
 

 

Memória - Reunião CT9  
 

 
Reunião de reativação da CT 9 (Ciência, Tecnologia e Inovação) 

 
 
Data: 19 de Março de 2019 (terça-feira), de 13:30h às 17:00h 
 
Local: Impact Hub – São Paulo 
Rua Dr. Virgílio de Carvalho Pinto, 433 - Pinheiros, São Paulo - SP, 05415-030 
 
Objetivo do Encontro:  
 
O objetivo da reunião era definir prioridades e estabelecer uma agenda de trabalho para 2019, 
subsidiando processos finalizados e em andamento no âmbito do FBMC. Entre as atividades 
planejadas estavam: 



 

 
› Mapeamento do ecossistema de inovação e clima no Brasil; 

 
› Organização de um Seminário sobre inovação, agricultura e clima em parceria com a 

Universidade de Columbia (NYC); 
 

› Identificação de gargalos e tecnologias necessárias para a implementação de medidas 
elencadas pela Câmara Temática de Longo Prazo (CTLP) e por relatórios do FBMC; 
 

› Breve apresentação do jogo da I-Care (Governo França) sobre mudanças climáticas; 
 

› Aprofundar o debate em Grupos de Trabalho; 
 

› Estabelecer uma nova coordenação 
 

Agenda 

Apresentação (13h30) 
Debate Aberto (14h00 - 15h30) 
Coffee Break Vegetariano (15h30 – 16h00) 
Trabalho dos GTs (16h - 17h) 
 
Reunião: 

Reunião de reativação da CT9 de Ciência, Tecnologia e Inovação 
 
Apresentação 
 
O Coordenador Executivo do FBMC, fez um breve informe: uma apresentação sobre onde 
estamos enquanto FBMC no contexto político atual e apresentou a proposta de um conselho de 
governança subnacional dentro do Fórum. Mencionou a importância de uma revisão nas ações 
de curto prazo após a mudança de governo, apontou a necessidade de uma avaliação preliminar 
dos custos da implementação da NDC, e destacou o desenvolvimento do estudo de MRV através 
do ICAT – possibilidade de expansão e continuidade deste trabalho. 
 
Na perspectiva do Coordenador Executivo a reunião de reativação da CT9 tinha como objetivo: 

› Identificar 4 ou 5 temas principais para serem tratados pela CT. 
 
A Coordenadora Executiva-Adjunta do fórum também sugeriu a organização de um Seminário 
sobre inovação, agricultura e clima em parceria com a Universidade de Columbia (NYC). 
 
 
 



 

 
Debate Aberto (14h00 - 15h30) 
 
Apresentações e propostas dos participantes: 
 
Ao focar no trabalho subnacional pensar em um produto que produza benefício 
econômico para os governos. 

› Entender o contexto político e econômico dos estados que é difícil e de muita 
austeridade.  

› A palavra de ordem dos governos é Economia. Portanto a abordagem deve ser “quanto 
o governo pode economizar abordando mudanças climáticas.  

› Qual será o produto a ser apresentado para esses governadores? Que produto 
queremos desta CT?  É importante ter isso definido. 

› Precisamos olhar para os problemas já mapeados pelo FBMC e depois buscar as 
soluções. 

Ter um componente da CT olhando para a Amazônia como ciência: – propor algumas 
linhas estruturantes para o MCTI. 
 
Possíveis temas: 

o Qual o impacto do desmatamento no regime pluviométrico do Brasil (rios 
voadores). Evento ou edital MCTI sobre isso. E ter algo estruturante – propor 
algumas linhas estruturantes para o MCTI; 

o Agenda para valorizar a floresta em pé; 
o Organizar um evento para debater as lacunas científicas: síntese do estado da 

arte sobre o assunto. 
o O desenvolvimento local e tecnologias para fomentar a bioeconomia;  
o “Amazônia 4.0”.  

A CT9 deve buscar responder à pergunta: “Como um país tropical pode ser inovador e 
desenvolvido? ” 

Investimento em Bioeconomia, Biomassa e Biotecnologia; os desafios da tecnologia e 
rede elétrica 
 

› Importante lembrar da Rede Clima do MCTI; 
› Se for possível ter um projeto estruturante grande, com objetivos claros, para receber 

aporte concentrado (e não pulverizado como é hoje - focado em alguma tecnologia 
disruptiva; 

 
 
 



 

 
Debate sobre Dieta e Mudanças Climáticas 

O debate sobre vegetarianismo foi considerado de extrema importância tendo em vista o impacto 
da redução da pecuária para as mudanças climáticas. Foi sugerido que deveríamos encaminhar 
essa pauta para debater melhor (devido a sensibilidade do tema para um momento posterior: um 
GT específico voltado para tratar a alimentação do futuro e mudanças climáticas. 

Foi levantada também a discussão sobre efeitos do metano para as mudanças climáticas: o 
metano seria entre 28 a 36x mais potente que o CO2, e duraria entre 10-12 anos na atmosfera. 
GTP (Global Temperature Increase Potential), efeito do metano em 100 anos é 2 a 3. É 
importante entendermos melhor essa questão para não incorrermos em erros científicos. 

Houve um alerta sobre como o tema pode atrapalhar a pauta de clima por esbarrar em interesses 
dos pecuaristas. Foi sugerido que deveríamos conversar com o setor que vai ser impactado pelo 
tema - principalmente por motivos políticos- e convidar atores de dentro do setor para fazer 
cálculo sobre emissões relacionadas a pecuária. É importante considerarmos os prazos curto, 
médio e longo, já que o Brasil é um grande exportador de carne.  

