
promisso. A NDC mais recente 
foi submetida em 202114, no 
qual o Brasil indicou uma meta 
de 50% de redução de GEE até 
2030. A nova meta também 
possui como ano-base o ano 
de 2005, entretanto, este é com 
base no Quarto Inventário Na-
cionais de Emissões – produzido 
mais recentemente. Em termos 
quantitativos, a nova meta limita 
as emissões de GEE em 2030 
para um montante próximo de 
1,2 Gt CO2e, ou seja, apesar de 
parecer que a meta percentual é 
mais ambiciosa, o volume total 
de emissões se mantém similar 
ao da meta de 201515.
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FLORESTAS (ARTIGO 5)

O Acordo de Paris estabelece 
em seu Artigo 5 que “as Partes 
devem tomar medidas para 
conservar e melhorar, confor-
me apropriado, sumidouros e 
reservatórios de gases de efeito 
estufa”16 incluindo florestas. 
Isso inclui as atividades que 
promovem redução de emissões 
causadas por desmatamento e 
degradação florestal, conheci-
das como atividades de “REDD”, 
ou REDD+.

A Convenção já possuía um 
arcabouço para tratar dessas 
atividades especificamente: o 
Quadro de Varsóvia para RED-
D+17 adotado durante a COP19 
em 2013. Por meio desse Qua-
dro, criou-se uma infraestrutura 
para promover financiamento de 
projetos de REDD+, na modali-
dade de “pagamento baseado 
em resultados”. Trata-se de um 
mecanismo que permite aos 
países hospedeiros de projetos 

16 https://unfccc.int/sites/default/files/english_paris_agreement.pdf
17 https://unfccc.int/topics/land-use/resources/warsaw-framework-for-redd-plus

de REDD+ receberem recursos 
para remunerar os resultados 
comprovados de redução de ní-
veis de desmatamento e degra-
dação florestal, tendo o Green 
Climate Fund (GCF) como braço 
gestor financeiro dos recursos, 
advindos de doação pública dos 
países desenvolvidos.

Embora o Quadro da Varsóvia 
para REDD+ seja um mecanismo 
voltado para financiamento pú-
blico de atividades que reduzam 
o desmatamento e a degrada-
ção florestal, sua metodologia e 
dados vêm sendo utilizados para 
financiamento por atores pri-
vados e também para financia-
mento por meio de projetos de 
créditos de carbono do mercado 
voluntário.

O Brasil foi o primeiro país a 
receber recursos nessa moda-
lidade pelo GCF, sendo parte 
deles hoje utilizada pelo governo 
federal no programa Floresta+. 
O Programa visa fomentar o 

mercado de serviços ambien-
tais. Antes disso, o país já era 
pioneiro ao criar o Fundo Ama-
zônia, por meio do qual recebeu 
doações diretas do governo 
noruguês e alemão, também 
decorrentes de pagamento ba-
seado em resultados no âmbito 
da UNFCCC.

Nos termos do Quadro da Varsó-
via, o financiamento de ativida-
des de REDD+ não gera crédi-
tos de carbono ou quaisquer 
direitos de compensação de 
emissões pelo país que financia. 
O REDD+ foi criado e regula-
mentado como uma ferramenta 
de “financiamento” climático e 
não como um instrumento de 
mercado. Apesar disso, nada 
impede que atividades e proje-
tos de REDD+ sejam considera-
dos dentro dos instrumentos de 
mercado do artigo 6 do Acordo 
de Paris, caso isso venha a ser 
regulamentado dessa forma.

CAPÍTULO 5 - Atualidades em Clima
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MERCADOS DE CARBONO 
(ARTIGO 6)

O artigo 6 do Acordo de Paris 
reconhece a possibilidade de 
os países membros do Acordo 
cooperarem entre si, por meio 
de instrumentos que incluem o 
mercado de carbono, com o ob-
jetivo de cumprirem suas NDCs 
de forma mais custo-efetiva e 
aumentarem a ambição de suas 
metas de mitigação.

O Artigo 6 prevê dois tipos de 
instrumentos de mercado.

• O primeiro deles é o comér-
cio de ITMOs (sigla em inglês 
de Internationally Transfer-
red Mitigation Outcomes; em 
português “Resultados de 
Mitigação Transferidos Inter-
nacionalmente”), previsto no 
artigo 6.2. Essencialmente, 
ele reconhece que os países 
podem cooperar voluntaria-
mente entre si para transferir 
seus resultados de miti-
gação que, na prática, são 
aqueles resultados “exce-
dentes” ao cumprimento da 
NDC. Em outras palavras, os 
países podem firmar acor-
dos bilaterais para transferir 
entre si excedentes de NDC.

• O segundo instrumento de 
mercado, previsto no artigo 
6.4, vem sendo chamado de 
Mecanismo de Desenvolvi-
mento Sustentável (MDS). 
Trata-se de um mecanismo 
semelhante ao Mecanismo 
de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) e à Implementação 
Conjunta criados através 
do Protocolo de Quioto. 
Através do MDS, projetos de 
créditos de carbono, tanto 
de atores públicos quanto 

18 https://valorinveste.globo.com/blogs/caroline-prolo/ coluna/vai-ter-cop-como-a-conferencia-da-onu-em-glasgow-vai-mudar-
-o-mercado-de-carbono.ghtml

19 https://cambioclimatico.go.cr/sanjoseprinciples/

privados, são certificados e 
validados por um órgão de 
supervisão criado no âm-
bito do Acordo de Paris. Os 
certificados de redução de 
emissões de GEE gerados 
no âmbito desse mecanismo 
poderão ser utilizados pelos 
países para cumprimento da 
sua NDC.

Em qualquer dos instrumentos, 
é importante que as transfe-
rências sejam realizadas de 
modo que não leve a uma dupla 
contagem, isto é, que os resul-
tados de mitigação não sejam 
contabilizados para efeitos de 
cumprimento de duas NDCs, 
tanto do país comprador, quanto 
do país que vende o crédito. É o 
chamado ajuste corresponden-
te: quem vende resultados de 
mitigação no âmbito do Artigo 
6 deve ajustar de forma corres-
pondente a sua NDC. Há riscos 
sérios de dupla contagem se 
esses ajustes correspondentes 
no artigo 6 não forem feitos, pois 
as reduções de emissões seriam 
contabilizadas tanto no país 
vendedor quanto no país com-
prador, o que significa que mais 
carbono estará sendo emitido 
para a atmosfera.

