
A Abiquim integrou a delegação do governo 

brasileiro na 22ª Conferência das Partes sobre Mudanças 

Climáticas (COP22) da Organização das Nações Unidas 

(ONU), realizada em Marrakech, Marrocos, entre os dias 

7 e 18 de novembro de 2016. A delegação contou com a 

presença inédita dos ministros do Meio Ambiente, José 

Sarney Filho, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Blairo Maggi. 

Em 14 de novembro, a Abiquim promoveu o 

seminário “A Solução está na Química – A Indústria 

Química como Criadora de Soluções para a Redução das 

Emissões” dentro da COP22, no Espaço Brasil organiza-

do pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o 

Ministério das Relações Exteriores, ApexBrasil e Agência 

Nacional de Águas (ANA). Estavam reunidos na ocasião 

representantes de governos, do setor privado e da 

sociedade civil membros das delegações de diversos 

países. 

ABIQUIM leva à COP22 
soluções da indústria química
para as mudanças climáticas

COP22 é a 22ª edição da Conferência das Partes da Convenção 

da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre Mudanças 

Climáticas. Promovida anualmente pela ONU, a COP22  reuniu, 

durante duas semanas em Marrakech, no Marrocos, mais de 10 

mil participantes, incluindo mais de 50 presidentes, primeiros-

ministros e vice-presidentes, além de mais de 110 ministros e 

chefes de delegação de diversos países, para discutir mudanças 

climáticas e denir as regras para a implementação/regulação do 

Acordo de Paris. 

Sobre o Acordo de Paris
Firmado em 2015 durante a COP21 e atualmente raticado por 

112 nações, o Acordo de Paris reúne as Contribuições 

Nacionalmente Determinadas (NDC) de cada país rmando seus 

respectivos compromissos individuais para atingir as metas globais 

do Acordo: limitar o aumento da temperatura global em até 2ºC, 

esforçando-se para não chegar a 1,5ºC. 

O Acordo entrou em vigor no dia 04 de novembro de 2016, após 

ter sido alcançado o mínimo de 55 raticações necessárias, 

correspondendo a pelo menos 55% das emissões globais de gases 

de efeito estufa (GEE).  Durante a COP22, foram mobilizadas 

mais nove raticações ao Acordo de Paris.

POR DENTRO DA COP22

Quais são os compromissos rmados pelo Brasil no Acordo de Paris?
Responsável por 2,48% das emissões de CO, o Brasil tem uma das metas mais ambiciosas: reduzir 37% das emissões 
até 2025, com indicativo de redução de 43% até 2030 (ano base 2005). 
Outras metas tangíveis brasileiras são:  
Ÿ aumentar a participação de bioenergia sustentável na matriz energética para aproximadamente 18%;

Ÿ aumentar em 45% a participação de energias renováveis na composição da matriz energética até 2030;

Ÿ alcançar 10% de ganhos de  eficiência no setor elétrico até 2030;

Ÿ restaurar e  reflorestar12 milhões de hectares de  florestas e zerar o desmatamento ilegal na Amazônia.

“Os governos sublinharam que a 
mudança para uma ação global climática 

é urgente, irreversível e imparável”.
 Patricia Espinosa, Secretária Executiva da 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (UNFCCC)
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A Indústria Química é fortemente comprome-

tida, norteada pelo Programa Atuação Responsá-

vel®, na melhoria contínua de seu desempenho em 

saúde, segurança e meio ambiente, desde o uso de 

recursos naturais ao impacto que exerce nas cadei-

as de valor de diversos setores.

Diante o grande desao e paradigma a ser 

quebrado sobre a realidade do setor, uma comunica-

ção ampla, transparente e eciente se faz necessá-

ria em importantes fóruns como a COP22. Portanto, 

a indústria química buscou comunicar o seu papel 

responsável para atores internacionais civis e eco-

nômicos como uma importante provedora de solu-

ções para o desenvolvimento sustentável.

Com o mesmo objetivo, o  Conselho Interna-

cional de Associações da Indústria Química (ICCA), 

do qual a Abiquim faz parte, também esteve presen-

te na COP22 com representantes de associações de 

diversos países.

O governo brasileiro já reconhece o importan-

te papel da indústria química como criadora de solu-

ções para a redução das emissões, e por esta razão, 

convidou o setor a fazer parte da delegação brasilei-

ra a m de reforçar a sua importância e comunicar 

internacionalmente seus esforços e iniciativas. 
 Saiba mais em: 

www.abiquim.org.br/programa/atuacao-responsavel

Por que a 
Indústria Química

está envolvida 
neste contexto?

Na abertura do evento, a diretora de Relações Instituci-

onais e Sustentabilidade da Abiquim, Marina Mattar, abordou a 

química como provedora de soluções para a redução das emis-

sões de gases do efeito estufa (GEE) apresentando o panorama 

do setor e destacando o comprometimento da indústria quími-

ca no Brasil em assumir, de forma séria e transparente, a sua 

responsabilidade ambiental, social e econômica em seus pro-

cessos de produção, norteada pelo Programa Atuação Respon-

sável®, e o foco na competitividade do setor sempre atrelada 

aos princípios da sustentabilidade. 