Também foi ressaltado que devemos ampliar o debate para além do clima (para saúde, por 
exemplo) e  inseri-lo numa agenda de desenvolvimento sustentável 

 
 
Trabalho dos GTs (16h - 17h) 
 
GT - Gargalos à inovação no Brasil: Tecnologias para viabilizar a NDC e LTS 

› Uma das agendas dessa câmara é olhar para tecnologias disruptivas. Por exemplo, 
energia elétrica. É importante listar quais tecnologias precisamos (de fora)? O que 
podemos pedir como contrapartida (para o internacional)? E mapear iniciativas e estudos 
de tecnologias disruptivas aqui no Brasil (instituições projetos)  

› Acompanhar o projeto do GCF (TNA) e acrescentar uma visão de longo prazo; 
› Podemos trabalhar com temas de curto prazo, paralelamente. Um exemplo seria o tema 

de mobilidade urbana (Lab Itaipu, hiperloop, etc). Podemos ir nos locais onde estão 
acontecendo projetos legais para debater e manter o tema em movimento.  

› Destacou-se o exemplo da Amazônia em gestão energética (também o caso do 
PROCEL) 

› Acompanhar processo do MCTI 
› Promover melhores práticas/quick wins: 

o Vídeos 
o Eventos 
o Troca de práticas com governos locais (com o apoio do ICLEI) 



 

 
› Relatório (ou série de eventos) sobre Gargalos e tecnologias (destrutivas ou não) para 

viabilizar a transição do Brasil para uma sociedade de baixo ou zero carbono 
› Amazônia/Tecnologias da Floresta 
› ICLEI vai fazer a ponte com atores sub-nacionais sobre melhores práticas/quick wins 

dos atores subnacionais e apresentar resumo/materiais existentes. 

Top tecnologias (elencadas no GT acima) 
 

› Carne Sintética  
› Biogás. Qual é o uso? 
› Smart Grid - Baterias - redes de abastecimento elétrico 
› Questão energética 
› Biocombustíveis (segunda e terceira geração) 

 
 
GT 2: Action for Climate Empowerment (ACE) e Startups 
 
Atividades 2019:  

• Desenvolvimento do Jogo I-CARE e um Climathon; 
• Os participantes se dispuseram a fazer uma avaliação de quais atores em suas redes 

que deveriam participar da discussão dessa CT ainda não estão presentes e acioná-
los para a próxima reunião; 

• Tendo em vista a experiência da Climate Ventures com o setor privado e inovação: 
como a visão do empreendedorismo e o dinamismo podem influenciar positivamente 
nas reuniões e produtos das discussões do FBMC no futuro?  

• Convidar representantes de startups e “unicórnios” para estarem presentes na CT9. 
• REOS Partners se propõe a oferecer seu know-how com facilitação e como se dá a 

promoção de uma mudança sistemática em diferentes setores e níveis de poder por 
uma via colaborativa e uma agenda positiva; 

• Engajamundo destacou a importância do engajamento dos jovens na CT e a questão do 
advocacy climático; 

• Fazer follow-up com os coordenadores que se voluntariaram:  
o Ricardo Gravina (Climate Ventures); 
o Christel Scholten (REOS Partners). 
o Natalie Unterstell (Governo do Estado do Paraná); 

 
Encaminhamentos 

› Continuar a discussão sobre dietas e clima e ampliar a composição dos grupos de 
trabalho considerando outros temas.  

› Talvez criar um GT para aprofundar o tema sobre Dietas e Clima.  
› Marcar próxima reunião da CT em maio  



 

 
› Apresentar novos coordenadores. 

Proposta de Atividades para 2019:  

o Participação FBMC no CB27 
o Seminário Columbia 02/05? (Dietas e Clima) 
o Relatório (s) final (ais)  

Entrar em contato com: 

o Project Drawdown; 
o Grupo de infraestrutura do Ministério da Fazenda 

 
 
Lista de presença:   
 
Nome Instituição 

Alfredo Sirkis FBMC 
Manuella Cantalice FBMC 
Cassia Moraes FBMC 
Vitor Alves Youth Climate Leaders 
Joao Lacerda CCMob 
Rodrigo Ferreira IBA 
Gylvan Meira Abiquim 
Leticia Bonani Idec 
Natalie U. Gov PR 
Emilio La Rovere COPPE 

Marcio Rojas MCTIC 
Léo Genin Icare 
Flavia Bellaguarda Youth Climate Leaders 
Leonardo Werneck I-Care 
Nayara Amaral Engajamundo 
Gustavo Pinheiro iCS 
Ricardo Gravina Climate Ventures 
Susana Kahn COPPE/UFRJ 
Alessandra Luglio SUB 
Gabriele Sampaio FAS 



 

 
Virgilio Viana FAS 
Camila C. ICLEI 
Lilian Monteath ONS 
Participação online  
Ana Dantas EPE 
Irene Carniatto UNIOESTE 
Thiago Viana Consultor 
Marcio Nobrega Agencia Nacional de Agua 

Nathália Vieira 
Planejamento de Sistemas 
Energéticos da UNICAMP. 

Olivia Ainbinder FBMC 
Carlos Nobre INPE-MCT 

Elisa Badziack Pacto Global da ONU 
Giampaolo Queiroz Pellegrino Embrapa 

 
 
 
 

                                                                     
 
This event has been organized with the financial support of the European Union in the frame of the Strategic Partnerships for the 
Implementation of the Paris Agreement (SPIPA) programme. The contents of this event are the sole responsibility of the speakers 
and do not necessarily reflect the views of the European Union and the German Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety (BMU). 
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