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O que você  
encontra neste Guia?
O Guia para Cobertura Jornalística sobre Mudanças Climáticas  
foi criado para apoiar o trabalho de vocês, jornalistas, no entendimento  
e na disseminação desta pauta. 

Um dos pontos mais importantes é enten-
der como o clima e as mudanças climáticas 
podem estar presentes nas mais diversas 
editorias da cobertura jornalística. Pen-
sando nisso, elaboramos uma série de su-
gestões de abordagens, organizadas pelos 
temas convencionais da cobertura jorna-
lística, acompanhadas por questões atuais 
e relevantes que podem ser pauta para sua 
atividade. Há sugestões para tratar a pau-
ta climática em Economia e Negócios, em 
Cidades, em Energia, em Ciências, em Ten-
dências e Consumo, em Juventude e diver-
sas outras editorias. Clima vai muito além 
da cobertura de meio ambiente.

Organizamos, também, informações práti-
cas que colaboram para entender os con-
ceitos mais importantes, o histórico das po-
líticas globais para o clima, com uma linha 
do tempo que situa os principais aconteci-
mentos. Falamos com mais profundidade 

sobre o Acordo de Paris, sobre a COP26 e 
também sobre a política climática brasilei-
ra e o panorama das emissões no país.

Conhecer e acessar boas fontes é sempre 
importante para jornalistas. Elaboramos 
uma lista de fontes nacionais e internacio-
nais que são relevantes neste cenário. Sa-
bemos que identificar e cultivar suas fon-
tes é parte fundamental da boa cobertura.

Ao longo de todo o material você encontra-
rá boxes com informações complementa-
res que contextualizam alguns pontos, ofe-
recem dados e referências históricas.

Todos os dados citados no material estão 
referenciados pelo nome da fonte, na parte 
final deste Guia, com caminho para acesso.
 

Desejamos um ótimo trabalho! 
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Tenha em mente
A agenda climática  
é transversal. 

Para apoiar seu trabalho 
na cobertura jornalística, 
preparamos uma seção 
sobre a evolução das 
políticas e da agenda 
global pelo clima. 
Falamos do histórico,  
da urgência do momento 
atual, de como o mundo 
vem se mobilizando 
pelo tema e da política 
brasileira pelo clima.

Toda pauta e toda 
história tem um  
ângulo climático. 

Organizamos por editoria 
algumas sugestões 
de abordagens para a 
cobertura e pontuamos 
questões que merecem 
atenção dentro desses 
diversos temas.

Mudanças climáticas  
e retomada verde  
são uma realidade.

Tenha atenção para 
construir os conteúdos 
e histórias sobre uma 
base técnica e científica. 
Você encontra neste 
Guia uma seção com a 
explicação dos principais 
conceitos relacionados 
às mudanças do clima, 
uma lista de atores 
relevantes que poderão 
ser boas fontes para 
suas matérias e uma 
série de referências para 
levantar dados e buscar 
informações.

“Todo mundo tem  
direito de saber sobre  
mudanças climáticas.”
George Marshal  
diretor da Climate Outreach
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APRESENTAÇÃO



A resposta às mudanças climáticas re-
quer uma ação acelerada de todos os 
atores da sociedade, em todo o mundo. 

O jornalismo é uma das instituições de 
maior confiança nas sociedades e tem 
um papel fundamental de contribuir 
para construir, amplificar e disseminar 
informação e conhecimento sobre 
mudanças climáticas. O jornalismo 
fortalece a costura desta ação coletiva.

A cobertura das mudanças climáticas é 
complexa porque os efeitos da mudan-
ça do clima se manifestam em diferen-
tes campos da cobertura jornalística 
convencional. Os eventos ou fatos re-
lativos ao clima são transversais e tem 
efeitos em todos os setores da socieda-
de e da economia.

As mudanças climáticas são pautas para 
editorias de política, economia, meio 
ambiente, ciências, cidades, cultura, tu-
rismo, comportamento, consumo, tecno-
logia e tantas outras que costumam ser 
os recortes mais comuns no jornalismo.

É muito importante para todos que as 
pessoas compreendam o assunto, en-
tendam a prioridade deste tema e se 
interessem por acompanhar.

Entender mudanças climáticas ajuda a 
apoiar e cobrar políticas públicas, re-
curso fundamental para avançarmos 
para uma condição mais segura para 
toda a sociedade. Entender mudanças 
climáticas também ajuda a se preparar 
para os impactos e estimular a adoção 
de medidas de adaptação, mitigação e 
de mudança cultural.

O clima como notícia fortalece todo o sis-
tema social: aumenta o interesse, cons- 

trói direções, ajuda as pessoas a exerce-
rem seu papel social e a cidadania, in-
fluencia a atenção das políticas públicas 
em todas as esferas, estimula a adoção 
de medidas por parte das empresas e do 
comportamento dos indivíduos e cons-
trói uma nova narrativa para a socieda-
de baseada em ação coletiva.

Este Guia para a Cobertura Jornalís-
tica contém insumos para apoiar a 
produção de pautas e a identificação 
de fontes, para compreender concei-
tos relevantes e conhecer atores-cha-
ve para o tema. Ele foi preparado pelo 
programa Strategic Partnerships for the 
Implementation of the Paris Agreement 
( SPIPA) para dar suporte aos e às jorna-
listas, que já atuam ou tem o interesse 
de atuar na cobertura da pauta climáti-
ca, transversal a todas as editorias.

Desejamos que este material apoie e 
fortaleça seu trabalho.

Ignácio Ybáñez
Embaixador da União Europeia no Brasil
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A relevância 
do jornalismo 
para a agenda 

climática
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VVivemos uma década decisiva para 
o clima. Para conter o aumento da 
temperatura média global em menos 
2°C acima dos níveis pré-industriais, 
investindo esforços para limitar esse 
aumento a 1,5°C, os níveis atuais 
de emissão de gases de efeito estu-
fa (GEE) devem ser reduzidos pela 
metade até 2030 e chegar a zero até 
2050, o que significa alcançar a cha-
mada ‘neutralidade climática’. 
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“A ciência já fez sua tarefa.  
O mais recente relatório  

do IPCC demonstra os dados 
e as conclusões cientÍficas. 

Mudanças climáticas  
é agora um trabalho de 

comunicação com a população  
e com os tomadores de decisão.”

Paulo Artaxo,  
físico e representante brasileiro no Painel  

Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC)

O mais recente relatório científico 
publicado, em agosto de 2021, pelo 
Painel Intergovernamental de Mu-
danças Climáticas (IPCC) considera 
que é inevitável que a temperatura 
global aumente em 1,5°C até 2030. 
O mesmo documento, o Assessment 
Report 6 (AR6), afirma que a ação hu-
mana no aumento da temperatura 
global é inequívoca. Reduzir as emis-
sões é a única forma de garantir que 
os danos à estrutura socioeconômica 
global e à vida das gerações presen-
tes e futuras sejam minimizados.

O protagonismo e o engajamento de 
todas e todos é decisivo para superar-
mos o desafio do aquecimento global 
e suas consequências. 

O mundo já enfrenta as consequên-
cias do aquecimento global. O agra-
vamento de eventos climáticos extre-
mos e a pandemia de COVID-19 têm 
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De acordo com os resultados 
do relatório Edelman Trust 
Barometer Global Report, de 
2021 – uma pesquisa realizada 
anualmente que avalia a confiança 
das pessoas nas instituições,  
que nesta edição contou com  
mais de 33 mil respondentes  
em 28 países – a pandemia  
de COVID‑19 acelerou a erosão 
da confiança das pessoas de 
forma geral. Alguns dados são 
interessantes para esta análise 
relativa ao clima e à cobertura 
jornalística: 72% das pessoas 
ouvidas estão preocupadas 
com as mudanças climáticas e 
40% declararam estar com medo. 

Em um dos pontos analisados 
pela pesquisa, que trata da 
percepção das pessoas quanto à 
urgência para resolver problemas 
fundamentais, o relatório indicou 
que lidar com as mudanças 
climáticas se tornou mais 
urgente no último ano para 
61% das pessoas ouvidas.  
Da mesma forma, a pesquisa 
também revela que 60% das 
pessoas consideram que 
encontrar meios de combater 
fake news é mais urgente que  
no ano anterior.

Estes dados indicam uma 
oportunidade para a boa  
cobertura da pauta climática: 
equilibrar o senso de urgência, 
evitar fatalidade, apresentar 
soluções reais positivas,  
desenhar narrativas e ocupar  
o espaço editorial com 
informações confiáveis.

evidenciado a urgência de promover 
entendimento e ação na direção de 
escolhas que integrem o clima. Ficou 
mais evidente a necessidade de redu-
zir as emissões de GEE e investir na 
resiliência climática.

“Se esta tarefa  
já era urgente 
antes, ela é  
crucial agora.”
Patricia Espinosa,  
Secretária Executiva da UNFCCC 

A agenda climática é uma agenda 
transversal, geopolítica, que pauta 
caminhos de desenvolvimento e cria 
oportunidades para cadeias de valor 
mais sustentáveis. O tema de clima 
esteve, por muito tempo, dentro do 
guarda-chuva de “meio ambiente”. 
De forma geral, na sociedade, assim 
como de forma mais específica no 
jornalismo, falar de meio ambiente 
parecia incluir também o clima. No 
entanto, conforme a base científica 
foi se consolidando e as comunida-
des globais fortaleceram suas análi-
ses no tema, essa agenda ganhou um 
espaço independente e com impac-
tos talvez irreversíveis caso não haja 
uma mudança global na percepção e 
ação sobre isso.

Clima é um tema sistêmico, composto 
por interações complexas e fenôme-
nos interdependentes. Clareza para 
tratar o tema e promover um debate 
púbico qualificado é um desafio. 
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O jornalismo é central para agenda 
climática na medida em que é res-
ponsável por divulgar informações 
claras através de narrativas que 
abordem caminhos de descarboni-
zação confiáveis, oportunidades e 
experiências positivas. Os veículos 
de comunicação são fundamentais 
na promoção da sensibilização sobre 
os riscos e desafios e criar um senso 
de urgência para a ação, evitando a 
ideia de fatalidade.

A grande questão não está na dispo-
nibilidade de informações, mas, sim, 
na capacidade de distingui-las. Infor-
mações precisas, confiáveis e seguras 
são capazes de mobilizar as pessoas 
para a urgência da ação.

O jornalismo é uma das instituições 
de maior confiança nas sociedades. 
Para que o Acordo de Paris e as metas 
para conter as mudanças climáticas 
– fundamentais para a vida humana 
no planeta – sejam alcançadas é pre-
ciso o compromisso e o engajamento 
de todas as pessoas. E o engajamento 
se torna efetivo a partir do momento 
em que as pessoas passam a confiar 
em informações sérias e se mobili-
zam à medida em que compreendem 
o sentido do chamado. 

Além disso, o jornalismo contribui 
para o fortalecimento do compro-
misso social assumido entre gover-
nos, setor privado, entidades sociais 
e pessoas. 

Embora haja consenso entre os cien-
tistas que trabalham nas ciências do 
clima sobre a gravidade das conse-
quências das mudanças climáticas a 
curto, médio e longo prazo, fake news 
e interpretações incorretas das infor-
mações têm disseminado dúvidas na 
população. Isso alimenta o negacionis-
mo científico e gera desinformação.

Considerando todos esses  
fatores, fica ainda mais claro  
que o jornalismo é fundamental 
para o avanço da pauta  
das mudanças climáticas.

“A ação é o reino concreto  
e às vezes vital  

da complexidade”
Edgard Morin

filósofo francês 
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Entendendo 
mudanças 

climáticas e o 
contexto atual



Ao longo de toda esta história, alguns 
momentos foram muito relevantes: a 
realização da primeira COP, em 1995, 
em Berlim, Alemanha, iniciou os tra-
tados internacionais para redução das 
emissões de gases de efeito estufa.

O Protocolo de Quioto, aprovado du-
rante a Terceira Conferência das Partes 
(COP3 – Quioto, Japão), em 1997, intro-
duziu pela primeira vez metas obriga-
tórias de redução de emissões em 37 
países industrializados para o perío-
do 2008-2012. Países em desenvolvi-
mento, como o Brasil, apresentaram 
compromissos voluntários posterior-
mente. As discussões foram intensas e 
o Tratado entrou em vigor apenas em 
fevereiro de 2005. As últimas questões 
técnicas remanescentes sobre o Proto-
colo foram acordadas durante a COP12 
–  Nairobi, Quênia, em 2006. 

Previsto para acabar em 2012, o Proto-
colo de Quioto precisava ser substituí-
do por um novo instrumento legal que 
fosse reconhecido pelos países, retra-
tando a nova realidade socioeconômi-
ca do mundo e abrangendo os novos 
conhecimentos e desafios trazidos 
pelas mudanças climáticas. Depois de 
muita negociação, o novo acordo só foi 
consolidado na COP21, em 2015, com 
o estabelecimento do Acordo de Paris 
(veja próxima seção), que intensificou 
a urgência da ação e trouxe o compro-
misso voluntário dos países em apre-
sentar suas contribuições para conter 
o avanço das mudanças climáticas, 
as chamadas Contribuições Nacional-
mente Determinadas (NDCs).

DDesde 1972, a comunidade internacio-
nal vem se preocupando, pautada nas 
informações científicas, com os riscos 
climáticos e ambientais à vida no pla-
neta. O que começou em 1972 com a 
Conferência de Estocolmo, vem evo-
luindo e hoje nos revela o atual estado 
de urgência e mobilização. Em 1992, 
na conferência que ficou conhecida 
como Eco-92, no Rio de Janeiro, a te-
mática ambiental ganhou força e im-
pulsionou a preocupação com a sus-
tentabilidade e a mudança do clima. 

A Organização das Nações Unidas 
(ONU) estabeleceu durante a Eco-92 a 
criação da Convenção-Quadro das Na-
ções Unidas pela Mudança do Clima 
(UNFCCC) e as Conferências das Par-
tes (COPs) passaram a acontecer regu-
larmente de forma anual para tratar 
deste tema (veja mais sobre COP na 
seção a seguir).
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MARCOS RELEVANTES PARA AS POLÍTICAS GLOBAIS PELO CLIMA

2021
26ª Conferência  
das Partes da UNFCCC 
(COP26)
Programada para acontecer 
em novembro de 2021 em 
Glasgow (Reino Unido), a 
primeira grande conferência do 
clima desde o início pandemia 
da Covid-19 deve intensificar 
o compromisso dos países 
nas suas reduções de gases 
do efeito estufa, aprovando 
metas mais ambiciosas 
para as Contribuições 
Nacionalmente Determinadas 
(NDCs). Também deve tratar 
da meta de zerar emissões 
líquidas até 2050, intensificar 
compromissos de adaptação  
e mitigação, e regular  
o financiamento climático. 
Preparamos uma seção 
especial sobre a COP26  
neste Guia.  pág.24

1972
Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente Humano 
(Conferência de Estocolmo)
Primeiro encontro organizado pela 
Organização das Nações Unidas 
(ONU) para discutir questões 
ambientais de maneira global. Tratou 
das consequências da degradação 
ambiental, tendo as mudanças 
climáticas como um de seus objetivos.

1995
1ª Conferência das Partes  
da UNFCCC (COP1)
Realizada em Berlim (Alemanha), a primeira 
conferência das partes foi o marco inicial para as 
negociações dos tratados internacionais que visam  
a redução de emissões de GEE.

1997
3ª Conferência das Partes  
da UNFCCC (COP3)
Realizada em Quioto (Japão), a conferência 
estabeleceu o Protocolo de Quioto, o primeiro 
instrumento acordado entre as partes com metas  
de redução de emissões para 37 países 
industrializados para o período 2008-2012.

2015
21ª Conferência das Partes  
da UNFCCC (COP21)
Realizada em Paris (França), a conferência firmou 
o Acordo de Paris, que estabeleceu a apresentação 
de compromissos voluntários dos países, a 
chamada Pretendida Contribuição Nacionalmente 
Determinada, iNDC ou CND.