Mattar também ressaltou que se somam a essa respon-

sabilidade os resultados dos esforços históricos da indústria 

química para a redução das emissões e outros fatores que con-

tribuem para o desenvolvimento sustentável. 

Foto: Ministério do Meio Ambiente (MMA)

Seminário da Abiquim na COP22 
destaca a indústria química como 

criadora de soluções para a 
redução das emissões

2



 “A indústria química já vem fazendo a sua parte há mais de uma década, tendo 
reduzido intensamente as suas emissões de gases de efeito estufa em aproximadamente 
30% desde 2006, e é muito importante que esses esforços históricos, empreendidos pelas 
indústrias químicas, sejam reconhecidos no processo de formulação de políticas públicas 
dirigidas à implementação do Acordo de P ,

Abiquim. da Sustentabilidade e Institucionais

 Relações de diretora Mattar, Marina destacouaris”
 

As emissões de processos industriais representaram 6% do total de emissões de gases de efeito estufa 
do Brasil em 2013, enquanto que as emissões da indústria química representaram 8% desse total de 
emissões industriais*.

*Fonte: Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa – Observatório do Clima, pg. 8 e 16. Disponível em
www.apremavi.org.br

Dentre os resultados dos esforços históricos da indústria química brasileira, foram destacados:

Redução de 36% do 
volume de água captada
em seus processos 

Redução de 29%  
na emissões de CO 2

Redução de 19% no 
consumo de energia elétrica 
por tonelada  produzida

Redução de 43% 
da geração de resíduos
durante processos

Fonte: Indicadores de Desempenho do Atuação Responsável® (período: 2006 - 2015). 

Presente na cadeia produtiva de diversos segmentos, 
a química entende a sua responsabilidade compartilhada 
com o setor produtivo, governo e sociedade civil na tarefa 
de promover o desenvolvimento sustentável e apresentou 

algumas soluções sustentáveis da indústria química, as quais 
não se limitam as suas próprias fábricas, mas sim soluções 
para a humanidade, melhorando o desempenho de indústri-
as de diferentes setores da economia.
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A Abiquim lançou em 2016 o Manual de Gestão Eciente de Recursos Hídricos, 
elaborado pelo GT Água da Comissão de Meio Ambiente. O Manual se destina a 
empresas de todos os segmentos industriais - e não apenas aquelas do setor químico - e 
explica como uma empresa pode identicar oportunidades de melhoria em sua gestão 
de recursos hídricos e como sistemas de reúso interno industrial de água podem ser 
implementados. O Manual aborda também diferentes tecnologias disponíveis para 
tratamento de água, além de cases de sucesso de indústrias químicas do Brasil. O 
documento foi relançado na COP 22 e a sua versão em inglês distribuída para os 
participantes presentes no evento da Abiquim. 
www.abiquim.org.br/pdf/Manual_Recursos_Hidricos.pdf

VOCÊ SABIA?VOCÊ SABIA?

A INDÚSTRIA 
DAS INDÚSTRIAS



Nesse sentido, Mattar 
enfatizou ao público que a química 
é um dos setores que mais 
i n v e s t e m  e m  s e g u r a n ç a  e 
inovações que contribuem para 
sustentabi l idade e citou alguns 
exemplos de sustentabilidade.

Ainda nessa linha, Mattar 
mencionou o estudo intitulado 
“Reduction of Greenhouse Gas 
Emissions via Use of Chemical 
Products”, lançado pelo Conselho 

Internacional de Associações da Indústria Química (ICCA), 
que apresenta nove estudos de caso de emissões evitadas pelo 
uso de produtos químicos e com ganhos claramente  ,sodac
itnedicomo por exemplo, o case da BASF de isolamento 
térmico feito de poliestireno aplicado nas paredes das 
residências, que estima uma redução de mais de 141 ton. de 
CO por casa, a uma temperatura de 19 ºC, no período de 
40 anos; o case da Braskem de embalagens plásticas de 
polipropileno para achocolatado, que prevê a mitigação de 
emissões em 56,36%; o case da Evonik para ração animal 
estima que a suplementação de aminoácidos na alimentação 
de frangos e suínos gera uma mitigação de emissões de, 
respectivamente, 44kg de CO e 20 kg de CO, comparada 
com farinha de soja e de, respectivamente, 30 kg de CO e 3 kg 
de Co em relação à farinha de colza (todos com mesmo 
valor nutricional), sendo essas mitigações alcançadas por meio do 
menor uso e cultivo de terras aráveis e por menor produção de 
estrume por animais; e o case da Solvay de plástico de 
engenharia, que produz veículos mais leves, com consumo 
mais  etneicede combustível e um potencial de mitigação de 
emissões, comparado ao carro com motor da liga de alumínio, 
de 2kg de CO por carro durante a fase de produção, podendo 
atingir 5.600 ton. de redução de CO sobre a produção total 
de 280.000 veículos por ano, durante 10 anos; entre outros 
cases.

Mais de 2 milhões de toneladas de CO foram mitigadas com projetos de tecnologias de baixo 
carbono nas áreas agrícola, industrial e de infraestrutura, durante a organização e realização das 
Olimpíadas.

