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I – Introdução  

O processo de discussão do Fórum Brasileiro de Mudança Climática 
(FBMC) para a Proposta de Implementação da Contribuição Nacional-
mente Determinada (NDC) do Brasil vem sendo realizado nas nove Câ-
maras Temáticas (CTs) do FBMC desde março de 2017. Uma rodada ini-
cial que coincidiu com o período de reorganização do FBMC e de im-
plantação das CTs, foi concluída e seu produto é esta Proposta a ser 
entregue ao Presidente da República e que será submetido a mais uma 
rodada de discussões e consultas, no período outubro 2017-abril 2018. 
Já é possível, no entanto, vislumbrar as grandes linhas de ação para se 
tirar do papel a NDC brasileira nos vários setores de nossa economia.  

  

A originalidade da proposta é seu caráter multicritério além da partici-
pação plural nas discussões de quadros de governo, setor empresarial, 
terceiro setor e academia bem como a consulta a um grande volume 
de estudos já realizados disponíveis no seu web site https://forumbra-
silclima.org   
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Em março de 2017, o FBMC fez chamada pública de convite para com-
posição de Câmaras Temáticas e também mobilizou instituições chave 
para exercerem o papel de coordenadores dos trabalhos.  

A partir da instalação das CTs, foram inicialmente apresentados e de-
batidos quatro estudos de referência: Opções de Mitigação (MDIC), IES 
Brasil (FBMC-COPPE), Brasil 2040 (SAE) e dos estudos do BID/MMA para 
os Diálogos Estruturados. Esses estudos identificaram possíveis medi-
das de mitigação a serem adotadas pelo Brasil, bem como barreiras e 
instrumentos que influenciam sua efetivação até 2030. A segunda reu-
nião de todas CTs consistiu na apresentação das analises e ações de 
cada um desses trabalhos, no respectivo setor. O FBMC destacou as 
medidas mais relevantes e deu conhecimento aos membros de CTs a 
respeito dessas opções.  

Por meio de um formulário distribuído às CTs, buscamos também colher 
medidas adicionais, consideradas relevantes pelos membros. Dezenas 
de outros estudos foram consultados no processo com destaque para as 
mais de 50 referências técnicas levantadas pela CT1 para ações relati-
vas ao setor de agricultura, mudança do uso da terra e florestas.  

Todas as medidas (as oriundos dos estudos, ou seja, top-down e as pro-
postas nas CTs, isto é, bottom-up) foram consolidadas em um "Cardápio 
de Opções" (vide Anexo) contemplando informações como atividades, 
resultado esperado, benefícios, riscos, custos, território onde se apli-
ca, entre outros. Identificava-se o status da ação proposta: se a medi-
da já está em andamento, se ela está prevista ou planejada em alguma 
política/plano/esforço/projeto ou se trata-se de uma ação adicional. 
Isso é de fundamental importância aos aspectos de planejamento e fi-
nanciamento. 

Entre julho a setembro, houve uma ampla contribuição de todas as 
Câmaras Temáticas para tal exercício. Todas as medidas propostas por 
membros de CTs foram publicadas e a Secretaria do FBMC garantiu que 
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o 1. “Cardápio de Opções” contemplasse todas as sugestões dos 
membros. Nessa fase, as reuniões das CTs foram espaço para que os 
membros discutissem a respeito de cada sugestão feita.  

Na fase seguinte, denominada 2. “Compilação de Medidas” a equipe 
organizou as sugestões em um documento para que fossem apreciadas 
pelos grupos. Por final, antes da priorização e de forma colaborativa,  
a equipe do FBMC trabalhou na fase de 3. “Compactação de 
Medidas”, de forma a compactar as sugestões em número reduzido o 
suficiente para poderem ser processadas numa análise multicritério. 
Foram agrupadas medidas similares ou conexas,  separadas as medidas 
de curto prazo para uma lista a parte, restando assim as medidas con-
sideradas essenciais para a proposta de cumprimento da NDC brasilei-
ra. Consequentemente, apresentamos:  

1 - medidas atinentes à NDC, com implementação entre 2020-2030 
(Itens IV e V);   

2 - ações de curto prazo, com escopo de implementação anterior a 
2020 (Item VI).  

De uma forma geral, as primeiras apontam para o período de imple-
mentação da NDC (2020-2030) ainda que possam entrar em execução e 
produzir efeitos anteriores a isso. As de “curto prazo” são medidas de 
execução urgente, antes de 2020, em boa parte de cunho regulatório. 
Entre as primeiras foram inicialmente listadas 40 e dentre as de curto 
prazo 59. Há, evidentemente, zonas de superposição entre ambos tipos 
de ações. Na apresentação por setor, feita aqui, assinalamos aquelas 
medidas similares  formuladas por mais de uma CT ou em mais de um 
dos workshops setoriais  e passamos para “ações de curto prazo”, al-
gumas originalmente selecionadas para a NDC mas que se ajustam me-
lhor a essa definição, inclusive algumas que já estão sendo implemen-
tadas embora aquém da escala desejável. Onde isso ocorre sinalizamos 
as medidas/ações com # para medidas para NDC com sinergias entre 
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mais de um setor e * para as que tendem mais a constituir ações de 
“curto prazo”.  

 O passo seguinte à seleção das medidas atinentes à NDC foi a avalia-
ção qualitativa de cada uma e subsequente priorização. Para isso, o 
Fórum usou um modelo de análise multicritério de apoio a decisão de-
nominado, desenvolvido na London School of Economics e na Universi-
dade de Lisboa,  o Macbet - (Measuring Attractiveness by a Categorical 
Based Evaluation Technique). Esse método permite uma avaliação das 
medidas, a luz de diferentes critérios com um peso previamente pon-
derado e trabalhadas de forma participativa e argumentativa. Cada 
medida é avaliada a luz desses critérios e recebe uma valoração gradu-
ada entre um extremo “forte” e um extremo “fraco”. 

 

Figura 1 

Essa fase de 4. “Priorização”  se iniciou na segunda metade do mês de 
setembro e encerrou-se na primeira semana de outubro com a realiza-
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ção de quatro workshops que contaram com ampla participação dos 
membros de CTs. Contou com 4 etapas:  

i. Questionário de avaliação prévia das medidas, em uma plataforma 
online, com participação geral dos membros;  

ii. Avaliação multicritério a partir de 4 (quatro) workshops denomina-
dos “conferências de decisão”; 

iii. Pontuação dos critérios com membros de diversas CTs nessas “con-
ferências de decisão”;  

iv. Discussão de formas de ranqueamento das medidas, considerando 
benefícios, “fazibilidade” e sequenciamento. 

Em consequência das limitações logísticas do FBMC (que não dispõe re-
cursos próprios), o exercício ficou concentrado em três workshops se-
toriais - Florestas e Agropecuária; Energia + Indústria e Transportes + 
Cidades e Resíduos – e um quarto “ao largo da economia”(economy 

wide).  

II – As Câmaras Temáticas 

 
Primeira reunião da CT 1, março de 2017 
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As CTs 1 - Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária; 2 - Ener-
gia; Indústria; 3 -  Transportes; 4 - Indústria  5 - Cidades & Resíduos 
discutiram e selecionaram suas ações para NDC. Todas também trata-
ram nesse período das questões de curto prazo e de determinados te-
mas urgentes tendo, em certos casos,  constituído Grupos de Trabalho. 
Todas as CTs tiveram coordenações próprias, constituídas de governo 
e/ou sociedade civil. 

Alguns dados sobre as CTs, no seu conjunto:  

•Participantes ativos: 358, dos quais 203 ou 56.70% são homens e 
155 ou 43.30%  são mulheres.  

•Governo: 109 participantes, ou 30.45%  (inclui subnacional) 

•Setor privado: 126 participantes, ou 35.19% 

•Sociedade civil: 102 participantes, ou 28.49%;   

•Academia: 21 participantes, ou 5.87%.  

A CT 1 de Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária promoveu 
seis reuniões gerais  e cinco webinars e reuniões de seus três Grupos de 
Trabalho (GTs): Desmatamento, Offsets Florestais ao CORSIA e Progra-
ma ABC, com a participação, ao todo, de 76 membros (21, 27.63% go-
verno; 15, 19.74% privado; 37, 48.68% terceiro setor; e 3, 3.95% aca-
demia | 39, 51.31% mulheres e 37, 48.68% homens),  em Brasília,   São 
Paulo, Rio Branco e Manaus. Além da seleção de ações para a NDC e da 
listagem de ações de curto prazo, seus GTs de Offsets Florestais ao 
CORSIA e Desmatamento produziram relatórios sobre seus respectivos 
temas e proposições.  

A CT 2 Energia realizou sete reuniões, na EPE no Rio de Janeiro, com 
participação de 97 membros (36, 37.11% governo; 43, 44.33% privado; 
12, 12.37% terceiro setor; e 6, 6.19% academia | 26, 27% mulheres e 
71, 73% homens). Nessas reuniões foram discutidos e apresentados ce-
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nários integrados para várias fontes elétricas; modelagens; tendências 
e simulações para medidas de longo, médio e curto prazo, relacionan-
do sempre o custo e benefício de abatimento para cada intenção.  

A CT 3 Transportes realizou 10 reuniões, sendo: duas reuniões gerais e 
três reuniões de cada GT, em Brasília  e São Paulo e reuniu 40 pessoas 
(15, 37.5% governo; 14, 35% privado; 9, 22.5% terceiro setor; e 2, 5% 
academia | 15, 37.5% mulheres e 25, 62.5% homens) membros incluin-
do em seus dois  GTs  (i. Intermodalidade e Infraestrutura e; ii. Eficien-
tização).  

A CT 4 Indústria realizou quatro reuniões realizadas em São Paulo e 
Brasília, além de teleconferências em quatro estados (São Paulo, Minas 
Gerais, Distrito Federal, Rio de Janeiro), pelo sistema da Confederação 
das Indústrias,  envolvendo 36 pessoas (5, 14% governo; 27, 75% priva-
do; 2, 6% terceiro setor; e 2, 6% academia | 16, 44% mulheres e 20, 
56% homens). 

A CT 5 Cidades e Resíduos realizou cinco reuniões, em São Paulo, Cam-
pinas, Brasília e online. O processo envolveu quatro grupos de trabalho 
(i. Resíduos e Efluentes; ii. Mobilidade Urbana; iii. Energia; iv. Adapta-
ção) que se organizaram de forma autônoma através de webinars aber-
tos ao público e reuniões dos núcleos técnicos e teve a participação de 
76 pessoas (18, 24% governo; 20, 26% privado; 33, 43% terceiro setor; e 
5, 7% academia | 37, 49% mulheres e 39, 51% homens).  

As demais CTs - 6 - Financiamento;  8 - Visão de Longo Prazo;  9 - Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação; e 10 Adaptação realizaram, ao todo, dez 
reuniões, engajando cerca de 100 pessoas, e contribuindo com o pro-
cesso da NDC de forma matricial com as CTs “setoriais”. Elas seleciona-
ram agendas de curto prazo e realizaram avaliações específicas ao lar-
go da economia (economy wide). A única que ainda não iniciou seus 
trabalhos foi a 7 Defesa Nacional na medida em que o estamento mili-
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tar aguardava a publicação do Decreto 9082/17 que inclui o Ministério 
da Defesa no FBMC. 

III – Estratégia de implementação da NDC 

Estudos técnicos e científicos recentes identificaram possíveis medidas 
de mitigação a serem adotadas pelo Brasil, bem como possíveis barrei-
ras e instrumentos para sua efetivação até 2030. Há de se considerar 
que as medidas listadas nos estudos técnicos têm diferentes níveis de 
aceitação na sociedade e que podem ser alcançadas a partir de dife-
rentes instrumentos.  

Nesse sentido, o FBMC busca gerar compromissos/consensos/preferên-
cias em relação ao caminho a ser trilhado. O trabalho do Fórum Brasi-
leiro de Mudança do Clima, por meio de suas Câmaras Temáticas, obje-
tiva gerar uma estratégia consistente, de alto nível técnico que con-
temple prioridades, sequenciamento e um plano de implementação so-
cialmente legítimo e politicamente viável para cumprimento da NDC 
até 2025 e 2030.  

IV - Medidas 

Foram levantadas, ao todo, 255 ações/medidas de mitigação no Cardá-
pio de Opções, tendo 40 sido selecionadas para NDC e 59 como Ações 
de Curto Prazo.  

Na Tabela 1 abaixo apresenta-se o conjunto originalmente avaliado, 
apresentando na coluna à esquerda os códigos de cada medida segundo 
originalmente proposto no Cardápio de Opções. Os códigos estão des-
critos no Anexo. 

Com relação às Ações de Curto Prazo, uma matriz resume abaixo o pa-
cote das ações imediatas a serem coordenadas pela Presidência/Casa 
Civil.  

Com relação à Medidas para implementar a NDC, na seção a seguir elas 
são apresentadas, priorizadas e sequenciadas. 
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Todas as ações foram separadas em fichas por pasta governamental 
responsável, no Anexo I.  

Além disso, foram levantadas medidas de Adaptação, ainda que preli-
minares, as quais constam da seção IV a seguir. 

Medidas Descrição

EN.1+ EN.
11+IN.8 Aumentar o nível de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA até 2030. 

EN.2 Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA por fontes renováveis #

EN.3+IN.9
Desenvolver a indústria de veículos com diferentes níveis de ELETRIFICAÇÃO. 
#

EN.4
Implantar grande infraestrutura de smart grid para geração distribuída, ope-
ração de eletromobilidade e abastecimento de veículos elétricos. #

EN.6 Expandir a produção de energias EÓLICA e SOLAR. #

EN.8
Expandir e Repotenciar as HIDRELÉTRICAS para aumentar rendimento, capaci-
dade de geração na ponta e a  adaptação. 

EN.9 Ampliar a produção de BIOCOMBUSTÍVEIS. #

EN.13
Difundir o uso de BIOGÁS como fonte energética e solução de tratamento de 
resíduos e efluentes. #

EN.14
Fomentar o reflorestamento em escala industrial como base para geração 
TERMELÉTRICA #

EN.15+EN.17 Garantir o atendimento à PONTA em função da expansão de fontes variáveis.

EN.16 Aumentar a participação de fontes renováveis em SISTEMAS ISOLADOS.

IN.6
Desenvolver linhas de crédito para PMEs para acesso à projetos de EFICIÊNCIA 
energética.

IN.7 Incentivar Combustíveis Sólidos Recuperados (CSR).

IN.10 Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS.  #

FB.1 Combate ao desmatamento por meio de mais comando-e-controle. 

FB.3
Combater a grilagem por meio da destinação de terras públicas devolutas em 
áreas já estudadas e/ou de prioridade imediata.

FB.4 Precificar o carbono florestal.

FB.5 Ampliar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA).

FB.6
Premiação fiscal a estados e municípios que reduzirem desmatamento ou au-
mentarem a cobertura florestal.

FB.7 Expansão do plantio de florestas comerciais. #
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FB.8 Expansão do plantio de florestas nativas (restauração).

FB.9 Manejar o fogo e minimizar as queimadas e incêndios florestais. 

AP.4 Intensificação da pecuária.

AP.6 Introduzir critérios de descarbonização no Plano Safra.

AP.7 Ampliar e atualizar o Plano ABC para o período 2020-2030.

TR.1+TR.3
Otimização da matriz de transportes de carga com o aumento da participação 
dos modais hidroviário e ferroviário. Construção de plataformas MULTIMODAIS.

TR.2
Implementação de SISTEMAS INTELIGENTES de transportes  e aumentar a efi-
ciência da operação de logística.

TR.5 Expandir malha FERROVIÁRIA.

TR.8 ELETRIFICAÇÃO FERROVIÁRIA em novos empreendimentos de infraestrutura.

TR.11 Incentivar o uso de BIOCOMBUSTÍVEIS e COMBUSTÍVEIS mais limpos. #

TR.12
Criar mecanismos de diferenciação tributária para o uso de MODAIS de trans-
porte de menor emissão de carbono.

TR.13+TR.15 Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS. #

TR.14
Fomentar BIOQUEROSENE de AVIAÇÃO e maior eficiência no consumo de com-
bustíveis. 

TR.16Rev
Implantar infraestrutura de smart grid para geração distribuída, operação de 
eletromobilidade e abastecimento de veículos elétricos. #

CR.2Rev
Estímulo à compostagem da fração orgânica dos RSU segregada na fonte, seja 
por domicílios/grandes geradores   

CR.7 a 10
Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica e a eficiência energética em 
edifícios públicos e privados. #

CR.11
Iluminação Pública Manutenção e Retrofit de lâmpadas de semáforos por LED. 
*

CR.12
Mobilidade Urbana Planejamento do tráfego de modo a inibir transporte indi-
vidual em áreas de alta densidade. 

CR.13
Mobilidade Urbana Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte 
público.*

CR.14+CR.15
Mobilidade Urbana Ampla difusão de infraestrutura de transporte ativo (ciclo-
viária, calçada).

CR.16+CR.17
Mobilidade Urbana Expansão das linhas do metrô em cidades que já contam 
com essa modalidade. Mobilidade Urbana Construção de sistemas BRTs.

CR.23+CR.24
Mobilidade Urbana Mudar a matriz energética do transporte individual urbano. 
Mobilidade Urbana Mudança da matriz energética do transporte coletivo (uso 
de biocombustíveis e eletrificação).
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Tabela 1. Conjunto de medidas selecionadas para avaliação em confe-
rência de decisão.  

