
 

Reunião de Coordenadores das CTs 

Data: 28 de fevereiro de 2018 

Local: Hotel Manhattan Plaza - Brasília 
  
Objetivos: Apresentação e discussão da estratégia de atuação do FBMC para 2018 e             
discussão sobre convocação de novas reuniões das CTs, de acordo com suas demandas e              
necessidades. 
  
Agenda: 

- Informes 
- Apresentação e discussão da estratégia de atuação do FBMC para 2018 
- Agenda de trabalho da CT 8 - Visão de Longo Prazo 
- Consulta Pública 
- Discussão sobre as demandas e necessidades das CTs 
  
Resumo das apresentações: 
  
Programação do FBMC para 2018 (Alfredo Sirkis): 
  
1)     2a rodada de revisão da Proposta Preliminar para a Implementação da NDC 

● Pontos de divergência: 
›          Carbono Florestal (créditos de carbono) 
›          Hidrelétricas 
›          Biocombustíveis x Eletrificação 

  
2)     Reuniões Bilaterais com Ministérios e representantes da sociedade civil 
 
3)     Reunião de Alto Nível em parceria com a FBDS 
Objetivo: permitir que a Proposta Inicial passe pelo crivo do maior número possível de quadros               
com intensa participação no tema nos últimos 30 anos. Reunião colegiada no âmbito             
não-governamental com personalidades sênior na questão climática, no Brasil, que vêm           
participando no tema desde os anos 90. Inclui ex-ministros, membros de equipes negociadoras,             



 

dirigentes de ONGs e acadêmicos que não tenham participado diretamente do processo de             
discussão nas CTs do FBMC e dos quatro workshops de análise multicritérios realizados, entre              
março e outubro de 2017, da mesma forma como foi em Bonn em 2017. 
  
4) Workshops Instrumentos Econômicos 
No processo de avaliação da coordenação do FBMC da primeira rodada de discussão             
identificou-se como insuficiente o resultado do Workshop 4 que tratou das medidas de pano de               
fundo “ao largo da economia”. Uma definição em relação aos mecanismos de            
taxação/precificação de carbono, mercados de carbono, eliminação de subsídios para          
combustíveis fósseis e precificação positiva do menos-carbono é absolutamente necessária          
para um roadmap consistente de implementação da NDC brasileira. 

a. Workshop 1: Tributação de baixo carbono (taxação e eliminação de          
subsídios carbono intensivos) (Previsto para o dia 01/03, em Brasília): a discussão            
dar-se-á em cima de uma proposta concreta de taxação do carbono com uma             
compensação integral mediante a redução do PIS/CONFINS. Também será discutida          
uma revisão geral de alíquotas tendo como critério a intensidade de carbono. Além             
disso, no tocante aos subsídios a discussão dar-se-á com base em um levantamento             
inventariando, como o objetivo de produzir uma proposta, realista, para sua gradual            
eliminação, escalonada no tempo e com compensações sociais. 

b. Workshop 2: Mercado brasileiro de carbono e precificação (Previsto para o           
dia 09/03, em Brasília): a discussão inicia-se em cima da perspectiva do Brasil de criar               
um mercado nacional e, na sequencia, subnacionais, objetivando a definição dos           
principais parâmetros e passos necessários a sua efetivação. Em seguida, discutir-se-á           
acerca de modalidades de precificação e seus objetivos, analisando o inventario da            
progressão da precificação de carbono nas empresas e na sequencia a questão da             
precificação positiva. Por fim se discutirá sobre fundo garantidor, objetivando propor           
iniciativas e ações em diversos âmbitos que façam avançar a precificação do            
menos-carbono contribuindo assim para a costura de um pano de fundo econômico            
favorável à descarbonização. 

5) Visão de Longo Prazo 
Debate acerca do plano de trabalho feito em parceria com a European Climate Foundation              
(ECF) e Instituto Clima e Sociedade (ICS) para apresentação de uma Estratégia de Longo              
Prazo (ELP), no qual será formulada uma proposta inicial de Estratégia de Longo Prazo (ELP)               
a ser apresentada na a COP 24, em Katowice. 