O esforço colaborativo multissetorial garantiu a entrega de jogos com a pegada de carbono 
reduzida e um evento global com impacto mínimo ao clima.

Os projetos estendem-se até 2026 a m de mitigar mais 1,5 milhão de CO para compensar 
outras emissões associadas ao evento, como as viagens dos espectadores. Ao todo, serão geradas 
mais de 2,2 milhões de toneladas em benefícios climáticos até o nal de 2026.

Entre as iniciativas, estiveram:
Ÿ Substituição de combustíveis fósseis por fontes de energia renovável;
Ÿ Infraestrutura com maior eciência energética;
Ÿ Conscientização de meio milhão de pessoas no Brasil sobre sustentabilidade e mudanças

climáticas;
Ÿ Mobilização de produtores rurais e diálogo sobre práticas agrícolas mais sustentáveis.
Saiba mais sobre o programa de mitigação de carbono da Dow para os Jogos Olímpicos Rio 2016, neste link.

PARCERIA DA INDÚSTRIA QUÍMICA E OLIMPIÁ  DAS
RIO 2016 DEIXA LEGADO DE CARBONO NO BRASIL

O setor industrial químico arma-se como parte da solução nos desaos previstos nas mudanças climáticas e coloca seu 
potencial à disposição de inúmeros outros setores para juntos, com apoio do governo, fazer a transição para uma economia de 
baixo carbono que o mundo espera e precisa.

Em seguida, foram apresentados dois cases de como o setor pode e tem contribuído para a mitigação de GEE.
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TRATAMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO 
BÁSICO
A indústria fornece produtos químicos e tecnologias 
essenciais para o tratamento de água e de esgoto, 
além de meios de distribuição de água limpa através 
de sistemas de tubulação conáveis

EMBALAGENS PLÁSTICAS
Evitam o desperdício de alimentos e aumentam o 
tempo de vida útil na prateleira. As embalagens 
plásticas são mais leves e mais seguras no manuseio.

MOBILIDADE
Os veículos estão cando mais leves, consumindo 
menos combustíveis e sendo produzidos com 
materiais mais resistentes graças à química.

EDIFICAÇÕES
Os produtos da indústria química são essenciais para 
o desenvolvimento do setor de construção sustentá-
vel, garantindo que as edicações sejam mais
ecientes no uso dos recursos, como redução do
consumo de água e energia, por exemplo.

AGRICULTURA
Produtos que reduzem a necessidade de água na 
agricultura, fertilizantes ecientes, sementes 
resistentes à seca e ação de pragas.

COSMÉTICOS E HIGIENE PESSOAL
A produção de ingredientes a partir de matérias-
primas da biodiversidade terá demanda cada vez 
maior.

SAÚDE
Materiais fornecidos pela indústria química reduzem 
os riscos e a contaminação na área da saúde. 
Fabricação de medicamentos mais ecientes e de 
produtos para próteses, entre outros.

http://www.dow.com/en-us/about-dow/dow-sports/olympic-partnership/sustainability-in-sports/


Materiais de fonte renovável

(etanol da cana-de-açúcar);

Alto número de aplicações;

100% reciclável e usa o mesmo processo de reciclagem já existente;

Possui as mesmas propriedades do polietileno regular;

É uma solução para o aquecimento global (Captura Co);

Traz inovação à marca.

Além disso, o bio-polietileno já fomen-

tou US$ 290 milhões em investimentos, 

sendo sua produção no Polo Petroquímico de 

Triunfo (RS) atualmente a maior do mundo e 

consumida nas Américas do Sul, Norte, 

Europa e Ásia. 

Soto também reforçou ser imprescin-

dível inuenciar a cadeia de fornecedores.

O código de conduta para fornecedores 
de etanol prevê cinco pilares garantidos 
por auditoria externa, sendo eles:

1. Redução da queima de cana;

2. Conservar a biodiversidade;

3. Boas práticas ambientais;

4. Respeito aos Direitos Humanos;

5. Avaliação do Ciclo de Vida (ACV).

 “Ter a sustentabilidade e a inovação nos 
pilares principais de negócios de qualquer 
empresa é uma poderosa estratégia para 

a sua perpetuidade, tendo em vista que, 
apesar da existência de desaos, a 

sociedade começa a reconhecer o esforço 
empresarial neste ,

 em.krasB da Sustentabilidade de diretor
Soto, orgeJdisse sentido”

Diante da importância de novas soluções sustentáve-
is na cadeia química para a mitigação das mudanças climáti-
cas, Jorge Soto apresentou o bio-polímero como uma 
importante contribuição no setor de plásticos, que abastece 
inúmeros setores.

Desenvolvido em 2009 a partir de matérias-primas 
de fontes renováveis, o “plástico verde” é produzido a 
partir do etanol da cana-de-açúcar e possui pegada de 

carbono favorável com a captura de 2,78 tCO/eq., apre-
sentando-se como uma das soluções para o aquecimento 
global. 

O objetivo do setor é justamente aumentar a 
participação da produção de produtos químicos com base 
em matérias-primas renováveis como uma maneira 
concreta de colocar em prática soluções para as mudanças 
climáticas.

