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Emergência Climática 

Média de temperatura global da superfície do planeta 

A
n

o
m

al
ia

 d
e

 t
e

m
p

e
ra

tu
ra

 (
°C

) 

Primeiros seis meses de 2016 formam o período de 6 
meses seguidos mais quentes já registrado desde 1880 
Fonte: Nasa/Goddard Institute for Space Studies 



Emergência Climática 



Compromissos de cidades na COP21 



Compromissos de Prefeitos  
na COP21 

Quase 1000 prefeitos  

• Compromisso com cidades 100% 

limpas 

• 100% de energias renováveis 

      ou 

• Redução de 80% das emissões até 

2050 

• Planos municipais de adaptação às 

mudanças climáticas 

 

• Algumas cidades: Rio de Janeiro, 

Londres, Berlim, Bordeaux, 

Copenhagen, Milão, Sidnei, Seoul, Nova 

Delhi, Beijing, Chicago, Los Angeles, 

Vancouver, Montreal, Atenas  



Política Nacional sobre  
Mudança do Clima e as Cidades 



Política Nacional sobre  
Mudança do Clima 

Instituída pela Lei 12187/2009 



Referências a cidades na  
Lei 12.187/2009 

Art. 3  A PNMC e as ações dela decorrentes, executadas sob a responsabilidade dos entes 
políticos e dos órgãos da administração pública, observarão os princípios da precaução, da 
prevenção, da participação cidada ̃, do desenvolvimento sustentável e o das 
responsabilidades comuns, porém diferenciadas, este último no âmbito internacional, e, 
quanto às medidas a serem adotadas na sua execução, será considerado o seguinte 
 
V - as ações de âmbito nacional para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, 
presentes e futuras, devem considerar e integrar as ações promovidas no âmbito estadual e 
municipal por entidades públicas e privadas; 
 
Art. 5  São diretrizes da Política Nacional sobre Mudança do Clima 
 
V - o estímulo e o apoio à participação dos governos federal, estadual, distrital e municipal, 
assim como do setor produtivo, do meio acadêmico e da sociedade civil organizada, no 
desenvolvimento e na execução de políticas, planos, programas e ações relacionados à 
mudança do clima; 



Plano Nacional de Adaptação 



Plano Nacional de Adaptação à 
Mudança do Clima 

 
Cidades e Desenvolvimento Urbano  
– Considerar a lente climática no 
âmbito das políticas públicas para o 
planejamento e desenvolvimento 
urbano. Identificar  ações de “não 
arrependimento” que contribuam 
diretamente para a redução da 
vulnerabilidade à mudança do clima 
e desenvolvimento de cidades 
resilientes 
 



Contribuição Nacionalmente Determinada (NDC) 
do Brasil no âmbito do Acordo de Paris 



NDC Brasileira 

Mitigação 



NDC Brasileira 

Adaptação 
• O Plano Nacional de Adaptação fornecerá as bases para que o Brasil reforce sua 

capacidade de adaptação, de avaliação de riscos climáticos e de gestão de 
vulnerabilidades nos níveis nacional, estadual e municipal. Por meio do PNA, a visão 
brasileira para ações de adaptação compreende integrar, na medida do possível, a 
gestão de vulnerabilidades e riscos climáticos às políticas e estratégias públicas, assim 
como ampliar a coerência das estratégias de desenvolvimento nacional e locais com 
medidas de adaptação. 



Estratégia de Implementação 
da NDC 



NDC Brasileira – Estratégia de 
Implementação e Financiamento 

Documento-base 
• Elaboração coordenada pelo BID 
• Consulta pública 

• Fase inicial 
• Comentários ao documento-base até julho/2017 
(disponível em http://mma.gov.br/clima/ndc-do-brasil)  

• Próxima fase 
• Diálogos estruturados no âmbito do Fórum Brasileiro de 

Mudanças Climáticas 
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Cidades na Vanguarda da 
Ação Climática 