V - Critérios de avaliação  

A NDC brasileira apresentada à UNFCCC em 2015 foi orientada princi-
palmente pelo potencial de mitigação a ser alcançado na próxima dé-
cada. Isto significa que o atributo de seleção das medidas a serem to-
madas foi o potencial de redução de emissões de GEE estimado. 

Estudos científicos recentes avançaram ao considerar também outras 
métricas relevantes, como custo-efetividade (no caso do projeto Op-
ções de Mitigação do MCTIC) e impacto social (no caso do IES-Brasil). 
Esse avanço não é apenas técnico mas contém profunda relação com a 
estratégia a ser seguida pelo Estado brasileiro, isto é, com a legitimi-
dade da proposta perante os cidadãos e contribuintes, ora beneficiári-
os ora contratantes das soluções priorizadas.  

O FBMC entendeu que a consideração desses e outros critérios, como 
potencial impacto ambiental local e compatibilidade de medidas de  
mitigação com a estratégia de longo prazo do país, seriam fundamen-
tais para guiar a implementação do compromisso brasileiro junto ao 
Acordo de Paris.  

Nesse sentido, foram discutidos nas diferentes CTs os critérios para 
priorizar medidas. Ao fim, os seguintes foram utilizados para uma ava-
liação multi-critério:  

CR Nova

Aproveitamento energético de biogás gerado em aterros sanitários/no trata-
mento da fase sólida e líquida em ETEs/biodigestores de RSU/ codigestão de 
resíduos e/ou efluentes, para geração de energia elétrica, gás para injeção na 
rede e/ou combustível veicular. #

EW.1 Taxa de carbono.

EW.2 Eliminação de subsídios a combustíveis fósseis.

EW.3 Desenvolvimento de Mercados de Carbono.

EW.4 Precificação positiva.
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Tabela 2. Critérios de avaliação e respectiva descrição. 

Cada ação/medida foi examinada à luz dos seis critérios acima e valo-
rada em cada um deles na seguinte escala: positivo extremo; positivo 
muito forte; positivo forte; positivo moderado; positivo fraco; positivo 
muito fraco; neutro; negativo muito fraco; negativo fraco; negativo 
moderado; negativo forte; negativo muito forte; negativo extremo. 
(ver Figura 1) 

Houve consenso nas quatro reuniões que o critério “potencial de miti-
gação” deveria ter um peso maior em relação aos outros dado o obje-

Área de pre-
ocupação Critério de avaliação Descrição

Critério 1 – Potencial 
de mitigação

Contribuição para a redução ou remoção 
de carbono.

Benefícios

Critério 2 – Compati-
bilidade com estraté-
gia de longo prazo

Inserção na perspectiva de um futuro Brasil 
carbono neutro, resiliência a futuros im-
pactos climáticos e contribuição para a 
competitividade da economia brasileira.

Critério 3 – Impactos 
sociais

Impactos positivos e/ou negativos sobre 
emprego, renda e/ou outros indicadores 
sociais.

Critério 4 – Impacto 
ambiental local

Impactos positivos e/ou negativos sobre o 
meio ambiente, em conjunto.

Fazibilidade

Critério 5 - Plausibili-
dade do custo econô-
mico

Possibilidade de mobilização do financia-
mento.

Critério 6 - Viabilida-
de político-institucio-
nal

Grau de dificuldade junto aos vários 

atores político-institucionais
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tivo maior deste trabalho.  Neste documento, apresentamos as ações/
medidas de acordo com o peso para cada critério estabelecidos pelo 
workshop final, de integração das medidas “Ao largo da Economia”, o 
qual dedicou mais tempo a essa discussão, ao iniciar seus trabalhos 
com ela, enquanto nos outros ela foi discutida ao final. 

Os “pesos” finais foram os seguintes:  

 

Figura 2 

Com base a uma pré-seleção online, os grupos de avaliadores presentes 
nos workshops pelo método Macbet atribuíram pesos a cada medida, 
segundo os seis critérios de avaliação mencionados na Tabela 2. O 
workshop EM + IN analisou as medidas dos setores Energia e Indústria; 
o workshop AP analisou as medidas dos setores Florestas e Biodiversi-
dade e Agricultura e Pecuária; o workshop TR + CR analisou as medidas 
dos setores de Transportes/Mobilidade  +  Cidades e Resíduos.  

No final deste passo, o desempenho de cada medida em cada critério 
foi convertido numa pontuação utilizando a escala de valoração da Fi-
gura 2. Através desta escala, foi possível transformar os desempenhos 
de cada medida em pontuações. 

Valerá a pena repetir o exercício multicritério na segunda rodada para 
refinar os resultados. Em particular cabe uma reavaliação dos pesos re-
lativos dos seis critérios. Aqui cabe insistir que cada workshop chegou a 



16

pesos diferentes ainda que todos estivessem de acordo em dar um peso 
maior ao “potencial de mitigação”.  

VI – Prioridades setoriais 

Neste sumário apresentamos as ações segundo os critérios, agregados, 
de “benefícios” e “fazibilidade”, seguindo os pesos finais acima elen-
cados. Para o caso de Florestas e Agropecuária e Energia e Indústria 
são também ilustradas as pontuações obtidas no ranking dado pelos 
participantes daqueles setores, em suas conferências de decisão.  

1 – Florestas  

Tabela 3. Pontuação global das medidas do setor Florestas, nos dois 
“pesos”: final e específico do setor 

É o setor onde o Brasil obteve maior redução de emissões desde 2005, 
seu ano-base. A queda nas emissões líquidas refletiram o contínuo au-

Medidas

Pontuação global 
(pesos  finais segundo 
o  workshop ‘economy 
wide’)

Pontuação global 
 pesos workshop 
FB_AP

FB.3  (1.1) 

Combater a grilagem por meio da 
destinação de terras públicas devolu-
tas em áreas já estudadas e/ou de 
prioridade imediata.

115

93

FB.5  (1.2)
Ampliar os mecanismos de pagamen-
to por serviços ambientais (PSA). 113 113

FB.9  (1.3)
Manejar o fogo e minimizar as 
queimadas e incêndios florestais. 111 110

FB.1  (1.4) Combate ao desmatamento por meio 
de mais comando-e-controle. 110 94

FB.7  (1.5)
Expansão do plantio de florestas 
comerciais. # 109 103

FB.8  (1.6)  
#

Expansão do plantio de florestas na-
tivas (restauração florestal). 96 103

FB.4  (1.7) Precificar o carbono florestal. 84 71

FB.6  (1.8)
Premiação fiscal a estados e municí-
pios que reduzirem desmatamento ou 
aumentarem a cobertura florestal.

62

63
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mento das áreas protegidas de 2005 até 2011 ou 2012. Depois, poucas 
foram criadas. 

Embora na última estimativa oficial de emissões disponível, a de 2014, 
tenha aparecido um pouco atrás das emissões de energia quando con-
sideramos as emissões líquidas, com o aumento do desmatamento, em 
2015 e 2016 e a recessão, voltou a ter maior importância (ver Anexo 
V). É certamente o setor onde se pode produzir resultados de mitiga-
ção mais rápidos a intensos.  

Para este setor, o grande desafio é a concretização das ações planeja-
das, isto é, do cenário de referência, dado o aumento do desmatamen-
to na Amazônia nos últimos anos (atualmente com uma pequena infle-
xão no período agosto 2016-junho 2017) combinado ao corte de recur-
sos orçamentários para ações de comando e controle, criação e/ou 
manutenção de unidades de conservação e com novas regras de regula-
rização fundiária que podem estimular a grilagem. O efeito disso pode-
rá durar até a próxima década, afetando o potencial de cumprimento 
da NDC com base em ações naquele setor. Num prazo mais curto ame-
açam o cumprimento de um compromisso ainda anterior à NDC de re-
duzir o desmatamento da Amazônia abaixo de 3 900 km2.   Em certa 
medida, os participantes do workshop conferência de decisão sobre a 
CT1 levaram isso em consideração ao atribuir dificuldades à implemen-
tação de medidas adicionais.  

No workshop setorial, houve uma atribuição de pesos diferentes dos 
atribuídos no workshop final. Exceto o peso ao potencial de mitigação, 
os demais diferiram, prevalecendo nessa avaliação setorial a importân-
cia da “viabilidade político-institucional” em relação aos demais. Por 
essa razão, a tabela acima traz variação na pontuação das medidas.  

Com base na avaliação ponderada dos seis mencionados critérios foram 
priorizadas as seguintes ações/medidas:  

1.1 - Destinar terras devolutas já estudadas e/ou de prioridade ime-
diata a unidades de conservação.  
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Combate à grilagem por meio da destinação de áreas públicas. Há 
imensas extensões de terras públicas federais e estaduais sem destina-
ção o que é um estímulo ao desmatamento e à grilagem. Há unidades 
de conservação e terras indígenas tecnicamente estudadas, prontas 
para serem decretadas, inclusive em áreas de obras de infraestrutura 
previstas. Por outro lado, há que se levar em conta que o perfil da gri-
lagem não ocorre somente em áreas públicas, mas crescentemente em 
áreas protegidas (e.g., Jamanxim). Portanto, destinação é positiva, 
mas não é um remédio definitivo. Sem ser uma “bala de prata" e de-
mandando diversas ações posteriores, essa medida é de custo inicial 
praticamente nulo, coíbe o desmatamento e amplia as áreas florestais 
cujo sequestro de carbono é contabilizado como emissão negativa re-
presentando um ganho estatístico que soma para o cumprimento da 
NDC (segundo os critérios de contabilidade do IPCC, utilizados nos Co-
municações Nacionais de emissões de GEE).   

1.2 – Ampliação e difusão de mecanismos de pagamento por serviços 
ambientais. 

Definição das áreas de alto risco de desmatamento e nelas a ampliação 
e melhor direcionamento dos diferentes tipos de pagamentos por ser-
viços ambientais (ex. proteção dos solos, desmatamento evitado) en-
volvendo populações locais e para o setor privado para evitar o desma-
tamento legal. Possibilitar o uso da Cota de Reserva Ambiental para fa-
cilitar do PSA. Enseja, no curto prazo, avaliar quais tipos de subsídios 
públicos devem ser utilizados para valorizar o papel das populações lo-
cais para além do pagamento pelo carbono.  

1.3 – Conjunto de ações para minimizar emissões de queimadas e 
incêndios florestais. 

Ampliação do comando e controle e uso de aeronaves e a participação 
de organizações estaduais e voluntariado. Difundir técnicas agrícolas 
mais produtivas e sem fogo. Estímulo ao manejo sustentável do fogo e 
à alteração da microfauna do solo, que mantém o equilíbrio e evita a 
preponderância de “ervas daninhas”, considerando ainda que os ex-
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tremos climáticos de seca e ventos estão ficando mais frequentes e le-
varão ao descontrole do fogo de limpeza de pastos, etc.  

1.4 – Ampliação das ações de comando & controle no combate ao  

desmatamento. 

Fortalecimento da estrutura do IBAMA, órgãos estaduais e voluntários. 
Aumento do valor das multas, equalização das estaduais às federais, 
aprimoramento das tecnologias de monitoramento. 

1.5 – Expansão do plantio de florestas comerciais #. 

O reflorestamento econômico em áreas degradadas pode chegar a 14 
milhões de hectares até 2050. Bom potencial de emissões negativas e 
financiamento acessível. Além dos usos atuais pode fomentar a geração 
termelétrica descentralizada que usa biomassa. Inclui também incenti-
var o reflorestamento misto com espécies nativas e comerciais para 
recuperação de serviços ecossistêmicos. P&D para desenvolver espéci-
es de potencial econômico da imensa diversidade de árvores dos bio-
mas brasileiros (estima-se entre 15 e 16 mil diferentes espécies). 
Ação/medida também selecionada pelo workshop de Energia. # Relaci-

ona-se com EN.14, item 5.3 de Energia.  

1.6 – Expansão da restauração/plantio de floresta nativas. 

Potencial de recomposição de 21 milhões de hectares até 2050. Moni-
toramento dos polígonos de recuperação. Planejamento de paisagem 
considerando mosaicos de produção agrícola, entremeados com vege-
tação nativa, independente do local - os modelos de integração lavou-
ra-pecuária-floresta criam inclusive ambientes mais adaptados às mu-
danças climáticas tanto para a pecuária quanto para a agricultura. 

1.7 – Precificação do carbono florestal. 

Criação de um registro único do carbono florestal e avaliar oportunida-
des nacionais e internacionais por emissões negativas. Mais de 50% das 
emissões negativas necessárias à meta de 1,5 C poderão vir de reflo-
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restamento. Há já razoável confiança científica de que os sumidouros 
naturais de carbono das florestas vão diminuir muito na escala de dé-
cadas. Assim, emissões negativas terão que vir de reflorestamento. Isso 
já será importante na escala de 2030 no sentido de sinalizar um cami-
nho de longo prazo para meados do século e além. 

1.8 – Premiação fiscal de estados e municípios que reduzam desma-
tamento ou ampliem cobertura florestal. 

Criação de mecanismos que estimulem a instancia estadual e local a 
participar de ações de prevenção ao desmatamento e de refloresta-
mento. Esse tipo de incentivo já existe nas áreas de saúde, assistência 
social, etc. Trabalhar em nível de paisagem, isto e, valorizar os servi-
ços ambientais de ecossistemas preservados (e.g., qualidade d’água) 
na escala de paisagem e não somente na escala de município. A dimi-
nuição de custo de tratamento de água provida por sistemas mais pre-
servados deveria ser contabilizada e distribuída como PSA e também 
como benefícios fiscais para o conjunto de municípios que respondem 
por esses serviços. 

2 – Agricultura e Pecuária 

Tabela 4. Pontuação global das medidas de Agricultura e Pecuária. 

Setor mais pujante da economia pode pesar decisivamente na balança 
da economia de baixo carbono. Detém grande potencial de mitigação e 
também está exposto a grandes desafios de adaptação e gestão de ris-
cos em função da mudança do clima.   

Medidas Pontuação global 
 pesos ALE

Pontuação global 
 pesos FB_AP

AP.7 (2.1)
Ampliar e atualizar o Plano ABC para o 
período 2020-2030. 111 105

AP.4 (2.2) Intensificação da pecuária. 101 99

AP.6 (2.3)
Introduzir critérios de descarbonização 
no Plano Safra. 100 85
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2.1 – Ampliação e atualização do Programa ABC para o período 2020-
2030. 

Ampliação das linhas já existentes. Fomento do seu componente flo-
restal, criação de fundo garantidor para financiamento em áreas de 
registro de titularidade precário, ampliação da disponibilidades de re-
cursos e apoio técnico e harmonizar conflito com juros de financia-
mento dos fundos constitucionais nas regiões norte e nordeste. 

2.2 – Intensificação da produtividade da pecuária. 

Trata-se da redução da imensa área de pastagens degradadas com au-
mento da produtividade da pecuária, abrindo caminho à recuperação 
de pastagens, e à integração lavoura-pecuária-floresta. Cerca de 50% 
das emissões brutas brasileiras atuais estão diretamente associadas à 
pecuária (desmatamentos para novas pastagens, emissões diretas na 
atividade e também da indústria de processamento da carne e de lati-
cínio). Riscos a serem gerenciados: um grande aumento de produtivi-
dade da pecuária atrai mais capitais para a atividade devido ao aumen-
to do lucro e tende a gerar aumento do desmatamento e não uma di-
minuição (caso de Rondônia, o estado proporcionalmente mais desma-
tado da Amazônia, com o aumento da produtividade principalmente do 
gado leiteiro para indústria de laticínios). Além disso, no longo prazo 
de várias décadas, há que levar em conta que a tendência mundial 
aponta para diminuição do consumo de carne bovina. 

2.3 – Introdução de critérios de descarbonização no Plano Safra. 

O Safra é o grande instrumento de financiamento da agricultura e nele 
podem ser incorporados critérios, métodos e boas práticas da Agricul-
tura de Baixo Carbono, favorecendo algumas ações como recuperação 
de pastagens; integração lavoura-pecuária e lavoura-pecuária-floresta; 
fixação biológica de nitrogênio; sistema de Plantio Direto; tratamento 
de dejetos animais e Florestas Comerciais. 

3 – Transportes  
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 Tabela 5.Pontuação global das medidas do setor Transportes. 

Os transportes são onde se pode mais reduzir emissões por queima de 
combustíveis fósseis. A indústria automobilística, no entanto, vem sina-
lizando uma estratégia de contribuição mínima, o que contrasta com 
um movimento forte das suas matrizes internacionais rumo à eletrifi-
cação. O “cenário equilibrado” demandaria do Brasil um avanço reso-
luto tanto em biocombustíveis automotivos como em eletrificação para 
chegar a um sistema de transporte que combinasse ambas. 

O transporte de carga é carbono intensivo mas tem grande potencial 
de mitigação, favorecido pelas constantes inovações tecnológicas e po-
líticas de estimulo a outros modais para além do rodoviário. Será prio-
ritário no momento que o Brasil passar a reduzir suas emissões por 
queima de combustíveis fósseis conforme o “cenário equilibrado” para 
implementação da NDC, mencionado mais adiante. 

Medidas Pontuação global 
 Pesos ALE

TR 1+3 (3.1)

Otimização da matriz de transportes de carga com o au-
mento da participação dos modais hidroviário e fer-
roviário. Construção de plataformas logísticas MULTI-
MODAIS.