1992
Conferência das Nações 
Unidas sobre Meio Ambiente e 
Desenvolvimento (Eco-92 ou Rio-92)
Conferência marco das ONU, realizada  
no Rio de Janeiro, onde foram instituídas  
a Convenção-Quadro das Nações Unidas 
pela Mudança do Clima (UNFCCC), a 
Convenção da Diversidade Biológica (CDB)  
e a Convenção das Nações Unidas  
de Combate à Desertificação (CNUCD)
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As NDCs atualizadas de todos os países  
podem ser encontradas no site da UNFCCC

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-
determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs

A ciência atesta que o aumento de 2°C na temperatura global traria impactos 
generalizados e severos para as pessoas e a natureza. Um terço da população 
mundial seria regularmente exposta ao calor intenso, intensificando 
problemas de saúde, como o aumento de mortes relacionadas ao calor, 
e problemas sociais, com mais vítimas de eventos climáticos extremos e 
deslocamento populacional de áreas que se tornariam inabitáveis. 

Os impactos na biodiversidade também seriam devastadores, calcula-se que 
quase todas as colônias de recifes de coral de água quente seriam destruídas. 
O derretimento da calota de gelo do mar Ártico, prevista para acontecer, 
afetaria a vida selvagem e as comunidades do seu entorno. Da mesma 
forma, a perda irreversível de mantos de gelo na Groenlândia e na Antártica 
aumentaria o nível do mar em muitos metros, colocando em risco boa parte 
da população mundial que vive em cidades costeiras, bem como o total 
desaparecimento dessas cidades.

Se o aumento se restringir a 1,5°C, os impactos seriam graves, mas menos 
severos. Seriam menores os riscos de escassez de alimentos e água, para 
o crescimento econômico e seria menor o número de espécies em risco de 
extinção. Ameaças à saúde humana por causa da poluição do ar, doenças, 
desnutrição e exposição ao calor extremo também seriam menores.

Cada fração de grau de aquecimento é importante e por isso o empenho em 
manter a perspectiva de que o aquecimento se restrinja a no máximo 1,5°C.

Fonte  COP Explained (https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/ 
wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf)

PORQUE LIMITAR O AUMENTO  
DA TEMPERATURA EM 1,5°C É IMPORTANTE?

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
https://2nsbq1gn1rl23zol93eyrccj-wpengine.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2021/07/COP26-Explained.pdf
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
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A ideia de estabelecer Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS) 
nasceu durante a Conferência das 
Nações Unidas sobre Desenvolvimen-
to Sustentável, a Rio+20, realizada no 
Rio de Janeiro, em 2012. Foi consti-
tuído o Grupo de Trabalho Aberto 
da Assembleia Geral da ONU (OWG) 
que, em julho de 2014, propôs um do-
cumento contendo 17 metas a serem 
apresentadas para a aprovação da 
Assembleia Geral da ONU, em setem-
bro de 2015. Com a aprovação de 193 
países, os ODS foram adotados pelas 
Nações Unidas em 2015, compondo 
a Agenda 2030, como um chamado 
universal para erradicar a pobreza, 
proteger o planeta e garantir que até 
2030 todas as pessoas desfrutem de 
paz e prosperidade, com a máxima 
de ‘não deixar ninguém para trás’. 

A Agenda 2030 estabelece 17 ODS e 
169 metas com as quais 193 países se 
comprometeram, inclusive o Brasil. 
Os 17 ODS são integrados e indivisí-
veis e mesclam, de forma equilibra-
da, as três dimensões do desenvol-
vimento sustentável: a econômica, 
a social e a ambiental. OS ODS são 
como uma lista de tarefas a serem 
cumpridas pelos governos, pela so-
ciedade civil, pelo setor privado e por 
cada pessoa na forma de um compro-
misso coletivo.

Mais especificamente o ODS 13 esta-
belece o objetivo de uma ‘Ação Con-
tra a Mudança Global do Clima’, com 
a intenção de tomar medidas urgen-
tes para combater as mudanças do 
clima e seus impactos. Ao ODS 13 es-

tão relacionadas cin co metas globais 
e cada país deve fazer uma contex-
tualização das metas conforme suas 
especificidades. 

Também vale saber que os ODS subs-
tituíram os Objetivos de Desenvol-
vimento do Milênio (ODM), que ha-
viam sido estabelecidos no ano 2000. 
Os ODMs proporcionaram progres-
sos significativos, como redução da 
pobreza, aumento do acesso à água 
e ao saneamento, redução da morta-
lidade infantil e da saúde materna e 
bons resultados no combate ao HIV/
AIDS e a outras doenças, como malá-
ria e tuberculose. Em 2010, a Cúpula 
das Nações Unidas sobre os Objeti-
vos do Milênio demandou a acelera-
ção na implementação dos Objetivos. 
Além disso, solicitou ao então Secre-
tário-Geral da Nações Unidas, Ban 
Ki-moon, elaborar recomendações 
sobre os próximos passos após 2015. 
Com o suporte do Grupo de Desen-
volvimento das Nações Unidas, o Se-
cretário-Geral lançou um processo 
de consultas com várias partes inte-
ressadas e/ou impactadas para discu-
tir uma nova agenda de desenvolvi-
mento. Daí surgiram os ODS.

Compromisso do Brasil  
com os ODS
https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html

Transformando o Nosso 
Mundo: A Agenda 2030 para o 
Desenvolvimento Sustentável” 
(A/70/L.1)
https://undocs.org/A/70/L.1

Os ODS e o Clima

https://www.ipea.gov.br/ods/ods13.html
https://undocs.org/A/70/L.1




O Acordo de Paris  
e a formação de  

uma agenda global 
para conter 

as mudanças 
climáticas

21



OO Acordo de Paris é um tratado inter-
nacional sobre mudanças climáticas, 
adotado por 196 países durante a 21ª 
Conferência das Partes (COP21), em 
12 de dezembro de 2015, em Paris. 
O principal objetivo do Acordo de 
Paris, apresentado em seu segundo 
artigo, é conter o aumento da tem-
peratura média global em menos 
2°C acima dos níveis pré-industriais, 
além de intensificar esforços para li-
mitar esse aumento a 1,5°C. O com-
promisso firmado também objetiva 
aumentar a capacidade de adaptação 
aos impactos das mudanças climáti-
cas, promover resiliência e estabele-
cer fluxos financeiros entre os paí-
ses-membro dirigidos ao clima.

Os países que assinaram o Acordo 
reconhecem a necessidade de uma 
resposta global eficaz e progressiva 
à ameaça de mudanças climáticas, 
baseada nos melhores conhecimen-
tos científicos disponíveis e se com-
prometem a atuar no contexto do de-
senvolvimento sustentável e da luta 
contra a pobreza. 

Os países signatários do Acordo de 
Paris também concordaram em in-
tensificar os esforços para se adaptar 
aos impactos das mudanças climáti-
cas e para tornar os fluxos financei-
ros consistentes com um caminho 
para baixas emissões de gases de 
efeito estufa e desenvolvimento resi-
liente ao clima.
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“A ciência é clara: para limitar 
o aumento da temperatura 
global em 1,5 graus Celsius, 
devemos cortar as emissões 
globais em 45% até 2030,  
em relação aos níveis de 2010.”
António Guterres,  

Secretário-Geral das Nações Unidas

Um dos aspectos importantes para cobertura  
jornalística do Acordo de Paris se refere à  
atuação multilateral, em que países cooperam 
pelo alcance das metas, promovendo apoio  
financeiro, técnico e de capacitação. Isso  
inclui ações de financiamento do clima para 
ações de mitigação, adaptação e redução  
das consequências das mudanças climáticas. 

Considera, ainda, o desenvolvimento e a 
transferência de tecnologia e atribui grande 
importância ao fortalecimento de capacidades 
dos países para lidar com os desafios impostos 
pelo aquecimento e pelas mudanças climáticas.



O tratado, que entrou em vigor em 
4 de novembro de 2016, é um marco 
no processo multilateral de combate 
às mudanças climáticas porque, pela 
primeira vez, um acordo vinculan-
te uniu todas as nações em torno de 
uma causa comum. 

Em seus planos de ação, os países co-
municam as medidas que tomarão 
para reduzir suas emissões de gases 
de efeito estufa, assim como as me-
didas para construir resi liên cia e es-
tratégias de adaptação aos efeitos do 
aumento da temperatura.

O tratado opera em ciclos de cinco 
anos, com a expectativa de que as 
metas se tornem mais ambiciosas a 
cada ciclo. Em 2020, ao final do pri-
meiro ciclo, os países apresentaram 
suas novas NDCs.

Para alcançar a meta de limitação 
do aquecimento global, os planos de 
ação climática, ou NDCs, apresenta-
dos pelo conjunto de países signa-
tários devem representar conjunta-
mente uma redução de cerca de 45% 
das emissões até 2030, em compara-
ção com o que foi acordado em 2015.

O Acordo de Paris, terá um impor-
tante momento durante a COP26: ace-
lerar a ação climática, encorajando os 
países signatários, as “Partes”, a apre - 
sentarem Contribuições Nacional-
mente Determinadas (NDCs) ambi-
ciosas, estratégias de longo prazo, 
maiores compromissos com o finan-
ciamento do clima e mudanças efeti-
vas na economia.
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DO QUE TRATA O ACORDO
O Acordo de Paris é composto por 29 artigos e foi oficialmente publicado em seis idiomas 
(árabe, mandarim, espanhol, francês, inglês e russo). Para a cobertura jornalística, é relevante 
conhecer o texto na íntegra e ter atenção especial em dois dos artigos: 

       Artigo 2º, que estabelece objetivos do Acordo e fundamenta as ações que devem  
ser tomadas por todas as Partes;

       Artigo 6º, que permite que os países troquem entre si os ‘Resultados de  
Mitigação Internacionalmente Transferidos’ (ITMOS, do inglês Internationally  
Transferred Mitigation Outcomes). 

Esta previsão, ainda não regulamentada e que é um dos principais temas a ser negociado  
na COP26, permite que resultados de redução de emissões ou remoções de gases de efeito 
estufa da atmosfera ocorridos em um determinado país possam ser transferidos para outro,  
o qual poderá contabilizar tais resultados na performance da sua meta nacional.

Veja o texto integral do Acordo de Paris  
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf 
https://brasil.un.org/pt-br/node/88191 (em português)

https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
https://unfccc.int/files/meetings/paris_nov_2015/application/pdf/paris_agreement_english_.pdf
https://brasil.un.org/pt-br/node/88191


COPAA Conferência das Partes (CoP – Con-
ference of the Parties), espaço oficial 
acordado pelos países para dialogar 
sobre questões climáticas, é consi-
derada o órgão supremo da Conven-
ção-Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudança do Clima (UNFCCC). Este 
mecanismo para debate e negocia-
ções globais foi adotado em 1992 e 
ratificado em 1994. Desde a primei-
ra Conferência, realizada em 1995, 
as COPs ocorrem de forma regular a 
cada ano e têm o objetivo de avaliar 
a situação das mudanças climáticas 
no planeta, propor mecanismos para 
garantir a efetividade da Convenção 
e ser o espaço onde os países subme-
tem seus compromissos para o clima.

Participam das COPs os delegados 
indicados pelos governos dos países 
signatários da Convenção, que são os 
únicos com poder de voto. Também 
participam das COPs, apenas como 
observadores, jornalistas e integran-
tes de organizações da sociedade ci-
vil, bem como o público geral.

As Conferências são sediadas por uma 
cidade e realizadas em dois espaços 
chamados de Blue Zone e Green Zone. 
A Blue Zone, espaço gerenciado pela 
ONU, hospeda as negociações e rece-
be as delegações das Partes. Obser-
vadores credenciados pela  UNFCCC 
também acessam a Blue Zone, onde 
ocorrem também os Side Events (ou 
Eventos Paralelos), apresentações e 
eventos culturais.

A Green Zone é administrada pelo 
governo do país sede da Conferência 
e é uma plataforma para o público 
em geral que tem o objetivo de pro-
mover o diálogo e permitir que mais 
vozes sejam escutadas. A Green Zone 
recebe grupos de jovens, sociedade 
civil, academia, artistas, empresas e 
outros interessados em eventos, ex-
posições, workshops e palestras, am-
pliando as trocas, a conscientização, 
a educação e o engajamento.

A forma de tomada de decisão nas 
COPs é uma característica interes-
sante da Conferência: todas as deli-
berações são tomadas por consenso 
entre as Partes, o que pode tornar as 
negociações um processo lento e ár-
duo, mas aumenta a força de execu-
ção das decisões tomadas.

As COPs são o ponto culminante para 
tomada de decisão de negociações so-
bre clima que acontecem de maneira 
ininterrupta entre os países signatá-
rios. Ao longo do ano, diversas reu-
niões preparatórias são realizadas 
antes da Conferência para debater e 
construir resoluções sobre diferen-
tes temas. As Conferências são o es-
paço em que se espera a tomada de 
decisão de alto nível. Com duração de 
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As COPs
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duas  semanas, ela é iniciada com a lide-
rança dos negociadores chefes de cada 
país que azeitam as negociações para 
a decisão final dos chefes de Estado, 
que normalmente são esperados nos 
últimos três dias paras as resoluções 
finais (essa programação pode variar 
a cada Conferência). Ao final de cada 
COP as decisões adotadas conduzem as 
atividades dos países membro e deter-
minam uma agenda de reuniões que 
culminam com a Conferência seguinte.

Nas Conferências das Partes, cada país 
é representado por delegações de ne-
gociadores geralmente lideradas por 
seus Ministérios de Relações Exteriores, 
Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia. 
O Brasil costuma realizar sessões pre-
paratórias com a presença destes minis-
térios e dos Ministérios da Fazenda, de 
Minas e Energia e do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio, do Congresso Na-
cional e de organizações da sociedade 
civil para definir a posição brasileira 
no encontro. Para a COP26, o Ministério 
das Relações Exteriores (MRE) é a lide-
rança brasileira nas negociações.

 

A COP26 
Um aspecto importante desta edição 
da Conferência se refere à expectati-
va de aumentar a ambição, acelerar e 
ampliar ações na direção de emissões 
zero. Reduzir emissões, apenas, não 
será suficiente. Será necessário realizar 
ações de proteção e restauração da na-
tureza, de adaptação aos impactos das 
mudanças climáticas, mudar a forma 
de cuidar de terras e oceanos, proteger 
e restaurar a biodiversidade mundial. 

Somando 
esforços à 
COP26:  
Race to Zero e  
Race to Resilience
Race to Zero é uma campanha  
global para reunir o apoio de atores  
de fora dos governos nacionais  
(como empresas, investidores, cidades  
e regiões) em favor da mudança 
para uma economia descarbonizada, 
saudável e resiliente. Esta iniciativa 
visa fortalecer as medidas e somar 
esforços para que o planeta alcance  
a meta de zerar as emissões líquidas 
de carbono até 2050. 

Ampliado a perspectiva da Race to 
Zero, foi criada também a campanha 
Race to Resilience que convoca  
os mesmos atores a considerarem, 
ainda, esforços para zerar a 
vulnerabilidade. O propósito da 
Corrida para a Resiliência é fortalecer 
as ações de mitigação e adaptação 
especialmente voltadas para as 
comunidades mais vulneráveis às 
mudanças climáticas, direcionando 
esforços para que as pessoas 
superem e sobrevivam aos desafios e 
que possam prosperar apesar deles.

https://racetozero.unfccc.int

https://racetozero.unfccc.int/race-to-resilience/

https://racetozero.unfccc.int
https://racetozero.unfccc.int/race-to-resilience/


COP
Promover a chamada Net Zero, o esforço de zerar 
emissões e atingir neutralidade climática até 2050
Os países estão sendo solicitados a apresentar metas mais 
ambiciosas em suas NDCs. Para cumprir essas metas am-
pliadas, os países precisarão acelerar a eliminação do uso 
do carvão como fonte energética, incentivar o investi-
mento em energias renováveis, reduzir o desmatamento 
e acelerar a mudança para veículos elétricos.

