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COP15, Copenhague (2009)

� Ênfase na relevância de ações de mitigação adaptadas as 
necessidades de cada país (NAMAs)
� Metas de redução de emissões devem ser acordadas para 
evitar gap no Protocolo de Quioto

�Brasil: compromissos voluntários de redução de emissões de até 38,9% até 2020 
(redução do desmatamento; agricultura de baixo carbono; eficiência energética; 
aumento no uso de biocombustíveis e de energia oriunda de hidrelétricas; 
fontes alternativas de energia; aumento de florestas plantadas)

�China: redução de CO2 por unidade de PIB de 40 a 45% até 2020; aumento de 
energias renováveis no consumo primário de energia de 15% até 2020; aumento 
da área de florestas. 



Regulamentações 
EUA

Renewable Fuel
Standard – RFS2
Low Carbon Fuel

Standard/California

136 bilhões de litros em 2022 (36 bilhões de galões)
Diferentes classes de biocombustíveis de acordo com os insumos e a 
capacidade de reduzir emissões
Biocombustíveis de celulose, hemi-celulose ou lignica, redução mínima de 
60%
Biocombustíveis avançados (cana e biodiesel), redução mínima de 50%
Biocombustíveis renováveis (milho), redução mínima de 20%

Uniao Europeia

European Climate Change Programme – ECCP e EU Emissions Trading 

System - EU ETS
Metas 20-20-20: reduzir emissões de GEEs até 2020 em pelo menos 20% 
comparado a 1990; 20% do consumo de energia é proveniente de energias 
renováveis; reduzir 20% no uso de energia primária via eficiência 
energética.
Renewable European Directive
10% dos combustíveis para transportes sejam renováveis em 2020
reduzir emissões em pelo menos 35% comparada aos combustíveis 
fósseis; a partir de 1/01/2017 redução de pelo menos 50%; a partir de 
1/01/2018 redução de pelo menos 60%;

Brasil

Mandatos etanol (20-25%) e biodiesel (5%) 10 em 2014? 20% em 2020? 
Política Nacional sobre Mudança do Clima: energia, transporte, indústria, 
agropecuária;



Política Nacional sobre 
Mudança do Clima 

Setores
Emissões projetadas 

(tonCO2eq)

Mudança de Uso da Terra 1.404

Energia 868

Agropecuária 730

Processos Industriais e Tratamento de Resíduos 234

Total de emissões 3.236

Amplitude da redução 1.168
1.259

Total de emissões em 2020 2.068
1.977

�Meta de até 
38,9% baseia-se 
nas projeções das 
emissões com 
crescimento do 
PIB de 5% ao ano;

PNMC

� A meta esta fortemente baseada na redução do desmatamento;
� O Brasil criará um Mercado Brasileiro de Redução de Emissões?
� Consulta pública sobre os novos planos setoriais: indústria, mineração, 
transporte e mobilidade, saúde.
� Revisão do Plano Nacional de Mudanças Climáticas  



Energia: Plano Decenal de Energia 2020
� Demanda de etanol de 63.1 bilhões de litros em 2020
� Área plantada de 12.6 milhões de hectares

Transporte e Mobilidade: Gerenciamento da mobilidade 
Urbana
� Desestímulo ao uso do transporte individual
� Estímulo ao transporte coletivo limpo: 11 bilhões de 

litros de etanol para ônibus (18 MtCO2)

Planos Setoriais 



Moratória a biologia sintética?
� Leveduras, microorganismos, bactérias e outras 

tecnologias que podem ser utilizados para produção de 
energias renováveis;

� Tema tratado na Convenção sobre Diversidade 
Biológica: COP11 em outubro de 2012;

� Biojet e etanol celulósico. 

Criar um marco regulatório para combustíveis de 
aviação e marítimo?
� Incentivar redução de emissões e investimentos no 

setor;
� Debate internacional: Uniao Europeia via taxa de 

carbono vs mundo?

Questões regulatórias estratégicas 



Matriz Energética
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Fonte: EPE/MME.



Distruibuição de Projetos MDL
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Fontes: Protocolo de Quioto; UNFCCC; MDIC.

CHINA
4286 projetos aprovados
3228 no setor de 
energias renováveis

BRASIL
499 projetos 
aprovados/em análise
261 no setor de 
energias renováveis



MDL: volumes transacionados 
e setores (MtCO2eq)

Fonte: Banco Mundial, 2012.



� No contexto das discussões sobre mudança do clima e biodiversidade, energias 
renováveis são insumos estratégicos; 
� Políticas e marcos regulatórios bem definidos são fundamentais para fomentar o 
desenvolvimento de diferentes fontes de energias renováveis;
� Não existe uma fonte de energia, mas um mix de energias complementares (papel 
do etanol, bioeletricidade, biojet, eólica, solar, hidrelétrica, petróleo); 
� Criar instrumentos econômicos que incorporem custos ambientais é necessário: 

� MDL;
� Mercado de redução de emissões brasileiro;
� Custo unidade de energia/benefícios ambientais; 

� O futuro do mercado de carbono ainda é incerto, mas independentemente do 
resultado das negociações da UNFCCC (Plataforma de Durban), há inúmeras políticas 
nacionais que tendem a sustentá-lo e até mesmo incrementá-lo;
� Os planos setoriais da polícia de mudança de clima precisam ser pensados 
estrategicamente para que seja possível construir políticas setoriais avançadas; 
� Ações antecipadas via metas de redução de emissões precisam ser muito bem 
pensadas: timing das ações nacionais vs cenário internacional;
� Investimentos em novas tecnologias vs criação de barreiras ambientais não 
fundamentadas. 
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