117

TR 11   (3.2) Incentivar o uso de BIOCOMBUSTÍVEIS e COMBUSTÍVEIS 
mais limpos. # 116

T R 2     
(3.3)

Implementação de SISTEMAS INTELIGENTES de trans-
portes  e aumentar a eficiência da operação de logística. 109

T R 5     
(3.4) Expandir malha FERROVIÁRIA. 105

T R 1 3 + 1 5 
(3.5) Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS. # 71

TR 16  (3.6) 
#

Implantar infraestrutura de smart grid para geração dis-
tribuída, operação de eletromobilidade e abastecimento 
de veículos elétricos. #

70

TR 14  (3.7) Fomentar BIOQUEROSENE de AVIAÇÃO e maior eficiência 
no consumo de combustíveis. 61

TR 8    (3.8) ELETRIFICAÇÃO FERROVIÁRIA em novos empreendimentos 
de infraestrutura. 60

TR 12 (3.9) Criar mecanismos de diferenciação tributária para o uso 
de MODAIS de transporte de menor emissão de carbono. 40
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3.1 - Otimização da matriz de transportes de carga.  

Ampliação  dos modais hidroviário e ferroviário. Implantação de plata-
formas logísticas  multimodais. 

3.2 (+ 3.9) # – Incentivo aos biocombustíveis e combustíveis de me-
nor emissão,  inclusive  mecanismos de diferenciação tributária  fa-
vorecendo uso de modais de transporte de menor emissão de car-
bono #.   

Um conjunto de medidas favorecendo etanol e o biodiesel entre as 
quais uma precificação de combustíveis relacionada a sua intensidade 
de carbono. Relaciona-se com regulamentação já disponível, a curto 

prazo,  por meio do Renovabio* # E com item 4.1.4 de Cidades e Resí-
duos.  

3.3 - Implementação de sistemas inteligentes de transportes e au-
mento da eficiência  da  operação logística.  

Utilização da tecnologia já disponível para evitar o desperdício e inefi-
ciência que caracterizam a maior parte da operação de transportes/lo-
gística. 

3.4 – Expansão da malha ferroviária de da eficiência de sua ope-
ração logística. 

Implementação dos projetos ferroviários já existentes para transporte 
de carga. 

3.5 – Aumento da eficiência energética dos novos veículos.  

Maior eficiência dos caminhões e ônibus movidos à  diesel em prazos 
compatíveis com a NDC deve ser considerado como um elemento cen-
tral de qualquer medida regulatória atinente ao regime automotivo 
brasileiro A adoção de parâmetros melhores de eficiência visa evitar 
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um lock in de altas emissões do setor e a continuidade da poluição at-
mosférica de efeito local. 

3.6 – Implantação da grande infraestrutura de smart grid para o 
abastecimento de veíćulos elétricos e  para a geração distribuída. # 

 A proposta visa a implantação de redes inteligentes que atendam à 
demanda futura da eletrificação de uma parte do setor automotivo 
inevitável  por uma mutação escala mundial que se esboça e para 
atender à  crescente demanda da geração elétrica distribuída. # Rela-
ciona-se com item EN.4, item 5.7 de Energia Elétrica. 

3.7 – Fomento ao bioquerosene de aviação e maior eficiência no 
consumo de combustíveis no transporte aéreo. 

O Brasil tem possibilidade de ocupar a ponta no biocombustível de avi-
ação com ações de infraestrutura, pesquisa e regulamentação ainda 
que o setor não esteja no escopo da UNFCCC. Combinação possível com 
CORSIA. 

3.8 – Eletrificação de ferrovias em novos empreendimentos de in-
fraestrutura.  

Ajuda a agregar valor ao setor ferroviário e recuperar seu potencial de 
transporte de passageiros. 

4 – Cidades  & Resíduos 

As cidades são o locus da maioria das emissões de GEE mas a esfera lo-
cal possui instrumentos de controle apenas sobre parte delas: políticas 
públicas de mobilidade, consumo de eletricidade, materiais de cons-
trução e resíduos sólidos e líquidos. O “cenário equilibrado” pressupõe 
uma forte participação das instâncias subnacionais, em particular das 
locais.  

Medidas Pontuação global 
 pesos ALE
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Tabela 6. Pontuação global das medidas do setor Cidades e Resíduos. 

4.1 -  Mobilidade urbana 

[4.1.1 -  Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte público. 

* Realocada para  Medidas de Curto Prazo] 

4.1.2 -  Planejamento de trânsito inibidor do transporte individual 
em áreas altamente saturadas. 

Inclui oneração de congestionamento e restrição de estacionamento.  

4.1.3 –  Multiplicação da infraestrutura de transporte ativo 

CR 13 (4.1.1) Mobilidade Urbana Ampla difusão de faixas ex-
clusivas para transporte público.* 129

CR 7 a 10 (4.3.1) Fomentar a geração distribuída solar foto-
voltaica e a eficiência energética em edifícios 
públicos e privados. #

127

CR 2    (4.2.1) # Estímulo à compostagem da fração orgânica dos 
RSU segregada na fonte, seja por domicílios/
grandes geradores   

126

CR Nova (4.2.2)# Aproveitamento energético de biogás gerado em 
aterros sanitários/no tratamento da fase sólida e 
líquida em ETEs/biodigestores de RSU/ codi-
gestão de resíduos e/ou efluentes, para geração 
de energia elétrica, gás para injeção na rede e/
ou combustível veicular. #

117

CR 12 (4.1.2) Mobilidade Urbana Planejamento do tráfego de 
modo a inibir transporte individual em áreas de 
alta densidade. 

107

CR 14+15 (4.1.3)
Mobilidade Urbana Ampla difusão de infraestru-
tura de transporte ativo (cicloviária, calçada). 105

CR 23+24 (4.1.4)
Mobilidade Urbana Mudar a matriz energética do 
transporte individual urbano. Mobilidade Urbana 
Mudança da matriz energética do transporte co-
letivo (uso de biocombustíveis e eletrificação).

96

CR 17+16 (4.1.5) Mobilidade Urbana Expansão das linhas do metrô 
em cidades que já contam com essa modalidade. 
Mobilidade Urbana Construção de sistemas BRTs.

94

CR 11  (4.3.2) Iluminação Pública Manutenção e Retrofit de 
lâmpadas de semáforos por LED. * 93
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Implantação da malha cicloviária nas grandes, médias e pequenas ci-
dades brasileiras. Conforto e segurança do pedestre com qualificação 
das calçadas e praças.  

4.1.4  # - Mudança da matriz energética do transporte individual ur-
bano para  

biocombustíveis e eletrificação.  

A transição para uma frota de automóveis a biocombustíveis, elétricos, 
híbridos, célula combustível a hidrogênio, etc. é componente funda-
mental no “cenário equilibrado” para a NDC brasileira. # Relaciona-se 
com itens 3.2 e 3.9 de Transportes. 

4.1.5 – Expansão das linhas do metrô e implantação de sistemas 
BRTs 

O transporte público urbano e metropolitano de massas o pilar da re-
dução de GEE e poluentes de efeito local nas cidades. Compõe o cená-
rio equilibrado para a NDC brasileira.  

4.2 – Resíduos 

4.2.1 + 4.2.2 # – Estímulo à compostagem dos resíduos sólidos orgâ-
nicos segregada na fonte  e aproveitamento energético desse bio-
gás. Aplicada ao lixo orgânico e aos esgotos domésticos pode gerar uma 
forte redução de emissões de metano. Pode substituir o gás natural e 
do diesel na  geração de energia  elétrica ou servir para combustível 
veicular.  

4.3 –  Consumo energético urbano 

4.3.1 – Fomento à geração distribuída fotovoltaica e a eficiência 
energé́tica  nas edificações mediante técnicas e regras de prédios 
verdes. 
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Os principais pontos de estrangulamento do solar distribuído são a ine-
xistência de linhas eficazes de crédito ao produtor/consumidor e ame-
aça de mudanças tarifárias. A eficiência energética em edificações 
também demanda novos modelos de financiamento e regulamentação 
de estímulo. 

[4.3.2 – Troca de lâmpadas de iluminação pública e de semáforos por LED.* 

Medida que demanda maior estímulo via Parceiras Público-Privadas, para alcançar uma maior 
abrangência e adesão pelos municípios. * Realocada em Medidas de Curto Prazo] 

5 –  Energia elétrica 
Em 2015, as emissões do setor de energia cresceram apesar da reces-
são, devido à crise hídrica. O mesmo ocorreu em 2014. 

Medidas Pontuação global 
 pesos  ALE

Pontuação global 
 pesos EN_IN

EN.1+EN.11+IN.
8 (5.1) 

Aumentar o nível de EFICIÊNCIA EN-
ERGÉTICA até 2030. 131 130

EN.2      (5.2) Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA 
por fontes renováveis # 126 125

EN.6      (5.2) Expandir a produção de energias 
EÓLICA e SOLAR. # 114 116

EN.14    (5.3) #
Fomentar o reflorestamento em es-
cala industrial como base para ger-
ação TERMELÉTRICA #

106
100

EN.9 Biocom-
bustíveis

Ampliar a produção de BIOCOM-
BUSTÍVEIS. # 100

96

EN.8     (5.4) Expandir e Repotenciar as 
HIDRELÉTRICAS para aumentar 
rendimento, capacidade de geração 
na ponta e a  adaptação. 

95

80

EN.15+17  (5.5)
Garantir o atendimento à PONTA em 
função da expansão de fontes var-
iáveis.

94
93

EN.16  (5.6) Aumentar a participação de fontes 
renováveis em SISTEMAS ISOLADOS. 90 71

EN.13 Biogas

Difundir o uso de BIOGÁS como 
fonte energética e solução de 
tratamento de resíduos e efluentes. 
#

88

73
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Tabela 7. Pontuação global as medidas do setor Energia. 

5.1 - Aumento do nível de eficiência energética, até 2030.  

 Desenvolver metodologia para incentivo à adesão a um pacote de efi-
cientização para refinarias com base normativa e peso de certificação, 
a exemplo da metodologia ISO 50001, utilizada por algumas indústrias.   

5.2 - Ampliação da geração distribuída por fontes renováveis  e  as 
energias eólica e solar.  

Estruturar incentivos e condições para a expansão da geração distri-
buída, autoprodução e cogeração com fontes renováveis, por meio de 
melhores condições de financiamento, tributação, regulamentação e 
liderança governamental. Estimular a formação de consórcios privados 
de consumidores para geração, transmissão e distribuição de energia 
de fontes renováveis. 

5.3 # - Fomento do reflorestamento em escala industrial para bio-
massa destinada à geração elétrica.  

Um tipo específico de reflorestamento comercial para termelétricas. 

# Relaciona-se com ação 1.5 selecionada pelo workshop Florestas e 
Agropecuária. 

5.4 – Expansão e repotencialização de  hidrelétricas  

Regulação específica para a remuneração da repotencialização e de 
geração de ponta, leilões específicos para potência adicionada, preço 
teto. Melhoria do  seu rendimento, capacidade de geração, na ponta e 

EN.4    (5.7) # Implantar grande infraestrutura de 
smart grid para geração distribuída, 
operação de eletromobilidade e 
abastecimento de veículos elétricos. 
#

84

73

E N . 3 + I N . 9 
Eletr.veic.

Desenvolver a indústria de veículos 
com diferentes níveis de ELETRIFI-
CAÇÃO. #

83
69
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prevenção de inundações. Expansão hidroelétrica com base em acordos 
amplos com a sociedade. 

5.5 – Garantir o atendimento à ponta em função da expansão de 
fontes variáveis.  

Melhoria do gerenciamento energético pelo lado da demanda. Regula-
ção para adequada valoração de plantas geradoras com rápida capaci-
dade de modulação no curto prazo. Introdução e difusão da tecnologias 
de armazenamento de energia em grande escala. Reformas no modelo 
de mercado elétrico com preços horários de eletricidade funcionando 
como estímulo à redução de demanda, pelo consumidor, nos horários 
de ponta. Os investimentos necessários do lado do consumidor podem 
ser apoiados por incentivos à eficiência energética.  

5.6 - Aumento de fontes renováveis em sistemas isolados. 

Substituir geradores a diesel pelo solar em áreas isoladas.  

5.7 # – Implantação da grande infraestrutura de smart grid para ge-
ração distribuída e abastecimento de veículos elétricos.  

Participação do poder público na forma de PPI. 

# Relaciona-se  com item 3.6 de Transportes.  

5.8 - Estimular indústria de veículos com diferentes níveis de eletri-
ficação #.  

Participação do Brasil em tendência já esboçada na indústria automoti-
va global.  

Relaciona-se com 3.6 de Transportes. 

5.9 # - Aumentar a eficiência energética de novos veículos. 

Incentivar veículos flex fuel híbridos-elétricos ou plug in para diminui-
ção do consumo de combustível por km rodado e aumento do uso de 
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biocombustíveis em substituição a combustíveis fósseis. Criar metas 
mínimas de eficiência energética para veículos pesados.  

# Relaciona-se com item com 3.5 de Transportes 

6 – Indústria  

Tabela 8. Pontuação global das medidas do setor Indústria. 

A profunda e persistente crise da indústria brasileira faz do seu proces-
so de descarbonização um grande desafio. A eficiência energética apa-
rece claramente como uma linha de ação central e precisa ser apoiada 
por uma política industrial bem direcionada. Os setores carbono inten-
sivos: siderurgia, cimento/concreto e química vivem situações diferen-
ciadas. A implementação da NDC na indústria deverá levar em conta 
essa diferenciação. Em alguns casos poderia haver metas de desvio de 
curva, noutros, de intensidade de carbono e, mais no futuro, reduções 
no agregado. O que é comum a toda indústria é o fato da descarboni-
zação ser aliada da competitividade internacional, no médio prazo,  
podendo no entanto gerar desafios e dificuldades, no curto prazo,  que 
devam ser levadas em conta.  

6.1 – Incentivo a Combustíveis Sólidos Recuperados (CSR) 

Promoção de combustíveis produzidos a partir de resíduos não perigo-
sos.  

Recuperação e recondicionamento de CSR na indústria permitindo re-
dução de emissões. 

Medidas Pontuação global 
 pesos ALE

Pontuação global 
 pesos EN_IN

IN.10  ? Aumentar a eficiência energética de 
novos VEÍCULOS.  # 102 87

IN.7 (6.1) Incentivar Combustíveis Sólidos Recu-
perados (CSR). 82 64

IN.6    ?
Desenvolver linhas de crédito para 
PMEs para acesso à projetos de EFI-
CIÊNCIA energética.

82
71
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6.2 -  Troca de combustíveis na indústria de cimento e outras. 

Desenvolvimento de novas plantas pensadas para uso de combustíveis 
mais eficientes e menos poluentes, bem como incentivo e regulação 
para adequação das plantas em funcionamento para esse novo regime 
de uso de combustíveis. 

6.3 – Oferta de linhas de crédito para PMEs para acesso à projetos 
de eficiência  energética. 

As PMEs têm dificuldade de financiar a eficiência energética e um 
apoio mesmo de reduzida monta pode fazer uma grande diferença re-
duzindo emissões e poluição de efeito local. Criação de  linhas de cré-
ditos acessíveis para a indústria aderir de forma segura ao processo de 
transição com o objetivo de buscar desenvolvimento tecnológico e no-
vos sistemas industriais mais eficientes.  

7 –  Ao largo da economia (economy wide) 
O exame de instrumentos econômicos de financiamento e estímulo à 
descarbonização, “ao largo da economia” pelo workshop “Ao largo da 
Economia” teve um resultado menos conclusivo que os anteriores. 
Houve avaliação apenas do pontos cuja valoração foi bem abaixo da-
quela das medidas priorizadas nos outros workshops.  

Tabela 9. Pontuação de medidas economy-wide  

 7.1 – (EW.1) A taxação de carbono. 

 A discussão envolveu polêmicas não devidamente instruídas pois há di-
versas modalidades possíveis de implementação tanto da taxa de car-
bono quanto da precificação  do carbono pelas empresas. Seria impor-

EW.1 Taxa + fraco + extremo - fraco + forte + moderado - fraco

EW.3 

Mercados
+ mode-

rado + forte + fraco
+ muito 
fraco neutro + fraco
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tante previamente definir as modalidades. No caso da taxação,  tende 
a uma opção de neutralidade tributária onde haveria compensação da 
nova carga com um alívio correspondente em outros tributos como, por 
exemplo, o PIS/CONFINS.    

 7.2 – (EW.3) Os mercados de carbono.  

A discussão dos mercados se direcionou para sua eventual implantação 
na escala nacional e subnacional na medida em que o sucedâneo do 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo - MDL ainda não foi redefinido 
no âmbito da UNFCCC para as novas condições pós-Acordo de Paris. 
Houve consenso que que faltam pressupostos aos mercados nacional e 
subnacionais na medida em que não existem ainda metas setoriais ou 
estaduais de mitigação, não existindo ainda  um cap para haver o trade 

nem as estruturas de escrituração e monitoramento que devem prece-
der esse tipo de atividade. Também não estava clara a proposta embo-
ra tenham sido discutidos os exemplos na China, Califórnia, Quebec e 
recentes articulações de países latino-americanos da área do Pacífico. 
A discussão terá que ser feita novamente com propostas mais definidas 
e detalhadas. 

