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A evidência científica é inequívoca: mudanças climática é 
uma ameaça ao bem estar humano e à saúde do planeta.
Qualquer atraso em uma ação global, 
coordenada e conjunta, levará a perda de uma 
breve janela, que se fecha rapidamente, para 
assegurar um futuro habitável.

“A justiça climática começa com o reconhecimento de 
que grupos-chave são afetados de forma diferente pelas 
mudanças climáticas.
Os impactos climáticos podem exacerbar impactos 
adversos em populações desfavorecidas.”

IPCC Working Group II (I and III)
Assessment Report 6





Global GHG emissions observed and under different 
scenarios



COP27 - Where are we going:
With current emissions, the planet will reach an average of 3.2 degrees Celsius. 

Major impacts in the hydrological cycle the frequency and intensity of climate extremes, increased sea 
level, urban impacts, and our ability to produce food, among many others.

Mitigation

1.5C
[…] a resolution to cause emissions to peak by 
2025 was taken off the negotiations

Gas 
The final text of Cop27 contained a provision to 
boost “low-emissions energy” – which included 
gas for transition.

Fossil Fuel
: […} a commitment to phase down all fossil 
fuels not included 

https://www.google.com/search?q=guardian+phase+down+fossil+fuels&rlz=1C1JZEV_en-GBGB930GB930&oq=guardian+phase+down+fossil+fuels&aqs=chrome..69i57l2j69i60l3.4501j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=guardian+phase+down+fossil+fuels&rlz=1C1JZEV_en-GBGB930GB930&oq=guardian+phase+down+fossil+fuels&aqs=chrome..69i57l2j69i60l3.4501j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Limites à Adaptação



Brasil – MCs _desafios Mitigação
Perfil das emissões nacionais

Revisitar a NDC !
Redução do desmatamento; Agricultura; 
Reflorestamento/Restauração Florestal.
Matriz energética; 
Transporte (em particular em áreas urbanas); 
Infraestrutura e arquitetura;
Inclusão e transição social;

UNEP 2022 Global Emissions 
Gap Report – COP27



Brasil – MCs _desafios Adaptação

Risco de impacto

Vulnerabilidade ⬄ Exposição 
⬄ Evento Climático ⬄

Soluções

- Infraestrutura (Adaptação baseada em Ecossistemas; 
- Agricultura (Segurança alimentar; Regeneração; Composição da Paisagem; …)
- Biodiversidade (áreas prioritárias de proteção – ambientes terrestres e aquáticos)
- Aceleração na transição em sistemas complexos; Impactos em ‘cascata’
- Questões emergentes em ambientes urbanos (desastres, mobilidade, energia, saúde, 

inclusão social, ..)
- Oceanos (resiliência de ecossistemas; aumento do nível do mar, .,..)



“[…] o IPCC definiu 

‘maladaptation’ como “ações 

que podem levar a um 

aumento no risco de 

resultados adversos 

relacionados ao clima, 

aumento da vulnerabilidade 

às mudanças climáticas ou 

diminuição do bem-estar 

humano, agora ou no 

futuro.”

• Brasil – MCs _desafios Adaptação

Lisa F. Schipper; One Earth https://doi.org/10.1016/j.oneear.2020.09.014  

A Conceptual Diagram of Adaptation 
Outcomes over Time, Including 
Maladaptation



Fomento às inovações sustentáveis para combater mudanças do 

clima? 

Respostas multisetoriais envolvendo o setor empresarial? 

• Políticas e ações em múltiplas escalas e a participação de atores de todos os grupos 
sociais, incluindo as populações mais expostas e vulneráveis, são elementos críticos 
para uma adaptação efetiva;

• [...] lacuna significativa na identificação de limites para adaptação e 
fraca capacidade institucional para implementação de medidas de adaptação. 
Instabilidade institucional, serviços fragmentados e má gestão da água, estruturas 
de governança inadequadas, dados insuficientes e análise da experiência de 
adaptação são barreiras para enfrentar os desafios relacionados a disponibilidade 
hídricos na região.



Opções de adaptação / barreiras

• A organização social, a participação e a reconfiguração da governança 
são essenciais para a construção da resiliência climática. Diálogo 
e acordo que incluem múltiplos atores são mecanismos para 
reconhecer trade-offs e promover opções de adaptação dinâmicas e 
específicas do local;

• As iniciativas para melhoria de assentamentos informais e precários 
estão alinhadas com políticas abrangentes de adaptação que 
incluem o desenvolvimento e redução da pobreza, desigualdade e risco 
de desastres;



IPCC WG2 Press Conf

Aumento na urgência

Começando hoje, 
toda decisão, toda 
ação conta

Em termos globais, as ações são 
mais urgentes que indicadas em 
relatórios anteriores
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