O Artigo 6 também condiciona 
que parte das receitas advindas 
de atividades do mecanismo do 
artigo 6.4 sejam utilizadas para o 
custeio de despesas administra-
tivas, bem como para assistên-
cia financeira para atividades de 
adaptação climática a países em 
desenvolvimento que estão vul-
neráveis às mudanças climáti-
cas. O Fundo de Adaptação tem 
o objetivo de que haja repartição 
de benefícios, ou no inglês share 
of proceeds.

Para que se torne operacional e 
transparente, pelo menos parte 
do artigo 6 necessita ser regu-
lamentada. No caso do artigo 
6.2, já estão sendo firmados 
acordos de cooperação entre 
alguns países18. Os países têm 
o direito de cooperar entre si, 
desde que o façam com integri-
dade ambiental e a contabilida-
de adequada. Assim, os países 
até podem estabelecer entre si 
suas próprias regras, mas de-
vem obedecer caso haja alguma 
regulamentação global definida 
pela COP, o que se espera que 
tenha. Acordos como o firmado 
entre Suíça e Peru, por exemplo, 
estabeleceram seus próprios 
critérios de integridade, basea-
dos nos chamados Princípios 
de San José19 - um conjunto de 
standards internacionais criado 
no contexto das negociações do 
artigo 6 e que hoje conta com 
mais de 32 países aderentes.

Já com relação ao artigo 6.4, por 
se tratar de um mecanismo de 
certificação de créditos de car-
bono institucional, é necessário 
haver uma regulamentação no 
âmbito da COP.

O artigo 6 é um dos mais desa-
fiadores temas de negociação 
até hoje. Regulamentar um 
mercado de trocas de ativos de 
carbono verdadeiramente global 
e chancelado pela ONU - num 
contexto em que países desen-
volvidos e em desenvolvimento 
precisam concordar em consen-
so - é uma tarefa difícil.

Um dos  principais temas de di-
vergência entre os países está a 
possibilidade de que os créditos 
e projetos oriundos de instru-
mentos do Protocolo de Quioto, 
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como o MDL, sejam transferidos 
e aceitos no âmbito do Acordo 
de Paris, inclusive para efeitos 
de cumprimento da NDC. As 
grandes economias emergen-
tes, como o Brasil, que ainda têm 
grande volume de créditos para 
serem comercializados, pres-
sionam para que os Certificados 
de Redução de Emissões (CER) 
possam ser considerados e os 
projetos continuados, uma vez 
que esses projetos foram objeto 
de investimentos que não po-
dem mais ser recuperados. Na 
COP 26 de Glasgow, definiu-se 
que os CERs já emitidos pós-
2012, podem ser usados apenas 
no primeiro período de cum-
primento do Acordo de Paris, 
e a transição dos projetos em 
aberto deverão utilizar as regras 
instituídas pelo novo mecanismo 
de certificação de créditos de 
carbono do artigo 6.4.

Também, definiu-se na COP 
anterior que os governos hospe-
deiros dos projetos do artigo 6.4 
devem estar sujeitos a ajustes 
correspondentes sempre que 
transferirem esses créditos para 
uso por outros países para cum-
primento da sua NDC. Em outras 
palavras, o país que vende crédi-
tos do artigo 6.4 deve demons-
trar que não está utilizando tais 
créditos para cumprimento da 
própria meta. 

O Brasil tem trabalhado para 
criar a sua própria estrutura de 
precificação de carbono através 
da criação de um Sistema Na-
cional de Registro de Redução e 
Compensação de Emissões de 
Gases de Efeito Estufa, tal qual 
está sendo discutido no âmbito 
do Projeto de Lei 528/2021 do 
Deputado Marcelo Ramos - e 
que vem contando com o enga-
20 CEBDS, Oportunidades e barreiras no financiamento de soluções baseadas na natureza, 2020. Disponível em cebds.org
21 CEBDS, Neutralidade Climática: Uma grande oportunidade, 2021. Disponível em cebds.org

jamento e apoio do CEBDS. O 
problema de falta de estrutura 
de contabilidade doméstica no 
Brasil - alegado pelo governo 
brasileiro nas negociações - não 
mais existirá. O projeto de lei 
mencionado, que atualmente 
tramita na Câmara de Deputa-
dos, visa criar um sistema nacio-
nal de monitoramento, relato e 
verificação (MRV) de emissões a 
nível organizacional, bem como 
um mercado regulado de car-
bono, além de regulamentar o 
ambiente voluntário do mercado 
de créditos de carbono.

Na publicação do CEBDS intitu-
lada “Oportunidades e barreiras 
no financiamento  de  soluções 
baseadas na natureza”, o CEBDS 
já havia pontuado que o Brasil 
deveria abandonar sua posição 
contrária aos ajustes correspon-
dentes de NDC no mecanismo 
do Artigo 6.4 porque há oportu-
nidades financeiras e competi-
tividade dos créditos de carbo-
no brasileiros mesmo em um 
contexto de aplicação de ajustes 
correspondentes20.

Com efeito, há diversos estudos 
que demonstram que os merca-
dos de carbono podem movi-
mentar bilhões de dólares. Um 
deles, chamado “Neutralidade 
Climática: Uma grande oportu-
nidade” apoiado pelo CEBDS 
e lançado em 2021, aponta 
que aproximadamente US$ 17 
bilhões podem ser gerados a 
partir de negócios baseados 
na natureza até 2030 no Brasil, 
soluções que representam 37% 
da redução de emissões neces-
sárias para limitar o aquecimen-
to global em até 2°C até 2030, se 
essa mobilização ocorresse nos 
próximos dez ou quinze anos21.

Além disso, o estudo constata 
que o PIB brasileiro também po-
deria crescer significativamente 
com a implantação de práticas 
de baixo carbono, alcançando 
um total acumulado de R$2,8 
trilhões até 2030 em compara-
ção com a trajetória atual, além 
de um total de R$19 bilhões em 
produtividade agrícola adicional 
até o mesmo ano.

CAPÍTULO 5 - Atualidades em Clima
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FINANCIAMENTO CLIMÁTICO 
(ARTIGO 9)

O Artigo 9 do Acordo de Paris, 
por sua vez, estabelece o com-
promisso de os países desenvol-
vidos proverem recursos finan-
ceiros para auxiliar os países 
em desenvolvimento, tanto em 
medidas de mitigação quanto 
de adaptação, criando as bases 
para o financiamento climático. 
Esses recursos são geridos 
pelos mecanismos financeiros 
que atendem o Acordo de Paris: 
o Green Climate Fund (GCF) e 
o Global Environment Facility 
(GEF). No Brasil, o Banco Nacio-
nal de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (BNDES) é uma 
das entidades acreditadas pelas 
quais os recursos financeiros do 
GCF são aportados.