Fortalecer mecanismos de adaptação  
para proteger comunidades e habitat naturais
Espera-se intensificar cooperações e parcerias para capa-
citar e encorajar os países afetados pelas mudanças climá-
ticas a proteger e restaurar os ecossistemas, colocar sis-
temas de alerta em funcionamento e implantar modelos 
mais resilientes de agricultura e produção de alimentos. 
Todas essas medidas podem evitar a perda de vidas, de 
biodiversidade, de habitações e de meios de subsistência.

Mobilizar financiamento
Para alcançar as metas de neutralidade climática e pro-
teção de comunidades e habitats, há a expectativa de que 
os países desenvolvidos cumpram sua promessa de arre-
cadar pelo menos US$ 100 bilhões por ano para financia-
mento climático para apoiar países mais vulneráveis no 
alcance de suas metas.

Cooperação e trabalho conjunto  
para alcançar as metas
Desafios complexos como as mudanças climáticas reque-
rem ação conjunta. Durante a COP 26 deverá ser finalizado 
o “Livro de Regras de Paris”, que determinará as regras 
ainda necessárias para implementação do Acordo de Pa-
ris. A perspectiva para a Conferência é de que as ambições 
possam ser transformadas em ação, acelerando a cola-
boração entre governos, empresas e sociedade civil para 
cumprir os objetivos climáticos de forma mais rápida.

Website da COP26
https://ukcop26.org

Programação principal 
da Conferência
https://ukcop26.org/ 
the-conference/ 
presidency-programme/

Informações da UNFCCC 
sobre a COP 26
https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/glasgow-
climate-change-conference

Sobre Side Events  
and Exhibits –  
Sistema de inscrições
https://seors.unfccc.int/
applications/seors 

Eventos – United  
Nations Climate Change
https://unfccc.int/calendar/ 
events-list 

Área de informações 
para imprensa  
da COP 26
https://unfccc.int/process-and-
meetings/conferences/glasgow-
climate-change-conference/ 
press-and-media-cop-26 

O que se espera alcançar na COP26?
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O Brasil, que ocupa o sexto lugar en-
tre os maiores emissores de gases de 
efeito estufa, é historicamente consi-
derado um ator relevante nas nego-
ciações climáticas e na construção do 
Acordo de Paris. As emissões brasi-
leiras são causadas majoritariamen-
te pelo desmatamento e pelo manejo 
inadequado do solo.

A primeira NDC submetida pelo go-
verno brasileiro no ato do Acordo e 
ratificada em 2016, teve como meta 
reduzir as emissões de gases de efeito 

estufa em 37% até 2025, com indicati-
vo de redução de 43% até 2030, ambas 
em  comparação às emissões de 2005. 

Foi usada como base para definição 
das metas a quantidade de emissões 
do Brasil neste ano-referência, de 
acordo com o Segundo Inventário 
Nacional produzido pelo Ministério 
da Ciência, Tecnologia e Inovações 
(MCTI), que concluiu que as emissões 
do país em 2005 foram da ordem de 
2,1 bilhões de toneladas de dióxido 
de carbono equivalente (GtCO2e). 

Política climática brasileira

É relevante conhecer que o Brasil publicou em 2009 o Plano Nacional sobre Mudança do Clima 
(Lei 12.187/2009). Ela oficializa o compromisso voluntário do Brasil, assumido junto à Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, de reduzir as emissões de GEE. Entre as 
suas diretrizes está o estímulo e o apoio à manutenção e à promoção de práticas, atividades e 

tecnologias de baixas emissões de GEE e de padrões sustentáveis de produção e consumo. Como 
política de caráter nacional, a PNMC deve contar com a colaboração dos estados e municípios.

A Lei determina que são instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima – as medidas 
existentes, ou a serem criadas – que estimulem o desenvolvimento de processos e tecnologias, 
que contribuam para a redução de emissões e remoções de gases de efeito estufa, bem como 

para a adaptação. Dentre estas destaca-se o estabelecimento de critérios de preferência nas 
licitações e concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a autorização, 

permissão, outorga e concessão para exploração de serviços públicos e recursos naturais. 

Os pilares da política climática brasileira são, além do Plano Nacional sobre Mudança do Clima, 
o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima, o Fórum Brasileiro de Mudança do Climá  

e os Inventários Nacionais de Emissões de Gases de Efeito Estufa. 

Plano Nacional  
sobre Mudança  
do Clima (PNMC)
https://antigo.mma.gov.br/ 
estruturas/smcq_climaticas/ 
_arquivos/plano_nacional_
mudanca_clima.pdf

Plano Nacional  
de Adaptação  
à Mudança do Clima
https://www.mds.gov.br/ 
webarquivos/arquivo/
seguranca_alimentar/caisan/
Publicacao/Caisan_Nacional/
PlanoNacionaldeAdaptacao 
aMudancadoClima_
Junho2015.pdf

Fórum de  
Mudanças Climáticas
https://www.ipea.gov.br/
mudancaclimatica/ 

Inventário Nacional  
de Emissões de Gases  
de Efeito Estufa –  
5ª edição (nov/2020)

https://www.gov.br/mcti/
pt-br/acompanhe-o-
mcti/sirene/publicacoes/
estimativas-anuais-de-
emissoes-gee/arquivos/livro_
digital_5ed_estimativas_
anuais.pdf
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https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf
https://www.gov.br/mcti/pt-br/acompanhe-o-mcti/sirene/publicacoes/estimativas-anuais-de-emissoes-gee/arquivos/livro_digital_5ed_estimativas_anuais.pdf


Mudança  
no uso da terra
968 milhões de tCO2e

Agropecuária
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413,7 milhões de tCO2e

Processos industriais
99,1 milhões de tCO2e

Resíduos
96 milhões de tCO2e

44%
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19%
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Emissões em 2019

Conforme o Decreto 9.578,  
o Brasil deveria chegar ao ano de 2020 
com emissões brutas máximas  
de 2,068 bilhões de tCO2e

9,6% 
Aumento de emissões  

brutas de GEE no Brasil em 2019, 
com relação a 2018

Fonte  Sistema de Estimativas de Emissões  
e Remoções de Gases de Efeito Estufa (SEEG).

Panorama Geral das Emissões Brasileiras

O Brasil ocupa o  
6º lugar entre os maiores 
emissores de GEE, com 
3,2% do total mundial

Emissões 
por setor

2,17 bilhões de toneladas de dióxido de carbono equivalente (tCO2e)

O desmatamento do bioma 
Amazônia é o maior responsável 
pelas emissões brutas do setor de 

Mudança no Uso da Terra

34% 
Aumento do  
desmatamento  
em 2020, com relação a 2019

87% 

20
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20
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Em 8 de dezembro de 2020, o Brasil 
manteve as metas apresentadas no 
primeiro plano de ação climática e o 
mesmo ano-referência, porém tomou 
como base o Terceiro Inventário Na-
cional (embora já haja um Quarto In-
ventário disponível), cujos dados fo-
ram atualizados e consideraram que 
as emissões de 2005 foram da ordem 
de 2,8 bilhões de toneladas de dióxi-
do de carbono equivalente (GtCO2e), 
700 milhões de toneladas de dióxido 
de carbono a mais.

Segundo o Observatório do Clima, a 
atualização da NDC apresentada per-
mitirá ao país chegar a 2030 emitin-
do 400 milhões de toneladas a mais 
de gases do efeito estufa do que havia 
previsto na meta original. Isso signi-
fica que, embora mantenha as metas 
nas mesmas bases percentuais, se-
gundo a NDC atualizada, o Brasil po-
derá emitir 27% a mais do que o valor 
com que se comprometeu em 2016.

Os governos estaduais e municipais 
também desempenham um papel es-
tratégico na agenda climática do país. 
Eles são fundamentais na promoção 
de adaptação aos eventos climáticos 
e de modelos de desenvolvimento de 
baixo carbono. A Associação Brasilei-
ra de Entidades Estaduais de Meio Am-
biente (ABEMA) publicou uma Carta 
Aberta, assumindo 17 compromissos 
com o intuito de fortalecer a resposta 
brasileira às mudanças climáticas. 

Entre os compromissos estão: estabe-
lecer contribuições estaduais para o 
atingimento da NDC Brasileira e das 
metas do Acordo de Paris, institucio-
nalizar a agenda climática nos esta-
dos (garantindo equipe, orçamento e 

Durante a Cúpula dos Líderes 
sobre o Clima, em abril de 2021 
– evento em que o presidente 
dos Estados Unidos, Joe Biden, 
convocou os líderes mundiais 
para tratar do tema – o Brasil 
anunciou que se compromete  
a atingir a neutralidade climática 
em 2050, adiantando em 10 anos 
o prazo anteriormente anunciado, 
cuja previsão de alcance  
da neutralidade era 2060.

planejamento), apoiar a elaboração 
do Plano Estadual de Agricultura de 
 Baixa Emissão de Carbono e fortalecer 
a gestão das Unidades de Conservação. 

Da mesma forma, os municípios po-
dem contribuir para as políticas di-
recionadas às mudanças climáticas, 
por exemplo, na melhoria da gestão 
de resíduos sólidos urbanos, que são 
de competência municipal, em ações 
de educação, no aumento da eficiên-
cia energética de prédios públicos e 
no estímulo ao transporte de baixo 
carbono e mobilidade ativa.

Acesse a Carta da ABEMA

https://www.abema.org.br/noticias/ 
258-conferencia-brasileira-de-mudanca-

do-clima-6-a-8-11-2019-recife-pe

https://www.abema.org.br/noticias/258-conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-6-a-8-11-2019-recife-pe
https://www.abema.org.br/noticias/258-conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-6-a-8-11-2019-recife-pe
https://www.abema.org.br/noticias/258-conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-6-a-8-11-2019-recife-pe
https://www.abema.org.br/noticias/258-conferencia-brasileira-de-mudanca-do-clima-6-a-8-11-2019-recife-pe
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O 
 
 
 
O aquecimento global tem sido considerado por muitos cientistas, filósofos e especia-
listas o desafio do século. A urgência de medidas efetivas para proteger o planeta é por 
si só um fato relevante. Os efeitos das mudanças climáticas têm gerado acontecimen-
tos que afetam a vida das pessoas, a sociedade como um todo e a economia. É impor-
tante sensibilizar sobre os riscos e os efeitos das mudanças climáticas, porém abordar 
experiências positivas, simplificar informações complexas e utilizar dados confiáveis 
são fundamentais na função social do jornalismo.

A proximidade com a COP26 e a publicação recente do relatório científico rea lizado 
pelo Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) em 9 de agosto de 2021 inten-
sificaram o interesse público sobre o tema.
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“Clima é o desafio do  
nosso tempo e da nossa vida.  
É fundamental começar  
a cobertura desse tema já”.
Daniela Chiaretti 
Repórter especial DO Valor Econômico

Nas próximas páginas, apresentamos possíveis 
abordagens sobre o tema para diferentes edito-
rias, mostrando a transversalidade do assunto.

Quais as possíveis abordagens  
para tratar as mudanças climáticas 
na cobertura jornalística: 

agenda transversal



MEIO AMBIENTE
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

O ser humano está no centro da 
questão ambiental. A degradação 
do meio ambiente representa 
também a destruição dos serviços 
ecossistêmicos que a natureza 
presta ao ser humano, para sua 
subsistência, saúde, segurança 
alimentar e mudanças do clima.

A preservação e a restauração 
de ecossistemas naturais são 
fundamentais para a resiliência 
climática e para a adaptação.  
A manutenção da floresta em pé  
é importante para regular o estoque 
de carbono.

Vale lembrar que o Brasil é 
signatário da Convenção das  
Nações Unidas sobre Diversidade 
Biológica (CDB), cujos objetivos 
incluem a redução significativa na 
perda da biodiversidade do planeta.

Amazônia e Cerrado são os biomas 
mais extensos no Brasil. Eles 
têm importante significado para 
mudanças do clima e manutenção 
dos estoques de carbono.

Unidades de conservação e áreas protegidas são 
uma ferramenta central para as políticas públicas 
ambientais, especialmente aquelas relacionadas 
à conservação da biodiversidade e à mitigação dos 
impactos climáticos. As Entidades Fiscalizadoras 
Superiores da América Latina e Caribe – o Tribunal 
de Contas da União (TCU), no caso do Brasil – 
realizaram uma auditoria coordenada trabalhando 
em conjunto para avaliar o grau de implementação e 
efetividade da gestão de áreas protegidas na região.

Vale considerar que além das medidas de cunho 
nacional, como os biomas atravessam fronteiras, 
políticas de governança e gestão dessas áreas 
requerem integração das estruturas de governo.

De acordo com o IMAZON (Instituto do Homem e 
Meio Ambiente da Amazônia), a Amazônia Legal 
perdeu 10.476 km2 de floresta no período de agosto 
de 2020 a julho de 2021. A taxa de desmatamento 
foi 57% maior que no período anterior e  
é considerada a pior dos últimos dez anos.

A Convenção da Diversidade Biológica (CDB) 
publicou a primeira versão de uma nova 
orientação global sobre biodiversidade, com o 
objetivo de orientar as ações em todo o mundo 
até 2030, para preservar e proteger a natureza  
e seus serviços essenciais às pessoas. Entre  
as recomendações estão: garantir que pelo 
menos 30% das áreas terrestres e marítimas 
sejam conservadas de forma eficaz; prevenir 
e reduzir em 50% a introdução de espécies 
exóticas; aumentar os recursos de financiamento 
climático especialmente orientados a países  
em desenvolvimento.

O período 2021-2030 foi proclamado pelas  
Nações Unidas como a Década da Restauração  
de Ecossistemas. O objetivo é deter a degradação  
dos ecossistemas e promover a restauração.
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POLÍTICA
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

O Brasil foi um dos primeiros países a 
ratificar o Acordo de Paris e um dos poucos 
a estruturar sua ação pelo clima baseada 
em políticas e legislação, o que significa 
um compromisso de política mais forte do 
que um compromisso de governo.

Clima não é uma pauta exclusivamente 
federal. Há atribuições que cabem  
aos municípios e aos estados,  
com compromissos e ações que podem  
ser tomados na esfera subnacional.

O Brasil instituiu a Política Nacional sobre 
Mudança do Clima – PNMC (Lei 12.187, 
de 29 de dezembro de 2009). Há um novo 
Projeto de Lei (n° 4816, de 2019) que  
tramita no Congresso e altera a PNMC. 

O Brasil apresentou novas Contribuições 
Nacionalmente Determinadas (NDCs)  
em 2020, porém sem formalização.  
Os compromissos, que são monitorados 
internacionalmente, se baseiam nos 
Inventários de Emissões de GEE, no 
Plano Nacional de Adaptação e na Política 
Nacional sobre Mudança do Clima. 

Na versão da NDC brasileira, apresentada 
em 2020, o Brasil estabeleceu a intenção 
do país de atingir a neutralidade climática 
do país até 2050, porém não firmou um 
compromisso formal. Para a formulação  
das NDCs brasileiras mais atuais, foi tomado 
como base o Quarto Inventário Nacional 
de Emissões. Vale comparar os dados dos 
inventários anteriores para compreender  
a evolução dos compromissos nacionais.

É importante entender as bases científicas 
que sustentam as NDCs brasileiras e  
que impactos elas têm sobre a economia,  
o meio ambiente e a sociedade

Foi criada, no Brasil, a Aliança dos 
Governadores para o Clima. Vale observar 
como os líderes subnacionais têm tratado  
a questão climática nesta esfera.