Case de Mitigação: 

PLÁSTICO VERDE COMO CONTRIBUIÇÃO PARA 
AS SOLUÇÕES DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
Jorge Soto, Diretor de Sustentabilidade, Braskem 

VANTAGENS DO BIOPOLIETILENO
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Foto: Ministério do Meio Ambiente (MMA)



Michael Bande apresentou como processos e 
soluções contribuem para uma economia de baixo 
carbono exempl i f icando  com in ic iat ivas  
em Desenvolvimento Sustentável do Grupo Solvay, 
como a implantação do projeto de abatimento de 
óxido de nitrogênio (NO) no conjunto 
industrial de Paulínia (SP). 

O case, denominado pelo Grupo Solvay por 
Angela (acrônimo de Abatement of Nitrous Gas for 
Environment in Latin America) foi desenvolvido 
dentro dos parâmetros do Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL), da fase inicial do 
Protocolo de Kyoto, e inaugurado no início de 
2007. O projeto conseguiu eliminar, até 2013, cerca 
de 60 milhões de toneladas anuais de CO, ou o 
equivalente à retirada anual de circulação de uma 
frota de 1,3 milhão de veículos.

No entanto, os altos custos de operação e 
manutenção da unidade de abatimento de NO já não 
são mais cobertos pela receita de créditos de carbono 
do MDL desde 2013. Por essa razão, o Grupo Solvay 
está ansioso para que novos mecanismos domésticos 
e internacionais sejam rapidamente implementados, 
como o acompanhamento realista do Acordo de Paris 
e da contribuição do Brasil, além do desenvolvimento 
de estruturas sustentáveis a fim de acelerar a adoção 
de novas soluções ambientais para as indústrias.

Outro exemplo corresponde a Iniciativa de 
Parcerias para Tecnologias de Baixo Carbono (LCTPI, 
na sigla em inglês), com a participação de produtores de 
aço, cimento e químicos, visando examinar como as 
soluções criativas da indústria química poderiam 
permitir sinergias para redução de emissões nos 
processos de manufatura desses setores. 

Case de Mitigação 

FÁBRICA PROVEDORA DE CRÉDITOS
DE CARBONO EM PAULÍNIA - SP
Michel Bande, Executivo responsável por Sustentabilidade Corporativa do Grupo Solvay 

Fotos: Ministério do Meio Ambiente (MMA)

“Se em alguma época a indústria química foi 
parte do problema, agora cada vez mais ela é

 
 

fundamental como solução para desenvolvimento 
sustentável do ,

 Solway. Grupo do corporativa sustentabilidade por responsável

executivo Bande,Michel  disseplaneta”

GOVERNO BRASILEIRO SE REÚNE 
COM  A INDÚSTRIA QUÍMICA

Da esq. para a dir.: Vicente Andreu (presidente da Agência Nacional de Águas), 
Marina Mattar (diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da Abiquim), 
Ministro Blairo Maggi (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), Jean-
Pierre Clamadieu (CEO do Grupo Solvay) e o Ministro José Sarney Filho (Ministério do 
Meio Ambiente).

Soluções  da indústria química  para a melhoria dos 
índices de sustentabilidade do planeta e as perspectivas 
para a COP22, a NDC brasileira e mecanismos de 
mercado de gases de efeito estufa foram temas 
discutidos no encontro do governo brasileiro com CEO 
do Grupo Solvay, realizado em 16 de novembro, no 
espaço do governo brasileiro, na COP22.
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Na perspectiva governamental, 

há um enorme potencial de trabalho e 

engajamento com a indústria química 

para catalisar a continuidade destas 

ações em diversos setores. Contudo, 

o Secretário de Mudanças Climáticas

deixou claro o papel do governo nesse

processo, no qual a principal respon-

sabilidade é preparar a estratégia de

implementação da contribuição nacio-

nalmente determinada (NDC) do

Brasil para o Acordo de Paris. Como

destacado pelo Secretário, “Esta é

uma tarefa enorme, considerando que

temos sido ambiciosos ao apresentar

ao Acordo de Paris pela primeira vez

uma meta absoluta economy-wide de

redução de 37% das emissões até

2025, com uma indicação de redução

de 43% até 2030”.

A ambição das metas brasileiras 

corresponde a uma das maiores já 

rmadas por uma grande economia 

em desenvolvimento. Tendo em vista 

seu perl economy-wide (cobertura 

de todos os setores), para alcançá-las 

o governo precisa do engajamento,

apoio e participação de todos, incluin-

do a indústria, o agro, energia, trans-

portes, etc. Planeja-se, portanto, a

implementação de uma série de ações

centradas naqueles que, de acordo

com o perl de emissões brasileiras,

são responsáveis pela maior parcela

de emissões: agricultura (22%), ener-

gia (23%) e mudança de uso da terra

(45%).

Com relação a matriz energéti-

ca, Lucero destacou que nossa matriz 

conta com a participação de 40% de 

renováveis, podendo qualicar o 

Brasil no caminho para uma economia 

de baixo carbono.

Apesar de já termos o maior e 

mais sucedido programa de biocom-

bustíveis, incluindo uso de biomassa 

no setor elétrico, o governo planeja 

ampliar em 18% a participação de 

biocombustíveis até 2030 envol-

vendo três setores: indústria, agri-

cultura e oresta. 