Cidades na Vanguarda da  
Ação Climática 



Vancouver, Canadá 

Plano de Ação para uma Cidade mais Verde e Mitigação das 
Mudanças Climáticas 
• Início – 2007 
• Meta de redução de emissões – 33% em 2020 em relação a 2007 
• Edifícios – a partir de 2020 – novos edifícios neutros em carbono 
• Transportes – 50% da população se locomovendo a pé, de 

bicicleta ou transporte público 
• Resíduos – 50% de redução de geração de resíduos em 2020 em 

relação a 2008 
• Áreas verdes – em 2020, qualquer morador chega a uma área 

verde em 5 minutos de caminhada 



Campinas, Brasil 



Mudanças Climáticas e Cidades 

UN Habitat 
• Gerenciamento de riscos  de desastre 

naturais e estratégia local de adaptação 
integrada a políticas de desenvolvimento 

• Redução de emissões combinada com 
aumento de resiliência 

• Engajamento dos cientistas e sociedade no 
desenvolvimento de políticas/planos 

• Prioridade aos mais vulneráveis 
• Financiamento local e acesso a forntes 

múltiplas de recursos para planejamento de 
longo prazo 



Alianças entre Cidades 



C40 



Compact of Mayors 



Município de São Paulo 



Política Municipal de Mudança do Clima 

Breve Histórico 
2005 – São Paulo adere à Campanha do Iclei – Cidades pela Proteção do Clima 
• 5 compromissos 

• inventário de emissões; meta  de  redução  de  emissões; plano  de  ação; 
políticas e medidas para atingir a meta; monitoramento  e  verificação de 
resultados 
 

• 1o inventário de emissões de gases de efeito estufa do município (Centro Clima 
– COPPE/UFRJ) 
• Emissões totais – 15.738 MtCO2e 

 
2009 - Lei 14.933 – Institui a Política Municipal de Mudança do Clima 
 
2012 – Atualização do inventário (Instituto Ekos Brasil e Geoclock) 

• Emissões totais em 2011 – 16.196 MtCO2e 
 

 



Política Municipal de Mudança do Clima 

• Objetivo 
• Assegurar a contribuição do Município de São Paulo no cumprimento dos 

propósitos da UNFCCC, de alcançar a estabilização das concentrações de 
gases de efeito estufa na atmosfera em um nível que impeça uma 
interferência antrópica perigosa no sistema climático, em prazo suficiente a 
permitir aos ecossistemas uma adaptação natural à mudança do clima e a 
assegurar que a produção de alimentos não seja ameaçada e a permitir que o 
desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável. 
 

• Meta de redução de emissões  
• 30% de redução em relação a emissões de 2005 em 2012 

• 11.017 milhões de tCO2e 
 

• Metas de períodos subseqüentes a serem definidas por lei 2 (dois) anos antes 
do final de cada período de compromisso (2010) 

 



Evolução das Emissões Paulistanas 

Ref.: 2009 



Política Municipal de Mudança do Clima 

Estratégias de mitigação e adaptação 
• Transportes - políticas de mobilidade urbana deverão incorporar medidas para 

a mitigação 
• Energia elétrica – incentivos a geração descentralizada, eliminação de subsídios 

a combustíveis fósseis, programas de eficiência energética, pesquisa e 
desenvolvimento 

• Resíduos – redução da geração de resíduos, reciclagem, disposição final 
adequada 

• Saúde – campanhas e pesquisas sobre efeitos de poluentes e mudanças 
climáticas sobre saúde, melhorar vigilância ambiental em áreas vulneráveis, 
controle de doenças, treinamento da defesa civil 

• Construção  - eficiência energética e política de compras “sustentáveis” na 
contratação de obras 

• Uso do Solo -  reduzir deslocamentos, melhor distribuição de usos do solo 
(infraetsrutura, transportes,  
 
 

 
 

 



Baixa implementação e 
descumprimento da meta 

 



Alguns Desafios 

• Revisão da política municipal faz-se necessária 
• Atualização de dados sobre emissões de GEE para adoção 

de medidas adequadas 
• Integração da política a todas as políticas de 

desenvolvimento do município – engajamento com/de 
todas secretarias 

• Inserção da agenda de adaptação na política municipal 



Obrigado! 

carlosrittl@observatoriodoclima.eco.br 

 

http://www.observatoriodoclima.eco.br 