Entretanto, uma falha do me-
canismo é que não existem 
compromissos quantificados, 
específicos e individuais com 
relação ao financiamento pelos 
países desenvolvidos. Uma 
“promessa” coletiva de finan-
ciamento aconteceu no âmbito 
do Acordo de Copenhague em 
2009, em que os países desen-

22 Ver relatório “Delivering on the $100 billion climate finance commitment and transforming climate finance”. Disponível em https://
www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_bil- lion_climate_finance_report.pdf

23 Artigo 2.1.c, do Acordo de Paris

volvidos prometeram prover 
uma quantia de US$100 bilhões 
por ano até 2020. Esta promes-
sa visava balancear a injustiça 
climática existente no contexto, 
no qual países em desenvolvi-
mento contribuíram menos para 
as mudanças climáticas e são os 
mais vulneráveis aos impactos 
climáticos.

Quando da assinatura do Acordo 
de Paris, esta meta chegou a 
ser renovada, com um com-
promisso coletivo dos países 
desenvolvidos de “mobilizar” 
esta quantia até o ano de 2025, 
e de se definir uma nova meta 
global de financiamento antes 
de 2025. Atualmente, existe uma 
discussão sobre se este volume 
de financiamento  foi realmen-
te disponibilizado, com visões 
diferentes sobre o que pode ser 
contabilizado na meta, inclusi-
ve se fontes privadas e fontes 
públicas22.

Há um movimento crescente 
para que se reconheça as fontes 
de financiamento do setor priva-
do. Entretanto, não pode dispen-
sar os países desenvolvidos de 
suas obrigações. Lembremos 

que o Acordo de Paris é um 
tratado internacional que vincula 
Estados-Nação: os compro-
missos firmados no Acordo de 
Paris não têm um valor jurídico 
propriamente dito em relação 
ao setor privado. Logo, ainda 
que haja um papel relevante do 
setor privado em garantir que os 
fluxos financeiros sejam “com-
patíveis com uma trajetória rumo 
a um desenvolvimento de baixa 
emissão de gases de efeito 
estufa e resiliente à mudança do 
clima”23, não se pode esquecer 
que, no final do dia, a accounta-
bility do Acordo de Paris só pode 
ser cobrada em relação aos 
governos nacionais aderentes 
ao tratado.

GLOBAL STOCKTAKE OU 
“BALANÇO GLOBAL” (ARTIGO 14)

Para aumentar a ambição das 
metas para 2035 e 2030, o 
Global Stocktake (GST) será um 
importante instrumento. Previs-
to no Artigo 14 do Acordo de 
Paris, o GST objetiva promover 
uma revisão coletiva dos esfor-
ços anunciados em mitigação, 
adaptação e meios de imple-
mentação.

CAPÍTULO 5 - Atualidades em Clima

o Acordo de Paris é um tratado 
internacional que vincula Estados-
Nação: os compromissos 
firmados no Acordo de Paris não 
têm um valor jurídico propriamente 
dito em relação ao setor privado.

https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_bil- lion_climate_finance_report.pdf
https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/100_bil- lion_climate_finance_report.pdf
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O Global Stocktake é um me-
canismo de transparência, mas 
também de fortalecimento da 
implementação e também fun-
ciona como um “mecanismo de 
ambição”, que deverá informar e 
estimular a apresentação, a cada 
cinco anos, de metas climáticas 
mais ambiciosas por parte dos 
Estados.

É fundamental garantir a re-
presentação e a participação 
adequadas dos Non-Party Sta-
keholders - NPS relevantes na 
COP27. Governo, setor privado e 
sociedade civil precisam traba-
lhar juntos em conjunto.

TEMAS TRANSVERSAIS E 
GOVERNANÇA CLIMÁTICA 
MULTINÍVEL

A capacidade de comunicar 
claramente as políticas e medi-
das setoriais específicas a tomar 
é muito relevante não só para 
efeitos de transparência, mas 
para permitir que os diferentes 
stakeholders contribuam para a 
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implementação dos compromis-
sos climáticos, especialmente 
para tornar as cidades mais 
inclusivas, sustentáveis e resi-
lientes, reduzindo desigualdades 
e reforçando potencialidades. 
A redução ou falta de transpa-
rência e clareza pode inclusive 
comprometer potenciais apoios 
financeiros de outros países. Um 
processo robusto de governan-
ça climática multinível mostra-se 
fundamental eficientizar o uso 
dos recursos e estimulando 
sinergias e ambiência política, 
além de incentivar engajamento 
no processo de balanço global 
do Acordo de Paris.

Conforme mencionado no Guia 
de Participação Empresarial 
na COP27[v1] , as discussões de 
Conferências recentes também 
têm despertado atenção para a 
importância de metas alinhadas 
aos benefícios sociais e de bio-
diversidade, conforme estabele-
cido pelos Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável (ODS) e 

o Quadro Global de Biodiversida-
de pós-2020 da Convenção de 
Biodiversidade Biológica (CDB). 
Além disso, o Pacto de Glasgow 
menciona, de forma inédita, a 
necessidade de dedicar esfor-
ços para diminuição progressiva 
de fontes fósseis que não utili-
zem tecnologias de mitigação de 
carbono, reforçando a importân-
cia de reduzir subsídios “inefi-
cientes” aos fósseis. A guerra da 
Ucrânia evidenciou ainda mais 
os riscos de uma dependência 
de combustíveis fósseis, que 
vão desde os custos climáticos 
aos riscos à paz e estabilidade 
nacionais. A COP27 deve apro-
veitar o impulso e a decisão do 
Pacto de Glasgow para avançar 
nas discussões sobre transição 
energética. Não somente gover-
nos, mas também corporações 
e outros atores são encoraja-
dos a cumprir as promessas de 
promoção de energia renovável 
feitas na COP26 e em outros 
contextos.

 [v1]https://go.pactoglobal.org.br/GuiaparaaCOP27

]https://go.pactoglobal.org.br/GuiaparaaCOP27
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COMO FUNCIONA UMA COP?

A Conferência das Partes (COP) 
é o órgão supremo de tomada 
de decisões da Convenção, no 
qual as Partes revisam decisões 
e instrumentos legais adotados 
na Convenção. Todos os países 
membros que são Partes da 
Conferência estão representa-
dos na COP. A Conferência pode 
servir também como reunião 
dos países membros do Pro-
tocolo de Kyoto (CMP) e como 
reunião dos países membros do 
Acordo de Paris (CMA).