A Associação Brasileira de Entidades 
Estaduais do Meio Ambiente (ABEMA) 
lançou a Carta da ABEMA, um compromisso 
subnacional de fortalecer a resposta às 
mudanças climáticas. 
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Algumas dicas gerais ao abordar o clima
Procure identificar o clima como assunto presente em todas as 
matérias em que você irá trabalhar. Vale o reforço de que o clima é 
uma pauta transversal e pode ser abordado em diversas perspectivas.

As pessoas estão no centro de todos os esforços na questão do clima.  
Tente construir a matéria pela abordagem da justiça climática, tendo  
uma dimensão humana na cobertura. 

Apoie sua pesquisa em dados científicos ao produzir  
uma matéria. O conhecimento tradicional também pode trazer 
informações interessantes. 

Aumente os esforços para checar informações e evite informações  
sem fundamento. Combater a desinformação é muito importante.

Diversifique suas fontes. O tema pode ser tratado por diferentes 
atores do governo federal a populações que já sofrem os efeitos 
das mudanças do clima no seu dia a dia, passando por empresas, 
universidades e organizações do terceiro setor. O importante  
é sempre trazer fontes e vozes que passem confiança.

O assunto de mudanças climáticas é composto por interações complexas. 
Simplificar a informação com exatidão colabora para o melhor 
entendimento e para a ação coletiva. Metáforas e comparações podem  
ser muito bem empregadas neste sentido. 

Tente utilizar exemplos próximos das pessoas para quem sua matéria 
é dirigida. Exemplificar com situações distantes, como por exemplo 
falar do derretimento das calotas polares para interlocutores no  
Brasil pode parecer que se trata de um desafio distante. Talvez seja 
melhor falar de eventos extremos que afetam as cidades, como avanço 
do nível do mar ou chuvas e inundações cada vez mais intensas ou, 
ainda, perdas da agricultura, por exemplo. Busque exemplos concretos, 
próximos e que tragam um significado exato para as pessoas.

O jornalismo tem ampliado sua presença para além das mídias 
tradicionais: utilizar e compor com as chamadas novas mídias, como 
podcasts, Instagram e YouTube pode ser uma excelente opção para 
aumentar o alcance.

Atue em cooperação com os e as colegas jornalistas. Colaborar  
para a melhor cobertura do clima fortalece o papel do jornalismo. 



Economia e negócios
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

Retomada Verde, ou Green Recovery,  
é a expressão que vem sendo utilizada 
para indicar as possibilidades de 
desenvolvimento econômico sustentável 
e socialmente justo que podem ser 
implantadas a partir de políticas  
orientadas pela descarbonização.

Há ‘rastreadores’ (como Green Recovery 
Tracker, Global Recovery, Global Recovery 
Observatory ou COVID-19 Recovery  
Tracker) que acompanham os investimentos 
e negócios baseados na Retomada Verde. 
Estima-se que mundialmente 21% dos 
investimentos na retomada econômica 
pós-COVID 19 estejam colocados em 
iniciativas ‘verdes’. Na América Latina,  
este número é inferior a 2,2%.

Segundo o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), políticas fiscais 
contra as mudanças climáticas podem 
ajudar a criar 15 milhões de empregos 
até 2030 com a transição para economia 
verde. O planejamento fiscal adequado 
contribuiria para a descarbonização  
e para a geração de emprego e renda.

Boas práticas de ESG, a sigla em inglês 
para Environmental, Social and Governançe, 
vem se tornando uma diretriz para negócios 
em todo o mundo, inclusive no Brasil. A 
diretriz de ESG estimula práticas associadas 
a negócios sólidos, com baixo custo de 
capital e melhor resiliência contra riscos 
associados a clima e sustentabilidade.

ESG tem sido usado para avaliar a  
operação das empresas de acordo com 
seus impactos e desempenho em três 
áreas: meio ambiente, sociedade e 
governança. As práticas de ESG têm sido 
usadas por investidores como parâmetro 
para compor o chamado ‘grau de 
investimento’ e apoiar suas decisões.  
O posicionamento da empresa em relação 
às questões de mudanças climáticas  
faz parte dos indicadores observados.

Pesquisa realizada pela Ernst&Young 
identificou que 97% dos investidores  
têm considerado fatores não financeiros 
em suas decisões de investimento.  
Nesta pesquisa 32% dos respondentes, 
em nível global, realizam análises 
estruturadas de ESG e 65% consideram 
estes parâmetros de maneira informal.  
Os investidores têm se interessado  
cada vez mais pela geração de valor a 
longo prazo. Esse fator “investimento”  
tem estimulado ainda mais que as 
empresas direcionem seus negócios  
neste sentido.
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ENERGIA
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

No mundo, as fontes tradicionais 
de energia estão muito atreladas 
à queima de combustíveis fósseis. 
No Brasil, o setor de energia é 
responsável por 28,9% das emissões 
de gases de efeito estufa, segundo  
o Inventário Nacional de Gases de 
Efeito Estufa. A transição energética 
para fontes renováveis é uma das 
maiores metas do Acordo de Paris.

A atual crise energética está 
relacionada com o clima. Apesar 
da matriz energética brasileira 
ser majoritariamente limpa, ela é 
dependente da regulação das chuvas 
e do ciclo da água, o que pode ser 
impactado pelas mudanças do clima.

83% da matriz elétrica brasileira é proveniente  
de fontes renováveis. Grande parte (65%)  
desta energia é gerada pelas hidrelétricas;  
o restante vem de fonte eólica, solar e biomassa.

No Brasil a transição energética poderá ser 
beneficiada com a digitalização e a oferta  
de maior autonomia para os consumidores  
(mini e micro geração distribuída). 

Segundo o Aqueducte Water Risk Atlas, 
desenvolvido pelo World Resources Initiative 
(WRI), o risco hídrico no Brasil alcança níveis 
considerados extremamente altos na região 
Nordeste. Há diversos pontos considerados  
de alto risco, como as regiões metropolitanas  
de São Paulo, Rio de Janeiro, Recife,  
Fortaleza, entre outras.

Em razão da alta dos preços de energia e de 
preocupações com a sustentabilidade, diversas 
pessoas e empresas têm buscado soluções 
individuais de geração de energia. Há um 
crescente aumento de instalação de painéis 
solares na escala da habitação individual.

O cuidado com a eficiência energética de 
edificações tem aumentado. As entidades 
participantes da Associação Brasileira de 
EntidadesEstaduais do Meio Ambiente (ABEMA) 
se comprometeram a garantir este ponto. 
Isso também tem aparecido em edificações 
residenciais e em prédios de empresas no Brasil. 
Na Europa, este tema já é bastante avançado.

A adequação das políticas públicas pode, ainda, 
oferecer o que tem sido chamado de “assinatura 
verde” (um termo para indicar que a estrutura 
de políticas públicas contribui com o clima) aos 
bens produzidos no Brasil contribuindo para o 
desenvolvimento econômico, social e ambiental.



TRANSPORTES
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

O setor de transportes é um dos  
maiores emissores globais de gases  
de efeito estufa. 

O tema de transporte tem forte relação 
com a pauta de cidades. Planejamento 
urbano e a perspectiva de cidades 
inteligentes podem gerar fortes 
contribuições para o clima. É possível 
prever, por exemplo, meios de eletrificação 
do transporte público, integração  
mais eficiente de modais e estímulo  
à mobilidade ativa.

A eletrificação do transporte público  
e de frotas é uma solução que contribui 
significativamente para o clima.

A cidade de Shenzen na China tem 100% 
da frota de ônibus eletrificada (maior frota 
de ônibus elétricos do mundo, com 16 mil 
unidades). Na América do Sul, Santiago 
do Chile tem 413 ônibus elétricos (6% 
da frota da cidade). São Paulo, Salvador 
e Belo Horizonte tem iniciativas de 
descarbonização do transporte público.

O setor de logística tem criado soluções 
de redução de emissões de carbono na 
chamada ‘logística de última milha’, 
buscando integração de modais. 

A ANEEL abriu uma chamada de Negócios 
(Chamada 22 P&D) com investimento 
de R$ 620 milhões, o maior volume de 
recursos já direcionado para a iniciativa 
no Brasil, com o intuito de gerar negócios 
e soluções de mercado para a mobilidade 
elétrica até 2024. 

De acordo com o Anuário Brasileiro da 
Mobilidade Elétrica, além das políticas 
públicas e da regulação do setor, a 
iniciativa privada tem um papel importante 
para o sucesso da adoção de novas 
tecnologias para a mobilidade. Em 
diferentes escalas globais, estes atores 
têm feito investimentos e compromissos 
relacionados à liderança e à promoção de 
projetos de pesquisa e desenvolvimento, 
além da instalação de infraestruturas 
de recarga, que são parte fundamental 
nessa quebra de paradigma que se volta à 
propulsão de baixa emissão.
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AGRONEGÓCIO
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

Ao mesmo tempo em que o agronegócio 
impacta o clima, as previsões de 
eventos extremos (como ondas de calor 
ou de frio intensos, geadas e chuvas) 
também impactam a própria atividade 
do agronegócio.

Medidas de menor impacto no uso do solo, 
sustentabilidade na produção, uso de energias 
renováveis e políticas efetivas de compliance 
tem se fortalecido como diferenciais para 
acesso a crédito e exportação no agronegócio.

É interessante observar quais as medidas têm 
sido tomadas pela criação de gado ou pela 
agricultura extensiva. Comparativamente, vale 
observar as medidas tomadas por produtores 
orientados por práticas sustentáveis.

CIÊNCIA
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

A ciência é a base para as decisões 
globais sobre o clima. A ciência 
contribui com diretrizes para a 
formulação de políticas públicas em 
todas as esferas (globais, nacionais, 
estaduais e municipais) e para todos  
os temas da sociedade.

O mais novo relatório do IPCC lançado em  
9 de agosto de 2021 representa o estado  
da arte da pesquisa científica sobre clima.

Neste Guia para Cobertura há diversas fontes 
de informação que se dedicam a analisar e 
produzir conhecimento e publicam relatórios 
constantemente.

dados científicos x dados seletivos
A presença de dados para ilustrar uma matéria é uma forma de facilitar a compreensão de temas 

complexos. Porém, é necessário contextualizar os dados e evitar usá-los simplesmente para comprovar 
uma ideia. Ou seja, evite buscar ou apresentar dados somente para confirmar uma ideia prévia  

que já se tem ou deseja afirmar. Ao inverter a lógica e utilizar os dados para comprovar uma conclusão 
corre-se o risco de desqualificar os próprios dados científicos. 

Os dados científicos foram obtidos para responder a uma questão científica e sozinhos não revelam nada. 
Eles são levantados seguindo um método científico e dentro de um contexto específico.  

Explicar, referenciar e conectar os dados científicos com uma matéria enriquecem o conteúdo,  
reforçam e valorizam a ciência. É aconselhável buscar por fontes confiáveis, ler sobre a metodologia  

e compreender o contexto da pesquisa que revelou os dados que se deseja utilizar.



CIDADES
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

Os efeitos das mudanças climáticas  
se manifestam nas cidades. Ao mesmo 
tempo em que sentem os impactos,  
as cidades são atores muito relevantes 
na construção de soluções para o clima. 
Ações de adaptação e planejamento 
urbano que contemplem prevenção  
a deslizamentos e eventos extremos  
são posicionamentos importantes  
dos municípios.

Há pelo menos 12 cidades brasileiras  
que já instituíram Planos de Adaptação  
às Mudanças Climáticas, como São Paulo,  
Rio de Janeiro e Campinas. Este fato também 
pode ser abordado pela perspectiva política.

Algumas cidades, como Recife, instituíram 
‘Estado de Emergência Climática’.

Curitiba criou um programa que incentiva  
a implantação de tecnologias que privilegiam  
o uso de fontes renováveis para a produção  
de energia instalados em espaços públicos.  
A meta do programa é mitigar 155 toneladas 
de CO2 em 30 anos. Este fato também  
é relevante para a cobertura de Energia.

Medidas de adaptação e mitigação tomadas  
nos municípios contribuem para o clima,  
como o manejo adequado de resíduos sólidos 
urbanos ou medidas de descarbonização  
do transporte público coletivo.

A construção civil pode contribuir com 
medidas para o clima. A cidade de São Paulo 
instituiu em sua Política Municipal de 
Mudanças Climáticas, entre outras medidas, 
que os novos edifícios construídos a partir  
de março de 2021 devem ter postos de 
recarga para veículos elétricos. Além  
da iniciativa das políticas públicas, medidas  
como aproveitamento de telhados para 
produção de alimentos têm crescido em todo 
o mundo e têm sido adotadas por grandes 
empresas e centros comerciais.

Nas cidades, o clima está especialmente 
relacionado com habitação, saneamento, 
resíduos e mobilidade.
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RESÍDUOS E SANEAMENTO
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

O tema resíduos não costuma estar  
no imaginário público como uma fonte 
de emissões de gases de efeito estufa. 
No Brasil, segundo o ICLEI (Governos 
Locais pela Sustentabilidade) o  
setor de resíduos é responsável por 
4,4% do total nacional de emissões.

A disposição final dos resíduos é responsável 
por 90% das emissões de metano do setor.

O problema das emissões está associado  
à disposição inadequada dos resíduos sólidos 
urbanos. No Brasil, 59% dos municípios ainda 
dispõem os resíduos sólidos urbanos em lixões, 
segundo os dados mais atuais do Plano Nacional 
de Saneamento Básico (Plansab – 2016).  
Vale lembrar que a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos considera os lixões ilegais.

É interessante notar que resíduo é recurso. 
Existe uma grande cadeia de valorização  
do resíduo antes da disposição final. Além da 
reciclagem, o resíduo pode ser usado para 
produzir biogás, gerar adubo ou ser usado  
como combustível para a indústria de cimento, 
por exemplo.

De acordo com o ProteGEEr (Programa de 
Cooperação para Gestão do Clima na Gestão de 
Resíduos Sólidos Urbanos), o setor de resíduos 
tem a capacidade única de deixar de ser uma 
fonte geradora de GEE e se transformar no 
principal setor apto a poupar essas emissões, 
por ter um potencial de curto a médio prazo 
para a implementação de medidas que reduzam 
as emissões de GEE.

Vale lembrar que os principais GEE emitidos  
ao longo do gerenciamento de resíduos são  
o dióxido de carbono (CO2), o metano (CH4) e  
os óxidos de nitrogênio (NOX). O metano  
é proveniente da decomposição anaeróbia  
no tratamento por digestores e na disposição 
em aterros, os óxidos de nitrogênio provêm  
do tratamento biológico, da compostagem e 
da incineração e o dióxido de carbono é gerado 
principalmente pelo transporte de resíduos.
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OCEANOS E ZONAS COSTEIRAS
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

Segundo o Observatório do Clima,  
os oceanos absorvem cerca de um terço  
do gás carbônico produzido pela 
humanidade e 93% do calor originado do 
efeito estufa. Porém, com o aquecimento 
global, os oceanos têm sofrido com 
acidificação e desoxigenação, o nível 
do mar tem aumentado, assim como o 
branqueamento e morte de corais.

Os ecossistemas costeiros sequestram  
e armazenam quantidades significativas  
de carbono, chamado de ‘carbono azul’.  
Quando esses ecossistemas são 
degradados esse estoque de carbono 
formado há séculos é liberado para a 
atmosfera e agrava as mudanças climáticas. 

Segundo o Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas (PBMC), 60% da população 
brasileira se concentra nas zonas costeiras. 
Na esfera global, 40% da população  
vive a até 60km da costa e estão expostas 
ao aumento do nível relativo do mar, 
tempestades e inundações associadas.

Corais são imprescindíveis para a vida  
no mar e proteção das áreas costeiras. 
Alguns dados: Um quarto das espécies 
marinhas vive no entorno de corais; 
65% dos peixes se alimentam e se 
reproduzem nessas áreas; mais de 10 mil 
espécies de moluscos, algas e crustáceos 
vivem nos corais; os corais formam também 
uma barreira natural contra os efeitos das 
ondas do mar sobre as zonas costeiras. 