A discussão de 7.3 - A eliminação de subsídios para combustíveis fós-
seis teve uma demanda por uma melhor informação sobre a atual situ-
ação. O principal subsídio fóssil, o da gasolina, foi suprimido, o do óleo 
diesel precisaria ser analisado a luz de medidas sócio-compensatórias 
e, sobretudo, havia poucos dados disponíveis sobre toda gama de gran-
des subsídios indiretos ao longo de cadeias produtivas que precisariam 
ser melhor conhecidos e analisados.   

O 7.4 - A precificação positiva do menos-carbono, que se fundamenta 
no Parágrafo 108 da Decisão de Paris e constitui um potencial instru-
mento baseado na precificação das “ações de mitigação” --em outras 
palavras, do menos-carbono--    não chegou a ser avaliada ficando para 
a segunda rodada quando especial atenção será dedicada à apresenta-
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ção de estudos estratégicos sobre possíveis impactos e benefícios asso-
ciados a implementação desses instrumentos no país, ao largo da eco-
nomia.  

Essa discussão dos novos instrumentos econômicos ao largo da econo-
mia foi, sem  dúvida,  o “calcanhar de Aquiles” do exercício na medida 
em que torna-se muito claro, no atual contexto brasileiro, que o finan-
ciamento das ações/medidas enunciadas anteriormente não é trivial.  

A forte redução do gasto público, nos próximos anos, torna indispensá-
vel o estabelecimento de mecanismos novos de financiamento da des-
carbonização que passam pelas diferentes formas de precificação do 
carbono (ou de sua redução/remoção), por mercados nacionais e sub-
nacionais, green bonds, mecanismos de garantias e outros. Assim sen-
do, o FBMC investirá mais tempo especificamente na discussão e na 
priorização de medidas econômicas aplicáveis ao largo da economia. 

VII – As Ações de Curto Prazo 

 As ações de curto prazo apresentadas a seguir --nem todas consensuais 
entre as CTs--   foram levantadas nas reuniões das diversas Câmaras 
Temáticas e estão aqui listadas para debate, posterior debate, deta-
lhamento e aprofundamento. 

Das 59 oportunidades de intervenção imediata do poder público fede-
ral abaixo listadas, 27 são de cunho estritamente regulatório, outras 21 
tem caráter de melhoria de instrumentos existentes, 2 são mistas des-
ses dois tipos, 2 são de avaliação e 2 são de formação de novas agen-
das de trabalho. 

1. Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária 
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1.1 - Florestas 

1.1.1. -  Intensificar autuações e embargos ao desmatamento ilegal. 

Explicação: Aplicação de multas e embargos mais severos. Aumento da 
eficácia da fiscalização e cobrança efetiva das multas para diminuir a 
impunidade. Ou ainda, dificultar os recursos administrativos para im-
pedir a prescrição das multas e embargos. 

Segundo Imazon “o aumento do número de embargos não necessaria-
mente implica em uma na redução expressiva do desmatamento (...). 
Apesar de a presença da fiscalização, em si,  reduzir o desmatamento, 
a intensificação do número de embargos, no ritmo atual, não será efe-
tiva como única medida de prevenção do desmatamento futuro, sendo 
necessárias outras medidas ou aumento da eficiência das ferramentas 
aplicadas atualmente”. 

Responsáveis: IBAMA, ICMBio, órgãos estaduais e municipais de meio 
ambiente. 

Base Legal: Arts. 3º, VII e 43/53 do Decreto 6.514/08 e art. 51 do Códi-
go Florestal. 

1.1.2. Definir áreas de prioridade e/ou viabilidade imediata para 
destinação de terras públicas. URGENTE 

Explicação: Definir áreas de prioridade e/ou viabilidade imediata para 
as Unidades de Conservação e Terras Indígenas, inclusive em áreas de 
instalação prevista de obras de infraestrutura de modo a evitar grila-
gem. Há decretos já em tramitação e estudos prontos para novos. 

Responsáveis: Casa Civil. União (SPU), Institutos da Terra estaduais, IN-
CRA, MMA/ICMBio, SFB e FUNAI. 

Base Legal: SNUC (Lei 9.985/00), Código Florestal, TI (art. 231 da CF e 
Decreto 1.775/96). Regularização Fundiária (art. 188 da CF, Lei 
11.952/09 (Programa Terra Legal) e recente Lei 13.465/2017 (com Ação 
Direta de Inconstitucionalidade tramitando no STF)). Regularização 
Fundiária em Assentamentos (MP 759/16). 
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1.1.3. Aumentar a efetividade de arrecadação do Imposto Territorial 
Rural 

Explicação: Arrecadação com a função extrafiscal de uso produtivo de 
áreas abertas e aumentar o custo para grilagem. Fiscalização municipal 
incentivada.  

Responsáveis: Receita Federal e prefeituras. Tribunais de Conta e Mi-
nistérios Públicos demandarem à Receita Federal e municípios que me-
lhorem o desempenho da arrecadação. INCRA e Conselhos Estaduais de 
Política Agrícola e Agrária atualizarem os preços de terras oficiais de 
referência. 

Base Legal: art. 153, § 4º da CF. Poderá ser fiscalizado e cobrado pelos 
municípios (art. 153, § 4º, III da CF; Lei 9.393/96; Lei 11250/05 e De-
creto 6.433/08). 

1.1.4. Regulamentação da Cota de Reserva Ambiental de forma res-
tritiva (i.e. só ativo em estado/bioma) de modo a garantir adiciona-
lidade da compensação de RL 

Explicação: Apoiar o processo de regulamentação em curso atualmente 
a cargo do SFB. 

Responsáveis: SFB, MMA. 

Base Legal: Código Florestal 

1.1.5. Criação de objetivo anual de redução do desmatamento legal 
na Amazônia e no Cerrado e criação de meta de redução no desma-
tamento dos biomas Caatinga, Pantanal e Pampas. 

Explicação: Cumprir meta de desmatamento da Amazônia em 2020, 
abaixo de 3900 km2. Redução do desmatamento na Amazônia (90% em 
relação à média histórica); Criação de meta de redução de 40% no 
desmatamento dos biomas Caatinga e Pantanal e 58% no bioma Pam-
pas. 

Responsáveis: MMA, Casa Civil, Conselho Gestor dos PPCDs 

Base Legal: PNMC (Lei 12.187/2009) 
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1.1.6. Elaborar uma estratégia robusta para tornar o Fundo Amazô-
nia mais eficiente no desembolso e mais atrativo ao financiamento 
internacional URGENTE 

Explicação: Elaborar uma estratégia robusta de priorização de ações no 
território, voltadas aos vetores mais importantes de conservação e de 
redução do risco de desmatamento. Criar canais de trabalho específi-
cos para a implementação da estratégia acima, fazendo com que o 
apoio via balcão de projetos se torne marginal e não meio principal de 
desembolso de recursos. O balcão de projetos (Chamada Pública ou 
Projetos Estruturantes) deveria ser uma oportunidade para projetos 
inovadores e experimentais serem apreciados e apoiados. No entanto, 
ele está aquém da execução de uma estratégia forte e efetiva, como a 
que a necessária para que Amazônia dê conta dos desafios presentes. 

Responsáveis: BNDES e ao Comitê Orientador do Fundo Amazônia 

Base Legal: Decreto de criação do Fundo Amazônia (Decreto 6.527/08), 
PNMC (Lei 12.187/2009) 

1.1.7. Regulamentar o Artigo 41 do Código Florestal, atinente a ser-
viços ambientais IMEDIATO 

Explicação: Mapeamento das áreas de maior risco de desmatamento e 
prioritárias para o PSA. Diretrizes para o uso dos instrumentos econô-
micos e financeiros para subsidiar a meta de restauração. Mapeamento 
e análise preliminar sobre os instrumentos econômicos/financeiros 
para restauração florestal no Brasil e em outros países (considerando 
restauração para fins comerciais, como passivo e na na sua cadeia pro-
dutiva) | Análise dos instrumentos econômicos/financeiros existentes e 
potenciais (possíveis de implementação futura) | Análise dos instru-
mentos em relação às diferentes demandas da restauração florestal 
(potencial de cada instrumento em atender cada demanda, identifi-
cando as lacunas existentes e proposições de cobri-la) | Análise custo 
benefício dos instrumentos mais relevantes no atendimento das metas 
da NDC nacional. | Diretrizes gerais para implementação dos instru-
mentos | Apresentação dos resultados em workshop. 
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Responsáveis: MMA, Casa Civil, MF 

Base Legal: Código Florestal 

1.1.8. Proposta brasileira de REDD+ para o Green Climate Fund, co-
ordenada entre governos federal e estaduais  IMEDIATO 

Explicação: Submeter ao Green Climate Fund (GCF) um projeto de pa-
gamento por resultados, valorizando o esforço já alcançado pela socie-
dade amazônica na redução de emissões e conversível em diplomas do 
Fundo. Recentemente, o governo do Equador obteve pagamentos por 
resultados de REDD+ oriundos do GCF. Urge que o Brasil também se co-
necte a fontes multilaterais e ligadas à Convenção, para intensificação 
dos esforços anti-desmatamento e pró-desenvolvimento sustentável na 
Amazônia. A divisão dos recursos e das ações deveria ser pactuada com 
estados amazônicos. 

Responsáveis: MF (SAIN), MMA, Casa Civil, MF, governos estaduais. 

Base Legal: PNMC (princípio de promover equidade regional - art. 5, IV 
e X), Código Florestal, Decreto de criação da Conaredd+ (Decreto 
8.576/15) e resoluções (n. 6 e 7), PNMC. 

1.1.9. Instituir um registro nacional único das reduções e transações 
de carbono florestal IMEDIATO 

Explicação: Instituir um registro nacional único das reduções e transa-
ções de resultados/créditos de carbono florestal, mantendo sua rastre-
abilidade, evitando a dupla-contagem de reduções de emissões e ga-
rantindo transparência do processo 

Responsáveis: MF,  MCTIC, MMA, Casa Civil, MF, MRE, governos estadu-
ais 

Base Legal: PNMC (princípio de promover equidade regional - art. 5, IV 
e X), Código Florestal, Decreto de criação da Conaredd+ (Decreto 
8.576/15) e resoluções (n. 6 e 7), PNMC 

1.1.10. Mandatar uma instância nacional a regulamentar offsets re-
lacionados a atividades florestais e REDD+ IMEDIATO 
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Explicação: Criar uma nova instância para discutir a regulamentação de 
offsets e em especial relacionados a atividades florestais e REDD+, 
haja visto que a matéria não faz parte do mandato da Comissão Nacio-
nal de REDD+ (CONAREDD+). 

Responsáveis: MCTIC, MRE, MMA, Casa Civil, MF, governos estaduais 

Base Legal: PNMC (princípio de promover equidade regional - art. 5, IV 
e X), Código Florestal, Decreto de criação da Conaredd+ (Decreto 
8.576/15) e resoluções, PNMC 

1.1.11. Medidas imediatas de combate ao desmatamento ilegal e 
suporte ao comando e controle: publicar cadastro de propriedades 
com desmatamento ilegal, vedando qualquer tipo de financiamento 
para essas propriedades; IMEDIATO 

Criar postos de fiscalização em estradas com elevado potencial de 
desmatamento local, controlando a extração ilegal de madeira, que é 
um vetor inicial do processo de desmatamento. Reverter a expectativa 
de impunidade associada a crimes ambientais. 

 Cruzamento de informações de inteligência sobre desmatamento e de 
tráfico de armas/drogas na Amazônia;  

Checar o potencial impacto da BR 319 no coração da floresta amazôni-
ca; URGENTE 

Investir em plataformas colaborativas para mapear o desmatamento 
em tempo real; 

Responsáveis: Casa Civil, MMA, MT, MDefesa, governos estaduais (Ama-
zonas, Acre) 

Base Legal: PNMC, Código Florestal, Decreto de criação da Conaredd+ 
(Decreto 8.576/15) e resoluções, PNMC 

1.1.12. Desenvolvimento de uma plataforma de monitoramento das 
áreas de implementação de PRAs. 

Explicação: Banco de dados para rastrear a evolução das áreas em pro-
cesso de restauração da vegetação nativa de acordo com o estabeleci-
do nas PRAs. Organização de uma base de dados disponíveis para esta-
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belecimento de uma linha de base. Estabelecimento de parâmetros a 
serem monitorados (p. ex. área de PRAs incluídos anualmente, exten-
são da cobertura da vegetação, etc). Geração de relatórios anuais para 
avaliação da efetividade das ações implementadas. 

Responsáveis: MMA, Casa Civil, MF, governos estaduais 

Base Legal: PNMC (princípio de promover equidade regional - art. 5, IV 
e X), Código Florestal, Decreto de criação da Conaredd+ e resoluções, 
PNMC 

1.1.13. Implementar as oito estratégias definidas na primeira versão 
do PLANAVEG, com foco nos primeiros 5 anos. IMEDIATO 

Explicação: Finalizar a versão final do PLANAVEG através da CONAVEG; 
Mobilizar recursos; mapear as iniciativas já em andamento e elaborar 
um plano de ação para os próximos 5 anos.390.000 hectares durante os 
primeiros 5 anos, com potencial de remoção de carbono 13,3 t CO2/
ha/ano. 

Responsáveis: MMA, MDIC, MAPA, CONAVEG, ANATER 

Base Legal: Decreto do PLANAVEG 

1.1.14. Propor estudo de viabilidade de testes de revegetação. 

Explicação: Caracterização florística, bem como coleta de frutos e se-
mentes de espécies nativas da micro-bacia onde está inserido a área 
degradada; Estudos de armazenamento de sementes, germinação, pro-
pagação, cultivo e crescimento das mudas. Monitoramento dos teste de 
revegetação. Espera se com esse estudo remover 179,83 toneladas de 
carbono daqui a 20 ou 30 anos. 

Responsáveis: SFB, CONAVEG, ANATER 

Base Legal: Decreto do PLANAVEG 

1.1.15. Estabelecimento de núcleos de apoio a restauração econô-
mica ecológica- NAREEs 
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Explicação: Núcleos com expertise multidisciplinar, para prestar apoio 
a proprietários rurais levando em conta suas características e das ati-
vidades produtivas regionais. Os primeiros NAREEs seriam estabelecidos 
nas regiões com maior concentração de passivos e/ou em áreas priori-
tárias para restauração. Organizações diversas (empresas do agronegó-
cio, órgãos públicos, associação de produtores, universidades, ONGs) 
poderiam se habilitar para ser o NAREE da região, e, por meio de pro-
cesso competitivo, seria escolhido um por região.Processo competitivo 
para escolha do NAREE, pacote de incentivos e recursos, divulgação e 
articulação. 

Responsáveis: SFB, CONAVEG, ANATER, MAPA 

Base Legal: Decreto do PLANAVEG 

1.2 - Agricultura e Pecuária 

1.2.1.  Melhorar o programa ABC a fim de torná-lo mais atrativo aos 
agricultores 

Explicação: Fortalecer o Programa ABC com foco na assistência técnica 
rural (treinamento e qualificação de produtores, técnicos e projetistas, 
assim como qualquer outro ator da cadeia) (medida existente). Evitar 
predação das linhas de crédito (como por exemplo os fundos constitu-
cionais). Identificar possíveis gargalos burocráticos na tomada de cré-
dito. Criar Fundo Garantir para financiamento em regiões de titulação 
precária. 

Responsáveis: MAPA, MF, BACEN,  

Base Legal:  Resolução 3.896/10 do Conselho Monetário Nacional 
(CMN). Art. 3º, IV, Decreto 7.390/10. 

1.2.2. Criação do Centro Inteligência Climática da Agricultura  

Explicação: Oferta de informação em larga escala e tempo real para 
tomada de decisão relativa a riscos climáticos. Medida do Plano Nacio-
nal de Adaptação (PNA) da EMBRAPA.  Encaminhar proposta de readi-
ness ao Green Climate Fund. IMEDIATO 
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Responsáveis: MAPA, Embrapa, MF (SAIN) 

Base Legal: Plano Nacional de Adaptação, Decreto do Programa ABC 

1.2.3. Difundir o uso das informações de embargo no mercado de 
commodities agrícolas. 

Explicação: Fortalecimento dos acordos e moratórias para favorecer os 
produtos em conformidade legal e diminuir competição ilegal, com 
base em informações públicas e transparentes. 

Responsáveis: MMA, IBAMA, MAPA, CAMEX, MRE 

1.2.4.  Implementação do monitoramento das emissões GEE no setor 
de uso da terra 

Explicação: Permitir avaliar espacialmente e precisamente a quantida-
de de emissão de GEE vinculada às práticas financiadas, permitindo a 
espacialização precisa do crédito desembolsado para cada uma das 6 
linhas contempladas no ABC e dando  credibilidade para desenvolvi-
mento de mecanismos de mercado/diferenciação por serviços ambien-
tais. Observações: Risco na abertura dos dados sigilosos; Risco com fi-
nanciamento das ferramentas/pesquisa. 

Responsáveis:  

MCTIC e MAPA: Desenvolver metodologia para quantificação e monito-
ramento (MRV) das emissões de GEE e do recurso desembolsado - adap-
tado as diferentes regiões/sistemas de produção no Brasil IMEDIATO 

EMBRAPA, MAPA: Institucionalização da plataforma do monitoramento 
do ABC (com infraestrutura já criada em 2016 na EMBRAPA-Meio ambi-
ente em Jaguariúna). IMEDIATO 

Banco Central : Melhorar a nomenclatura dos desembolsos do crédito 
agrícola - conciliar a nomenclatura do SICOR para as 6 linhas contem-
pladas no ABC (existente) + Implementar no SICOR campos específicos 
para inserir dados georreferenciados dos projetos financiados IMEDIA-
TO 

MMA, MAPA e BACEN: Criação de um mapa de áreas prioritárias para 
recuperação de áreas degradadas, que aponte não só as áreas que ne-
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cessitam de restauração como um todo, como também aquelas mais 
aptas a serem recuperadas com o componente florestal, levando em 
consideração facilidades para a cadeia produtiva, declividade e poten-
cial produtivo, acesso à tecnologia, vias de escoamento, acessos a 
mercados consumidores, etc.  