● 1º reunião da CTLP (27/02): meta para carbono neutro, 2060 como meta, ligação com              
ODS, apresentar cenários mais disruptivos, 



 

● Previsão para mais algumas reuniões 
○ Participação na reunião de alto nível 

 
6)     Reunião sobre adaptação 
O FBMC precisará, em 2018, dar passos maiores na adaptação cuja Câmara Temática iniciou              
seu trabalho após as demais. Os tópicos a serem discutidos incluem áreas de risco, habitação,               
infraestrutura básica, especialmente nas áreas de saneamento e transportes. Além das           
questões de adaptação setoriais – migração de culturas, novas sementes, planos de alerta de              
desastres naturais, requalificação das infraestruturas urbanas, litorâneas e ribeirinhas, etc--          
será necessário tratar da saúde, segurança alimentar, proteção da biodiversidade e sistemas            
de monitoramento de impactos em escala nacional e internacional. 
  
7)     Relação com a esfera subnacional inicialmente com: 
·         São Paulo 
·         Amazonas 
·         Mato Grosso 
·         Pernambuco 
- Cabe uma NDC e/ou metas estaduais? 
  

Resumo dos comentários: 

● Sugestão de fazer reuniões para dialogar com candidatos e organizações políticas 
o O FBMC vai avaliar, mas cogita ao menos entregar recomendações em mãos            
para candidatos às eleições 2018 

● Incluir questões de longo prazo e adaptação nas discussões do setor AFOLU 
o Foi reforçado que a maior parcela das emissões do setor agrícola vem da             
pecuária, e que instrumentos financeiros/sociais podem ser usados para precificar esse           
impacto 

● Importância de incluir atores subnacionais 
o Sugestão do grupo: O FBMC deveria considerar também o nível municipal,           
engajando-se com o Fórum dos Prefeitos, C40 e outros grupos 
o Contraponto: em termos de cumprimento o estado é uma esfera importante 
o Ter cuidado com a “proliferação” de estruturas subnacionais que não sejam           
eficazes. Talvez pudesse puxar mais para questões setoriais 

● Ciclo de revisão da NDC 



 

o Alguns membros mencionaram os diálogos de Talanoa e revisão em 2023, mas            
houve também apoio à proposta do FBMC de sugerir que o Brasil defenda a revisão em                
2020 
o Sugestão: Reforçar os diálogos de Talanoa em nível nacional 

● Adaptação 
o 6 Temas transversais que deveriam ser abordados: recursos hídricos, cidades,          
desastres naturais, zona costeira, infraestruturas críticas, agricultura 
o Problema na área de transportes: impactos climáticos nas rodovias 
o Mudança de alguns critérios em relação a governança: dimensionamento de          
projetos de infraestrutura 

● Questão: Em qual CT podemos trabalhar questões ligadas a mudanças de           
comportamento (behavior change) - exemplos: consumo de carne, transportes e          
mobilidade, etc. 

● BNDES: Mapeamento de fontes de recurso para financiar a questão climática 
o Fundos não-reembolsáveis para adaptação 
o Uso de critérios ambientais/climáticos para financiamento 

● Instrumentos de planejamento: PPA 
● Indústria 

o Abiquibim: Metas de redução da intensidade de carbono 
o Discutir melhor siderurgia, cimento e concreto – estratégias/metas de redução de           
emissões em intensidade de carbono 
o CNI trabalho com MDIC: Lançando documento de proposição de implementação          
da NDC na indústria: trabalhar em 3 pontos específicos: financiamento climático           
(mapeamento e capacitação do setor), adaptação e mitigação, e precificação de           
carbono. 
o Existe um pensamento estratégico nessas áreas? Sugestão de trabalho em          
conjunto com a CTLP 
o Cimento - roadmap tecnologico. Estudo para ver o que há disponível e como             
setor se vê até 2050. 
o Em qual nível queremos que nossa indústria se descarbonize? O que queremos            
para a nossa indústria em termos de descarbonização? 
o Indústria química: questão de Petrobras em relação a qualidade de gás:           
relaxamento em certos padrões de qualidade do gás para poder absorver com mais             
facilidade o gás do pré sal. Isso prejudica a indústria química, que precisa da garantia               
do gás dentro de determinados padrões - pleito que o FBMC vai apoiar 
o Siderúrgica: substituir o carvão por hidrogênio (como na Alemanha) 
o Renovabio: Como FBMC vai se envolver nessa discussão? 