Os manguezais são parte importante  
do ecossistema costeiro, porém eles  
vêm sendo destruídos a uma taxa de  
2% ao ano, segundo The Blue Carbon 
Initiative. Além de armazenar carbono, 
os manguezais oferecem proteção 
contra tempestades e tsunamis, contra 
deslizamentos de terra e são essenciais 
para a atividade pesqueira. Eles protegem 
contra eventos extremos e são relevantes 
para o aumento da resiliência climática.

Das 42 regiões metropolitanas brasileiras, 
18 se encontram na zona costeira ou são 
influenciadas por ela: Macapá-Santana, 
Belém, São Luiz, Fortaleza, Natal, Aracaju, 
Maceió, João Pessoa, Recife, Salvador, 
Vitória, Rio de Janeiro, Vale do Paraíba/  
Litoral Norte de São Paulo, Baixada Santista, 
Joinville, Foz do Itajaí, Florianópolis  
e Porto Alegre. Vale a pena observar  
se estas cidades e regiões elaboraram  
Planos de Adaptação, se têm sofrido  
com eventos climáticos extremos ou se  
têm políticas públicas voltadas ao clima.

A degradação das zonas costeiras 
representa um risco para a pesca e 
aumenta a vulnerabilidade das populações 
tradicionais.
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CONSUMO E MERCADO
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

Estilo de vida sem carbono e a 
importância da decisão individual para 
estimular e pressionar a transição 
econômica.

Adoção de veículos elétricos, compostagem, 
reciclagem e preferência por produtos locais 
tem aumentado entre os consumidores, 
especialmente na faixa de 18 a 24 anos.

Em alguns países, o impacto ambiental da 
pegada de carbono já é declarado no rótulo 
dos alimentos. A Associação Brasileira de 
Normas Técnicas estipulou uma norma para 
orientar a rotulagem voluntária de produtos.

SAÚDE
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

A perda de habitats ou, mesmo, sua 
transformação por conta das mudanças 
do clima, pode favorecer o surgimento de 
novas zoonoses pois altera e aumenta o 
contato entre humanos e vida silvestre. 
A pandemia de COVID-19 é considerada 
consequência deste desequilíbrio.

No âmbito da saúde pública, as 
emissões veiculares são uma das 
principais causas de mortes por 
poluição atmosférica no Brasil.

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, das dez principais causas de morte  
no mundo, duas estão relacionadas a doenças 
respiratórias: a Doença Pulmonar Obstrutiva 
Crônica em terceiro lugar; e as infecções das 
vias respiratórias inferiores em quarto lugar. 
Nos grandes centros urbanos, o problema  
é mais grave: a OMS constatou que mais  
da metade da população urbana mundial  
está exposta a uma poluição atmosférica  
pelo menos 2,5 vezes maior do que os padrões  
de segurança recomendados pela instituição.
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JUVENTUDE
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

O mundo tem hoje a maior geração  
de jovens da história; 1,8 bilhão de 
pessoas, entre 10 e 24 anos.

O envolvimento de jovens é uma agenda 
prioritária dentro da pauta climática.  
Na COP26, a juventude faz parte da 
programação oficial.

Globalmente diversas iniciativas se identificam 
com a #GenerationRestauration. No Brasil, 
algumas organizações da sociedade civil  
têm trabalhado no envolvimento de jovens 
para soluções do clima. A Engajamundo,  
por exemplo, organiza um Grupo de Trabalho 
para fortalecer a participação das juventudes 
brasileiras em espaços de tomada de decisão 
relacionadas à pauta de clima, em todos  
os níveis (local, nacional, internacional).  
Outra referência sobre o tema é a Youth 
Climate Leaders, que atua com desemprego 
estrutural e mudanças climáticas.

“Gosto de pensar em uma comunicação amorosa, 
preocupada em alcançar diferentes espaços 
dentro da sociedade, usando ferramentas de 

distribuição de conteúdo que sejam simples, 
com uma linguagem acessível. Tratar da crise 

climática não é fácil, mas é real e presente. 
Chegamos a um momento em que temos que 

construir pontes urgentes para uma mudança 
significativa e necessária.”

Paulina Chamorro  
Jornalista e podcaster do Vozes do Planeta



GÊNERO E POPULAÇÕES VULNERÁVEIS
POSSÍVEIS ABORDAGENS ATENÇÃO PARA ESSAS QUESTÕES

As mulheres são as principais 
afetadas pelas mudanças climáticas.

Há inúmeras pessoas forçadas a sair 
do lugar onde vivem ou onde estão 
em trânsito por desastres ambientais 
impulsionados pelas mudanças 
climáticas. O termo “refugiados do 
clima” tem sido usado para se referir 
a estas pessoas.

Em 2020, o comitê do Conselho de 
Direitos Humanos das Nações Unidas, 
determinou que é possível pedir 
refúgio considerando as violações 
causadas pela crise climática

Povos indígenas têm estado mais 
vulneráveis aos efeitos de mudanças 
do clima, com alterações que afetam  
o cultivo e a presença de espécies, 
como alagamentos inesperados  
e pragas.

Segundo a ActionAid, eventos climáticos 
extremos (como secas e colheitas perdidas) 
significam menos comida e acesso a água 
potável, além de condições de vida instáveis 
para meninas e mulheres. As mudanças 
climáticas levam a insegurança nos meios  
de subsistência das famílias, o que acaba  
por retirar as meninas da escola, 
transferindo-as para o trabalho doméstico  
e as expondo a diversos riscos. Há, ainda,  
um aumento da violência e da exploração  
sexual contra mulheres após eventos  
extremos. As mudanças climáticas  
evidenciam as desigualdades de gênero.
 
Recentemente, em julho de 2021, as  
enchentes aumentaram na Europa e na Ásia, 
além de incêndios e altas temperaturas  
na Grécia. Estes desastras afetam as pessoas 
locais, e até mesmo o turismo local.

Apesar de não ter força legal, a decisão  
do Conselho de Direitos Humanos das  
Nações Unidas é um marco para as pessoas 
deslocadas pela crise climática

Segundo a Organização das Nações Unidas  
para Alimentação e agricultura (FAO), as  
taxas de desmatamento na América Latina  
e no Caribe são significativamente mais baixas 
em territórios indígenas e de comunidades 
tradicionais onde os governos reconhecem 
formalmente os direitos territoriais coletivos. 

A demarcação de terras indígenas é um tema 
atual e relevante no Brasil. O Serviço Geológico 
do Brasil (CPRM) publicou em dezembro de  
2020 a ‘Carta de Anomalias’ que indica as 
regiões em que há alto potencial de recursos 
minerais. Em várias das regiões apontadas com 
alto potencial, estão aldeias indígenas, algumas 
delas aguardando demarcação pelo Estado.
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N
Programas das Nações  
Unidas e Programas de 
Cooperação Internacional

CONVENÇÃO-QUADRO DAS 
NAÇÕES UNIDAS SOBRE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS (UNFCCC)
A Convenção-Quadro das Nações Unidas so-
bre Mudanças Climáticas (UNFCCC, do inglês 
United Nations Framework Convention on 
Climate Change) foi estabelecida em 1992 e 
entrou em vigor a partir de 1994 com o objeti-
vo de estabilizar as concentrações de gases de 
efeito estufa na atmosfera em um nível que 
evite qualquer perturbação antropogênica 
perigosa do sistema climático. Este nível deve 
ser alcançado em tempo suficiente para que 
os ecossistemas possam se adaptar às mu-
danças climáticas, para que a produção de 
alimentos não esteja ameaçada e para que o 
desenvolvimento econômico possa continuar 
de forma sustentável.
Website  https://unfccc.int/
Site do governo do Brasil sobre o acordo   
https://antigo.mma.gov.br/clima/convencao- 
das-nacoes-unidas.html 
Informações sobre a United Nations  
Framework Convention on Climate Change   
https://unfccc.int/sites/default/files/convention_text_
with_annexes_english_for_posting.pdf 

A UNFCCC é uma das três Convenções 
das Nações Unidas que são consideradas 
irmãs: junto dela estão a Convenção 
das Nações Unidas sobre Diversidade 
Biológica e a Convenção de Combate 
à Desertificação. Neste contexto, foi 
constituído o Grupo de Ligação Conjunto 
(Joint Liaison Group) para dinamizar  
a cooperação entre as três Convenções, 
com o objetivo final de desenvolver 
sinergias nas suas atividades em questões 
de interesse mútuo.

Convenção sobre a Diversidade  
Biológica (CDB)  https://www.cbd.int/

Convenção de Combate à Desertificação 
(UNCCD)  https://www.unccd.int/

The Joint Liaison Group   
https://unfccc.int/about-us/about-the-
secretariat/the-joint-liaison-group 

IPCC
O Painel Intergovernamental sobre Mudanças 
Climáticas (IPCC, do Inglês Intergovernmental 
Panel on Climate Change) é o órgão das Na-
ções Unidas para avaliar a produção científica 
relacionada às mudanças climáticas. O IPCC 
foi criado para fornecer aos formuladores de 
políticas públicas avaliações científicas re-
gulares sobre as mudanças climáticas, suas 

Nesta seção, preparamos uma lista de instituições que são fontes relevantes 
para a cobertura de mudanças climáticas. Esta lista é uma sugestão de ponto de 
partida e não tem o propósito de esgotar todas as fontes possíveis. Sabemos que 
certamente vocês terão outras fontes enriquecedoras para seu trabalho.
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implicações e potenciais riscos futuros, bem 
como para apresentar opções de adaptação e 
mitigação. O IPCC é formado por três grupos 
de trabalho: Física do Clima (GT1), Impactos, 
Adaptação e Vulnerabildiade (GT2) e Mitiga-
ção (GT3), que produzem relatórios a partir da 
análise da produção científica disponível, os 
Assessment Reports, conhecidos como AR. 

O sexto relatório, AR6 Climate Change 2021: 
The Physical Science Basis, produzido pelo gru-
po de trabalho 1 foi lançado em 9 de agosto de 
2021. O AR6, elaborado por 185 cientistas de 
mais de 60 países, que teve como base mais de 
1,9 mil trabalhos científicos de todo o mundo, 
será usado como a mais atualizada referência 
científica para a formulação de políticas pú-
blicas e tomada de decisões. O físico Paulo Ar-
taxo, professor e pesquisador do Instituto de 
Física da USP, é um dos pesquisadores brasilei-
ros que compõem o IPCC e autor do AR6.

Em 2022 serão lançados outros dois relatórios 
produzidos pelos GT2 e GT3 do IPCC, tratando 
de adaptação e mitigação.
Website  https://www.ipcc.ch/ 
Sobre o AR6  https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
Relatório em português  https://www.ipcc.ch/site/
assets/uploads/2019/07/SPM-Portuguese-version.pdf 
Informações para a imprensa   
https://spark.adobe.com/page/nGYzbExfxpJXq/ 
E-mail de contato para a imprensa  ipcc-media@ipcc.ch
Paulo Artaxo  http://lattes.cnpq.br/3977660018939385

UN CLIMATE ACTION
Um hub de informações e referências sobre 
ações climáticas positivas, dados científicos, 
conteúdos e engajamento, promovido pelas 
Nações Unidas.
Thought Leaders  https://www.un.org/en/
climatechange/thought-leaders 
Iniciativas  https://www.un.org/en/climatechange/
climate-action-coalitions 
Materiais para a imprensa  https://www.un.org/en/
climatechange/press-materials 
Relatórios Científicos  https://www.un.org/en/
climatechange/reports 
Descobertas-chave  https://www.un.org/en/
climatechange/science/key-findings 

What is climate change  https://www.un.org/sites/
un2.un.org/files/fastfacts-what-is-climate-change.pdf 
Seis ações positivas para ajudar na retomada 
econômica verde  https://www.un.org/en/
climatechange/recovering-better/six-climate-
positive-actions 

PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS 
PARA O MEIO AMBIENTE (PNUMA)
Principal autoridade ambiental mundial, defi-
ne a agenda ambiental global, promove a im-
plementação coerente da dimensão ambien-
tal do desenvolvimento sustentável dentro do 
sistema das Nações Unidas e atua como de-
fensora autorizada do meio ambiente global. 
Mudanças climáticas é um dos temas priori-
tários de sua atuação. Disponibiliza informa-
ções e relatórios, realiza eventos, mantém um 
data center interativo e a World Environment 
Situation Room, uma espécie de ‘sala de con-
trole’ com visão sobre diversas informações 
do planeta, inclusive um monitoramento es-
pecífico referente a mudanças climáticas. No 
Brasil, o UNEP ou PNUMA (Programa das Na-
ções Unidas para o Meio Ambiente) disponibi-
liza materiais e fontes em português.
Website  https://www.unep.org 
Media Centre https://www.unep.org/media-centre
World Environment Situation Room   
https://wesr.unep.org/ 
Site PNUMA no Brasil  https://www.unep.org/ 
pt-br/regioes/america-latina-e-caribe-brasil

NDC SUPPORT PROGRAMME
Programa das Nações Unidas que dá suporte 
aos países para que alcancem suas metas cli-
máticas estabelecidas nas NDCs. O programa 
trabalha em conjunto com os países apoian-
do, em particular, a formulação de uma abor-
dagem sistêmica e integrada por meio de go-
vernança e estruturas de políticas, liderança 
inclusiva, sistemas de transparência, finan-
ciamento combinado do clima e implementa-
ção dos objetivos do NDC.
Website  https://www.ndcs.undp.org/content/ndc-
support-programme/en/home.html 
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EUROCLIMA+
Programa da União Europeia realizado em 
cooperação com a América Latina, que tem o 
objetivo de reduzir o impacto das mudanças 
climáticas e seus efeitos promovendo a miti-
gação e adaptação às mudanças climáticas, 
resiliência e investimentos. O Programa reali-
za ações consideradas de importância estraté-
gica para a implementação e atualização das 
Contribuições Nacionalmente Determinadas 
(NDC) nos seus 18 países parceiros. Disponi-
biliza uma biblioteca com estudos e relatórios 
técnicos, além de descrição de casos.
Website  https://euroclimaplus.org

STRATEGIC PARTNERSHIPS  
FOR THE IMPLEMENTATION OF 
THE PARIS AGREEMENT (SPIPA)
Programa de cooperação internacional fo-
mentado pela União Europeia com a partici-
pação de 15 países que visa traduzir o com-
promisso político no campo da ação climática 
em intervenções concretas. Promove inter-
câmbio e colaboração entre as administra-
ções nacionais e subnacionais, comunidades 
empresariais, universidades e partes interes-
sadas da sociedade civil, encorajando os par-
ceiros a progredir em direção aos objetivos do 
Acordo de Paris. O SPIPA atua para: facilitar 
o intercâmbio de opções e boas práticas em 
matéria de políticas climáticas entre a UE e as 

principais economias não europeias, com vis-
ta a permitir mudanças políticas; promover o 
comércio bilateral, investimento e inovação; 
contribuir para melhorar a consciên cia públi-
ca, inclusive na comunidade empresarial, dos 
desafios e oportunidades associados à imple-
mentação do Acordo de Paris.
Website  https://www.giz.de/en/worldwide/87271.html

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE,  
PROTEÇÃO DA NATUREZA 
E SEGURANÇA NUCLEAR 
DA ALEMANHA (EM ALEMÃO, 
BUNDESMINISTERIUM FÜR 
UMWELT, NATURSCHUTZ UND 
REAKTORSICHERHEIT – BMU)
Além de tratar das políticas relativas à pasta 
em esfera nacional, transpondo as diretivas 
da União Europeia para o ambiente nacional, 
o Ministério possui intensa atuação em coope-
ração internacional. O Ministério representa 
a Alemanha na União Europeia e em organi-
zações internacionais (ONU, OCDE, OMC), de-
senvolve projetos em cooperação com o Brasil 
e é um dos parceiros fomentadores do SPIPA.
Website  https://www.bmu.de/en/

BANCO INTERAMERICANO  
DE DESENVOLVIMENTO (BID)
Criado em 1959 para ajudar a acelerar o pro-
gresso em seus países membros em desenvol-

No campo das políticas públicas brasileiras para o tema, são fontes oficiais relevantes o Ministério  
do Meio Ambiente (MMA), o Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) e o Ministério das Relações 
Exteriores (MRE). O Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) também tem atuação relevante para 
as mudanças climáticas, mais especificamente por tratar das questões de saneamento e desenvolvimento 
urbano. O Ministério de Minas e Energia (MME) atua com outros temas igualmente importantes, como 
produção energética, eficiência energética e energias renováveis e das questões de produção. Da mesma 
forma vale identificar o papel relevante do Ministério da Economia (ME) que trata da política econômica 
e do desenvolvimento da indústria, comércio, serviços e inovação. Também é importante considerar 
o Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), o Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) e a Agência Nacional de Águas (ANA). 
Na esfera federal, o Tribunal de Contas da União (TCU), cujo papel compreende o controle externo da 
governança pública, é outra fonte importante para a questão das mudanças climáticas.
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vimento, o Banco Interamericano de Desen-
volvimento é uma das principais fontes de 
financiamento de longo prazo para projetos 
econômicos, sociais e institucionais na Améri-
ca Latina e no Caribe. Além de empréstimos, 
doações e garantias de crédito, o BID conduz 
projetos de pesquisa de ponta para fornecer 
soluções inovadoras e sustentáveis para os 
problemas urgentes da região. 
Website  https://www.iadb.org/pt/sobre-o-bid/visao-geral 

GOVERNOS LOCAIS PELA 
SUSTENTABILIDADE – ICLEI 
Rede mundial composta por representan-
tes de mais de 2,5 mil governos municipais 
e regionais que se comprometem com o de-
senvolvimento urbano sustentável. Impulsio-
nam ações locais de desenvolvimento de bai-
xa emissão, baseado na natureza, resiliente e 
circular. O ICLEI tem representantes de mais 
de 126 países. No Brasil, 236 governos muni-
cipais e regionais são associados à iniciativa.

