
Mudança Climática: Importancia de iniciativas sub-nacionais

Prof. Suzana Kahn

Vice Diretora COPPE/UFRJ

Coordenadora Fundo Verde UFRJ 

Julho/ 2021



1800 Gt CO2 
2000-2100

Climate
impacts

Emission

Concentration

Radiative
Forcing

Temperature

450 ppm

2oC

18 Gt  CO2/ano 
Global emission presently = 40-45 Gt CO2/ano

Conference of Parties (COPs)
COP3 - Quioto
COP15 - Copenhague
COP21- Paris – Colective Effort in GHG Reduction

O que determina as 
Convenções : 
Negociação 

Internacional UNFCCC

Science has been behind every major
development creation of the climate
regime, dating back to the IPCC first
assessment report that set the stage for the
negotiation for the UNFCCC itself

2oC Target 



Ação local
Regiões com maior risco em relação ao aumento do nível do mar 
Custo elevado de ADAPTAÇÃO



Ação Local 
Cidades mais vulneráveis às mudanças climáticas na América Latina
Custo elevado de ADAPTAÇÃO 

Fonte: PBMC,2015
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(*) Ameaça Hidrológica inclui enchentes, enxurradas, tempestades e deslizamentos de terra

Ameaça

Ação Local
Risco elevado de perdas socioeconômicas e de mortalidade devidas a perigos naturais no Brasil.

Custo elevado de ADAPTAÇÃO
Fonte: modificado de World Bank (2005)



Medidas de Mitigação 

• Energia : Geração e Consumo ( transporte, 
edificações e equipamentos )

• Resíduos

• Processos Industriais

• Agricultura e mudança no uso do solo 

Medidas de Adaptação

• Infraestrutura e arquitetura urbana 

• Proteção de barreiras naturais 

• Parques fluviais e melhoria de 
drenagem 

• Reuso e conservação de água 

• Planejar uso do solo 

• Sistemas de alerta e planos de 
contingência 
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População mundial 

Demanda de energia & custos ambientais em crescimento

FREQUENCIA DE EVENTOS DE PERDAS NATURAIS (1980 – 2014)

Insittuto Escolhas, E+ 2020



Cenários de Eletrificação

Source: DNV GL, McKinsey, Equinor, 2019; IEA, 2019a; Shell, 2018; Greenpeace, 2015



Cenário de Participação de Renováveis

Source: DNV GL, McKinsey, Equinor, UTS-ISF, 2019; IEA, 2019a; Shell, 2018; Greenpeace, 2015



Cenário de Participação de Renováveis na Matriz Energética Mundial

Fonte: IRENA,2020



Evolução das Renováveis   na Geração de EE 

Fonte: CCEE,2019



VARIAÇÃO DE CUSTOS DE INSTALAÇÃO PV COMERCIAL(ATE 500kW)

IRENA Renewable Cost Database



Expectativa de redução de custos de solar e eólica até 2030 
( média dos países do G20)

Based on IRENA analysis



Cenários de Eletrificação nos Transportes 



Previsão de Investimentos – 2030/2050 

IRENA,2020



Geração de emprego : Ganhos excedem as perdas 

Based on IRENA analysis



Estímulos econômicos Pós COVID 

No setor industrial, a ampliação da reciclagem e criação de

clusters de economia circular são as medidas avaliadas como a

de maior potencial de geração de empregos.

A adaptação no transporte urbano para um maior

uso da mobilidade ativa demanda investimentos em

construção de calçamento e ciclofaixas, que

possuem elevado potencial de criação de postos de

trabalho e impactam positivamente o comércio, ao

aproximar os consumidores dos estabelecimentos. A

eletrificação dos ônibus, que se torna um

investimento atrativo diante da necessidade de

adaptação dos veículos e da infraestrutura, gera

postos de trabalho e movimenta a economia à

medida que demanda a construção de infraestrutura

de recarga e a montagem dos novos ônibus.

Digitalização 



Infraestrutura construtiva 

Novos Materiais Construtivos 

Agregados –Residuos  Solidos Urbanos 

Bio-based

Madeira Bambu
Casca de arroz



Implicações Climáticas : Restrições às emissões de carbono
• Precificação de carbono
• Subsidios
• Padrões e certificações 
• Taxações  
• Comércio de emissões
• Regulações 

Carbon pricing is considered a “logical foundation for any police
regime for clean energy” (World Economic Forum).

Fonte: Carbon Pricing Dashboard,WorldBank, 2021



Importância das Ações Sub Nacionais 

• Somar aos esforços nacionais : Mensurar, reportar e verificar 
seguindo a mesma metodologia nacional 

• Aproveitar os recursos renováveis regionais para geração de energia 
elétrica distribuída;

• Otimizar os custos de mitigação nacional por meio de um mercado 
regional de carbono;

• Ações de adaptação;
• Pressão e liderança política;
• Aumento da conscientização da sociedade