Está em regulamentação, começando pelo etanol.  



 

➔ Resposta Sirkis: Renovabio entrou como ação de curto prazo na discussão do            
FBMC. Importante em 2018: discussão sobre o que pode ser feito e sobre             
determinadas metas realistas em termos de intensidade de carbono para a           
indústria assumir. 

● Precificação: emissões, poder de compra e competitividade 
o Como o brasileiro vai ser afetado com uma eventual precificação?  
o 2ª parte do PMR: o impacto da economia como um todo 

● Transportes 
o Temas principais tratados pela CT 3: eficientização energética e modais 
o Tratar transversalmente transportes com a GT de mobilidade urbana da CT de            
cidades 
o Biocombustíveis e eletrificação: todas as propostas que abordam combustíveis,         
como as propostas do Renovabio, trazem apenas o viés do gerador/produtor, mas não             
do transportador (setor empresarial e de autônomos que serão afetados) 

➔ Soluções: aumentar uma diversidade de modais (não ficar com sobrecarga em           
caminhões) e melhorar o cenário para transporte rodoviário (melhoria das          
estradas). Eficiência energética dos combustíveis. Melhoria do operador. Tratar         
da questão da Cide. 

o Aviação: reduzir custo e qual é a relação de impacto ambiental. Mas realidade é              
um pouco diferente dos transportes terrestres: frota moderna, grandes índices de           
eficiência operacional, mas temos deficiência do espaço aéreo.  

➔ Eficiência energética na aviação não é um case. Nos próximos 40/50 anos não             
há nenhum vislumbre de eletrificação pois não há capacidade para acúmulo de            
energias em baterias 

➔ Única saída: Biocombustível. Enquanto outros setores diminuem as emissões, o          
setor de aviação continua aumentando. 

➔ Corsia: A partir de 2020 começa a vigorar. Na CT1 teve um GT para analisar               
questão do Brasil no Corsia. Prevê alguns milhões que poderiam ser captados            
para projetos que ao mesmo tempo absorvessem de imediato carbono através           
de reflorestamento e que servissem para biocombustíveis (bioquerosene).  

➔ Dificuldade: divergência dentro do FBMC sobre essa questão. FBMC não expôs           
sua posição, mas entendeu que houve uma posição majoritária de que devemos            
nos capacitar para pegar esses recursos. 

➔ Pensar em outras formas além do Corsia 
 
 
 
  



 

Deliberações e Encaminhamentos 
 
Próximos passos: 

● Março: compartilhamento das contribuições da Consulta Pública > coordenadores 
verificarão a necessidade de reabertura das discussões 

● Abril: reuniões das CTs de adaptação e longo prazo 
● Agendamento de reuniões regulares das CTs (presenciais ou via webinar)  

 
 
Lista de presença:   
 

Nome Instituição 

Alfredo Sirkis FBMC 

André Nahur WWF Brasil 

Branca Americano IIS/FBMC 

Cassia Moraes FBMC 

Daniela Cassel WRI Brasil 

Eduardo Canina WWF Brasil 

Gustavo Mozzer Embrapa 

Manuella Cantalice FBMC 

Marcelo Furtado Coalizão 

Marcos Cantarino CNI  

Olivia Ainbinder FBMC 

Patricia Boson CNT 

Pedro R. Scorza CNT/ABEAR/GOL 

Rafael Stein BNDES 



 

Sergio Margulis IIS/FBMC 

 
 
Remotamente (via Zoom): 
 

Carolina F. Mariani  EPE 

Cristiane Coelho EPE 

Jeferson B. Soares EPE 

Luciano Oliveira EPE 

Thiago Barral  EPE 

 
 
 
 
 
 


