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Conceitos Básicos – Fenômeno Não Linear

Contexto



Novidade?

“Dobrar as emissões de CO2 aumentará a temperatura do Planeta

em 5 a 6 graus.”

Em 2014, 118 anos depois, o IPCC que conta com aproximadamente 3.000 especialistas em

clima, conclui que:

Svante August Arrhenius (1859 – 1927) Sueco, primeiro cientista a identificar o potencial de

aquecimento global. Ele percebeu que alguns gases: CO2, CH4 e N2O e o vapor de água, ao

serem aquecidos, mantinham retido calor em diferentes proporções, enquanto que outros

gases não tinham essa capacidade. Isso aconteceu em nada menos que 1896.

Se continuarmos emitindo gases de efeito estufa sem restrição (RCP 8.5),

o planeta observará, entre outros efeitos, um aumento de temperatura

entre 3,5 e 6,5 graus de temperatura.



O maior problema já enfrentado pela humanidade.

SOCIAL, ECONOMICO e AMBIENTAL

Porque o clima importa?



Migração

Síria: Pior seca da história 2006 – 2010

40% de crescimento populacional em Aleppo

Inflação.

Guerra Civil 2011



Onde Estamos…



Orçamento de Carbono
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De onde vem o aquecimento global?

72% das emissões globais 
vem da energia.



De onde vem o aquecimento global?



E no Brasil?



E no Brasil?

+ 9,56%



A base da solução…



Considerar a Natureza Humana

Nossa percepção de risco está muito mais associada a experiências pessoais do que 
fatos científicos.

• Contato Direto ou Próximo: Já tomei um choque, não tomarei de novo.

• Normas Sociais: Eu faço o que os outros fazem.

Como resolver? 

Criar incentivos que modifiquem a matriz de ganhos, criem contato direto e 
mudem a narrativa social pra criar novas normas que sejam compatíveis com os 
objetivos de mitigação..

Mudança de hábito requer empurrão



Como resolver?



A B

Estratégias: Teto de emissões (Comércio de Carbono).

Custo para emissões (Taxa).

Usar ciência, informação e incentivos

Limite para 2 graus

Definir níveis aceitáveis de emissão.

Identificar os emissores e quantificar emissões.

Premiar resultado



Tendência Global



Ação vs inação – uma narrativa favorável

• O custo e riscos da mudança climática equivale a uma perda de 5-20% do 
PIB mundial por ano.

• Em contrapartida, agir – por meio da redução dos gases que provocam o 
efeito estufa – custa apenas 1% do PIB mundial por ano.

Precificar o carbono pode trazer ganhos 
de 20x à economia
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Aparente perda 
de 
competitividade

Num cenário 
amplo, onde a 
todos se impõe o 
custo de emitir, o 
Brasil ganha 
competitividade

Nível de 
competitividade 
sem preço do 
carbono

Precificação de Carbono

Brasil ganha ou perde com a Precificação do Carbono?



Obrigado!
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