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O Brasil comunicou sua Contribuição 
Nacionalmente Determinada 
(NDC) junto às Nações Unidas 

em setembro de 2015 e foi um dos 
primeiros países a ratificar o Acordo de 
Paris, que entrará em vigor em 2020. A 
meta brasileira de redução de emissões 
de gases de efeito estufa é relativamente 
ambiciosa. O Brasil é um dos poucos 
países em desenvolvimento que 
estabeleceu em sua NDC uma meta 
absoluta para o conjunto da economia. 

A contribuição brasileira comunicada 
na NDC é mais rigorosa do que 
os compromissos voluntários 
apresentados pelo Brasil na COP-15 
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a serem desenvolvidos até 2020. É 
consistente com níveis de emissão 
de 1,3 GtCO2e em 2025 e 1,2 
GtCO2e  em 2030, correspondendo, 
respectivamente, a reduções de 37% e 
43%, com base no nível de emissões em 
2005 de 2,1 GtCO2e.

A NDC brasileira foi elaborada com 
base em planos existentes e contando, 
principalmente, com a continuação 
da redução do desmatamento na 
Amazônia. Avaliações independentes 
consideram que, devido ao fato de 
as emissões brasileiras relativas à 
mudança do uso da terra já terem sido 
drasticamente reduzidas entre 2005 e 
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1. http://climateactiontracker.org/countries/brazil.html.

2012, como consequência do combate 
ao desmatamento na Amazônia, a NDC 
brasileira permitiria até mesmo que o 
Brasil aumentasse suas emissões de 
outros setores em até 40% em 2025 ou 
35% em 2030.1

MEDIDAS ADICIONAIS

A NDC brasileira está em linha com 
a visão de longo prazo de conter o 
aumento da temperatura média global 
abaixo de 2oC em relação aos níveis 
pré-industriais. Para tanto, o Brasil 
pretende adotar medidas adicionais 
para o atingimento dessa meta descritas 
no box abaixo.

No setor de energia:

 Aumentar a participação de 
bioenergia sustentável na 
matriz energética brasileira 
para aproximadamente 18% 
até 2030, incluindo biocombustíveis 
sustentáveis;

 Assegurar 45% de renováveis 
na matriz energética – incluindo 
energia hidrelétrica – em 2030;

 Assegurar 28% a 33% de renováveis 
não-hidrelétricas – solar, eólica, 
biomassa, etanol – na matriz 
energética brasileira até 2030;

 Aumentar o uso sustentável de 
energias renováveis, excluindo 
energia hidrelétrica, para ao menos 

23% da geração de eletricidade do 
Brasil até 2030.

No setor de uso da terra:

 Alcançar, na região amazônica, 
desmatamento ilegal zero e 
compensar as emissões por 
supressão legal de vegetação 
até 2030;

 Restaurar e reflorestar 12 milhões 
de hectares até 2030.

No setor agropecuário:

 Fortalecer o Plano de Agricultura 
de Baixo Carbono (Plano ABC) 
como a principal estratégia para o 
desenvolvimento sustentável 
na agricultura;

 Restaurar 15 milhões de hectares 
de pastagens degradadas até 2030;

 Aumentar em 5 milhões de hectares 
os sistemas de integração lavoura-
pecuária-florestas (iLPF) até 2030.

No setor industrial:

 Promover novos padrões de 
tecnologias limpas e ampliar 
medidas de eficiência energética e 
de infraestrutura de baixo carbono.

No setor de transportes:

 Promover medidas de eficiência, 
melhorias na infraestrutura de 
transportes e no transporte público 
em áreas urbanas.
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DESAFIOS PARA IMPLANTAÇÃO

Apesar das metas ambiciosas assumidas pelo país, as 
mudanças climáticas ainda são vistas como uma questão 
meramente ambiental e praticamente não são consideradas 
uma questão de desenvolvimento estratégico do país:

 No setor privado, a mudança climática é parte dos 
objetivos de sustentabilidade declarados, mas não está 
embutida nas estratégias de negócios e normalmente 
não é vista como oportunidade, mas como um potencial 
custo adicional.