Website  https://americadosul.iclei.org 

DEUTSCHE GESELLSCHAFT 
FÜR INTERNATIONALE 
ZUSAMMENARBEIT (GIZ)
A GIZ apoia o governo alemão na coopera-
ção internacional para o desenvolvimento 
sustentável em cerca de 130 países imple-
mentando programas relacionados a clima, 
meio ambiente e gerenciamento de recursos 
naturais, desenvolvimento rural, infraestru-
tura sustentável, desenvolvimento social, de-
senvolvimento econômico, democracia, segu-
rança e paz. No Brasil, atua em parceira com 
diversos Ministérios, Tribunal de Contas da 
União, municípios e outros atores em temas 
de eficiência energética, energias renováveis, 
florestas e biodiversidade.
Website no Brasil   
https://www.giz.de/en/worldwide/12055.html
Website internacional   
https://www.giz.de/en/html/index.html

Redes, think tanks,  
institutos de pesquisa

ADAPTACLIMA
É uma plataforma colaborativa que sistema-
tiza e disponibiliza informações e materiais 
sobre adaptação à mudança do clima e co-
necta os atores que provém conhecimento 
aos usuários deste conteúdo. A plataforma é 
coordenada pelo Ministério do Meio Ambien-
te (MMA) e dirigida especialmente a gestores 
públicos, organizações privadas e da socieda-
de civil para apoiar a tomada de decisões e a 
implementação de ações.
Website  http://adaptaclima.mma.gov.br/

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA  
DE ENTIDADES ESTADUAIS  
DE MEIO AMBIENTE (ABEMA)
A ABEMA reúne as 27 secretarias de estado 
e 21 autarquias e fundações ligadas ao meio 
ambiente. Juntas, elas são responsáveis pela 
política ambiental nos estados, por atos admi-
nistrativos (licenças e autorizações) e outros 
instrumentos da Política Nacional de Meio 
Ambiente, como zoneamento, avaliação de 
impacto ambiental, infrações administrativas, 
gestão florestal, biodiversidade, recursos hí-
dricos e mudanças climáticas, concentrando 
parte significativa das responsabilidades pelas 
políticas públicas de meio ambiente do Brasil.
Website  https://www.abema.org.br 

C40 CITIES
Uma rede de megacidades do mundo compro-
metidas em lidar com as mudanças climáticas. 
O C40 apoia as cidades a colaborar com eficá-
cia, compartilhar conhecimento e promover 
ações significativas, mensuráveis e sustentá-
veis sobre as mudanças climáticas. Oferecem 
uma plataforma para imprensa, com notícias 
e pautas sobre a questão do clima nas cida-
des, com fatos sobre todo o mundo.
Website  https://www.c40.org/ 
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CENTRO BRASIL NO CLIMA
Organização que se dedica a promover reflexão, 
ação estratégica e mobilização da sociedade 
para combater os efeitos das mudanças climá-
ticas. Realiza encontros e publicações, produz 
artigos e estudos e tem o propósito de colaborar 
para a formulação de políticas públicas relacio-
nadas à temática.

Website  https://www.centrobrasilnoclima.org/ 

CITIES CLIMATE FINANCE 
LEADERSHIP ALLIANCE
Coalizão de múltiplos atores, como instituições 
financeiras públicas e privadas, governos, orga-
nizações internacionais, ONGs, grupos de pes-
quisa e redes que representam a maioria das 
maiores cidades do mundo, que tem o objetivo 
de fechar a lacuna de investimento para proje-
tos climáticos subnacionais urbanos e infraes-
trutura em todo o mundo.

Website  https://www.citiesclimatefinance.org/es/ 

CLIMATE ACTION NETWORK (CAN)
Rede global formada por mais de 1,5 mil orga-
nizações da sociedade civil que atuam em mais 
de 130 países, conduzindo ações coletivas e sus-
tentáveis para combater a crise climática e al-
cançar justiça social e racial. A Climate Action 
Network reúne e coordena a sociedade civil nas 
negociações sobre o clima da ONU e em outros 
fóruns internacionais.

Website  https://climatenetwork.org/

CLIMATE CHANGE ADAPTATION 
PLANNING, RESEARCH  
AND PRACTICE (WEADAPT)
Plataforma colaborativa sobre questões de 
adaptação às mudanças climáticas. Ele reúne 
informações confiáveis sobre mudanças climá-
ticas e adaptação disponíveis especialmente 
para profissionais, pesquisadores e formulado-
res de políticas. Promove, ainda, uma conexão 
entre esses atores.

Website  https://www.weadapt.org/ 

CLIMATE CRISIS ADVISORY GROUP
Grupo criado em resposta à urgência climá tica, 
que visa colaborar para informar os indiví duos, 
os governos e as instituições fi nan ceiras com 
informações científicas e orien tando-os para 
ações de reparação climática.
Website  https://www.ccag.earth/
Report The Global Climate Crisis and the  
Action Needed  https://static1.squarespace.com/
static/60ccae658553d102459d11ed/t/ 
60d421c67f1dc67d682d8d29/1624515027604/
CCAG+Launch+Paper.pdf 

CLIMATE POLICY INITIATIVE (CPI)
Atua com análise de políticas públicas, finanças 
e dados, além de desenho e soluções de imple-
mentação de financiamento em temas relacio-
nados às mudanças climáticas. Oferece um Sis-
tema de visualização de dados.
Website  https://www.climatepolicyinitiative.org/pt-br/

CONFEDERAÇÃO NACIONAL  
DOS MUNICÍPIOS (CNM)
Rede de 5.568 municípios brasileiros que repre-
senta os municípios em nível nacional. Entre 
diversas pautas de interesse da municipalidade, 
acompanha a Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos e monitora o status dos lixões no Brasil.
Website  https://www.cnm.org.br/municipios/
registros/todos/todos 
Observatório dos Lixões  http://www.lixoes.cnm.org.br/ 

CONSELHO EMPRESARIAL 
BRASILEIRO PARA  
O DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTÁVEL (CEBDS)
Associação empresarial que promove o desen-
volvimento sustentável por meio da articulação 
junto aos governos e a sociedade civil e divulga 
conceitos e práticas relacionados ao tema. Faz 
parte do World Business Council for Sustaina-
ble Development (WBCSD). Mantém câmaras 
temáticas e realizam atividades e publicações 
relacionadas ao clima.
Website  https://cebds.org/

WBCSD  https://www.wbcsd.org/ 
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ECODES
Organização da sociedade civil fundada na Es-
panha que apoia ações relacionadas ao Acordo 
de Paris e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável.
Website  https://ecodes.org/index.php 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA 
AGROPECUÁRIA (EMBRAPA)
Empresa pública, vinculada ao Ministério da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), 
é responsável por prover inovação tecnológica 
focada na geração de conhecimento e tecno-
logia para agropecuária brasileira. Entre seus 
temas de atuação estão a agricultura de baixa 
emissão de carbono, convivência com a seca, sa-
neamento e zoneamento da agricultura. Dispo-
nibiliza uma sala de imprensa, publica notícias 
e oferece conteúdo.
Website  https://www.embrapa.br
Sala de imprensa   
https://www.embrapa.br/sala-de-imprensa 

FÓRUM DE SECRETÁRIOS  
DE MEIO AMBIENTE DAS 
CAPITAIS BRASILEIRAS (CB27)
O Fórum tem o objetivo de fortalecer a ação co-
ordenada entre as secretarias de meio ambien-
te, além de promover intercâmbio de experiên-
cias em sustentabilidade urbana e avanço em 
agendas ambientais de vanguarda.
Website  https://forumcb27.com.br/

GLOBAL RECOVERY OBSERVATORY
Liderado pelo Programa das Nações Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD), o Observatório dispo-
nibiliza uma plataforma (Data Futures Platform) 
de recursos abertos que traduz dados multidi-
mensionais em percepções acionáveis e apoia os 
usuários a projetar soluções de desenvolvimento 
pós-pandemia. Baseando-se em dados de todo o 
sistema da ONU e parceiros, a plataforma forne-
ce análises, visualizações e simulações de ponta 
que se concentram nos desafios de recuperação 
mais críticos de uma forma interativa.
Website  https://data.undp.org/content/global-
recovery-observatory/ 

GREEN RECOVERY TRACKER
Sistema que avalia a contribuição dos planos 
nacionais de recuperação econômica dos esta-
dos membros da União Europeia para a transi-
ção verde. Publica análises setoriais e mantém 
um centro de informações sobre retomada ver-
de nos países da Europa.
Website  https://www.greenrecoverytracker.org/ 

INSTITUTO BRASILEIRO DE 
GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE)
O IBGE é o principal provedor de informações ge-
ográficas e estatísticas do Brasil. Possui um portal 
de mapas, em que é possível encontrar um mapa 
específico entre os 33 mil mapas disponíveis ou 
criar um mapa a partir de dados específicos.
Website  https://www.ibge.gov.br/geociencias/
informacoes-ambientais/climatologia.html 

INSTITUTO CLIMA SOCIEDADE (ICS)
O Instituto trabalha para promover prosperida-
de, justiça e desenvolvimento de baixo carbono 
no Brasil. Funciona como uma ponte entre finan-
ciadores internacionais e nacionais e parceiros 
locais, compondo uma rede de organizações fi-
lantrópicas dedicadas à construção de soluções 
para a crise climática. O ICS apoia projetos em 
temas ligados ao clima, promove engajamento 
e realiza publicações e estudos. É uma das or-
ganizações que recebe inscrições de instituições 
que desejam participar como observadoras das 
negociais internacionais sobre clima. 
Website  https://www.climaesociedade.org

INSTITUTO DE PESQUISA 
AMBIENTAL DA AMAZÔNIA (IPAM)
Fundado por um grupo de pesquisadores es-
timulados pela ECO-92, o IPAM foi criado em 
1995 com uma abordagem pioneira: produzir 
conhecimento científico engajado a ações no 
campo e discussão de políticas públicas. O IPAM 
é uma organização científica, não governa-
mental, apartidária e sem fins lucrativos, que 
trabalha pelo desenvolvimento sustentável da 
Amazônia. Tem o propósito de consolidar, até 
2035, o modelo de desenvolvimento tropical da 
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Amazônia, por meio da produção de conheci-
mento, implementação de iniciativas locais e 
influência em políticas públicas, para impac-
tar o desenvolvimento econômico, a igualdade 
social e a preservação do meio ambiente. Em 
breve iniciará uma atuação dedicada ao Cerra-
do. Disponibiliza artigos científicos, relatórios, 
glossário, apresentações, vídeos, imagens e ma-
pas da região. Tem uma área dedicada ao rela-
cionamento com a imprensa.
Website  https://ipam.org.br/pt/

INSTITUTO DEMOCRACIA  
E SUSTENTABILIDADE (IDS)
Tendo o clima como uma de suas agendas prio-
ritárias, fomenta a criação de um ambiente fa-
vorável para o avanço de agendas positivas da 
sustentabilidade, propostas por organizações 
sociais, empresariais, governamentais e políti-
cas. Realiza estudos e publicações.
Website  https://www.idsbrasil.org

INSTITUTO DO HOMEM E MEIO 
AMBIENTE DA AMAZÔNIA (IMAZON) 
O Instituto do Homem e Meio Ambiente da Ama-
zônia, sediado em Belém (Pará), tem o propósito 
de promover conservação e desenvolvimento 
sustentável na Amazônia, atuando com pesquisa 
e busca por soluções para os problemas de uso e 
conservação dos recursos naturais da Amazônia. 
Disponibiliza artigos, publicações e relatórios 
técnicos e sugestões de pauta para a imprensa.
Website  https://imazon.org.br 

INSTITUTO INTERNACIONAL 
PARA A SUSTENTABILIDADE (IIS)
O IIS tem um trabalho voltado à compreensão 
da relação entre homem e demais elementos 
da natureza. Atua com uso sustentável da  terra 
conservação da biodiversidade,  manejo susten-
tável do solo, provisão de serviços ecossistêmi-
cos, mitigação, adaptação e desenvolvimento 
socioeconômico. Oferece publicações, livros e 
artigos e tem uma atividade de produção e or-
ganização de notícias.
Website  https://www.iis-rio.org/

INSTITUTO NACIONAL DE 
PESQUISAS ESPACIAIS (INPE)
O INPE é um centro de excelência e referência 
internacional em pesquisas de ciências espa-
ciais e atmosféricas, engenharia espacial, me
teo rologia, observação da Terra por imagens de 
satélite e estudos de mudanças climáticas. Entre 
muitas atividades, dispõe de uma ferramenta 
para apoiar ações de controle de desmata mento 
na Amazônia, a Sala de Situação da Ama zô nia. 
Oferece uma central de conteúdos, com dados, 
imagens, vídeos, aplicativos e publicações.
Website  http://clima1.cptec.inpe.br 
Sala de situação da Amazônia   
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/ams/ 

INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL (ISA)
Organização que propõe soluções de forma inte-
grada a questões sociais e ambientais com foco 
central na defesa de bens e direitos sociais, co-
letivos e difusos relativos ao meio ambiente, ao 
patrimônio cultural, aos direitos humanos e dos 
povos. Entre diversas atividades, realiza produ-
ção cartográfica e alguns mapas ficam disponí-
veis online. Possui ainda uma galeria de imagens 
e uma seção no site para disponibilização de no-
tícias, com enfoque prioritário em Amazônia.
Website  https://www.socioambiental.org/pt-br 

OBSERVATÓRIO AGRICULTURA  
DE BAIXO CARBONO 
(OBSERVATÓRIO ABC)
Coordenado pelo Centro de Estudo de Agrone-
gócios da Fundação Getulio Vargas ( GVAgro) e 
desenvolvido em parceria com o Centro de Es-
tudos em Sustentabilidade da FGV ( GVces), tem 
como foco a implementação do Plano Agricultu-
ra de Baixa Emissão de Carbono (ABC), compos-
to por um conjunto de ações voltadas a reduzir 
as emissões de gases de efeito estufa (GEE) na 
produção agropecuária. Atua com desenvolvi-
mento de estudos técnicos e diálogo com partes 
interessadas. Disponibiliza informações e orga-
niza notícias sobre o tema.