É uma grande meta e, por esta 

razão, o governo lançou, durante a 

COP22, a , um Plataforma Biofuturo

fórum multi-stakeholder para discus-

são com as indústrias, governos e insti-

tuições nanceiras, a m de promover 

a agenda da bioeconomia. O governo 

acredita que a indústria química faz 

parte desta agenda e a convidou para 

participar do lançamento da Platafor-

ma, realizado no dia 16 de novembro. 

O Secretário destacou que o 

setor industrial em particular terá a 

oportunidade de alcançar suas própri-

as metas promovendo novos padrões 

de tecnologias verdes, aumentando 

ainda mais as medidas de eciência 

energética e infraestruturas de baixo 

carbono. 

Everton Frask Lucero, Secretário de Mudanças Climáticas e 
Qualidade Ambiental do Ministério do Meio Ambiente (MMA)

DIÁLOGO ENTRE GOVERNO E INDÚSTRIA 
PARA O CUMPRIMENTO DA NDC BRASILEIRA
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O evento da Abiquim na 
COP22 foi encerrado pelo Secretário 
de Mudanças Climáticas e Qualidade 
Ambiental do Ministério do Meio 
Ambiente, Everton Lucero, que fez 
um relato do governo brasileiro sobre 
a importância da liderança e 
engajamento da indústria química no 
processo de transição para uma 
economia de baixo carbono e 
cumprimento da NDC brasileira e o 
Acordo de Paris. 

  O Secretário iniciou a sua 
exposição expressando satisfação em 
ver que o setor industrial brasileiro 
tem sido protogonista, em parceria 
com o governo federal, nos debates e 
iniciativas em mudanças climáticas. 
Em especial, após ouvir as visões do 
setor apresentadas pela Abiquim e 
por dois cases de contribuições para a 
mitigação de emissões, reconheceu 
os esforços, afirmando que: 

          “A  indústria química 
demonstra que está se preparando 

para apresentar-se,  se não já se 
apresentou, como um setor que 

entende a sustentabilidade dentro 
de uma visão de negócio, e não como 
uma mera externalidade no processo 

econômico.”
        Lucero lembrou a importância da 
transversalidade da indústria química 
e seus impactos nos setores de 
mobilidade, construção, agricultura, 
recursos hídricos, saúde, reciclagem, 
entre outros. Tais contribuições vão 
de encontro com o  desafio coletivo  
em todo o mundo para alcançar os 
objetivos ambiciosos estabelecidos 
pelo Acordo de Paris.  

“Por isso, os felicito por esta 
iniciativa, pois estão um passo à 
frente na preparação para uma 

economia de baixo carbono, que ao   
meu ver, é um processo irreversível. 

Aqueles que estão prontos e 
engajando-se agora estarão em 
condições mais favoráveis para 

beneficiar-se das futuras 
oportunidades. ”

http://www.itamaraty.gov.br/pt-BR/notas-a-imprensa/15248-lancamento-da-plataforma-para-o-biofuturo-marraquexe-16-de-novembro-de-2016


A iniciativa pretende promover, de forma 
exível e dinâmica, a cooperação e o diálogo 
entre governos, indústria, academia, organi-
zações internacionais, instituições nanceiras 
e outras partes interessadas em acelerar o 
desenvolvimento e expansão sustentáveis dos 
biocombustíveis de baixo carbono na matriz 
energética global e a bioeconomia. 

O motivo pelo qual o Brasil torna-se apto 
a promover tal iniciativa corresponde ao fato 
de, nos últimos anos, ter fornecido para a 
maioria da frota automotiva do País um 
combustível biodegradável que resulta em 
zero emissões de carbono para a atmosfera. 
Além disso, a bioeconomia sustentável deverá 
corresponder à próxima onda econômica 
mundial, sendo que a energia renovável e 
natural será um fator fundamental para a 
mitigação dos GEE. 

Mais informações sobre a Plataforma 
Biofuturo no link: 

https://www.biofutureplatform.org/

PLATAFORMA 
BIOFUTURO

O lançamento contou com a presença das senadoras Vanessa 
Grazziotin e Lídice da Mata, os ministros da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, Blairo Maggi, e do Meio Ambiente, José Sarney 
Filho, além de representantes da iniciativa privada e sociedade civil 
de países apoiadores da plataforma. 

Lançada no dia 16/11, na COP22, o programa 
global é uma iniciativa brasileira que almeja a 
descarbonização do transporte e da indústria, por 
meio das soluções da bioeconomia e da promo-
ção de biocombustíveis de baixo carbono. A 
Plataforma conta com a parceria de 19 países. 

O próximo passo após apresentar a NDC brasileira e a 
entrada em vigor do Acordo de Paris, relatou Lucero, é desenvolver 
uma estratégia nacional, conforme mencionou ser sua principal 
missão como Secretário de Mudanças Climáticas. Uma das principais 
preocupações na implementação desta estratégia é a questão do 
nanciamento, sem o qual não será possível entregar os resultados, 
por mais amplos que sejam os planos. É fundamental dispor de 
provisões nanceiras para colocá-los em prática e, portanto, é 
necessário pensar em meios alternativos tendo em vista que os 
fundos ou orçamentos públicos não serão sucientes para nanciar 
todas as ações. 