 No governo, é competência da área ambiental e 
não está incorporada ou integrada às políticas social 
e econômica, sem influenciar os responsáveis pelas 
decisões estratégicas.

 Mesmo nas áreas onde o país já possui legislação sobre 
mudanças climáticas, ela não é coerente com outras 
legislações setoriais e precisa de ajustes para criar 
instrumentos eficazes para promover o desenvolvimento 
de baixo carbono no país.

 Há uma percepção, em áreas do governo e das 
empresas, de que o Brasil, por ter uma matriz energética 
de baixo carbono e ter reduzido o desmatamento, já 
contribuiu voluntariamente o suficiente para os esforços 
globais de mitigação das mudanças climáticas.  

 Restrições aos biocombustíveis e à energia hidrelétrica, 
áreas onde o país tem tecnologia, são vistas pela  
sociedade como manipulação para beneficiar as 
tecnologias solar e eólica, dominadas pelos países 
desenvolvidos.

 Nas negociações internacionais, embora a 
contribuição brasileira seja realmente importante, ela é 
focada principalmente no desmatamento e não muda o 
modelo de infraestrutura e desenvolvimento do país.

QUADRO JURÍDICO 
E INSTITUCIONAL

O Brasil foi um dos primeiros países a ratificar a 
Convenção da Mudança do Clima e teve papel de 
liderança na concepção do Protocolo de Quioto. 

Essa posição ativa no cenário internacional teve 
reflexos na institucionalização interna. Desde 
1994, diferentes estruturas foram criadas para 
lidar com as questões ligadas às mudanças 
climáticas: inventários e comunicação nacional, 
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, planos 
setoriais e, agora, a NDC.

Em 2008, foi aprovado o Plano Nacional de 
Mudança Climática, que se comprometeu a 
reduzir as emissões do desmatamento. Em 2009, 
foi aprovada a Política Nacional de Mudança 
Climática (PNMC), assumindo um compromisso 
voluntário de reduzir as emissões entre 36% 
e 39% em comparação ao que seria esperado 
até 2020. Os mesmos compromissos foram 
assumidos junto à Convenção do Clima, como 
Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas 
(Namas). A PNMC foi regulamentada em 2010 
e incluiu especificações para planos setoriais, 
finalizados em 2013.

O Plano Nacional de Mudança Climática, porém, 
deveria ter sido revisto em 2015, para incorporar 
as metas e os planos setoriais, o que não 
aconteceu. Agora precisa ser completamente 
revisado para poder cumprir os compromissos 
até 2020 e incorporar uma governança clara e um 
modelo sólido de monitoramento para a NDC.

* O documento do MMA faz referência ao termo 
“Floresta e Uso do Solo” que incorporaria também 
os dados de agropecuária. Como agropecuária está 
separada na tabela, o termo foi corrigido nesta tabela 
para “Florestas e Mudança de Uso do Solo”.

** O documento do MMA indica que a fonte para os 
dados de emissão de 2005 é o Segundo Inventário 
contido na Segunda Comunicação Nacional do Brasil à 
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança 
do Clima convertidos para CO2e GWP-AR5. Porém, 
os dados do Segundo Inventário quando convertidos 
somam 161 MtCO2e a mais do que o expresso na tabela 
(2.295 em vez de 2.133 MtCO2e). A diferença aparece 
nos dados de Florestas e Mudança de Uso do Solo.
Aparentemente, os dados deste setor não vieram do 
MCTI, que revisou os dados de emissão para 2005.

Setor 2005 2025 2030

Energia 332 598 688

Agropecuária 484 470 489

Florestas e mudança 
de uso do solo*

Emissão 1.398 392 143

Remoção 211 274 274

Líquido 1.187 118 -131

Processos industriais 77 98 99

Tratamento de resíduos 54 61 63

Total 2.133** 1.346 1.208

Redução em relação a 2005 37% 43%

Fonte: Tabela da página 7 do documento “Fundamentos para a elaboração da Pretendida Contribuição Nacionalmente 
Determinada (INDC) do Brasil no contexto do Acordo de Paris” (MMA, 2016). 
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