Base Legal: Lei 12187/2009 (PNMC), Decreto do Programa ABC 

1.2.5. Considerar o balanço das emissões no inventário brasileiro. 
IMEDIATO 

Explicação: Estimar as emissões e remoções de GEE pelo solo utilizado 
na agropecuária do Brasil. O resultado esperado é poder contabilizar a 
contribuição do solo utilizado pela agropecuária nas emissões brasilei-
ras e avaliar o status da meta climática no Acordo de Paris. 

Responsáveis: MCTIC, INPE, EMBRAPA 

Base Legal: Lei 12187/2009 (PNMC), Decreto do Programa ABC 

1.2.6. Estabelecer um zoneamento nacional de aptidão do solo. 

Explicação: Estabelecer um zoneamento nacional de aptidão do solo 
para a pecuária visando a liberação de créditos agrícolas. No escopo 
dessa política, seriam priorizados créditos para áreas com maior po-
tencial de redução de emissões de GEE e maior estoque de carbono. 

Responsáveis: EMBRAPA, MAPA, ANATER 

8. Fortalecer a assistência técnica para a pecuária. 

Explicação: Fortalecimento das ATERs oficiais e dos projetos difundidos 
por programas de assistência técnica privada; modelo previsto no “Selo 
Combustível Social” para assistência técnica seja adaptado (para um 
conceito pautado nas práticas ABC) e replicado, possibilitando uma 
oferta concreta de auxílio ao produtor rural; assistência privada deve 
ser orientada aos critérios e às diretrizes previstos na Política Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural para a Agricultura Familiar, 
com visão integrada da propriedade; A assistência técnica seja traba-
lhada de forma transversal; A assistência técnica vinculada ao crédito 
agrícola seja mais efetiva. 
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Responsáveis: EMBRAPA, MAPA, ANATER 

Base legal: Decreto de criação da ANATER, Decreto do Programa ABC 

1.2.7. Pressionar fóruns nacionais e internacionais a ampliarem os 
critérios ambientais de suas cadeias produtivas. IMEDIATO 

Explicação: Incentivar a adoção de critérios de ilegalidade zero (e não 
só desmatamento zero) nos acordos setoriais e moratórias 

Responsáveis: CAMEX, MRE, MAPA, MMA 

2. Energia  

2.1.  Energia elétrica 

2.1.1. Endereçar a vulnerabilidade hidrelétrica à mudança do clima 
URGENTE 

Explicação: Dar tratamento estratégico e formular diretrizes sobre se-
gurança hídrica, energética e climática, a fim de garantir eficiência e 
sustentabilidade do sistema interligado nacional, fortemente depen-
dente de hidrelétricas. 

Responsável: CNPE 

Base legal: PNMC, PNA 

2.1.2. Gerenciar o risco de descontinuidade no suprimento para 
energia solar e eólica no país URGENTE 

Explicação: Dada a lacuna de contratação de curto prazo em função de 
que não há demanda prevista nos próximos 2 anos, existe risco de des-
contratação na cadeia de fornecedores de energia solar e energia eóli-
ca. Sugere-se que o MME elabore um plano de contingência a fim de 
garantir a competitividade dessas fontes por meio do bom funciona-
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mento da cadeia no médio prazo. Avaliar a viabilidade/necessidade de 
realizar leilões de reserva (mínimo de 2GW) no curto prazo. 

Responsável: MME, BNDES  

2.1.3. Criar um "hub" de eficiência energética (E.E.) 

Explicação: Sugere-se a criação de um HUB de Eficiência Energética li-
derado pela EPE, com vistas a identificar e informar projetos de Efici-
ência Energética Financiados. Sugere-se também unificar programas de 
Eficiência Energética já em cursos como o PROCEL e CONPET, garantin-
do assim a governança pública por parte da EPE (hoje os programas es-
tão sob gestão da Eletrobrás e da Petrobrás, respectivamente). Com o 
iminente privatização da Eletrobrás, será chave garantir a continuida-
de das boas práticas induzidas pelo PROCEL por meio da gestão públi-
ca.  

Avançar com um Programa de Eficiência Energética para Edificações no 
Setor Público; Contratos de Performance (L.O.A.) e Lei do Real visando 
a eficiência energética das edificações públicas. Essa sugestão apre-
senta-se em consonância com a CT 5 Cidades e Resíduos, que sugere 
ampla abordagem e  incentivo para adesão dos municípios.  

Enviar um projeto para o Green Climate Fund (readiness) a fim de or-
ganizar o hub de eficiência energética e futuros projetos de investi-
mento. IMEDIATO 

Responsável: MME/CNPE, BNDES  

2.1.4. Criação de cronograma e meta de Leilões de eficiência por 
MW/h. IMEDIATO 

Explicação: Priorizar instrumentos de mercado para eficiência energé-
tica, tais quais mecanismos de incentivos tributário (neutro) e melho-
ria e  simplificação no processo dos leilões, garantindo maior adesão e  
acessibilidade para participação ampla do setor. 

Alteração na forma de aplicação do recurso do setor residencial para o 
setor industrial (o que impacta no modelo de negócio da concessioná-
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ria); estrutura tarifária; com a economia de recursos em eletricidade 
há a modernização do parque pelo recurso que pode ser realocado; 

Responsáveis: ANEEL, EPE, MDIC, MME, MF 

Base legal: Lei 9.991/2000 

2.1.5. Aumentar a participação de fontes renováveis em SISTEMAS 
ISOLADOS. IMEDIATO 

Explicação: Aprimorar Editais de Contratação com Foco para Renová-
veis a partir de Estudo dos Gargalos. O gargalo atual é que os leilões de 
sistemas isolados contém prazos de entrega relativamente curto. Para 
renováveis, que têm custo de capital maior que de operação, deman-
da-se um maior prazo para entrega. Propõe-se que MME e ANEEL façam 
estudo a respeito dos gargalos e barreiras de entrada de renováveis em 
sistemas isolados bem como da estruturação de um modelo de negócios 
robusto, ao passo que desenham leilões com diferentes características. 
É necessário considerar o risco político e perda de receita dos Estados 
com combustíveis fósseis. 

Responsáveis: MME, ANEEL, EPE, BNDES, governos estaduais (secretari-
as de Fazenda) 

2.1.6. Dar segurança jurídica e regulatória para geração distribuída. 

Explicação: Definir contratação mínima da geração distribuída pelas 
distribuidoras, aprimorar convênios do CONFAZ que precisam de apri-
moramentos (16/2015  -ICMS da microgeração) para garantir a segu-
rança, (convênio 107/97 - eólica) para isenção de IPI e incentivo a fon-
te solar em termos de equipamentos; Lei 13.169 isenta de ICMS – preci-
sa ser atualizada; regulamentar o Uso Fundos Constitucionais (CO), li-
nhas BB e Caixa para Pessoa Física, com base no acesso aos recursos do 
FAT / FGTS e Linha BNDES para Edifícios de Ensino e Saúde. 

Responsáveis: CNPE, CONFAZ, MME, ANEEL, distribuidoras 

2.1.7. Criação de grupo de representantes de governo, sociedade 
civil e indústria para discussão de lições aprendidas com experiên-
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cias recentes com hidrelétricas, desenvolvimento regional e confli-
tos socioambientais. 

Explicação: A CT2 do FBMC indicou a necessidade de haver uma gover-
nança legítima para planejar, licenciar e implantar UHE, movendo o 
atual padrão de energia hidroelétrica como um fator de impacto nega-
tivo para um novo paradigma de vetor de territórios sustentáveis e 
adaptação à mudança do clima. Nesse sentido, propõe-se uma Portaria 
da Casa Civil para criar um grupo que  faça uma avaliação estratégica 
e tome em conta análises de emissões de GEE e vulnerabilidade de hi-
drelétricas com relação à mudança do clima. 

Responsáveis: CNPE, MME, MMA, IBAMA, EPE 

2.1.8. Criar inteligência nacional sobre tecnologia da Captura e Ar-
mazenamento e Utilização de carbono (CCUS).  

Explicação: Criação de um grupo de trabalho dedicado a pesquisa e de-
senvolvimento da captura, coleta, transporte e armazenamento de 
CO2 no país, a fim de criar inteligência e futuramente apoiar a estru-
turação de uma política de apoio para pesquisa e desenvolvimento des-
sa tecnologia. 

Responsáveis: FBMC com apoio da governança climática federal 
(CIMGC, CIM/GEX, outros) 

Responsáveis: Governança climática federal (CIMGC, CIM/GEX, outros) 

Base legal: PNMC 

2.1.9. Programa de Eficiência Energética para Edificações no Setor 
Público 

Explicação: Elaboração de Projetos; Contratos de Performance (L.O.A.) 
e Lei do Real visando a eficiência energética das edificações públicas. 
Essa sugestão apresenta-se em consonância com a CT 5 Cidades e Resí-
duos, que sugere ampla abordagem e  incentivo para adesão dos muni-
cípios. A CT 2 Energia indica também o envolvimento dos demais níveis 
e esferas de governo para que os edifícios base dos governos possam 
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reduzir o gasto público, gerar energia para rede e diminuir a participa-
ção do Estado nas emissões de GEE. Essa iniciativa traz autonomia, 
economia e se torna exemplo para os outros setores. 

Responsáveis: ANEEL, MF, MME 

2.1.10. Otimização das UHEs existentes para atendimento de ponta 
IMEDIATO 

Explicação: Adequar regulamentação no contexto da reforma do Mode-
lo do Setor Elétrico, através de mecanismos regulatórios adequados 
para a valoração de plantas (UHE’s) com modulação rápida para agre-
gar flexibilidade operativa ao sistema. 

Responsáveis: ANEEL, EPE 

3. Transportes 

3.1. Biocombustíveis 

 3.1.1. Diferenciação tributária do etanol para valorização de suas 
externalidades positivas frente a combustíveis fósseis. 

Explicação: O restabelecimento da Contribuição de Intervenção no 
Domínio Econômico (CIDE) sobre a gasolina, ou de outro tributo seme-
lhante, em níveis que precifiquem adequadamente o custo social do 
carbono para a sociedade como um mecanismo de diferenciação tribu-
tária que valorize as externalidades positivas do etanol frente ao com-
bustível fóssil.  

Responsáveis: Presidência da República, SRF, MF. 

3.1.2. Aumento gradativo no curto prazo do teor de biodiesel adici-
onado ao diesel fóssil até 20% (B20) URGENTE 

Explicação: Aumento, através de decreto, da mistura obrigatória de bi-
odiesel adicionado ao diesel. O acréscimo do percentual de biodiesel 
adicionado ao diesel e a adoção de misturas mais elevadas de biodie-
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sel, conforme consta na NDC brasileira, contribuem na redução das 
emissões de GEE, especialmente para o setor de transporte rodoviário 
e urbano. Adicionalmente, o aumento na proporção de biodiesel ao di-
esel reduz as emissões de material particulado (MP) entre 37% e 63%, 
as emissões de hidrocarbonetos (HB) entre 18% e 45% e de monóxido de 
carbono (CO) entre 17% e 31%, trazendo também um efeito positivo 
para a saúde pública, especialmente nas grandes metrópoles. 

Responsáveis: CONAMA. 

,  

3.1.3. Melhorar a conexão dos projetos de bioeletricidade às redes 
de distribuição de energia elétrica. 

Melhorar a conexão dos projetos de bioeletricidade às redes de distri-
buição de energia elétrica. 

Explicação: As instalações de uso exclusivo para a conexão das usinas a 
bioeletricidade passem a ser de responsabilidade dos agentes de 
transmissão/distribuição.  

Responsáveis: CNPE, ANP 

Explicação: As instalações de uso exclusivo para a conexão das usinas a 
bioeletricidade passem a ser de responsabilidade dos agentes de 
transmissão/distribuição.  

Responsáveis: CNPE, ANP 

3.1.4. Assinar decreto do RENOVABIO URGENTE 

Explicação: Um mecanismo para o setor de combustíveis veiculares 
(transporte) que resulta na imediata implantação de um mercado de 
carbono para o setor. 

Responsáveis: MME, MF, Casa Civil, MAPA 

3.1.5 – Preservar padrão de qualidade do gás natural. 

Explicação: a distribuição do gás natural proveniente do Pre Sal deve 
ser  precedida pela sua colocação no padrão atual evitando-se uma 
mudança na regulamentação no sentido de torna-la menos rigorosa. 
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Responsáveis: ANP, Petrobras, MDIC, MME, Abiquim 

3.2. Combustíveis 

3.2.1. Diminuição de custo da CABOTAGEM, com consequente au-
mento de sua competitividade. 

Explicação: Comercialização do combustível marítimo (bunker) para a 
navegação de cabotagem, pela Petrobras,  pelo mesmo preço que o 
disponibiliza para a navegação internacional (de longo curso), confor-
me já previsto na Lei Nº 9432/1997.  

Responsáveis: ANP, Petrobras, MME 

Base legal: Lei Nº 9432/1997 

3.2.2. Desenvolvimento da eletromobilidade no Brasil. 

Explicação: Criação de uma política industrial para eletrificação de 
veículos no Brasil, incluindo suprimentos, mão de obra e distribuição. 
Tal política deve ser o cadenciamento de ações estratégicas para con-
templar i. oferta de energia; ii. ampliação do portfólio de combustí-
veis; iii. adaptação do modelo de negócios das distribuidoras; iv. plane-
jamento parar o ciclo de uso das baterias (desenvolvimento, insumos, 
descarte, entre outros); v. superação da resistência das montadoras, 
dos produtores de biocombustíveis e combustíveis fósseis; e vi. revisão 
dos meios de econômicos para a importação de baterias e insumos - 
que hoje se concentra num único importador/distribuidor. 

Responsáveis: MDIC, MME, MCidades, BNDES, EPE 

Base legal: Projeto de Lei do Senado 304/2017 

3.2.3. Reduzir IPI para carros elétricos e híbrido-elétricos. URGENTE 

Explicação: Questão tributária pesa sobre a competitividade dos veícu-
los menos emissores. Os carros elétricos ainda são tributados como 
carrinhos de golfe. 

Responsáveis: MF, MDIC, MME 
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3.3. Transporte & logística 

3.3.1. Ajustar os contratos de concessão/renovação de concessão de 
ferrovias/PPI URGENTE 

Explicação: Assegurar o amplo direito de passagem nos contratos de 
concessão de ferrovias (novas e renovadas). Aproveitamento dos trilhos 
para fiação de utilidades. Avaliar oportunidades de ELETRIFICAÇÃO 
FERROVIÁRIA em novos empreendimentos de infraestrutura. 

Responsáveis: Secretaria Geral da Presidência, MT, ANTF, BNDES 

3.3.2. Definir metas mais ambiciosas de  eficiência energética de 
novos VEÍCULOS leves, semi-leves e pesados. URGENTE 

Explicação: Incentivar veículos flex fuel híbridos-elétricos ou plug in 
para diminuição do consumo de combustível por km rodado e aumento 
do uso de biocombustíveis em substituição a combustíveis fósseis. Criar 
metas mínimas de eficiência energética para veículos pesados.  

Responsáveis: MDIC, MME, EPE, MMA 

3.3.3. Programa de logística reversa na indústria automobilística 
URGENTE 

Desenvolver estímulo fiscal, crescente de  acordo com o seu grau de 
redução de emissões,  para um programa de troca de veículos antigos 
por novos, com obrigatoriedade der sucateamento daqueles,  a ser 
operado pela indústria automotiva.  

Responsáveis: MF, MDIC, MMA, governos estaduais, Anfavea 

4. Cidades e Resíduos 

4.1. Bioenergia nas Cidades 
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4.1.1. Reduzir risco creditício para alavancagem do aproveitamento 
energético de resíduos urbanos 

Explicação: Para ampliar o acesso ao crédito para aproveitamento 
energético é necessário que os bancos revisem os padrões de acredita-
ção para clientes e para as tecnologias. Sugere-se que os próprios ban-
cos públicos fornecedores do crédito fossem estimulados a consumir 
esta eletricidade, que é mais barata que a paga por eles quando com-
pram das distribuidoras. Assim o risco de inadimplência passa a ser 
nulo e abre-se a oportunidade de entendimento do mercado. 

4.2. Iluminação pública 

4.2.1. Atrair investimentos para o serviço municipal de iluminação 
pública/PPI. URGENTE 

Explicação: Viabilizar projetos de parcerias com o setor privado que 
poderão atrair investimentos para o serviço municipal de iluminação 
pública eficiente, com a instalação de equipamentos mais modernos, 
incluindo o uso massivo de lâmpadas de consumo reduzido com tecno-
logia de LED*. Essa tecnologia deverá reduzir drasticamente o consumo 
e os custos de operação e manutenção. 

Responsáveis: Secretaria Geral da Presidência, Banco do Brasil, Caixa, 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), go-
vernos municipais.  