Uma das motivações do governo em debater esta questão 
durante a COP22 em Marrakech é trabalhar com especialistas 
nanceiros para desenhar modelos de negócios e instrumentos que 
tornem possíveis investimentos para as metas estabelecidas. 

A implementação desta estratégia nacional deve considerar 
não somente mudanças climáticas, mas inclusive uma agenda ampla 
de desenvolvimento sustentável com foco na emergência de uma 
economia de baixo carbono. 

O Secretário lembrou também sobre a importância de inserir 
nos esforços desta agenda os Objetivos do Desenvolvimento 
Sustentável (ODS) e a Agenda 2030 da Organização das Nações 
Unidas (ONU), que estão profundamente conectados às mudanças 
climáticas e ao Acordo de Paris. 

Após aprovação recorde no Congresso Nacional para a 
ratificação do Acordo de Paris, Lucero  afirmou  que o governo 
enxerga o Brasil pronto na direção de uma economia de baixo 
carbono, com o suporte de todos os setores. 

“Estamos felizes que a indústria química está pronta para 

prover   suas sugestões, apoio e ideias neste processo ”,
concluiu o Secretário Everton Lucero, do Ministério do Meio 
Ambiente. 

Em que o governo está 
engajado atualmente?

A Abiquim é signatária do Pacto Global da 
ONU, maior iniciativa empresarial do 
mundo para disseminação dos ODS!

Da esq. para dir.: Marina Mattar, diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade 
da Abiquim, o Secretário Everton Lucero, do MMA, e Jorge Soto, diretor de 
Sustentabilidade da Braskem. 

Entre os presentes assistindo ao evento, estavam os representantes do Congresso Nacional do Brasil, o 
presidente da Agência Nacional da Águas, Vicente Andreu, representantes da ApexBrasil, Ministérios do Meio 
Ambiente e Relações Exteriores.
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http://www.pactoglobal.org.br/Artigo/258/Forum-Pacto-Global-abre-preh-inscricoes


Com a finalidade de discutir os desafios e oportunidades de colaboração para o 
desenvolvimento sustentável da indústria química e do uso dos produtos químicos nas inúmeras 
cadeias produtivas, a Abiquim instituiu o Comitê de Desenvolvimento Sustentável, composto 
por executivos líderes de associadas com larga experiência em questões de sustentabilidade. 
Dentre os objetivos do grupo, está a identificação de pontos em que a química pode fazer parte 
de soluções sustentáveis. A proposta é de que o Comitê trabalhe alinhado às diversas comissões 
da Abiquim, identificando essas oportunidades e dialogando com os diversos stakeholders.

Coordenador: Weber Porto, Diretor Presidente, Evonik
Vice-Coordenador: Jorge Soto, Diretor de Desenvolvimento Sustentável, Braskem 
Coordenadora Executiva: Marina Mattar, Diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade, 
Abiquim (marina.mattar@abiquim.org.br)

COMITÊ PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Weber Porto, Presidente Regional 
América do Sul e Central da Evonik

Principais Avanços e Iniciativas da COP22
Países denem e comunicam ações práticas e políticas para concretizar o Acordo de Paris.

Com o objetivo de relatar os bastidores 
das negociações, atualizar e envolver os 
membros da delegação brasileira sobre 
os avanços alcançados nas negociações,  
o negociador do Brasil na COP22,
Subsecretário-Geral de Meio Ambiente,
Energia, Ciência e Tecnologia do
Itamaraty, Embaixador José Antônio
Marcondes de Carvalho, reuniu-se com
toda a delegação brasileira durante a
COP22 em duas ocasiões, nos dias 11
e 16 de novembro, ocasiões nas quais a
Abiquim foi convidada a participar. A
segunda reunião contou com a
participação do ministro José Sarney
Filho (MMA).

REUNIÕES DA 
DELEGAÇÃO 
BRASILEIRA

Ÿ “Livro de Regras”: O resultado crucial
da COP22 foi avançar na elaboração do
Ru le   Book , den indo como serão
implementadas as NDCs assumidas na
COP21. Um dos principais pontos é o
mecanismo de transparência para
medição e contabilidade da redução de
emis sões , a l ém da prev i s ão de
nanciamento, desenvolvimento e
transferência de tecnologia e desenho
das comunicações nacionais sobre
adaptação. O prazo para conclusão do
Livro é 2018.

Ÿ Proclamação de Marrakesh: proposta pelo Presidente marroquino da COP22, Salaheddine Mezouar, e adotada por
Chefes de Estado, governos e delegações, a declaração publicada no dia 17 de novembro faz um apelo ao aumento e
acesso ao  otnemaicnanpara projetos climáticos. O compromisso demonstra união e solidariedade no combate às
mudanças climáticas, sendo visto como sinal político importante da comunidade internacional. Ainda por sugestão do
Brasil, o texto reconhece a irreversibilidade do Acordo de Paris. Entre as metas da Declaração, os países desenvolvidos
mamramobilizar US$ 100 bilhões.
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Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, após sete meses da 

abertura para assinaturas e a raticação no Brasil por unanimidade no 

Congresso Nacional em apenas 2 meses, cou clara  a relevância do tema e o 

consenso nacional e internacional nos níveis de governo, setor produtivo e 

sociedade civil. Esta realidade foi reetida na delegação brasileira, uma das 

maiores na COP22, sendo integrada por 71 representantes do governo, 16 

parlamentares e representantes da sociedade civil (entidades privadas, academia 

e ONGs). 