Para apoiar as negociações, 
foram criados dois órgãos “sub-
sidiários”: SBI (Órgão Subsidiário 
de Implementação) e SBSTA (Ór-
gão Subsidiário de Assessora-
mento Científico e Tecnológico). 
Esses órgãos também servem à 
CMP e à CMA, são permanentes 
e geralmente se reúnem duas 
vezes por ano: uma durante a 

24 O SBI, apesar de ser um órgão técnico, trata no nível mais político e high level sobre grandes temas, com o objetivo de garantir aspectos 
práticos de implementabilidade das decisões, em questões relacionadas por exemplo a transparência, mitigação, adaptação, financia-
mento, tecnologia e capacitação, além de tratar de outras questões intergovernamentais e administrativas. O SBSTA, por outro lado, tem 
uma abordagem mais técnica e fornece informações e conselhos sobre as questões científicas e tecnológicas. Esse órgão se reúne 
para discutir questões referentes a impactos, vulnerabilidade e adaptação à mudança do clima, transferência e desenvolvimento de tec-
nologia, preparação e comunicação de inventários de gases de efeito estufa, observação científica e questões metodológicas. O SBSTA 
é também um órgão de ligação com outras organizações que fornecem conhecimentos especializados sobre o clima, como o IPCC.

COP e outra na sede do Secre-
tariado da UNFCCC, em Bonn, na 
Alemanha. Esses são os órgãos 
que concentram as negociações 
técnicas, que são exauridas até 
que se chegue a um texto que 
pode ser discutido no nível polí-
tico durante a COP24.

A dinâmica de uma COP com-
preende a realização de(s):

• Sessão plenária de abertu-
ra, de um segmento de alto 
nível (“High-level Segment”) - 
em que ministros ou chefes 
de Estado fazem declara-
ções políticas,

• Reuniões de negociação 
dos grupos de trabalho, 
incluindo reuniões informais 
(“informal consultations” 
ou “spin-off groups” - que 
fazem parte do processo de 
negociação técnica) e,

• Sessão plenária final.

A COP é dividida em duas zonas: 
a Zona Azul e a Zona Verde. 
A Zona Verde é mais ampla e 
destinada ao público em geral, 
contendo pavilhões nos quais 
cada país tem a possibilidade 
de apresentar e expor as ações 
climáticas que tem realizado. 
Nestes pavilhões, acontece uma 
série de eventos, apresentações 
e palestras de temas diversos 
referentes às mudanças climá-
ticas vindo dos setores público 
e privado. Já a Zona Azul tem a 
entrada mais restrita a Ministros 
e convidados acreditados pelo 
governo. É nesta Zona que acon-
tecem as negociações interna-
cionais dos Acordos.

As sessões plenárias compreen-
dem a categoria de reuniões 
“formais” e são abertas a todos 
os representantes das zonas 
azul e verde.

CAPÍTULO 5 - Atualidades em Clima
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É em plenário que se aprova a 
agenda de negociações e se 
define “grupos de trabalho” para 
cada item da agenda, os quais 
por sua vez se reúnem para ne-
gociações técnicas que devem 
resultar na apresentação de um 
texto (proposta de decisão ou 
conclusão), a ser encaminhado 
para plenário para adoção. Os 
grupos de trabalho estão aber-
tos a todos os membros, mas 
nem sempre aos observadores.

A Convenção prevê a possibi-
lidade de que interessados em 
assuntos tratados pela Conven-
ção possam participar da COP 
enquanto observadores, desde 
que vinculados a alguma insti-
tuição, incluindo outras organi-
zações intergovernamentais ou 
organizações não governamen-
tais (ONGs, as quais se organizam 
por meio de constituencies), 
caso não haja objeção de pelo 

25 Os principais blocos de negociação na UNFCCC são: União Europeia, Umbrella Group, Integridade Ambiental (EIG), G77 + China, 
Pequenas Ilhas (há 2 grupos: SIDS e AOSIS), LDCS (países menos desenvolvidos), BASIC, Gru- po Africano (AGN), ABU, AILAC 
(Aliança Independente da América Latina e Caribe), Grupo Like-Minded Developing Countries (LMDC), Grupo Árabe, ALBA (Aliança 
Bolivariana para os Povos da Nossa América), Coalizão dos Países de Florestas Tropicais (Coalition for Rainforest Nations, CfRN). 
Disponível em: Acordo de Paris: um guia para os perple- xos https://laclima.org/en/publications/

menos um terço dos membros. 
Os observadores possuem o 
direito de fala durante as plená-
rias, além de poderem organizar 
eventos paralelos e estandes físi-
cos na Zona Verde. Assim, têm a 
oportunidade de buscar influen-
ciar as discussões diplomáticas 
que acontecem em paralelo.

Além disso, os grupos de tra-
balho podem ser “divididos” em 
reuniões menores, chamadas de 
“consultas informais” ou spin-
-off groups. A sessão plenária 
de encerramento é o momento 
em que literalmente se “bate o 
martelo” sobre as decisões ou 
conclusões formais debatidas 
ao longo das duas semanas de 
negociação.

É comum que durante a COP 
os países se alinhem em temas 
de interesse comum e formem 
blocos de negociação25. O Brasil 

faz parte dos seguintes blocos 
de negociação:

• G77+ China (Group of 77 + 
China): este é o maior bloco 
de negociação, que reú-
ne praticamente todos os 
países em desenvolvimento. 
Quando este grupo entra 
em consenso sobre algum 
tema, é uma força política 
numericamente importante 
que tem um peso grande 
na tomada de decisão das 
negociações.

• BASIC: é o grupo das gran-
des economias emergentes, 
formado por Brasil, África do 
Sul, Índia e China.

• ABU: grupo formado por 
Brasil, Argentina e Uruguai. 
Costuma se unir em ques-
tões relacionadas a temas 
como agricultura e uso da 
terra.
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INICIATIVAS 
INTERNACIONAIS

A. SCIENCE BASED TARGETS, 
TCFD E TNFD

O setor privado desempenha um 
papel primordial para a redução 
das emissões e a busca por 
uma economia carbono neu-
tra. Iniciativas como a Science 
Based Targets (Metas Baseadas 
na Ciência ou SBT, na sigla em 
inglês), a Task Force On Clima-
te-Related Financial Disclosures 
(Força-Tarefa sobre Divulgações 
Financeiras Relacionadas ao Cli-
ma ou TCFD, na sigla em inglês) 
e a Taskforce on Nature-related 
Financial Disclosure (Força-ta-
refa internacional sobre divulga-
ções financeiras relacionadas 
à natureza ou TNFD, na sigla 
em inglês) estão à disposição 
das empresas, a fim de guiar o 
caminho para uma gestão mais 
sustentável dos seus negócios 
e preparada para enfrentar os 
riscos e oportunidades associa-
dos aos impactos das mudanças 
climáticas na alocação estraté-
gica de recursos. 