Website  http://observatorioabc.com.br/
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OBSERVATÓRIO DE  
INOVAÇÕES PARA CIDADES 
SUSTENTÁVEIS (OICS)
Plataforma colaborativa de mapeamento e di-
vulgação de soluções urbanas inovadoras com o 
objetivo de articular gestores públicos, socieda-
de civil, empresas e academia em prol da agenda 
urbana, cocriando alternativas para a transição 
de cidades para a sustentabilidade. Disponibili-
zam modelos de solução, estudos de caso, mapas 
de tipologias de soluções e projetos piloto.
Website  https://oics.cgee.org.br/

OBSERVATÓRIO DO CLIMA (OC)
Uma rede formada por instituições da sociedade 
civil que discute, monitora e propõe ações relati-
vas às mudanças climáticas para o contexto bra-
sileiro. Entre suas frentes de atividades, estão os 
temas de Gênero e Clima e Oceanos e Clima. 
Website  https://www.oc.eco.br 

PAINEL BRASILEIRO DE 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS (PBMC)
Disponibiliza informações técnico-cien tí fi cas so-
bre mudanças climáticas a partir de avaliação 
integrada do conhecimento téc ni co-científico 
produzido no Brasil ou no exterior, sobre causas, 
efeitos e projeções relacionadas às mudanças 
climáticas e seus impactos, de importância para 
o país. Além de relatórios técnicos, disponibiliza 
notícias, fotos, entrevistas em texto e vídeo.
Website  http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/ 

PLATAFORMA URBANA
Sediada no Chile, a Plataforma aborda desenvol-
vimento urbano sustentável e retrata iniciativas 
de vários países e cidades da América Latina. 
Website  https://www.plataformaurbana.cl/archive/
category/latinoamerica/ 

PROJETO DE MONITORAMENTO  
DO DESMATAMENTO DA AMAZÔNIA 
LEGAL POR SATÉLITE (PRODES)
O projeto PRODES realiza o monitoramento por 
satélites do desmatamento por corte raso na

Amazônia Legal e produz, desde 1988, as taxas 
anuais de desmatamento na região, com o in-
tuito de contribuir para o estabelecimento de 
políticas públicas. Apresenta dados anuais por 
unidade federativa, além da visão global da 
Amazônia Legal Brasileira e disponibiliza ima-
gens e mapas.
Website  http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/
programas/amazonia/prodes

REDE CLIMA
Sediada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Es-
paciais (INPE), que também exerce a Secretaria 
Executiva, a Rede Clima atua para atender às 
necessidades nacionais de conhecimento cien-
tífico sobre as Mudanças Climáticas Globais e 
para dar apoio à diplomacia brasileira nas ne-
gociações internacionais sobre o tema. A Rede 
elabora análises sobre o estado do conhecimen-
to das mudanças climáticas no Brasil com abor-
dagens setoriais. Oferece uma biblioteca, dispo-
nibiliza relatórios e realiza eventos.
Website  http://redeclima.ccst.inpe.br/ 

REDUS
Plataforma que apoia a transição de cidades 
para a sustentabilidade. Publica e divulga ini-
ciativas, realiza ações de co-criação de soluções 
e disponibiliza referências, práticas e soluções 
para os municípios.
Website  https://www.redus.org.br/ 

THE BLUE CARBON INITIATIVE
Programa global que trabalha para mitigar as 
mudanças climáticas por meio da restauração e 
uso sustentável dos ecossistemas costeiros e ma-
rinhos. A iniciativa atualmente se concentra em 
manguezais, pântanos marinhos e ervas marinhas 
e é coordenada pela Conservation International 
(CI), pela União Internacional para a Conservação 
da Natureza (IUCN) e pela Comissão  Oceanográfi- 
ca Intergovernamental da Organização das 
 Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 
Cultura (IOC-UNESCO).

Website  https://www.thebluecarboninitiative.org/ 
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TRANSFORMATIVE URBAN 
MOBILITY (TUMI)
Programa internacional estabelecido pela Agên-
cia Alemã de Cooperação Técnica (GIZ), opera 
com as cidades, mobilidade urbana e tem o cli-
ma como tema transversal.
Website  https://www.transformative-mobility.org

UMA CONCERTAÇÃO  
PELA AMAZÔNIA 
Rede de pessoas, instituições e empresas for-
mada para fomentar caminhos e buscar ações 
concretas de conservação e desenvolvimento 
sustentável deste território. Composta por mais 
de 200 lideranças engajadas, estabeleceu um 
espaço democrático para que as dezenas de ini-
ciativas em defesa da Amazônia se encontrem, 
dialoguem, aumentem o impacto de suas ações 
e gerem novas propostas e projetos em prol da 
floresta e das populações que vivem na região. 
A organização estabeleceu um entendimento da 
região a partir de 16 pilares de conhecimento e 
publica estudos sobre cada um dele. Tem uma 
curadoria de arte relacionada ao bioma, uma 
seção de notícias e disponibiliza uma platafor-
ma de dados sobre a Amazônia Legal.
Website  https://concertacaoamazonia.com.br/
Plataforma de dados sobre Amazônia Legal   
https://amazonialegalemdados.info/home/home.php

UNDER2 COALITION
A Under2 Coalition é uma comunidade global de 
governos estaduais e regionais comprometidos 
com uma ação climática ambiciosa em linha com 
o Acordo de Paris. Apoia governos subnacionais 
com a construção de caminhos de desenvolvi-
mento de planos de redução de emissões, políticas 
públicas e transparência. Publica notícias sobre a 
pauta climática, que podem ser buscadas por re-
gião, setores econômicos, tipo de soluções e temas.
Website   
https://www.theclimategroup.org/under2-coalition

URBAN CLIMATE CHANGE 
RESEARCH NETWORK (UCCRN)
A UCCRN é uma rede dedicada à análise das 
questões de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas na perspectiva urbana, composta por 
mais 150 cidades e mais de mil especialistas e 
pesquisadores de todo o mundo. Reúne exper-
tises de diversos campos de conhecimento, com 
a participação de cientistas do clima, especialis-
tas em ilhas de calor urbanas e qualidade do ar, 
cientistas dedicados ao impacto da mudança cli-
mática, cientistas sociais, economistas, cientis-
tas politicos, designers e planejadores urbanos.
Website  https://uccrn.ei.columbia.edu/ 

WORLD RESOURCES  
INSTITUTE (WRI)
Instituto de pesquisa que promove a proteção 
do meio ambiente, oportunidades econômicas 
e bem-estar humano. Atua no desenvolvimento 
de estudos e implementação de soluções susten-
táveis em clima, florestas e cidades. O WRI dis-
ponibiliza um mapa interativo que indica o ris-
co hídrico e traz dados sobre o tema, inclusive 
com visão mês a mês. Para dar acesso a fontes, o 
WRI facilita o contato da imprensa com mais de 
1,4 mil especialistas e pesquisadores que traba-
lham com alimentação, florestas, água, energia, 
cidades, equidade, economia, negócios e finan-
ças, além de oceanos e mudanças climáticas.
Website   
https://wribrasil.org.br/pt/o-que-fazemos/clima 
Contate um especialista   
https://www.wri.org/about/experts-staff
Aqueducte Water Risk Atlas   
https://www.wri.org/data/aqueduct-water-risk-atlas

YALE CENTER  
FOR ENVIRONMENTAL 
COMMUNICATION
Centro de pesquisa focado em fatores psicológi-
cos, culturais e políticos que influenciam as ati-
tudes e o comportamento ambientais. Além de 
pesquisa e formação, atua na produção de jorna-
lismo ambiental e dá suporte a uma rede global 
de organizações que buscam construir vontade 
pública e política para soluções ambientais. 
Website  https://environment.yale.edu/centers/ycec
Yale Climate Connections   
https://yaleclimateconnections.org/ 
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GRUPOS RELACIONADOS  
À IMPRENSA COM RELAÇÃO  
COM MUDANÇAS CLIMÁTICAS

AGÊNCIA BORI
Dedicada à aproximar a ciência e a população 
por meio do jornalismo, faz curadoria de estu-
dos, apresenta e explica pesquisas inéditas a jor-
nalistas, facilita a aproximação com cientistas de 
todo o país. Oferecem um banco de fontes e in-
formações antecipadas sobre pesquisas.
Website  https://abori.com.br/

CLIMAINFO
Portal de notícias sobre o clima. Criou um painel de 
controle do avanço da crise climática, observando 
indicadores climáticos relevantes para o contexto 
brasileiro e atualiza os dados a cada semana.
Website  https://climainfo.org.br/
Painel de controle  https://climainfo.org.br/
dashboard-os-numeros-mais-importantes-da-
mudanca-do-clima/ 

CLIMATE OUTREACH
Organização formada por especialistas em co-
municações sobre mudanças climáticas que tem 
o propósito de garantir que os impactos sejam 
compreendidos, aceitos e implementados em 
toda a sociedade.
Website  https://climateoutreach.org/

ECOSSISTEMAS DE  
INFORMAÇÃO NA AMAZÔNIA
Publicação que mapeia e analisa como veículos 
de comunicação da Amazônia Legal cobrem as-
suntos relacionados ao meio ambiente e às mu-
danças climáticas.
Website  http://www.observatoriodaimprensa.com.
br/wp-content/uploads/2021/07/ebook_EIA_v2-1_
compressed-1.pdf

INFOAMAZONIA
Projeto sustentado por uma rede de organiza-
ções e jornalistas que utiliza dados, mapas e 
reportagens para produzir conteúdos que cola-
boram para melhorar a percepção sobre os desa-
fios para a conservação da floresta. As bases de 

dados usadas pelo InfoAmazonia são renovadas 
com frequência e ficam disponíveis para down-
load. Publicam mapas e curadorias temáticas.
Website  https://infoamazonia.org/  

ONU NEWS
Repositório dedicado à publicação de notícias 
sobre as principais agendas das Nações Unidas. 
Possui uma seção de alertas para a imprensa, bi-
blioteca de audiovisual e cobertura de reu niões.
Website  https://news.un.org/pt/
Alertas para a Mídia  https://www.un.org/en/media/
accreditation/alert.shtml 

OBSERVATÓRIO DA IMPRENSA – 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS
É um veículo de jornalismo focado na crítica 
da mídia, criado em 1996 pelo Projor – Instituto 
para o Desenvolvimento do Jornalismo e projeto 
original do Laboratório de Estudos Avançados 
em Jornalismo (Labjor), da Universidade Estadu-
al de Campinas (Unicamp). Entre diversos temas, 
acompanha a cobertura da imprensa sobre mu-
danças climáticas.
Website  http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
category/mudancas-climaticas/

REDE COMCIENCIA – REDE 
BRASILEIRA DE JORNALISTAS E 
COMUNICADORES DE CIÊNCIA
Rede de jornalistas que atuam na cobertura 
científica.
Website  https://www.redecomciencia.org/

REDE DIGITAL DE COMUNICADORES 
LATINO-AMERICANOS
Rede foi iniciada em setembro de 2021, durante 
o Fórum Ibero-Americano de Mudanças Climáti-
cas, promovido pelo EUROCLIMA+. Com o intuito 
de trocar informações e conteúdos atuais sobre 
o trabalho que cada um realiza em seus países. 
Pretendem criar um banco de imagens e conte-
údo documental sobre mudanças climáticas com 
enfoque regional.
Informações  https://euroclimaplus.org/en/new-
and-events/articles-and-interviews-energy/1409-
communicators-from-all-ibero-america-exchanged-
challenges-and-opportunities-for-climate-action
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Gênero

As mulheres são cruciais para 
enfrentar a crise climática – aqui  
está o porquê
Revista Vogue. Christiana Figueres em 
entrevista a Emily Chan. 26/04/2021
https://vogue.globo.com/um-so-planeta/noticia/ 
2021/04/mulheres-sao-cruciais-para-enfrentar-
crise-climatica-aqui-esta-o-porque.html 

Mulheres estão entre os grupos  
mais vulneráveis à emergência 
climática. Entenda como isso  
se relaciona com raça e classe social
Climatempo. Tatiane Matheus.
https://www.climatempo.com.br/noticia/2021/ 
03/08/as-mulheres-e-a-crise-climatica-8443 

Cidades

Emergência climática e o futuro  
das cidades – os governos não  
estão preparados
Le Monde Diplomatique. Henrique Botelho 
Frota. 01/12/2020
https://diplomatique.org.br/emergencia-climatica-
e-o-futuro-das-cidades/ 

Recife adere a iniciativa  
global da ONU ‘Construindo  
Cidades Resilientes’
Diário de Pernambuco. 17/06/2021 
https://www.diariodepernambuco.com.br/noticia/
vidaurbana/2021/06/recife-adere-a-iniciativa-
global-da-onu-construindo-cidades-resiliente.html

Como ônibus elétrico pode  
mudar a realidade do transporte  
nos grandes centros
UOL. Kelly Fernandes. 06/11/2020
https://www.uol.com.br/carros/colunas/kelly-
fernandes/2020/11/06/eletromobilidade-tambem-e-
sobre-onibus-e-desenvolvimento-sustentavel.htm 

Meio ambiente e  
serviços ecossistêmicos

Vegetação nativa em reservas legais 
presta serviços de R$ 6 trilhões
Valor Econômico. Daniela Chiaretti. 
06/09/2019
https://valor.globo.com/brasil/coluna/vegetacao-
nativa-em-reservas-legais-presta-servicos-de- 
r-6-trilhoes.ghtml

Quanto valem as baleias vivas?  
No Brasil, 82,5 bilhões de dólares
National Geographic. Paulina Chamorro. 
08/06/2021 
https://www.nationalgeographicbrasil.com/
animais/2020/06/dia-dos-oceanos-valor-das-
baleias-no-brasil 

Por que calor recorde no hemisfério 
norte indica que algo pior está por vir
BBC. Roger Harrabin. 10/07/21
https://www.bbc.com/portuguese/internacional-
57753025#:~:text=As%20emiss%C3%B5es%20das 
%20atividades%20humanas,realmente%20
alarmados%20h%C3%A1%20algum%20tempo 

Conhecendo os créditos de carbono  
e a importância da floresta em pé
Vozes do Planeta. Paulina Chamorro. 
11/07/21
https://open.spotify.com/
episode/0FwzCIbhXeC47SvzzQHQha 

Política

Painel mundial de cientistas  
detona tese negacionista de clima
UOL. Jamil Chade. 03/08/21
https://noticias.uol.com.br/colunas/jamil-chade/ 
2021/08/03/painel-mundial-de-cientistas-detona-
tese-negacionista-de-clima-de-bolsonaro.htm 
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Seca prejudica pecuária e  
agricultura no Centro-Sul do país
Globo Rural. Eduardo Marins, Isabela 
Chagas, Dirceu Martins, William Batista e 
Fabio Eberhardt. 23/05/2021
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/
globo-rural/noticia/2021/05/23/seca- 
prejudica-pecuaria-e-agricultura-no-centro- 
sul-do-pais.ghtml 

Nova onda de frio ameaça  
plantações e pode aumentar  
preço de café, frutas e hortaliças
Folha de S. Paulo. Leonardo Vieceli e 
Katna Baran. 26/07/21
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/ 
2021/07/nova-onda-de-frio-ameaca-plantacoes-
e-pode-aumentar-precos-de-cafe-frutas- 
e-hortalicas.shtml 

Mudança do clima está riscando 
regiões inteiras do mapa
Terra. 24/07/21
https://www.terra.com.br/noticias/climatempo/
mudanca-do-clima-esta-riscando-regioes- 
inteiras-do-mapa,31109fa935f998cd43bc496e81 
c24812kx4ftghs.html

Economia

Investimento verde
Globonews – Cidades e Soluções.  
André Trigueiro. 28/01/2020
https://mundosustentavel.com.br/ 
investimento-verde/ 

O frio no Brasil está ligado  
a uma plantação de abacate  
na Itália. Entenda
Exame Invest. Rodrigo Caetano. 29/07/21
https://invest.exame.com/esg/frio-brasil-entenda 

Posicionamento da imprensa

Agora é Crise: O Guardian sobe o  
tom para falar de aquecimento global
Revista Piauí. Bernardo Esteves. 07/2019
https://piaui.folha.uol.com.br/materia/agora- 
e-crise/

Para assegurar uma cobertura 
mais precisa e clara sobre  
o clima, o jornal britânico  
The Guardian atualizou seu 
Manual de Redação em 2019. 
Entre as novas diretrizes,  
o veículo passa a usar termos  
como “emergência climática”,  
“crise climática” ou  
“colapso climático” ao invés 
do usual “mudança climática”. 
Embora em português possuam 
o mesmo significado, o termo 
em inglês mais comum para 
aquecimento global, “global 
warming” será substituído por 
“global heating”. Warm dá a 
dimensão de morno, enquanto 
heating é sinônimo de ferver.