Além dos compromissos assumidos nas NDCs, este ano 
novos compromissos foram apresentados na COP22. 

Iniciativas do Governo

https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf


Ÿ Under 2 Coalition: o grupo de governos subnacionais,
o qual já havia comprometido reduzir 80% de suas
emissões até 2050, declarou intenções de tornarem-se
carbono neutro até 2050. O grupo já conta com 165
membros com PIB equivalente a US$26 trilhões (um
terço da economia global) e quase 1 bilhão de pessoas
em mais de 32 países na América do Norte e Latina,
Europa,  África e Ásia. Do Brasil, os Estados do Rio de
Janeiro e São Paulo integram o grupo. Veja os integrantes
em www.theclimategroup.org/StatesandRegions.

Ÿ Grupo de Países BASIC: os ministros do Brasil, África
do Sul, Índia e China emitiram comunicado conjunto
ossimorpmocrearmandono combate às mudanças
climáticas no âmbito negociador e em suas ações
nacionais concretas.

Ÿ NAZCA: previsto pelo Acordo de Paris, o portal
encoraja o registro de ações climáticas de empresas,
cidades, subnacionais, regiões, investidores e organiza-
ções da sociedade civil em todo o mundo, que ajudam os
países a atingir ou exceder seus compromissos nacionais.
Atualmente, há mais de 12 mil ações registradas com
monitoramento de seus progressos, que envolvem
cidades de 118 países e 2.138 empresas. A receita total
quase representa o PIB equivalente dos EUA, China,
Japão, Alemanha e Reino Unido.

Ÿ Parceria de Marrakech para a Ação Global sobre o
Clima: grandes anúncios por cidades e governos
subnacionais foram feitos para investidores e empresas
para fornecer um roteiro concreto de como o processo
da UNFCCC catalisará e apoiará a ação climática pelas
Partes (governos) e não-Partes (não governamentais) no
período de 2017 a 2020. 22 países já começaram ou
estão prestes a iniciar o processo de preparação para
2050 e 15 cidades, 17 estados e regiões e 196 empresas
já aderiram à plataforma. Para mais detalhes, acesse o
documento.

Ÿ Parceria NDC: uma coalizão de países desenvolvidos e

em desenvolvimento e instituições internacionais

trabalhando em conjunto para garantir que os países

cumpram suas NDCs e a assistência nanceira e técnica

seja prestada da forma mais eciente possível.

Ÿ Iniciativas Nacionais: Os seguintes países comunica-

ram, em novembro de 2016, suas estratégias de longo

prazo para baixas emissões de GEE, conforme previsto

no artigo 4º do Acordo de Paris, onde as Partes devem

esforçar-se para formulá-las e comunicá-las até 2020:

Estados Unidos: meta de redução de 17% GEE até

2020, 26-28% até 2025 e 80% até 2050 (ano base

2005). Saiba mais sobre a Mid-Century Strategy.

Alemanha: objetiva reduzir 55% até 2030 e 80-95%

até 2050 (ano base 1990), tendo em vista que a média de

suas emissões per capita é superior à média da UE e

consideravelmente superior à média mundial. Saiba mais

sobre o Climate Action Plan 2050.

Canadá: reduzir 30% até 2030 e 80% até 2050 (ano

base 2005). Saiba mais sobre a Mid-Century Long-Term

Strategy.

México: reduzir 50% até 2056 (ano base 2000).

Climate Change Mid-Century Strategy.

“Climate Vulnerable Forum”: o grupo de mais de 40

nações vulneráveis declarou esforços para limitar o

aumento da temperatura global para 1,5ºC e atingir

100% de energia renovável entre 2030 e 2050;

Plataforma Biofuturo: Lançado no dia 16 de novem-

bro, o programa global é uma iniciativa brasileira que

almeja a descarbonização do transporte e da indústria,

por meio das soluções da bioeconomia e da promoção

de biocombustíveis de baixo carbono. A Plataforma

conta com a parceria de 19 países.

“O desao do Brasil 
é o mais ambicioso 
entre os países em 
desenvolvimento, 
uma vez que busca 
denir regras para 
colocar em prática a 
realidade para a 
qual o governo 
Brasileiro acordou, sendo necessário 
antecipa-las antes de 2020.”
Senador Fernando Bezerra, membro da Comissão 
Mista de Mudanças Climáticas.

