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Ciência,  Climate Policy e Climate Politics

a) A migração do debate científico e setorial de clima para o debate de policy e de  
politics. Quais são os novos atores sociais, políticos e econômicos que surgiram com 
a agenda do clima e como eles influenciam as políticas nacionais e internacionais?

b) O que o mundo espera do Brasil na agenda do clima e o que o Brasil espera de si 
próprio nesta agenda? Quem ganha e quem perde, no curto e longo prazo, com uma 
agenda ambiciosa de clima no Brasil? Qual a importância do tema climático na 
inserção internacional do Brasil, acesso a mercados internacionais e atração de 
investimentos?

c) O que podemos esperar do G7, G20 e  COP de Clima?  Como a agenda climática 
influencia a agenda geopolítica global? 



a. Ciência, Policy x 
Politics: Atores 
políticos



Evidência científica incontestável  – anos 1960s
Campanhas negacionistas – 1980s - petroleiras 

Politização da ciência climática 19902/2000s

UNFCCC- Protocolo Kyoto – Acordo Paris
Políticas públicas nacionais/internacionais/ setoriais
Espaços de governança institucionais

Estoura bolha climática/ambiental

Caminhos da política 
pública/institucional climática

NOVAS FORMAS DE MOBILIZAÇÃO 

POLÍTICA / NOVOS ATORES SOCIAIS 

● JUSTIÇA CLIMÁTICA  (direitos humanos e 

mobilização de baixo para cima)

● JOVENS (Friday´s for Future, Sunrise, 

Extinction Rebellion)

● Investidores/acionistas (%;  Fundos de 

Pensão,  BlackRock, ExxonMobil –composição 

conselho/BNParaiba lobby, FDTB/ Bancos 
Centrais)

● Judiciário / Litigância climática 

(Urgenda/Holanda/25% - 2020, Alemanha 

NDC/ 55% 2030, Shell 45% 2030, Fundo Clima,  

NDC Brasileira. 

● Economia Verde/Recuperação 

Verde/  (EU,  USA, G7, G20, etc) 

Ciência como pilar  



GEOPOLÍTICA 
CLIMÁTICA



2021 – ano chave para Mudanças Climáticas
G7 – G20 - COP26 

● Presidência: UK + Italy

● Covid – New Green Deals / Recuperação Verde – estímulos fiscais

● Outros encontros: UN Food Summit / CoP Biodiversidade 

● Biden - Liderança USA – Climate Leadership Meeting /Abril

● US – China ??



G20 (Bolsonaro não foi) – Outubro
- Crises (covid e clima)
- Finanças para o desenvolvimento sustentável
- Infra estrutura sustentável 

G7  (sem a presença do Brasil)

- reforço 1.5 graus
- fim financiamento externo carvão
- finança climática (multilateral, bilateral e privada) 
- regras de transparência investimentos 
- preocupação desmatamento floresta tropical
- comercio e meio ambiente   / cadeias sustestáveis



c. Geopolítica do Clima



Temas centrais COP 26

● Global Stock Taking – revisão NDCs

● Artigo 6 – mercado de carbono / dupla contagem

● Regras transparência  (time framers NDC) 

● Long Term Goals – 2050



O Brasil na agenda de clima: 
oportunidades e desafios



O Brasil é o quinto maior emissor do mundo (2018)



O que o mundo quer do Brasil? Que oportunidades se vê?

● Coerência histórica –Protagonismo nacional e internacional  1992 – 2019

● Fim do desmatamento Amazônia

● Liderança regional &  países em desenvolvimento

● Integração global baseada em desenvolvimento sustentável / produtos baixo carbono

● Oportunidades de investimentos (bioeconomia, hidrogênio verde, solar, eficiência energética, infraestrutura verde, carros 
elétricos, produtos florestais, etc, etc, etc)

● Mercado de Carbono

● Participação cooperativa COP 26



O que o Brasil quer da agenda climática?

● Que “Brasil”??

Governo Bolsonaro:  $$$ , não interferência,  comércio, reconhecimento 

O resto do Brasil (consensus em construção) :  assumir nossa identidade com uma “nação soberana 

verde”; fim do desmatamento da Amazônia; proteção população indígena/quilombola;  fim das diversas 

ilegalidades na Amazônia ; empregos verdes; bioeconomia;  visão de um modelo de desenvolvimento 

baseado economia de baixo carbono/ “Green Deal a Brasileira” ;  acesso a mercados internacionais e 

investimento;  liderança internacional nesta agenda - Eleição 2022



Agendas de Pesquisa

● Quais os atores nacionais que direta ou indiretamente influenciam as políticas climáticas 

brasileiras e como eles atuam?

● Como os partidos políticos brasileiros tem (ou não) se apropriado e se engajado no debate 

climático?

● Quais os grupos de interesse preocupados com o desmatamento na Amazônia e por quê? 

Como eles têm influenciado o debate político nos Estados da Amazônia? 

● Como o debate sobre desmatamento e ilegalidades na Amazônia influencia o debate sobre 

soberania nacional?

● Qual a capacidade de inserção do Brasil na geopolítica global sem que tenhamos uma 

política socioambiental e climática sólida? 

● Quais setores econômicos ganhariam com uma política climática mais ambiciosa. 
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