4.3. Resíduos Sólidos e Efluentes 

4.3.1. Criação de plano de subsídios à formalização do sistema inte-
grado de gestão de resíduos. 

Explicação: Fortalecer a avaliação e o monitoramento das emissões de 
GEE a nível local, para atendimento e entrega de resultados da imple-
mentação contínua da Política Nacional de Resíduos Sólidos em conso-
nância com a NDC. 
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Responsáveis: Secretaria Geral da Presidência, Ministério do Meio Am-
biente, FUNASA, Banco do Brasil, Caixa, Banco Nacional de Desenvol-
vimento Econômico e Social (BNDES), governos municipais. 

Base legal: Política Nacional de Resíduos Sólidos 

4.3.2. Criação e implementação de programa de fiscalização e moni-
toramento dos flares e da cobertura final do aterro para a avaliação 
da eficiência da eliminação controlada de biogas. 

Explicação: Visa melhorar a gestão dos aterros já instalados para que a 
emissão de GEE seja controlada e avaliada em relação a qualidade do 
gerenciamento e também para desenvolvimento de novas tecnologias. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente, governos municipais, con-
sórcios municipais, órgão estaduais que regulamentam o gerenciamen-
to dos aterros. 

Base legal: Política Nacional de Resíduos Sólidos 

4.4. Mobilidade Urbana 

4.4.1. Plano emergencial de requalificação do transporte público 
por meio da construção e implantação de medidas de priorização. 
Ampla difusão e investimento em faixas exclusivas para o transporte 
coletivo * 

Essa medida, além de trazer rápidos retornos tem baixo custo de im-
plantação e de investimento.  

Responsáveis: Ministério das Cidades, BNDES  

Base legal: Plano Nacional de Mobilidade Urbana 

4.4.2. Criação de fundos municipais para Mobilidade Urbana de bai-
xo carbono. 

Explicação: Fundo de baixo carbono servirá de apoio e incentivos na 
redução de poluentes (novas tecnologias). Entende-se que é necessária 
a revisão da PEC Nº159-A. Considerando a retirada da associação à 
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CIDE, pois a mesma restringe a proposta a taxação de transporte indi-
vidual para custeio do transporte público. Aqui, busca-se um ampliação 
do uso dos fundos para a melhor implantação da Política de Mobilidade 
Urbana, alcançando todos os eixos indicados nesta.  

Responsáveis: Ministério das Cidades, Secretaria Geral da Presidência, 
Bancos oficiais 

Base legal: Plano Nacional de Mobilidade Urbana 

4.4.3.  Incentivar novas políticas de financiamento do Transporte 
Público.  

Explicação: O modelo atual de financiamento (exclusivamente pela ta-
rifa) põe (ainda mais) em risco a saúde econômica dos contratos do 
transporte público. Propõe-se tratar a CIDE Municipal como fonte de 
custeio. Esta proposta, de origem da Frente de Prefeitos, vem sem 
apoiada pela NTU e, hoje, tramita no congresso nacional sob responsa-
bilidade da Comissão Especial destinada a proferir parecer à Proposta 
de Emenda Constitucional nº 159-A de 2007.  

Responsáveis: Bancos oficiais 

Base legal: Proposta de Emenda Constitucional nº 159-A de 2007. 

5.  Indústria 

1. Facilitação pública do financiamento da descarbonização na 
indústria: 

1. Mapeamento das iniciativas existentes para financiamento 
climático, principalmente as aplicáveis às pequenas e mé-
dias empresas,  

2. Articulação de parcerias internacionais multilaterais; 
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3. Criação de mecanismos financeiros coletivos garantidores, 
visando apoiar a obtenção de financiamentos por parte de 
empresas com limitada capacidade de realizar investimen-
tos. 

Explicação: Fortalecimento dos meios de implementação para a conso-
lidação de uma economia de baixo carbono, por meio do acesso a fi-
nanciamentos e realização de parcerias pela indústria em condições 
competitivas. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente / Ministério da Fazenda / 
BNDES. 

Base legal: Política Nacional sobre Mudança do Clima. 

5.4. Avaliação  dos impactos da implementação de políticas públicas 
na competitividade da indústria brasileira, especialmente da PNMC e 
seus desdobramentos em regulamentos e no fortalecimento da in-
fraestrutura do País (especialmente a logística e energética), visan-
do neutralizar eventuais riscos de perda de competitividade. Estí-
mulo à participação de vendas de produtos de baixa emissão de car-
bono no mercado internacional. 

Explicação: A competitividade do setor industrial na consolidação de 
uma economia de baixa emissão de carbono requer uma avaliação in-
tegrada dos efeitos das medidas propostas para redução das emissões 
de GEE e adaptação às mudanças climáticas na cadeia de valor da in-
dústria. Estas análises de competitividade devem contemplar riscos e 
oportunidades, pois uma medida proposta para reduzir emissões de 
GEE em um determinado setor tanto pode ser inviável (por exemplo, 
devido ao seu baixo custo-benefício), quanto pode impulsionar o de-
senvolvimento de novos negócios entre setores que reduziram emissões 
de GEE mutuamente ou possibilitaram a atração de investimentos pela 
melhoria do ambiente de negócios.  

Para cada proposta de estratégia de implementação da NDC do Brasil é 
necessário ter o maior conhecimento possível sobre sua viabilidade, in-
clusive por meio do mapeamento de dificuldades para a operacionali-
zação, custo-benefício, impactos e oportunidades que podem surgir.  
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Responsáveis: Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunica-
ção / Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços / Ministério 
do Meio Ambiente / Ministério das Relações Exteriores / APEX Brasil / 
Ministério das Minas e Energia / Empresa de Pesquisa Energética  / Go-
vernos Estaduais e Municipais 

Base legal: Política Nacional sobre Mudança do Clima / Contribuição 
Nacionalmente Determinada / Acordo de Paris 

5.5. Garantia à indústria de acesso a energia competitiva (baixo cus-
to com segurança no fornecimento). 

Explicação: Do ponto de vista dos compromissos estabelecidos na COP 
21, aqueles que recaem sobre a energia sob a ótica da demanda, tal-
vez sejam os mais desafiadores para o crescimento do setor industrial. 
Isto porque as medidas adicionais assumidas na NDC referem-se tanto a 
ações dentro das empresas quanto externos a ela, caracterizados pelo 
aumento do fornecimento e diversificação das fontes de geração de 
energia por fontes renováveis, aumento de eficiência do setor elétrico 
e a congruência entre as políticas climáticas e energéticas. Neste con-
texto, o desafio para indústria é ter a garantia de suprimento de ener-
gia a custos competitivos (modicidade tarifária). Outro desafio mapea-
do refere-se à intermitência das fontes renováveis para a geração de 
energia elétrica, que compromete o fornecimento de energia a custos 
competitivos. Uma oferta intermitente de porte significativo pode 
apresentar problemas operacionais que acarretam custos que nem 
sempre são computados na avaliação da competitividade das energias 
renováveis, frente a outras opções de oferta e na definição de seu pre-
ço.  

Responsáveis: Ministério das Minas e Energia / Empresa de Pesquisa 
Energética / ANEEL. 

Base legal: Contribuição Nacionalmente Determinada do Brasil. 

5.6. Fortalecimento  da cadeia produtiva da indústria de base flo-
restal sob a ótica da demanda, por meio da promoção de iniciativas 
que visem integrar os elos da cadeia produtiva, a remoção de bar-
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reiras e a melhoria do ambiente de negócios para as atividades de 
reflorestamento e manejo florestal sustentável. 

Explicação: O setor de uso da terra e florestas tem grande relevância 
para ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Sendo 
assim, é importante que ações vinculadas à agenda florestal na NDC 
considerem o necessário fortalecimento da cadeia produtiva de base 
florestal, principalmente por parte da demanda (indústria moveleira, 
papel e celulose, energia de biomassa, dentre outras). 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente / Serviço Florestal Brasilei-
ro/ Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento / Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços. 

Base legal: Política Nacional de Florestas Plantadas / Lei de Gestão de 
Florestas Públicas. 

5.7. Buscar a redução da vulnerabilidade aplicada ao setor industri-
al. 

 5.7.1. - Implementação de infra estruturas com maior resiliência às 
mudanças climáticas,  

5.7.2. Aumento da capacidade de prevenção e gestão dos riscos 
corporativos associados às mudanças climáticas. 

 5.7.3. Criação de mecanismos de incentivos para compartilhar de 
forma equitativa os custos oriundos de adaptação às mudanças cli-
máticas. 

Explicação: As atividades industriais são sensíveis às variações climáti-
cas, principalmente pelo seu efeito sobre a disponibilidade de recursos 
naturais e a infraestrutura. A capacidade de adaptação às mudanças 
climáticas pela sociedade é condição para o desenvolvimento econômi-
co nos médio e longo prazos. Logo, o envolvimento das partes interes-
sadas (Governo, sociedade civil e setor privado) na construção da es-
tratégia nacional de adaptação às mudanças climáticas é de suma im-
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portância. A adaptação ao clima modificado envolverá diversos custos à 
sociedade e, também, proporcionará oportunidades para a criação de 
novos mercados. Em especial ao setor industrial, os custos estão rela-
cionados a mudanças em instalações existentes, perdas de produção, 
realocação de fábricas, etc. Assim, a capacidade de gerenciamento e a 
minimização dos riscos climáticos do setor industrial estão ligadas a 
grandes investimentos, aumento de custos, reputação e até mesmo 
permanência no mercado. Por outro lado, há oportunidades que se 
bem geridas podem atenuar perdas econômicas, aumentar a resiliência 
climática e fortalecer a competitividade da indústria e suas cadeias 
produtivas. 

Responsáveis: Ministério do Meio Ambiente / Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento / Ministério da Indústria, Comércio Exterior 
e Serviços  / Ministério das Minas e Energia / Ministério da Fazenda / 
Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação, Comunicação / EMBRAPA / 
Governos Estaduais e Municipais / Agência Nacional de Águas. 

Base legal: Política Nacional sobre Mudança do Clima, NDC. 

X– Adaptação 

As sociedades se desenvolvem com determinada capacidade de resistir 
a variações das condições climáticas. Independentemente do aqueci-
mento global e das mudanças do clima, muitos países se defrontam já 
no presente com um déficit de capacidade de lidar com eventos cli-
máticos extremos. Evidentemente, não se pode falar em adaptação às 
mudanças do clima futuro sem que este déficit de capacidade presen-
te seja superado. Assim, a adaptação às mudanças climáticas envolve 
primeiramente criar capacidade de defesa e resposta às condições cli-
máticas presentes – resiliência. Exemplos incluem manutenção de in-
fraestruturas em boas condições de operação (energia, transportes, 
comunicações, saneamento, etc.), conservação de mananciais hídricos, 
proteção dos ecossistemas, bons sistemas de saúde para a população, 
gestão de riscos, etc. Observe-se que medidas de adaptação às mudan-
ças do clima são medidas usuais de desenvolvimento e de proteção do 
capital natural, humano e das infraestruturas físicas. Medidas de adap-
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tação a condições mais severas do clima devem ser implementadas 
gradualmente. 

A adaptação às projetadas mudanças do clima é uma componente críti-
ca dos compromissos brasileiros assumidos no Acordo de Paris. Na sua 
contribuição nacionalmente determinada (NDC, na sigla em inglês), o 
governo brasileiro enfatizou que constituem itens fundamentais para 
políticas de adaptação: (1) áreas de risco, (2) habitação, (3) infraestru-
tura básica, especialmente nas áreas de saúde, saneamento e trans-
portes.  

Tais itens são importantes, mas muito aquém das necessidades de 
adaptação mínimas. O semiárido, por exemplo, atravessa o sexto ano 
consecutivo de seca em 2017, podendo esse, em princípio, representar 
o clima do futuro não distante, no tempo da região. Não está sendo 
considerada tal vulnerabilidade presente como adaptação e há somen-
te programas emergenciais de proteção social. 

A NDC destacou, ainda, que a visão brasileira para ações de adaptação 
compreende integrar, na medida do possível, a gestão de vulnerabili-
dades e riscos climáticos às políticas e estratégias públicas, assim 
como ampliar a coerência das estratégias de desenvolvimento nacional 
e locais com medidas de adaptação, por meio do PNA – o Plano de Na-
cional de Adaptação à Mudança do Clima, instituído em 10 de maio de 
2016, que tem como objetivo promover a redução da vulnerabilidade e 
gerir os riscos associados à mudança do clima.  

Os riscos das mudanças climáticas colocam desafios claros para o setor 
de produção de alimentos, principalmente para a agricultura familiar 
em dimensões que vão além de infraestrutura. Há também necessidade 
de se pensar em uma estratégia de adaptação, incluindo adaptação às 
mudanças climáticas devido à urbanização, que já trazem gigantescas 
mudanças climáticas e que praticamente já se tornaram permanentes. 
De fato, as políticas e práticas nestas grandes cidades que já sofrem 
com tais mudanças têm sido sistematicamente reativas e não preventi-
vas. 

Um fator fundamental: a adaptação climática ainda não permeia mini-
mamente a cultura dos principais setores que serão afetados pelas mu-
danças do clima no Brasil. Exceto talvez o agronegócio, principalmen-
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te a agropecuária de grande escala – setor mais imediatamente afeta-
do pelo clima e ao mesmo tempo o setor mais competitivo do país – ou-
tros setores e temas chave do país, notadamente de infraestrutura – 
como energia, recursos hídricos, saneamento, desenvolvimento urba-
no, , zonas costeiras, desastres naturais, e outros não somente relaci-
onados à infraestrutura como biodiversidade, desenvolvimento da re-
gião semiárida do Nordeste, saúde, agricultura familiar – não têm ex-
plicitado suficiente atenção ou obtido suficientes recursos para lidar 
com o tema Adaptação. 

A CT 10 Adaptação do FBMC definiu como seu enfoque principal a in-
fraestrutura e a avaliação das medidas de mitigação definidas pelas 
demais CTs sob as lentes da gestão de risco climático. As ações/medi-
das de adaptação per si serão definidas em uma segunda rodada para o 
road map de nossa NDC passando pela seleção nas consultas e CT e 
processamento pelo método multi-critério. Além das questões de adap-
tação setoriais –migração de culturas, novas sementes, planos de alerta 
de desastres naturais, requalificação das infraestruturas urbanas, lito-
râneas e ribeirinhas, etc-- será necessário tratar da saúde, segurança 
alimentar, proteção da biodiversidade e sistemas de monitoramento de 
impactos em escala nacional e internacional. 

A CT 10 identificou: 

Medidas transversais de adaptação 

  

·      Necessidade de melhor  quantificar riscos e  vulnerabilidades em to-
dos setores demanda o downscaling de ao menos  10  GCMs (modelos cli-
máticos globais) 

·      O Governo federal desenvolver plano específico de apoio para ci-
dades e municípios prepararem mapas de vulnerabilidade, avaliações 
de riscos e planos de adaptação 
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·      Transversalizar a adaptação climática no planejamento setorial e 
apoio aos governos estaduais e municipais para o mesmo fim 

·      Iniciar a implementação do PNA, definindo metas setoriais com o 
uso indicadores, identificação de fontes de financiamento e prioriza-
ção de ações a nível setorial e regional 

·      Estabelecer modelo de governança operacional do PNA, definindo 
responsabilidades, ações, fluxos de tomada de decisão, indicadores e a 
maneira como o PNA articular com as políticas setoriais de cada nível 
de governo 

·      Desenvolver estudos que avaliem os custos de adaptação ao longo 
do tempo e identificar mecanismos de financiamento, de forma a com-
partilhar de forma equitativa esses custos 

  

Energia e indústria 

  

·      Para o seu planejamento e produção futuros, os setores elétrico e 
industrial deverão avaliar disponibilidades hídricas futuras dos princi-
pais rios e reservatórios, principalmente nas regiões Norte e Nordeste 

·      O setor elétrico deverá avaliar o aumento de demanda de energia 
elétrica decorrente do aumento da necessidade de refrigeração para 
minimizar impactos de ondas de calor e o aquecimento global 

·      O Governo deverá buscar parcerias com o setor industrial para 
identificar demandas por novas infraestruturas ou adaptação das exis-
tentes para fazer frente às mudanças climáticas 
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·      Capacitar, padronizar e disseminar conceitos envolvidos em adap-
tação às mudanças climáticas para a cadeia global de valor da indústria 
e agentes financeiros 

·      Novos padrões para infraestrutura dos sistemas de transmissão de 
energia elétrica resilientes aos extremos climáticos (extremos de ven-
tos, chuvas, descargas elétricas, etc.). 

Florestas e biodiversidade 

·      Todas as medidas propostas de mitigação fortalecem a resiliência 
dos ecossistemas e florestas, e são medidas adaptativas 

·      Quantificação dos riscos de perda de biodiversidade brasileira e 
desenho de estratégias de adaptação. 

Agricultura e pecuária 

  

·      Pesquisa genética para adaptação de espécies agrícolas às condi-
ções climáticas extremas projetadas para os diversos biomas brasileiros 

·      Análises de demanda de irrigação como medida adaptativa, prin-
cipalmente nas bacias que já se defrontam com escassez hídrica 

·      Apoio ao trabalho da Embrapa de mapeamento de risco climático  
e proposta de novos zoneamentos agrícolas frente a diferentes cenári-
os climáticos 

·      Informação e definição de estratégias de apoio a pequenos produ-
tores para se adaptarem às mudanças do clima 
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 ·      O papel dos Planos ABC e de restauração florestal também como 
estratégia de adaptação da agropecuária brasileira às mudanças climá-
ticas. 