VEJA MAIS

Why the Guardian is  
changing the language it  
uses about the environment 
Damian Carrington. 17/05/2019
https://www.theguardian.com/
environment/2019/may/17/why-the-
guardian-is-changing-the-language-it-
uses-about-the-environment

The Guardian and  
Observer Style Guide
https://www.theguardian.com/ 
info/series/guardian-and-observer-
style-guide 
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CLIMA
Em um sentido mais amplo, clima se 
refere ao estado do sistema climáti-
co, interações extremamente comple-
xas entre a atmosfera, a hidrosfera, a 
criosfera, a litosfera e a biosfera. Este 
sistema evolui com o tempo, sob o efei-
to de sua própria dinâmica interna e a 
fatores externos, como erupções vul-
cânicas, variações na atividade solar e 
forças antropogênicas (ação humana), 
que causam principalmente variações 
na composição da atmosfera ou mu-
danças no uso da terra.

No sentido mais estrito do termo, de 
forma simplificada, o clima se refere a 
uma descrição estatística sobre variá-
veis de superfície ao longo de um de-
terminado período, com temperatura, 
precipitações e vento. Embora haja um 
costume de associar o clima às ‘condi-
ções do tempo’, é mais preciso compre-
endê-lo em seu sentido mais amplo e 
diante das complexidades deste siste-
ma de interações.

GASES DO EFEITO ESTUFA
Os chamados gases de efeito estufa 
(GEE) são gases que estão presentes na 
atmosfera. Em concentração adequa-
da, criam condições positivas para a 
vida. A radiação emitida pelo Sol (ca-
lor) atravessa a atmosfera, é refletida 
pela Terra e fica mantida dentro da 
‘estufa’ formada pelos gases. No entan-
to, o aumento da população na Terra 
e especialmente a intensificação da 
ação humana, causaram o que a ciên-
cia considera como emissão antrópica, 
gerando maior emissão de gases de-
correntes da atividade industrial, da 
agropecuária, da queima de combustí-
veis fósseis, da geração de resíduos, do 
desmatamento e das queimadas, por 
exemplo. Os seis principais gases de 
efeito estufa, que são controlados pelos 
inventários de emissões, determinados 
pelo Protocolo de Quioto são: CO2 (Dió-
xido de Carbono), CH4 (Metano), N2O 
(Óxido Nitroso), SF6 (Hexafluorido de 
Enxofre), HFC (Hidrofluorcarbonos) e 
PFC (Perfluorcarbonos).

MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
As mudanças climáticas são alterações 
de fenômenos climáticos que inter-
ferem e modificam as características 
climáticas da Terra. As variações no 
estado do clima são detectadas por mo-
delos estatísticos que identificam mo-
dificações da média e/ou variabilidade 
de suas propriedades que persistem 
por muito tempo (geralmente medidas 
em décadas ou mais). 

A Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima 
(UNFCCC), em seu artigo 1, define 
mudanças climáticas como aquelas 
“atribuídas diretamente ou indireta-
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mente à atividade humana, alterando 
a composição da atmosfera globais e 
que contribuem para a variabilidade 
natural do clima observados durante 
períodos comparáveis ”

AQUECIMENTO GLOBAL
Expressão-chave na temática de cli-
ma, o aquecimento global é o aumen-
to gradual, observado ou projetado, da 
temperatura da superfície da Terra. O 
último relatório do IPCC AR6 confir-
mou que o aumento da concentração 
de gases de efeito estufa, decorre da in-
tensificação da ação humana (por isso 
o conceito de ‘antropoceno’ vem sendo 
usado pelos cientistas para nomear esta 
era em que vivemos). O aquecimento 
pode ser medido e seus impactos já po-
dem ser sentidos, projetando que eles 
podem ser ainda maiores. 

O aquecimento global provoca a ocor-
rência (com maior intensidade e repe-
tição) dos chamados eventos extremos 
ou eventos climáticos extremos, como 
tempestades e inundações, secas e on-
das de calor. Provoca ainda desertifica-
ção, elevação dos níveis dos oceanos, 
diminuição da biodiversidade, avanço 
nos vetores de disseminação de doen-
ças e o tão conhecido derretimento de 
geleiras. Os impactos são sentidos no 
meio ambiente, nas cidades, na eco-
nomia, na agricultura, na saúde e em 
todos os setores da sociedade.

MITIGAÇÃO 
As ações de mitigação são estratégias 
de diminuição da emissão de gases de 
efeito estufa e de remoção destes gases 
por meio de sumidouros de carbono, 
como as florestas, por exemplo. 

Como funciona  
o efeito estufa e  
o que ele tem a ver com 
mudanças climáticas?

A ideia de considerar a atmosfera 
da Terra como uma estufa foi 
concebida pelo matemático 
francês Jean Baptiste Joseph 
Fourier (1768-1830). Segundo ele, 
o ‘efeito estufa’ é um fenômeno 
natural que cria um ambiente 
favorável à vida de animais e 
plantas. Na atmosfera da Terra 
alguns gases – os Gases de  
Efeito Estufa (GEE) – permitem  
a entrada da radiação ultravioleta, 
porém dificultam que o calor 
retorne para o espaço. Numa 
medida equilibrada, o efeito  
estufa pode ser considerado 
favorável. Porém, não vivemos 
uma situação equilibrada.  
Embora seja um fenômeno 
natural e positivo, o efeito estufa 
foi intensificado pela ação humana 
e passou a ser danoso. Quanto 
maior a concentração de gases 
na atmosfera, o efeito estufa 
fica mais intenso e aumenta a 
dificuldade de o calor ir para o 
espaço. Isso aquece a chamada 
baixa atmosfera, aumenta a 
temperatura média da Terra e 
causa as mudanças climáticas.  
A atual concentração de gases  
na atmosfera já elevou a 
temperatura do planeta a  
níveis perigosos para a vida.

Fonte  Soares, A.P. Mudanças Climáticas.  
O clima está diferente. O que muda nas nossas 
vidas. São José dos Campos: INPE, 2014.
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ADAPTAÇÃO 
É uma estratégia de resposta aos im-
pactos atuais e futuros decorrentes das 
mudanças climáticas com o objetivo 
de minimizar riscos e aproveitar po-
tencialidades. A adaptação geralmente 
está relacionada a eventos extremos 
(como chuvas intensas, inundações ou 
secas). As estratégias de adaptação vi-
sam proteger os sistemas ecológicos ou 
socioeconômicos e consequentemente 
aumentar a proteção às pessoas, evi-
tando mortes e perdas econômicas. 
As estratégias podem ser medidas ar-
quitetônicas ou de engenharia, mas 
também através da Solução Baseada 
na Natureza (SBN). Quanto menor a 
vulnerabilidade ou suscetibilidade e 
maior sua capacidade de resiliência, 
e maior será o potencial desse sistema 
de se adaptar.

RESILIÊNCIA
Capacidade de recuperar seu estado 
original após sofrer um choque ou im-
pacto. Resiliência associada ao clima 
trata da capacidade dos sistemas eco-
lógicos ou socioeconômicos se recupe-
rarem sua estrutura e função essencial 
após lidar com um evento extremo. 
Também se refere à capacidade de 
adaptação e transformação.

VULNERABILIDADE
Representa a relação entre exposição 
(o grau em que um indivíduo ou sis-
tema está suscetível a um perigo cli-
mático) e sensibilidade (o grau de im-
pacto deste perigo climático) com sua 
capacidade de adaptação. Ou seja, a 
vulnerabilidade aumenta quando há 
alta exposição e alta vulnerabilidade 
as mudanças climáticas.

NEUTRALIDADE CLIMÁTICA 
De forma simplificada, mas suficiente 
para entendermos o conceito, neutrali-
dade climática se refere a ter o resulta-
do zero no balanço entre a quantidade 
de gases de efeito estufa (GEE) emiti-
dos e compensados. Para alcançar me-
tas de neutralidade climática é preciso 
eliminar ao máximo o uso de combus-
tíveis fósseis no transporte, na geração 
de energia e na indústria e implemen-
tar soluções para reduzir a emissão de 
GEEs a partir dos resíduos. Além disso, 
é preciso compensar as emissões que 
ainda restam com medidas de prote-
ção, como o plantio de árvores ou con-
servação de florestas, por exemplo.

O que significa  
zerar emissões líquidas?

Conseguiremos chegar a emissões líquidas 
zero quando todas as emissões de GEE que 

ainda forem causadas pelo homem alcançarem 
equilíbrio com a remoção de gases da atmosfera 

(um processo conhecido como remoção de 
carbono). Em primeiro lugar, é preciso reduzir 

ao mais próximo de zero possível todas as 
emissões causadas pela atividade humana 
– como as de veículos e fábricas movidas a 

combustíveis fósseis, por exemplo. Depois disso, 
quaisquer emissões de GEE restantes seriam 

equilibradas com uma quantidade equivalente de 
remoção de carbono – por exemplo, restaurando 

florestas ou através da tecnologia de captura e 
armazenamento direto do ar (DACS). O conceito  

de emissões líquidas zero é semelhante à 
“neutralidade climática”.

Fonte  WRI. Disponível em: https://wribrasil.org.br/pt/blog/ 
2019/09/o-que-significa-zerar-emissoes-liquidas-respondemos- 

6-duvidas-frequentes
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JUSTIÇA OU  
LITIGÂNCIA CLIMÁTICA
Justiça climática é um conceito ligado 
ao tema de direitos humanos. Ela se 
refere à ideia de que a crise climática 
tem consequências sociais, econômicas 
e políticas. O objetivo da justiça climá-
tica é fazer de tudo para garantir que 
o aquecimento global não aumente 
as desigualdades. Ela representa uma 
nova lógica para o desenvolvimento e 
articulação de políticas públicas de mi-
tigação e adaptação. Deve possibilitar 
a preservação efetiva e sustentável do 
direito a um meio ambiente saudável 
para todos, incluindo os mais caren-
tes e os mais vulneráveis às mudanças 
climáticas. Os países mais pobres, com 
economias menos desenvolvidas e que 
menos contribuem com o aquecimento 
global são os que mais sofrem as con-
sequências das mudanças climáticas. 
Promover a justiça climática contem-
pla considerar a todos, indistintamen-
te, e ampliar a representatividade nas 
tomadas de decisões. A falta de justiça 
climática é representada, por exemplo, 
em questões de gênero e etnia.

INVENTÁRIO DE EMISSÕES
Inventário de emissões é a forma de 
quantificar as fontes diretas e indiretas 

de emissões de gases de efeito estufa. 
Ele pode ser elaborado tendo como re-
ferência um país, porém pode ser apli-
cado em recortes diversos: é possível 
fazer o inventário de emissões de uma 
cidade, de um estado, de uma empresa 
ou setor econômico ou, mesmo, de um 
evento. Quantificar e registrar permite 
projetar os esforços de mitigação, esta-
belecer metas de compensação ou de 
redução e monitorar ao longo do tem-
po. Os inventários nacionais medem e 
monitoram as emissões geradas pelos 
setores de energias, processos indus-
triais, agricultura, florestas e outros 
usos da terra e, ainda, pelo setor de 
resíduos. O Greenhouse Gas Protocol 
(GHG Protocol) é a metodologia mais 
utilizada globalmente para produção 
dos inventários nacionais.

CARBONO EQUIVALENTE
É um conceito utilizado para repre-
sentar todos os GEEs em uma única 
unidade de medida. Desta forma, to-
dos os gases de efeito estufa podem 
ser convertidos em CO2, de acordo com 
seu potencial de aquecimento global 
(do inglês Global Warming Potential 
– GWP). A criação desta referência é 
relevante para viabilizar o mercado 
de carbono.

Atenção A essa expressão: ITMO
Os Resultados de Mitigação Transferidos Internacionalmente (ITMO,  
do inglês Internationally Transferred Mitigation Outcomes) possivelmente 
serão uma pauta que tende a chamar mais atenção a partir da COP26  
e da regulamentação específica sobre o Artigo 6º do Acordo de Paris. 

ITMO é uma ‘medida’ aplicada ao mercado internacional de créditos  
de carbono, que pode ser aplicada para as NDCs.
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Retomada verde
Retomada Verde, ou Green Recovery, é a expressão que vem sendo utilizada para indicar as 
possibilidades de desenvolvimento econômico sustentável e socialmente justo que podem ser 
implantadas a partir de políticas orientadas pela descarbonização.

Medidas de baixo carbono têm sido anunciadas por diversos países e alcançam muitos segmentos 
da economia. Estima-se que a economia e a sociedade podem se beneficiar de uma ação climática 
ambiciosa, especialmente como uma resposta à crise causada pela pandemia de COVID-19. 
Acredita-se que medidas de baixo carbono podem fortalecer as economias nacionais,  
com resultados no Produto Interno Bruto (PIB) e na geração de trabalho, emprego e renda.

É possível fazer uma retomada da economia de forma a aproveitar oportunidades de desenvolver 
setores estratégicos, como energia, transporte e resíduos, promover novas tecnologias e processos 
produtivos inovadores, aplicando maior eficiência, eficácia e economicidade no uso de recursos  
e melhor governança pública.

Novos parâmetros para a infraestrutura e os negócios contribuem para a competitividade e  
para uma abordagem mais adequada aos desafios do mundo contemporâneo.

Somando-se a isso, a retomada verde busca contribuir para a redução da emissão de gases  
de efeito estufa, o que colabora para uma sociedade mais resiliente aos impactos do clima, menos 
suscetível a surtos de doenças e com novos caminhos para reduzir a pobreza e as desigualdades.

FINANCIAMENTO DO CLIMA
O financiamento do clima é um “finan-
ciamento que visa reduzir as emissões 
e aumentar os sumidouros de gases de 
efeito estufa, de forma a reduzir a vul-
nerabilidade, além de manter e aumen-
tar a resiliência dos sistemas humanos 
e ecológicos aos impactos negativos 
das mudanças climáticas”, conforme 
 UNFCCC. A expressão tem sido usada 
para se referir a transferências de re-
cursos públicos de países desenvolvi-
dos para países em desenvolvimento, 
conforme as determinações do acordo 
de Paris. No entanto, ele também se 
aplica aos fluxos financeiros multilate-
rais e  privados, destinados à mitigação 
e à adaptação às mudanças climáticas. 

O financiamento climático tem a inten-
ção de permitir a transição para o de-
senvolvimento de baixo carbono. 

Em novembro de 2020, os bancos de 
desenvolvimento e o financiamen-
to privado não haviam atingido os 
US$ 100 bilhões de investimentos anu-
ais estipulados nas negociações climá-
ticas da ONU para 2020. No entanto, em 
face da crise econômica causada pela 
pandemia de COVID-19, 450 bancos de 
desenvolvimento se comprometeram 
a financiar uma “recuperação verde” 
nos países em desenvolvimento.
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