As SBTs são metas alinhadas 
com o que a ciência do clima 
considera necessário para 
cumprir os objetivos de limita-
ção da Meta de Temperatura 
Global. Elas podem ser utiliza-
das para fornecer uma diretriz 
para as empresas reduzirem as 
emissões de GEE, ajudando a 
prevenir os piores impactos das 
mudanças climáticas e promo-
ver o desenvolvimento susten-
tável de negócios a longo prazo, 
rumo a uma economia neutra em 
carbono. 

O estabelecimento de metas 
com base científica representa 
uma mais-valia económica para 
as empresas interessadas na 
transição para uma economia 
neutra em carbono, porquanto 
consolida negócios eficazes a 
longo prazo, oferecendo segu-
rança e economia financeira 
para as empresas. Além disso, 
confere credibilidade perante 
o mercado, seja aumentando a 
confiança de investidores, seja 
elevando a reputação da marca, 
ao demonstrar compromissos 
concretos de sustentabilidade 
diante de um mercado consumi-
dor cada vez mais consciente. 

A TCFD consiste em uma 
iniciativa do Financial Stability 
Board (Conselho de Estabilida-
de Financeira) comprometida 
com a transparência e a esta-
bilidade do mercado financeiro 
diante dos impactos e riscos 
que as mudanças climáticas 
representam ou podem vir 
a representar aos negócios. 
Trata-se de um conjunto de 
diretrizes para orientar as 
organizações na divulgação de 
informações relacionadas aos 
riscos financeiros climáticos de 
seus negócios, para que assim 
investidores, bancos e segura-
doras possam ter dados para a 
tomada consciente de decisão 
de investimentos. Para a empre-
sa que incorpora os parâmetros 
de relato do TCFD, trata-se de 
um instrumento útil a apoiar os 
gestores empresariais em como 
estabelecer uma governança 
e gestão sobre não apenas os 
riscos, mas também as oportuni-
dades associadas às mudanças 
climáticas em seus negócios, 
criando modelos de negócios 
de baixo carbono, sustentáveis e 
resilientes ao clima.

As recomendações produzidas 
pela TCFD estão estruturadas 
em torno de quatro áreas temá-
ticas interligadas: governança, 
estratégia, gestão de riscos, me-
tas e métricas. De acordo com a 
categorização dos riscos asso-
ciados às mudanças climáticas 
formulada pela TCFD, os riscos 
climáticos são classificados em 
riscos físicos e riscos de transi-
ção. Riscos físicos compreen-
dem os riscos relacionados aos 
impactos físicos das mudanças 
climáticas, podendo ser agudos, 
se associados ao aumento da 
incidência de eventos climáti-
cos extremos (como furacões 
e enchentes, por exemplo), ou 
crônicos, se referentes a mudan-
ças de longo prazo nos padrões 
climáticos (como a elevação 
progressiva do nível do mar). 

Riscos de transição, por seu 
turno, compreendem os riscos 
associados à transição para uma 
economia descarbonizada, po-
dendo ser: regulatórios (relativos 
às ações políticas de mitigação 
e adaptação às mudanças cli-
máticas), legais (associados ao 
aumento de ações judiciais de li-
tigância climática), tecnológicos 
(atinentes aos investimentos em 
inovações tecnológicas capaz 
de trazer vantagem competitiva 
para as empresas), de mercado 
(referentes aos impactos no 
mercado por mudanças na ofer-
ta e demanda de certas commo-
dities) ou reputacionais (ligados 
à percepção dos clientes ou da 
sociedade sobre a contribuição 
de uma empresa para a transi-
ção para uma economia de baixo 
carbono).
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A Força-Tarefa Internacional 
sobre Divulgações Financeiras 
relacionadas à Natureza (TNFD), 
iniciativa global criada em 2020 
através de um grupo de trabalho 
que envolveu 74 membros de 
instituições financeiras, regula-
dores, empresas e outros atores 
influentes com mais de US$ 8,5 
trilhões em ativos, busca padro-
nizar e avaliar os efeitos dos ne-
gócios na natureza, fornecendo 
a estrutura para guiar os relató-
rios financeiros considerando 
os riscos à biodiversidade e ao 
capital natural. 

Para a TNFD, informações mais 
precisas permitirão que insti-
tuições financeiras e empresas 
incorporem riscos e oportunida-
des relacionados à natureza em 
seu planejamento estratégico, 
gestão de risco e decisões de 
alocação de ativos. Afinal, mais 
da metade da produção econô-
mica mundial – US$ 44 trilhões 
de geração de valor econômi-
co – é moderada ou altamente 
dependente da natureza.

Essa é uma resposta à crescen-
te necessidade de considerar 
a biodiversidade em decisões 
financeiras e de negócios. Na 
COP 26, como nunca havia ocor-
rido nas COPs anteriores, os 
eixos de clima e biodiversidade 
deram as mãos, em importantes 
acordos, como a Declaração das 
Florestas. 

De acordo com as Nações 
Unidas, mais de 1,6 bilhão de 
pessoas no mundo dependem 
das florestas para sobreviver, 
sendo que os povos indígenas 
são os guardiães de pelo menos 
36% das florestas ainda intactas 
– não por acaso, a última COP 
foi recordista na participação 
dos povos nativos, que discur-
saram com fervor nas plenárias 

e participaram de encontros 
relevantes. 

Nos próximos dois anos, será 
desenvolvida pela TNFD uma 
estrutura para que corporações 
e instituições financeiras rela-
tem riscos físicos e de transição 
relacionados à natureza, que 
incluem riscos financeiros ime-
diatos e materiais, bem como 

dependências e impactos da na-
tureza e riscos organizacionais e 
sociais relacionados.

É com o objetivo de padroni-
zar essa avaliação que a TNFD 
escolheu para liderar seu Grupo 
de Consulta no Brasil o CEBDS 
(Conselho Empresarial Brasi-
leiro para o Desenvolvimento 
Sustentável).
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B. CAMPANHAS NET ZERO 

Há iniciativas como a Marrakech 
Partnership for Global Climate 
Action, We are still in e a campa-
nha Race to Zero que tem o ob-
jetivo de impulsionar a participa-
ção das empresas em busca de 
uma economia descarbonizada. 

A Marrakech Partnership for 
Global Climate Action é uma 
ação que teve início no contexto 
da COP de Marrakech por parte 
dos High Level Champions de-
signados pela UNFCCC, a fim de 
fortalecer a colaboração entre 
governos, empresas e investi-
dores para reduzir as emissões 
de GEE e aumentar a resiliência 
global contra os impactos da 
mudança do clima. Nesse senti-
do, são desenvolvidas ações no 
contexto da Agenda 2030 para 

o Desenvolvimento Sustentável 
e com foco na implementação 
dos objetivos de longo prazo do 
Acordo de Paris. 

