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Contexto e breve introdução

• WGIII: propósitos

• Aonde estamos e para onde iremos

• Transformações sistêmicas

• Acelerando nossas respostas: custos, financiamento e políticas

• Eventos recentes: COVID19 e Guerra Rússia – Ucrânia

• Implicações para fomento a PD&I



WORKING GROUP III 
CONTRIBUTION TO THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT AR6

• WGIII: Mitigation of Climate Change
• tem como objetivo avaliar estratégias 

para reduzir emissões e/ou remover 
gases de efeito estufa

• Aspectos científicos, tecnológicos, 
ambientais, econômicos e sociais das MC

• 278 autores 354 colaboradores 
cientistas (29% mulheres)

• 65 países

• Revisão de + 18mil artigos científicos

• 59.212 comentários para revisão

• 10 brasileiros
• Alessandro S Pereira
• Alexandre Koberle
• Andre Lucena
• Carolina Dubeaux
• Joana P Pereira
• Gilberto M Jannuzzi
• Mercedes Bustamante
• Oswaldo Lucon
• Roberto Shaeffer
• Suzana K Ribeiro



Avanços em relação ao AR5

• Literatura reflete Acordo de Paris e os ODS da ONU: mitigação e 
aspectos de desenvolvimento econômico

• Maior relevância de estados, cidades, corporações, ONGs e PPPs –
governança das ações de mitigação

• Custo decrescente das tecnologias de baixo carbono

• Sistemas de inovação e financiamento – maior cooperação 
internacional

• Maior atenção para impactos da mitigação de emissões nas áreas 
social, econômica e ambiental incluindo as soluções baseadas em 
mudanças de uso do solo





Transformações sistêmicas





Investimentos necessários até 2030



Alguns pontos de atenção

• A importância de mudanças de comportamentos e “demand-driven” 
iniciativas

• Crescente importância do hidrogênio como vetor energético

• Relevância da contribuição de “Food Systems” 

• Estratégias de baixo carbono parte integrante do portfolio de rotas de 
desenvolvimento. impactos da mitigação de emissões nas áreas 
social, econômica e ambiental incluindo as soluções baseadas em 
mudanças de uso do solo

• Economia e finanças
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