Transporte e logística 

  

·      Análise de vulnerabilidade das principais rodovias pavimentadas e 
não pavimentadas frente aos eventos climáticos extremos projetados, 
principalmente chuvas intensas 

·      Análise de vulnerabilidade dos principais portos frente às proje-
ções de elevação dos níveis do mar e dela conjugada com enchentes, 
ressacas e outras condições locais 

·      Análise de vulnerabilidade das principais hidrovias frente aos 
eventos climáticos extremos projetados, principalmente chuvas inten-
sas e estiagens prolongadas 

  

Cidades e resíduos 

  

·      Capacitar estados e municípios na gestão de riscos climáticos, 
preparação de análises de vulnerabilidade e preparação de planos de 
adaptação 

·      Urbanização de favelas e de áreas urbanas mais pobres, com cons-
trução de infraestruturas e serviços, incluindo sistemas de alerta em 
áreas de risco, principalmente encostas e baixadas 

·      Proteção de estruturas próximas a áreas sujeitas a deslizamentos 
de terras e recuperação de vegetação nativa para estabilizar solos 



63

·      Implantação e melhoria de sistemas de alerta de desastres/even-
tos climáticos extremos junto às Defesas Civis 

·      Iniciativas verdes de sustentabilidade – prédios verdes/inteligen-
tes, reuso de água, captação de águas de chuva, melhoria/expansão 
dos principais troncos de drenagem urbana, pavimentos permeáveis, 
etc. 

·      Arborização e implantação de aspersores nas regiões urbanas mais 
quentes 

·      Preparar hospitais e centros de saúde para o atendimento de pro-
blemas decorrentes de ondas de calor principalmente para idosos 

·     Desenvolvimento de marco legal para uso das zonas costeiras le-
vando em conta aumento do nível do mar. 

  

Recursos Hídricos 

  

·      Planejamento e gestão de bacias devem incorporar projeções de 
run-off futuro para decisões de alocação de recursos hídricos/resolu-
ção de conflitos de uso 

·      Setores de abastecimento de água e de irrigação devem incorpo-
rar projeções de run-off futuro no seu planejamento, incluindo aumen-
to de conflitos de uso com energia elétrica e consumo industrial nas 
bacias com projeções de diminuição de oferta de água 

·      Regiões costeiras e de lagoas, principalmente com maior densida-
de populacional, devem antecipar variações de níveis desses corpos 
d'água e antecipar possíveis impactos e conflitos locais 
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·      A nível nacional (ANA) e de bacia (agências), a gestão dos diversos 
reservatórios e barragens devem internalizar projeções de variações 
hidrológicas decorrentes das mudanças do clima, com análise das im-
plicações para os principais usuários 

·      Promover a eficiência de uso da água, como redução de desperdí-
cios e vazamentos nos sistemas de abastecimento, reciclagem de águas 
residuais, captação e uso de águas de chuva 

·      Aumentar a resiliência às variações climáticas atuais, com uso de 
medidas com altos co-benefícios como conservação e recuperação cor-
pos d’água, contenção de erosão, manutenção de corredores ecológi-
cos, restauração de APPs, etc. 

  

Saúde 

·      Estabelecimento do risco de  ondas de calor à saúde e estratégias 
de redução de risco. 

·      Delimitação de áreas  urbanas do país que poderão atingir 
condições climáticas fatais para o ser humano até o final do século 
para diversos cenários de mudanças climáticas. 

XI – A segunda rodada e os próximos passos 

Já é possível, com base no material acima descrito, vislumbrar as 
grandes linhas de ação para se tirar do papel a NDC brasileira nos vári-
os setores. No entanto, a proposta de implementação da NDC, ao final 
da segunda rodada de discussão será apresentada em 3 cenários: 
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1 – Cenário literal:  a execução ipsis literis de todos compromissos se-
toriais que fazem parte do texto de 2015. Isto é, assegurar 45% de fon-
tes renováveis na matriz elétrica, incluindo as hidrelétricas; restaurar 
e reflorestar 12 milhões de hectares de vegetação em território nacio-
nal; além de acabar com o desmatamento ilegal. 

Cenários flexíveis: cumprimento das metas de redução de emissões no 
agregado em 2025 e 2030, de 37% e 43% respectivamente com ano base 
2005 (de acordo com II Comunicação Nacional) que significa limites de 
1,3 Gt e 1,2 Gt. 

 2 - Cenário ênfase AFOLU –  Concentração nas ações relacionadas 
com florestas, agricultura, mudanças do uso da terra  

 3 – Cenário Equilibrado – Esforço significativo na redução da queima 
de combustíveis fósseis, sobretudo nos transportes/mobilidade e, se-
cundariamente, geração de energia e indústria. 

Para isso, o processo em curso pelo FBMC seguirá em 2017, depois da 
COP 23, com dimensionamento de cada uma das medidas no alcance 
compatível com o cenários da NDC, um levantamento técnico do seu 
potencial específico de mitigação e de uma estimativa dos seus custos. 
Como dito acima, também haverá uma avaliação pelas lentes de adap-
tação da necessidade de aumentar a resiliência das medidas setoriais 
priorizadas.  

Também será criado um conselho curador da NDC com personalidades  
acadêmicas e científicas que farão uma primeira avaliação crítica des-
se produto com recomendações para a segunda rodada que se comple-
tar-se-á em 2018 com: 
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1 - apresentação da proposta preliminar a atores chave para apro-
fundamento técnico e político; 

2 - interlocução subnacional (governos de estado, prefeituras); 

4 - aprofundamento das consultas técnicas, em particular estimati-
vas de potencial de mitigação, custos das ações/medidas e maneiras 
de obter seu financiamento. 

3 - consulta ampliada à sociedade via internet; 

4 – Desenvolvimento das ações/medidas selecionadas para elabora-
ção de programas com definição de seus caminhos de financiamento 
e viabilização. 

Brasília, 30 de outubro 2017 

Coordenação do Fórum Brasileiro de Mudança do Clima 

Alfredo Sirkis, coordenador geral  

Natalie Unterstell, coordenadora geral adjunta 

Cassia Moraes, líder de engajamento 

Sabrina Leme, líder de engajamento 

Olivia Ainbinder, apoio jurídico 

Organizações participantes das CTs em 2017 

Apoio institucional: Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), Instituto Clima e Sociedade (iCS), Fundação AVINA 

https://docs.google.com/document/d/1FRcftD-DSviWMS6nY_XN_WoqbxtOx334Ok4UFBErAYw/edit?usp=sharing
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Anexos: 
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Composição das CTs  

Todas as CTs 358 pessoas %

Homens 203 56.70%

Mulheres 155 43.30%

Governo 109 30.45%

Privado 126 35.19%

Sociedade 102 28.49%

Academia 21 5.87%

Agricultura e Flo-
restas

76 pessoas %

Homens 37 48.68%

Mulheres 39 51.32%

Governo 21 27.63%

Privado 15 19.74%

Sociedade 37 48.68%

Academia 3 3.95%
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Energia 97 pessoas %

Mulheres 26 27%

Homens 71 73%

Governo 36 37.11%

Privado 43 44.33%

Sociedade 12 12.37%

Academia 6 6.19%

Transportes 40 pessoas %

Mulher 15 38%

Homem 25 63%

Governo 15 37.5%

Privado 14 35%

Sociedade 9 22.5%

Academia 2 5%

Indústria 36 pessoas %

Homens 20 56%

Mulheres 16 44%

Governo 5 14%

Privado 27 75%

Sociedade 2 6%
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Academia 2 6%

CT Cidades e Re-
síduos

76 pessoas %

Homens 39 51%

Mulheres 37 49%

Governo 18 24%

Privado 20 26%

Sociedade civil 33 43%

Academia 5 7%

CT Adaptação 24 pessoas %

Homens 11 46%

Mulheres 13 54%

Governo 5 21%

Privado 7 29%

Sociedade 10 42%

Academia 2 8%

Finanças 32 pessoas %

Homens 20 62.5%

Mulheres 12 37.5%

Governo 8 25%

Privado 16 50%

Sociedade 6 18.75%

Academia 2 6.25%
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Organizações, órgãos e empresas que participaram de reuniões das 
CTs, GTs e/ou workshops em 2017 

   

ABAG - Associação Brasileira do Agronegócio 

ABCM - Associação Brasileira de Carvão Mineral 

ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland 

ABEAR - Associação Brasileira das Empresas Aéreas 

ABEEÓLICA - Associação Brasileira de Energia Eólica 

ABIQUIM - Associação Brasileira da Indústria Química 

ABIVIDRO - Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de 
Vidro 

ABRACE - Associação Brasileira dos Consumidores de Energia 

ABRADEE - Associação Brasileira dos Distribuidores de Energia 

ABRAGE - Associação Brasileira das Empresas Geradoras de Energia 

ABSOLAR - Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica 

ABVE - Associação Brasileira de Veículos Elétricos 

Acende Brasil 

Longo Prazo 43 pessoas %

Homens 25 59.52 %

Mulheres 17 40.48%

Governo 16 38.10%

Privado 9 21.43%

Sociedade 13 30.95%

Academia 4 9.52%
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Agroícone 

Amyris 

ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil 

ANAMA - Associação Nacional de Municípios pelo Meio Ambiente 

ANAMA - Associação Nacional de Municípios pelo Meio Ambiente 

ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica 

ANFAVEA - Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotivos 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANP - Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

ANPTrilhos 

ANTAQ - Agência Nacional dos Transportes Aquaviários 

ANTF - Agência Nacional dos Transportes Ferroviários 

ANTP - Associação Nacional de Transportes Públicos 

ANTT - Associação Nacional de Transportes Terrestres 

APINE - Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Energia 
Elétrica 

APROBIO - Associação dos Produtores de Biodiesel do Brasil 

AVIANCA 

AZUL 

Banco do Brasil 

Banco UBS 

BID - Banco Interamericano de Desenvolvimento 

Biofilica 

BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento Social e Econômico 

Bradesco 

BRASKEM 

BVRio 

BYD Brasil 

C40 
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CAIXA 

Carta de Belém 

Casa Civil 

Catavento 

CBCS - Conselho Brasileiro de Construção Sustentável 

CDSA - Companhia de Desenvolvimento de Serviços Ambientais do Acre 

CEBDS - Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sus-
tentável 

Centro Clima/UFRJ 

CGEE - Centro de Gestão e Estudos Estratégicos 

Climate Reality 

CNA - Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

CNI - Confederação Nacional da Indústria 

CNM - Confederação Nacional dos Municípios 

CNT - Confederação Nacional do Transporte 

Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura 

CETESB - Companhia Ambiental do Estado de São Paulo 

COGEN - Associação da Indústria de Cogeração de Energia 

Fundo Verde/UFRJ 

COPPE/UFRJ - Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pes-
quisa de Engenharia 

CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz 

CPI - Climate Policy Initiative 

CUT - Central Única dos Trabalhadores 

CVM - Comissão de Valores Mobiliários 

Earth Innovation Institute 

ELETROBRAS - Centrais Elétricas Brasileiras S.A.  

EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

Enel SpA 
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Engajamundo 

Engie 

EPE - Empresa de Pesquisa Energética 

EPL - Empresa de Planejamento Logístico 

Eqao 

FAS - Fundação Amazonas Sustentável 

FBDS - Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável 

FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos 

FENAVEG - Federação Nacional das Empresas de Navegação 

FGV - Fundação Getulio Vargas 

FIEMG - Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais 

FIEP - Federação das Indústrias do Estado do Paraná 

FIESP - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos 

FIRJAN - Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro 

FMASE - Fórum de Meio Ambiente do Setor Elétrico 

FNP - Frente Nacional dos Prefeitos 

Fórum de Base Florestal 

Fórum Sucroalcooleiro 

FUNAI - Fundação Nacional do Índio 

Fundação O Boticário 

Fundação Solidaridad 

Fundo Key 

GBC Brasil 

GIP - Gestão de Interesse Público 

GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 

GOL 

GDF - Governo do Distrito Federal  

Governo do Estado do Acre 
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Governo do Estado do Amapá 

Governo do Estado do Amazonas 

Governo do Estado do Ceará 

Governo do Estado de Pernambuco 

Governo do Estado de São Paulo  

Greenpeace Brasil 

Grupo Libra 

GTA - Grupo de Trabalho Amazônico 

IABR - Instituto Aço Brasil 

IBÁ - Instituto Brasileira de Árvores 

IBAMA 

IBP - Instituto Brasileiro do Petróleo e Biocombustíveis 

IBRAM - Instituto Brasileiro de Mineração 

ICCT - International Council on Clean Transportation 

ICLEI - - Local Governments for Sustainability 

iCS - Instituto Clima e Sociedade 

IDESAM - Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da 
Amazônia 

IEC - Iniciativa Empresarial em Clima 

IEMA - Instituto de Estudos sobre Meio Ambiente 

IFC - International Finance Corporation 

IIS - Instituto Internacional de Sustentabilidade 

IMAFLORA - Instituto de Manejo e Certificação Florestal e Agrícola 

IMAP - Instituto do Meio Ambiente e de Ordenamento Territorial do Es-
tado do Amapá 

INEE - Instituto Nacional de Eficiência Energética 

Instituto Acende Brasil 

Instituto Escolhas 

Instituto Ethos 
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International Rivers 

IPAM - Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia 

IPEA - Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

ISA - Instituto Socioambiental 

Itaú Unibanco 

ITDP 

Jardim Botânico do Rio de Janeiro 

LATAM 

LLA - Ludovino Lopes Advogados 

MAN Latin America 

MAPA - Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

Marinha 

Matchmaking Brasil 

Ministério da Saúde 

MCid - Ministério das Cidades 

MCTIC - Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações 

MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

MDS - Ministério do Desenvolvimento Social 

Mercedes-Benz 

MF - Ministério da Fazenda 

Ministério da Fazenda 

MMA - Ministério do Meio Ambiente 

MME - Ministério de Minas e Energia 

MP - Ministério do Planejamento 

MRE - Ministério das Relações Exteriores 

MT - Ministério dos Transportes 

NTU - Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos 

OC - Observatório do Clima 

ONS - Operador Nacional do Sistema Elétrico 
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PBMC - Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas 

Petrobras Transporte S/A 

Prefeitura de Belo Horizonte 

Prefeitura de Campinas 

Prefeitura de Fortaleza 

Prefeitura de João Pessoa 

Prefeitura do Recife 

Prefeitura de Salvador 

Prefeitura de São Paulo 

Prefeitura do Rio de Janeiro 

Procuradoria Geral do Estado do Acre 

RAPS - Rede de Ação Política pela Sustentabilidade 

RESAMA - Rede Sul Americana para Migrações Ambientais 

Santander 

Scania 

Secretaria de Meio Ambiente de SP 

Secretaria Nacional de Portos 

Senado Federal 

SFB - Serviço Florestal Brasileiro 

Shell 

Siemens ltda 

SNIC - Sindicato Nacional da Indústria do Cimento 

SOS Mata Atlântica 

SRB - Sociedade Rural Brasileira 

STVBrasil - Sociedade Terra Viva 

Syndharma - Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima  

Ternium 

TNC - The Nature Conservancy 

Tradener Ltda  
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Tyndall Centre for Climate Change Research 

UBRABIO - União Brasileira do Biodiesel e Bioquerosene 

UBS 

UFMG - Universidade Federal de Minas Gerais 

UnB - Universidade de Brasília 

UNICA - União da Indústria de Cana-de-Açúcar 

UNOESTE - Universidade do Oeste Paulista 

USP - Universidade de São Paulo 

Vale 

Volvo Buses 

Way Carbon 

WWF - World Wildlife Fund 

WRI - World Resources Institute 

WRI Cidades - World Resources Institute Cidades 

Abreviaturas 
Para facilitar a leitura, utilizaram-se as seguintes abreviaturas ao longo 
do documento: 

● “EN” – Setor Energia 

● “IN” – Setor Indústria 

● “FB” – Setor Florestas e Biodiversidade  

● “AP” – Setor Agricultura e Pecuária 

● “TP” – Setor Transportes  

● “CR” – Setor Cidades e Resíduos 

● “EW” – Setor Economy wide 

● Grupo EN_IN – Grupo de participantes da 1ª conferência de deci-
são 

● Grupo FB_AP – Grupo de participantes da 2ª conferência de deci-
são 
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● Grupo TP_CR – Grupo de participantes da 3ª conferência de deci-
são 

● Grupo estratégico – Grupo de participantes da 4ª conferência de 
decisão 

Códigos das medidas para NDC 

Medidas Descrição

EN.1+ EN.
11+IN.8 Aumentar o nível de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA até 2030. 

EN.2 Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA por fontes renováveis #

EN.3+IN.9
Desenvolver a indústria de veículos com diferentes níveis de ELETRIFICAÇÃO. 
#

EN.4
Implantar grande infraestrutura de smart grid para geração distribuída, ope-
ração de eletromobilidade e abastecimento de veículos elétricos. #

EN.6 Expandir a produção de energias EÓLICA e SOLAR. #

EN.8
Expandir e Repotenciar as HIDRELÉTRICAS para aumentar rendimento, capaci-
dade de geração na ponta e a  adaptação. 

EN.9 Ampliar a produção de BIOCOMBUSTÍVEIS. #

EN.13
Difundir o uso de BIOGÁS como fonte energética e solução de tratamento de 
resíduos e efluentes. #

EN.14
Fomentar o reflorestamento em escala industrial como base para geração 
TERMELÉTRICA #

EN.15+EN.17 Garantir o atendimento à PONTA em função da expansão de fontes variáveis.