Outra importante iniciativa 
internacional é o We are still in, 
uma declaração independente e 
conjunta de apoio à ação climáti-
ca nos Estados Unidos, assinada 
por cerca de 3.900 signatários 
entre CEOs, lideranças políticas 
e representantes da socieda-
de civil. A iniciativa surgiu no 
contexto da intenção anunciada 
pelo governo Donald Trump de 
retirar os Estados Unidos do 
Acordo de Paris, como forma de 
demonstrar o comprometimento 
e o engajamento das lideranças 
empresariais, políticas e socie-
dade civil norte-americana para 
com o compromisso global de 
redução de emissões e transi-

ção para uma economia car-
bono zero, no esforço coletivo 
de manter o aquecimento da 
temperatura média global bem 
abaixo de 2ºC. 

E mais recentemente a Race to 
Zero é uma campanha global 
engajada pela Presidência das 
COPs 25 e 26 e pela UNFCCC, 
para reunir atores não-estatais 
e obter o apoio de governos 
locais, empresas e investidores, 
com a finalidade de servir de vi-
trine para se declarar iniciativas 
e ações voluntárias imediatas 
para reduzir as emissões globais 
pela metade até 2030 e alcançar 
uma economia global resiliente 
e carbono zero, e, assim, enga-
jar e ganhar momentum para 
negociações climáticas mais 
ambiciosas também no âmbito 
da COP.
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Capítulo 6

Governança 
Climática da 

ONU 

A CONVENÇÃO-QUADRO DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
MUDANÇA DO CLIMA (UNFCCC)

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC, da sigla em inglês – United Nations Framework Convention 
on Climate Change) é um tratado internacional com 197 membros: 
196 países + a União Europeia. 

Em vigor desde 21 de março de 1994, a Convenção tem o objetivo 
principal de reunir esforços conjuntos “a fim de estabilizar as concen-
trações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que evite 
uma interferência humana perigosa no sistema climático”. 

Tendo em vista as diferentes situações dos países em termos de capa-
cidade, vulnerabilidade e desenvolvimento econômico, e considerando 
suas responsabilidades em termos de contribuição para a concen-
tração de gases de efeito estufa, a UNFCCC considerou o chamado 
Princípio das Responsabilidades Comuns porém Diferenciadas. 

E assim, dividiu os países em dois grandes grupos, com categorias 
de compromissos diferentes: os países desenvolvidos e os países em 
desenvolvimento. 

Os países desenvolvidos foram listados em um anexo da Convenção 
chamado “Anexo I”. Os países em desenvolvimento, que ficaram de fora 
deste anexo, passaram a ser chamados de países do “Não-Anexo I”. 
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26CEBDS

Assim, a lista dos membros do 
Anexo I inclui os países desen-
volvidos, que se industrializaram 
antes, essencialmente os países 
membros da Organização para a 
Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) em 1992, 
além de países com economias 
em transição, como os países da 
ex-União Soviética. Dessa forma, 
aos países desenvolvidos coube 
obrigações mais robustas, no 
sentido de efetivamente liderar 
o processo de descarbonização 
global, inclusive a obrigação de 
limitar suas emissões de gases 
de efeito estufa, bem como a 
obrigação de prestar assistên-
cia financeira, transferência de 
tecnologia e capacitação para os 
países em desenvolvimento, para 
que estes também pudessem 
reduzir suas emissões de GEE. 

PROTOCOLO DE KYOTO 

A Convenção tem um caráter 
programático, prevendo diretrizes, 
princípios e obrigações gerais, 
para orientar o caminho para que 
as emissões de GEE sejam esta-
bilizadas a um nível considerado 
seguro, sem, contudo, detalhar os 
compromissos dos países. 

Assim, houve necessidade de 
um tratado adicional para deta-
lhar e quantificar esses compro-
missos dos países desenvolvi-
dos: o Protocolo de Kyoto. 

Dessa forma, em 1997 foi as-
sinado o Protocolo de Kyoto, o 
qual entrou em vigor em 2005, 
com o objetivo de operaciona-
lizar as obrigações dos países 
desenvolvidos na UNFCCC e ins-
tituir compromissos quantifica-
dos de limitação de emissões de 
GEE aos países desenvolvidos, 
por um período de compromisso 
inicial até 2012. Essas metas 

dos países desenvolvidos foram 
definidas na forma de um ver-
dadeiro orçamento de carbono, 
determinando a quantidade de 
emissões de GEE que eles po-
deriam emitir durante determi-
nado período. Cada unidade de 
tonelada de carbono equivalente 
desse orçamento era represen-
tada por uma “permissão” de 
emissão de carbono, a chamada 
Assigned Amount Unit. 

Para se manter dentro desse 
orçamento, os países desenvol-
vidos deveriam adotar medidas 
domésticas de limitação de suas 
emissões de GEE. Mas o Pro-
tocolo também permite que os 
países cooperem entre si para 
cumprirem seus orçamentos por 
meio de instrumentos de merca-
do, denominados “mecanismos 
de flexibilização”: o Comércio de 
Emissões (artigo 17), o Mecanis-
mo de Desenvolvimento Limpo 
(MDL) (artigo 12), e a Implemen-
tação Conjunta (artigo 6). 

Por meio do Comércio de Emis-
sões, os países desenvolvidos 
que fossem mais eficientes no 
cumprimento do seu orçamento 
e assim restassem com exceden-
te de permissões, poderiam ven-
dê-las para países que tivessem 
extrapolado seus orçamentos. 

Por sua vez, o MDL permitia que 
um país em desenvolvimento (que 
não tinha metas dentro do Proto-
colo de Kyoto) implementasse um 
projeto que, ao introduzir deter-
minada medida ou tecnologia de 
baixo carbono em uma atividade 
econômica, reduzisse emissões 
de GEE que teriam ocorrido na 
ausência do projeto. Os resul-
tados dessas emissões de GEE 
que fossem evitadas pelo projeto 
seriam assim certificados como 
redução de emissões certifica-
das, e poderiam ser vendidos 
para os países desenvolvidos, 
para que pudessem usar para de-
monstrar o cumprimento de seus 
orçamentos de carbono. Esse 
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mecanismo permitiu estimular o 
desenvolvimento sustentável e a 
transferência de tecnologia para 
países em desenvolvimento, ao 
mesmo tempo em que oportu-
nizou aos países desenvolvidos 
reduzir emissões de GEE a me-
nores custos. O MDL era o único 
entre os mecanismos de flexibili-
zação do Protocolo de Kyoto que 
permitia a participação de países 
do não-Anexo I. 