“Trata-se de 

um tema de 

fundamental 

importância 

para a vida do 

planeta e para 

o futuro, além de ser extremamente

complexo por envolver questões de Estado

e por impactar limites no caminho da

economia.”
Senador e Vice-Presidente do Senado, Jorge Viana 

Foto: Wilson Dias/ABr

Foto: Agência Senado
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https://www.theclimategroup.org/project/under2-coalition
http://climateaction.unfccc.int/
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php
http://unfccc.int/paris_agreement/items/9951.php
http://www.ndcpartnership.org/
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mid_century_strategy_report-final_red.pdf
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/161114_climate_action_plan_2050_en_bf.pdf
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/canadas_mid-century_long-term_strategy.pdf
http://unfccc.int/files/focus/long-term_strategies/application/pdf/mexico_mcs_final_cop22nov16_red.pdf
http://www.thecvf.org/marrakech-vision/
lidiane
Underline
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http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/ctcn_pr_eng.pdf
http://www.greenclimate.fund/-/the-green-climate-fund-hosts-its-first-annual-meeting-with-the-thematic-bodies-of-the-unfccc-in-marrake-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Fnewsroom%2Fnews
http://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/gef_newfund_release_en.pdf


O Secretariado do Pacto Global ONU, do PNUMA e 
da UNFCCC, em cooperação com a Presidência 
Marroquina da COP22, reuniu-se, no dia 16 de novembro, 
com executivos, investidores, sociedade civil e governos a 
m de relatar o panorama dos progressos realizados pelo 
setor privado em apoio ao Acordo de Paris, em seus 
respectivos países. Juntos, discutiram como acelerar 
maiores ações sustentáveis uma vez que, por estar presente 
em todos os países e regiões, o setor privado possui amplo 
poder de disseminação desta agenda.

“O clima não é um custo, mas sim uma opor-
tunidade para o setor privado, uma vez que pode 
desenvolver e aprimorar o desenvolvimento tecno-
lógico de diversos processos na cadeia de produ-
ção.” destacou Erik Solheim, Diretor Executivo do 

PNUMA, na reunião.

O CEO do Grupo 
S o l v a y ,  J e a n - P i e r r e 
Clamadieu, destacou o 
importante papel que as 
inovações da indústr ia 
química e a colaboração 
entre setores industriais 
pode  desempenhar  na 
implementação do acordo 
de Paris. A Solvay decidiu 
acelerar os seus esforços 
para reduzir em 40% a 
intensidade de carbono de 
suas atividades até 2025, e 
uma meta intermediária de 
reduzir 20% até 2018.

O CEO do Grupo Danone, Emmanuel Faber, chamou 
atenção para a necessidade de olhar para os mecanismos 
mais importantes:  precicação de carbono e água. A 
Danone conseguiu cortar, aproximadamente, 50% de suas 
emissões de carbono nos últimos 7 anos e atualmente visa a 
descarbonização de todo o ciclo do produto até 2030.

“Como base para qualquer ação e para as 
empresas, o clima não é apenas uma responsabili-
dade social, mas também uma responsabilidade 
empresarial” disse Emmanuel Faber, CEO do Grupo 
Danone, em sua exposição.

Durante a rodada de 
perguntas os participantes 
levantaram que as especici-
dades de cada país devam ser 
consideradas, deixando claro 
que o que funciona em um 
talvez não possa funcionar 
em outro. O apoio e a 
ajuda do setor privado é 
extremamente requisita-
do neste processo, uma 
vez que opera em todos os países e regiões e possui 
amplo poder de disseminação. O fato do Acordo de Paris 
estabelecer metas levando em conta a realidade e desaos 
de cada país facilita sua implementação de maneira mais 
ecaz.

Outro ponto de extrema importância e enfatizado na 
reunião foi o fato de que há oportunidades nesta agenda 
para todos: empresas podem lucrar e indivíduos 
podem se beneciar, já que ela reete a agenda do futuro, 
da economia e do bem-estar das pessoas. 

Além disso, foi ressaltado durante a reunião o fato de 
que o processo de descarbonização poderá ser concluído 
até 2050. O comprometimento tem que partir das empre-
sas nas regiões onde atuam e suas lideranças regionais são 
importantes para que as metas sejam atingidas. 

A Abiquim esteve representada nesse evento por 
Jorge Soto, vice-coordenador do Comitê para o 
Desenvolvimento Sustentável da Associação e diretor de 
Sustentabilidade da Braskem, Marina Mattar, diretora de 
Relações Institucionais e Sustentabilidade, e Iana Silvestre, 
assessora de Relações Institucionais e Sustentabilidade da 
Associação.  

Pacto Global da ONU 
promove Reunião de  Alto 

Nível sobre as Mudanças 
Climáticas com Empresários, 

Sociedade Civil e Governo

TECNOLOGIA
Aliança Mundial para 

Tecnologias Limpas: reúne 

principais atores no campo 

das tecnologias limpas para 

criar sinergias, aconselhar 

governos e promover 

soluções rentáveis   para os
desafios globais.
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PRECIFICAÇÃO 

 DE CARBONO
Elaborado pelo Banco 

Mundial e apresentado na 

COP22, o relatório anual 

intitulado State and Trends 
of Carbon Pricing 2016 
fornece uma visão  

atualizada das iniciativas de 

precificação de carbono 

existentes e emergentes 

em todo o mundo 

(nacionais e subnacionais), 

além de uma visão geral 

das iniciativas corporativas 

em precificação de 

carbono. 

https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/25160
http://alliance.solarimpulse.com/