EN.16 Aumentar a participação de fontes renováveis em SISTEMAS ISOLADOS.

IN.6
Desenvolver linhas de crédito para PMEs para acesso à projetos de EFICIÊNCIA 
energética.

IN.7 Incentivar Combustíveis Sólidos Recuperados (CSR).

IN.10 Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS.  #

FB.1 Combate ao desmatamento por meio de mais comando-e-controle. 

FB.3
Combater a grilagem por meio da destinação de terras públicas devolutas em 
áreas já estudadas e/ou de prioridade imediata.

FB.4 Precificar o carbono florestal.
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FB.5 Ampliar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA).

FB.6
Premiação fiscal a estados e municípios que reduzirem desmatamento ou au-
mentarem a cobertura florestal.

FB.7 Expansão do plantio de florestas comerciais. #

FB.8 Expansão do plantio de florestas nativas (restauração).

FB.9 Manejar o fogo e minimizar as queimadas e incêndios florestais. 

AP.4 Intensificação da pecuária.

AP.6 Introduzir critérios de descarbonização no Plano Safra.

AP.7 Ampliar e atualizar o Plano ABC para o período 2020-2030.

TR.1+TR.3
Otimização da matriz de transportes de carga com o aumento da participação 
dos modais hidroviário e ferroviário. Construção de plataformas MULTIMODAIS.

TR.2
Implementação de SISTEMAS INTELIGENTES de transportes  e aumentar a efi-
ciência da operação de logística.

TR.5 Expandir malha FERROVIÁRIA.

TR.8 ELETRIFICAÇÃO FERROVIÁRIA em novos empreendimentos de infraestrutura.

TR.11 Incentivar o uso de BIOCOMBUSTÍVEIS e COMBUSTÍVEIS mais limpos. #

TR.12
Criar mecanismos de diferenciação tributária para o uso de MODAIS de trans-
porte de menor emissão de carbono.

TR.13+TR.15 Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS. #

TR.14
Fomentar BIOQUEROSENE de AVIAÇÃO e maior eficiência no consumo de com-
bustíveis. 

TR.16Rev
Implantar infraestrutura de smart grid para geração distribuída, operação de 
eletromobilidade e abastecimento de veículos elétricos. #

CR.2Rev
Estímulo à compostagem da fração orgânica dos RSU segregada na fonte, seja 
por domicílios/grandes geradores   

CR.7 a 10
Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica e a eficiência energética em 
edifícios públicos e privados. #

CR.11
Iluminação Pública Manutenção e Retrofit de lâmpadas de semáforos por LED. 
*

CR.12
Mobilidade Urbana Planejamento do tráfego de modo a inibir transporte indi-
vidual em áreas de alta densidade. 

CR.13
Mobilidade Urbana Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte 
público.*

CR.14+CR.15
Mobilidade Urbana Ampla difusão de infraestrutura de transporte ativo (ciclo-
viária, calçada).

CR.16+CR.17
Mobilidade Urbana Expansão das linhas do metrô em cidades que já contam 
com essa modalidade. Mobilidade Urbana Construção de sistemas BRTs.
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Tabela 12 

CR.23+CR.24
Mobilidade Urbana Mudar a matriz energética do transporte individual urbano. 
Mobilidade Urbana Mudança da matriz energética do transporte coletivo (uso 
de biocombustíveis e eletrificação).

CR Nova

Aproveitamento energético de biogás gerado em aterros sanitários/no trata-
mento da fase sólida e líquida em ETEs/biodigestores de RSU/ codigestão de 
resíduos e/ou efluentes, para geração de energia elétrica, gás para injeção na 
rede e/ou combustível veicular. #

EW.1 Taxa de carbono.

EW.2 Eliminação de subsídios a combustíveis fósseis.

EW.3 Desenvolvimento de Mercados de Carbono.

EW.4 Precificação positiva.
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Rankings das medidas de mitigação

Medidas

C1 - 

Potencial 
de mitiga-

ção

C2 - Compatibilida-

de com estratégia 
de longo prazo

C3 - 

Impacto 
social

C4 - 

Impacto 
ambiental 

local

Benefício 

pesos estra-
tégicos 

 
 
 

C5 - Plausibili-

dade do custo 
económico

C6 - Viabilida-

de político-
institucional

Fazibilidade 

pesos estra-
tégicos 

 

Pontuação 

global 

pesos estraté-
gicos

EN.1+EN.
11+IN.8 125 150 125 125 133 125 125 125 131

CR 13 125 150 150 125 137 125 75 109 129

CR 7 a 10 125 150 150 125 137 125 50 101 127

EN.2 125 150 125 125 133 100 125 108 126

CR 2 150 150 150 125 146 75 75 75 126

TR 1+3 150 150 125 75 133 75 75 75 117

CR Nova 150 150 150 125 146 50 25 42 117

TR 11 150 125 125 75 125 100 75 92 116

FB.3 150 150 100 150 142 125 -125 45 115

EN.6 125 125 100 100 117 100 125 108 114

FB.5 150 125 100 150 134 50 75 58 113

AP.7 125 100 75 125 109 150 50 118 111

FB.9 125 125 100 150 125 75 75 75 111

FB.1 150 150 100 150 142 75 -75 27 110

TR 2 100 125 125 100 112 100 100 100 109

FB.7 125 125 75 75 108 125 75 109 109

CR 12 100 150 125 125 124 125 -75 61 107

EN.14 125 125 125 100 121 75 50 67 106

CR 14+15 100 125 150 125 120 50 100 66 105

TR 5 125 125 125 75 117 75 75 75 105

IN.10 125 125 100 125 121 100 -50 52 102

AP.4 125 100 100 75 105 100 75 92 101

AP.6 125 125 50 125 113 125 -50 69 100

EN.9 125 125 100 75 113 75 50 67 100
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O ranking geral segundo a pontuação dada pelos membros de CTs em 
2017 e mostrada acima indica que, considerando todos os critérios, as 
seguintes medidas sobressaem: 

  

1. Aumentar o nível de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA até 2030.  

2. AMPLA DIFUSÃO DE FAIXAS EXCLUSIVAS para transporte público. 

CR 23+24 150 150 100 125 138 -50 75 -10 96

FB.8 150 125 100 150 134 -50 100 -2 96

EN.8 125 125 75 75 108 125 -75 61 95

EN.15+17 100 150 75 0 95 100 75 92 94

CR 17+16 150 150 150 75 138 -75 100 -19 94

CR 11 75 100 125 50 87 125 75 109 93

EN.16 75 100 150 150 108 100 -75 44 90

EN.13 100 125 100 100 108 75 -50 35 88

EN.4 75 125 100 125 103 50 0 34 84

FB.4 100 100 75 100 96 100 -50 52 84

EN.3+IN.9 125 125 0 125 104 75 -75 27 83

IN.7 100 100 100 100 100 100 -100 36 82

IN.6 125 100 75 75 100 75 -50 35 82

TR 13+15 100 125 100 125 112 -50 0 -34 71

TR 16 100 150 100 100 116 -50 -50 -50 70

FB.6 100 100 75 100 96 -50 25 -26 62

TR 14 100 125 125 0 95 -75 75 -27 61

TR 8 75 100 75 75 83 25 -50 1 60

TR 12 75 100 25 0 62 0 -50 -16 40

Pesos estra-
tégicos 25% 23% 12% 12% 72% 19% 9% 28%
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3. Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica e a eficiência 
energética em edificações.  

4. Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA por fontes renováveis 

5. Estímulo à COMPOSTAGEM da fração orgânica dos RSU segregada 
na fonte 

6. OTIMIZAÇÃO DA MATRIZ DE TRANSPORTE DE CARGA com o aumen-
to da participação dos modais hidroviário e ferroviário e Cons-
trução de plataformas logísticas MULTIMODAIS. 

7. APROVEITAMENTO ENERGÉTICO DE BIOGÁS gerado em aterros sa-
nitários  

8. incentivar o uso de biocombustíveis e combustíveis mais limpos 

9. COMBATER A GRILAGEM via Destinação de terras públicas em 
áreas já estudadas e/ou de prioridade imediata. 

10. Expandir a produção de energias EÓLICA e SOLAR.  

Em termos de benefícios, as seguintes medidas se destacam (em or-
dem):  

1. Estímulo à COMPOSTAGEM da fração orgânica dos RSU segregada 
na fonte 

2. Aproveitamento energético de biogás gerado em aterros sanitá-
rios  

3. Combater a grilagem via destinação de terras públicas em áreas 
já estudadas e/ou de prioridade imediata.  

4. Comando e controle do desmatamento 

5. Uso de biocombustíveis e eletrificação do transporte individual 
urbano e do transporte coletivo  

6. Ampliar capacidade do transporte público: Expansão das linhas 
dos metrôs existentes e Construção de sistemas BRTs.  

7. Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte público.  
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8. Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica nas cidades e a 
eficiência energética em edificações.   

9. Ampliar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais 
(PSA) 

10. Expansão da restauração florestal   

Em termos de fazibilidade ou viabilidade, as seguintes medidas se 
destacam (em ordem):  

1. Aumentar o nível de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA até 2030.  

2. Ampliar e atualizar o Plano ABC para o período 2020-2030.  

3. Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte público.  

4. Expansão do plantio de florestas comerciais.  

5. Iluminação pública - Manutenção e Retrofit de lâmpadas de se-
máforos por LED  

6. Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA por fontes renováveis 

7. Expandir a produção de energias EÓLICA e SOLAR.  

8. Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica nas cidades e a 
eficiência energética em edificações.  

9. Implementar SISTEMAS INTELIGENTES de transportes e aumentar 
a eficiência da operação de logística.  

10. incentivar o uso de biocombustíveis e combustíveis mais limpos 

Sequenciamento 

Para organizar a estratégia de implementação da NDC brasileira, é es-
sencial o sequenciamento das medidas. Para isso, as medidas identifi-
cadas como chave para a NDC em quatro categorias: 

• “Pérolas” — medidas muito benéficas e com elevada fazibilidade; 
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• “Ostras” — medidas muito benéficas, mas de implementação mais di-
fícil devido ao seu elevado custo e/ou ao elevado esforço que a sua 
implementação requer; 

• “Pães com manteiga” — medidas pouco benéficas, mas de fácil im-
plementação; podem ser complementos importantes de outras políti-
cas e ser interessantes para obter resultados de curto prazo;  

• “Elefantes Brancos” — medidas pouco exequíveis e pouco benéficas; 
não devem ser implementadas por consumirem recursos e exigirem 
esforços que serão muito mais benéficos se utilizados na implemen-
tação de medidas com prioridade mais elevada. 

Quanto ao sequenciamento estratégico, começar-se-ia por medidas 
"pérolas" no quadrante direito superior, com ALTO benefício e ALTA via-
bilidade, tais como:  

Medidas

EN.1+EN.11+IN.8 
(5.1) Aumentar o nível de EFICIÊNCIA ENERGÉTICA até 2030. 

AP.7 (2.1) Ampliar e atualizar o Plano ABC para o período 2020-2030.

EN.6      (5.2) Expandir a produção de energias EÓLICA e SOLAR. #

EN.2      (5.2) Aumentar a GERAÇÃO DISTRIBUÍDA por fontes renováveis #

FB.7  (1.5) Expansão do plantio de florestas comerciais. #
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Na seção I.I, consideramos as oportunidades imediatas de implementa-
ção dessas “pérolas" no rol de Ações de Curto Prazo. A medida de “Fai-
xas exclusivas para transporte público", por exemplo, é uma das que já 
ocorre em diferentes municípios e que pode ser largamente difundida, 
imediatamente, com esforço coordenado e mais incentivos para tal. 
Portanto, a estratégia apresentada faz um link claro entre as pérolas 
para NDC e as ações e regulações necessárias no curto prazo.   

Depois ou em paralelo às pérolas, recomenda-se aproveitar as oportu-
nidades "pão com manteiga", isto é, medidas com menor benefício mas 
fácil execução.No  caso, enquadra-se apenas a medida CR 11 - Ilumina-
ção Pública Manutenção e Retrofit de lâmpadas de semáforos por LED. 
Esta também está capturada nas Ações de Curto Prazo, por sua clara 
ligação o PPI de Iluminação Pública em curso. 

As medidas de alto benefício mas difícil execução devem receber aten-
ção especial quanto à remoção de barreiras no curto prazo, para que 
de "ostras" se tornem "pérolas". Em especial, as medidas “ostras” que 
se encontram mais próximas ao quadrante das “pérolas" deveriam ser 
objeto de atenção mais imediatamente, pois seu nível de viabilidade é 
mais alto que as demais. Enquadram-se nesta categoria um grande 
conjunto de medidas, tais como:  

CR 13 (4.1.1) Mobilidade Urbana Ampla difusão de faixas exclusivas para transporte 
público.*

CR 7 a 10 (4.3.1) Fomentar a geração distribuída solar fotovoltaica e a eficiência energética em 
edifícios públicos e privados. #

Medidas

TR 2     (3.3)
Implementação de SISTEMAS INTELIGENTES de transportes  e aumentar a 
eficiência da operação de logística.

TR 11   (3.2) Incentivar o uso de BIOCOMBUSTÍVEIS e COMBUSTÍVEIS mais limpos. #

AP.4 (2.2) Intensificação da pecuária.

CR 2    (4.2.1) # Estímulo à compostagem da fração orgânica dos RSU segregada na fon-
te, seja por domicílios/grandes geradores   

TR 1+3 (3.1)
Otimização da matriz de transportes de carga com o aumento da parti-
cipação dos modais hidroviário e ferroviário. Construção de plataformas 
logísticas MULTIMODAIS.

FB.9  (1.3) Manejar o fogo e minimizar as queimadas e incêndios florestais. 
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Já medidas que têm difícil viabilização e proporcionam pouco benefí-
cio seriam deixadas para momento posterior em relação às demais. Es-
pecial cuidado, no entanto, deve ser tomado para que essa avaliação 
seja considerada de modo dinâmico, isto é, tomando em conta que as 
características ora de dificuldade e de baixo benefício podem vir a 
mudar no futuro próximo. 

Dois exemplos de “elefantes brancos” são as medidas TR 8 - Eletrifica-
ção ferroviária, que carece de avaliação e incorporação nas atuais con-
cessões, e TR 14 - Bioquerosene de aviação. Esta última não deixa de 
ser uma medida interessante e que está em fase de desenvolvimento 
tecnológico pelo setor. No entanto, não se configurou, neste exercício, 
como prioridade imediata em termos de sequenciamento, quando 
comparada a outras oportunidades existentes. O setor de aviação civil, 
no entanto, poderá levá-la a cabo, a seu critério.  

Processo de trabalho 

Composição das Câmaras Temáticas em 2017 por gênero e segmento 

Fase Compilação de Medidas 

TR 5     (3.4) Expandir malha FERROVIÁRIA.

AP.6 (2.3) Introduzir critérios de descarbonização no Plano Safra.

EN.9 Biocombustíveis Ampliar a produção de BIOCOMBUSTÍVEIS. #

EN.14    (5.3) #
Fomentar o reflorestamento em escala industrial como base para gera-
ção TERMELÉTRICA #

CR 12 (4.1.2) Mobilidade Urbana Planejamento do tráfego de modo a inibir transporte 
individual em áreas de alta densidade. 

CR 14+15 (4.1.3) Mobilidade Urbana Ampla difusão de infraestrutura de transporte ativo 
(cicloviária, calçada).

EN.8     (5.4) Expandir e Repotenciar as HIDRELÉTRICAS para aumentar rendimento, 
capacidade de geração na ponta e a  adaptação. 

FB.5  (1.2) Ampliar os mecanismos de pagamento por serviços ambientais (PSA).

IN.10  ? Aumentar a eficiência energética de novos VEÍCULOS.  #

https://forumbrasilclima.files.wordpress.com/2017/02/composic3a7c3a3o-das-cc3a2maras-temc3a1ticas-do-fbmc-2017.pdf
https://drive.google.com/open?id=0B75nVcZv6mcHMkhBWFZkNXJGa28
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Fase Compactação de Medidas 

Fase de Avaliação Multi-Critério (Relatório de BANA Consulting para 
FBMC) 

Estimativas de emissões brasileiras, 2016 
Fonte: SEEG.  

Emissões Líquidas  brasileiras em 2016, em ton. Co2 eq:  

(Com desconto do sequestro de carbono por florestas em unidades de 
conservação e terras indígenas, segundo metodologia das Comunica-
ções Brasileiras à UNFCCC) 

Evolução das emissões líquidas brasileiras:  

423.477.076 Energia

499.347.537 Agropecuária

638.032.832 Mudança de Uso da Terra e Floresta

95.574.731 Processos Industriais

91.971.998 Resíduos

1.748.404.174 Total

https://drive.google.com/open?id=0B75nVcZv6mcHM042V3NSSWpqSDg
http://www.apple.com
http://SEEG
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Evolução de emissões líquidas: 

 

Emissões Brutas 2016, em ton. Co2 eq.  
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Evolução das emissões brutas brasileiras:  

 

Fonte: http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission

423.477.076 Energia

499.347.537 Agropecuária

1.167.484.337 Mudança de Uso da Terra e Floresta

95.574.731 Processos Industriais

91.971.998 Resíduos

2.277.855.679 Total

http://plataforma.seeg.eco.br/total_emission