Já o mecanismo de Implementa-
ção Conjunta, muito semelhante 
ao MDL, permitia que países do 
Anexo I implementassem em 
conjunto projetos de redução 
de emissões e compartilhassem 
entre si os resultados, para fins 
de cumprimento de suas metas 
de Kyoto. 

Na COP 18, em Doha, foi esta-
belecido um segundo período 
de compromisso do Protocolo 
de Kyoto, que deveria começar 
em 2013 e terminar em 2020. 
No entanto, para que entrasse 
em vigor, havia necessidade 
de se preencher um gatilho de 
um número mínimo de países 
ratificando a Emenda, o que só 
aconteceu no final de dezembro 
de 2020, ou seja, ao final do seu 
período de compromisso. 

A CONFERÊNCIA DAS 
PARTES (COP)

As Conferências das Partes 
(COPs) são reuniões anuais 
entre os países membros da 
UNFCCC para a tomada de 
decisões de implementação do 
tratado. É no âmbito dessas con-
ferências que se adotam deci-
sões com medidas necessárias 
para regulamentar, implementar 

26 Que não necessariamente são os mesmos países. Os Estados Unidos, por exemplo, não se tornaram membros do Protocolo de 
Kyoto: apenas da Convenção e do Acordo de Paris. A Conferência das Partes da Convenção é chamada COP; a do Protocolo de 
Kyoto é CMP (sigla em inglês para “Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol”) e a do 
Acordo de Paris é CMA (sigla em inglês para “Conference of the Parties serves as the meeting of the Parties to the Paris Agree-
ment”). Assim, em 2021, será realizada, ao mesmo tempo, a COP 26 (26ª Conferência das Partes da Convenção), a CMP 16 (16ª 
Conferência das Partes do Protocolo de Kyoto) e a CMA 3 (3ª Conferência das Partes do Acordo de Paris).

e operacionalizar a Convenção, 
o Protocolo de Kyoto e o Acordo 
de Paris. Durante a COP, ocorre a 
reunião dos membros da Con-
venção, do Protocolo de Kyoto e 
do Acordo de Paris26. 

Não há mecanismo de vo-
tação por maioria: todas as 
decisões são tomadas ne-
cessariamente em consenso 
entre os países membros de 
cada um desses tratados. 

As decisões da COP costumam 
ter o nome do país hospedeiro. 
Algumas das mais famosas são 
o Mandato de Berlim (resultante 
da COP 1, em que se decidiu 
pela negociação de um pro-
tocolo para detalhamento das 
obrigações dos países desen-
volvidos, o que depois levou ao 
Protocolo de Kyoto), os Acordos 

de Marrakesh (adotados na 
COP 7, em que foram definidos 
regulamentos importantes para 
o funcionamento dos instrumen-
tos de mercado “mecanismos 
de flexibilização” do Protocolo 
de Kyoto), o Mapa do Caminho 
de Bali (adotado na COP 13, que 
trouxe diversas decisões inova-
doras relacionadas à mitigação 
pelos países em desenvolvi-
mento - NAMAs, conservação 
de florestas - REDD+, além de 
uma trilha para a assinatura de 
um novo acordo internacional 
mais robusto, que se pretendia 
que fosse assinado na COP de 
Copenhague, em 2009), além 
das que consagraram a adoção 
de novos tratados internacio-
nais, como o Protocolo de Kyoto 
(adotado na COP 3) e o Acordo 
de Paris (adotado na COP 21). 
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CIÊNCIA DO 
CLIMA E O PAINEL 
INTERGOVERNAMENTAL DE 
MUDANÇA DO CLIMA DA 
ONU (IPCC) 

O IPCC foi criado em 1988, 
quando a comunidade interna-
cional já vinha há algum tempo 
discutindo evidências sobre a 
mudança do clima, suas proje-
ções e causas humanas, desde a 
1ª Conferência do Clima Inter-
nacional organizada pela Orga-
nização Meteorológica Mundial 
(“OMM”) em 1979. 

Na sequência de sua criação, em 
1989, foi iniciado um processo 
para negociação de um tratado 
internacional sobre mudanças 
climáticas, que veio a se tornar a 
Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima. 
O IPCC, criado no âmbito do 
PNUMA e da OMM, assim pas-
sou a ser um braço científico da 
Convenção.

De tempos em tempos, o órgão 
publica revisões das publica-
ções científicas relacionadas a 
mudanças climáticas no mundo 
todo, nos chamados “Relató-
rios de Avaliação” (Assessment 
Reports). As previsões do IPCC 
são conduzidas por mais de 
1000 cientistas voluntários 
de diversos países, e têm sido 
fundamentais no processo de 

evolução da ciência do clima, 
bem como têm sido instrumen-
tos essenciais na tomada de 
decisão da governança climática 
internacional. Os 5 relatórios de 
avaliação publicados pelo IPCC 
até hoje foram reconhecidos no 
âmbito da UNFCCC e geraram 
diversas repercussões, inclusive 
para o início do processo que 
resultou na assinatura do Acordo 
de Paris. 

No dia 09 de agosto de 2021, o 
IPCC divulgou a contribuição do 
Grupo de Trabalho I para o seu 
6º Relatório de Avaliação (AR6), 
que avalia as bases científicas 
das mudanças climáticas. Para 
além de reafirmar a influência 
exercida pelas atividades huma-
nas no aquecimento da tempe-
ratura global, evidenciou-se em 
números esse impacto: desde a 
era pré-industrial, a temperatura 
da superfície terrestre elevou 
1,09°C, sendo que 1,07°C é 
provavelmente decorrente das 
emissões humanas de gases de 
efeito estufa.

O fator decisivo para aumento 
da pressão sobre as discussões 
a serem levadas a cabo por 
ocasião da COP 26 consiste 
na evidência científica de que 
em todos os cinco cenários de 
emissão avaliados, o limite de 
1,5°C proposto pelo Acordo de 
Paris, deverá ser ultrapassado a 

curto prazo, entre 2021 e 2040. 
O limite de 1.5°C e 2°C será 
excedido durante o Século XXI, a 
menos que reduções profundas 
nas emissões de CO2 e outros 
gases de efeito estufa ocorram 
nas próximas décadas. 

Com efeito, para o cenário de 
emissões muito elevadas, essa 
probabilidade de extrapolação 
do limite de aumento de tempe-
ratura convencionado no Acordo 
de Paris gira em torno de 90% a 
100%; enquanto para emissões 
médias e elevadas, a probabi-
lidade alcança o intervalo de 
66% a 100%, e para emissões 
baixas fica em torno de 33% 
a 66%. Ainda que no cenário 
de emissões muito baixas seja 
mais provável (33% a 66%) que 
esse limite seja alcançado (e não 
excedido), é mais provável que a 
temperatura global da superfície 
diminua novamente para me-
nos de 1,5°C apenas no final do 
século XXI, com uma ultrapassa-
gem temporária de não mais de 
0,1°C acima de 1,5°C. 

A consequência disso é que, se 
antes já se esperava algum re-
forço para o estabelecimento de 
metas climáticas mais ambicio-
sas, agora aumenta ainda mais 
a expectativa de que os países 
aumentem a ambição de seus 
compromissos. 
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O ACORDO DE PARIS

Em 2015, foi assinado o Acordo 
de Paris, novo tratado interna-
cional com o objetivo de suce-
der o Protocolo de Kyoto que 
tinha período de compromisso 
até 2020 na governança climáti-
ca internacional. 

O principal objetivo do Acordo é 
manter o aumento da tempera-
tura média terrestre bem abaixo 
de 2°C em relação aos níveis pré-
-industriais, envidando esforços 
para limitar esse aumento a 1,5°C 
(“Meta Global de Temperatura”). 

Além disso, são objetivos do 
Acordo: 

1. a) aumentar a capacidade 
de adaptação aos impactos 
negativos da mudança do 
clima e promover a resiliên-
cia à mudança do clima; e 

27 RODRIGUES, Elze Camila Ferreira. Política externa brasileira e mudança climática: o caso das Contribuições Nacionalmente De-
terminadas. 2022. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) - Instituto de Relações Internacionais, University of São Paulo, São 
Paulo, 2022. doi:10.11606/T.101.2022.tde-14062022-110445. Acesso em: 2022-08-24. 

28 GENIN, Carolina. FRASSON, Caroline.WRI, São Paulo, 22 de novembro de 2021. O saldo da COP26: o que a Conferência do Clima 
significou para o Brasil e o mundo. Disponível em <https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-conferencia-do-
-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo>. 

2. b) tornar os fluxos financei-
ros compatíveis com uma 
trajetória rumo a um desen-
volvimento de baixa emissão 
de GEE e resiliente à mudan-
ça do clima.

Alterando a lógica do sistema bi-
furcado (países desenvolvidos e 
países em desenvolvimento) que 
permeia a UNFCCC, o Acordo de 
Paris requer que todos os países, 
inclusive os países em desen-
volvimento, apresentem metas 
climáticas, as “Contribuições 
Nacionalmente Determinadas” 
(NDCs), e são propostas por cada 
país, de acordo com a equidade 
e consideração das responsabili-
dades e circunstâncias nacionais 
que cada país se atribui. 

Enquanto o mecanismo de 
estabelecimento das metas de 
redução do Protocolo de Kyo-
to tinha um sentido top-down, 

o Acordo de Paris inovou no 
regime climático ao propor uma 
lógica bottom-up. Isso significa 
que, até Paris, as decisões eram 
tomadas pela cúpula e coloca-
das para serem executadas pe-
las Partes. A partir de então, as 
Partes passaram a propor seus 
próprios compromissos27. 

Apesar da atualização de uma 
nova NDC em 2021 durante a 
COP 26 em Glasgow, é importan-
te ressaltar que a ambição para a 
redução de emissões ainda é in-
suficiente para que o país esteja 
alinhado ao objetivo de manter a 
temperatura até 1,5°C28. (GENIN, 
FRASSON; 2021).

O Brasil agora precisa desenvol-
ver o plano de aplicação da sua 
NDC e o CEBDS estará acompa-
nhando este desenvolvimento 
em prol da integridade climática 
que defendemos. 

O principal objetivo do Acordo é manter o 
aumento da temperatura média terrestre 
bem abaixo de 2°C em relação aos níveis 
pré-industriais, envidando esforços para 
limitar esse esse aumento a 1,5°C

https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo
https://www.wribrasil.org.br/noticias/o-saldo-da-cop26-o-que-conferencia-do-clima-significou-para-o-brasil-e-o-mundo
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LINHA DO TEMPO

1º Relatório do IPCC.

Rio 92: Adoção da Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima (UNFCCC)

Entrada em vigor da UNFCCC

COP 1 (Berlim): Mandato de Berlim 
- bases para as negociações do 
Protocolo de Kyoto.

COP 3 (Kyoto): Protocolo de Kyoto

COP 7 (Marrakesh): Acordo de Marrakesh - 
regras operacionais para os instrumentos 
de flexibilização do Protocolo de Kyoto

Entrada em vigor do Protocolo de Kyoto

MDL é aberto para negócios.

COP 13: Mapa do Caminho de Bali

Início do mecanismo de implementação 
conjunta do Protocolo de Kyoto.
COP 14 (Poznan): lançamento do Fundo 
de Adaptação sob o Protocolo de Kyoto e 
o Programa Estratégico de Poznan sobre 
Transferência de Tecnologia.

Criação do Painel Intergovernamental 
de Mudanças Climáticas (IPCC)1988

1992

1995
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2006

2008

1990
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1997

2005

2007
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COP 21 (Paris): Acordo de Paris 
– Novo acordo climático global. 

Metas e ações determinadas pelos 
próprios países, de acordo com 

suas capacidades, as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs).

Entrada em vigor do Acordo de Paris

COP 24 (Katowice): consolidação do 
“livro de regras” do Acordo de Paris, com 

diretrizes para a sua implementação

COP 25 (Madri): ausência de 
consenso quanto às regras 
regulamentadoras do Mercado de 
Carbono previsto no Acordo de Paris. 

Adiamento da COP 26 em razão do 
alastramento da pandemia de Covid-19.

Cúpula do Clima (Estados Unidos). 
Divulgação do Relatório do Grupo de 
Trabalho I para o 6º Relatório do IPCC
COP26 (Glasgow): finalização do 
“livro de regras” do Acordo de Paris, 
com a regulamentação do mercado 
global de carbono.

COP 16: Acordo de Cancun - 
Fundo Verde para o Clima

COP 18 (Doha): Emenda de Doha - 
novo período de compromisso do 
Protocolo de Kyoto.

COP 19 (Varsóvia): Mecanismo 
Internacional de Varsóvia (WIM), 

um mecanismo para lidar com as 
perdas e danos causados  pelos 

impactos das mudanças climáticas

COP 20 (Lima): consolidação da ideia de 
que as metas deveriam ser determinadas 
nacionalmente (as chamadas INDCs)

COP 15 (Copenhague): Acordo de 
Copenhague – momento de virada 
política na Convenção, início de um novo 
ciclo. Países desenvolvidos prometeram 
financiar 100 bilhões de dólares até 2020.
2. Assunção de metas de forma voluntária 
por alguns países em desenvolvimento, 
como o Brasil

2009
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2016

2019
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2015

2018
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