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COMITÊ MUNICIPAL DE MUDANÇA DO CLIMA E ECOECONOMIA 
Grupo de Trabalho “Sustentabilidade e Energia” 

 

Memória da 3ª reunião - dia 14.06.10 
 

 

1) Orientações gerais para o desenvolvimento dos trabalhos. Sugeriu-se que cada 
subgrupo discutiu-se os tema/iniciativas, abaixo descritas, considerando os 
seguintes itens: objetivos, metas; resultados a serem alcançados; possíveis 
parceiros, cronograma entre outros.  
Sugeriu-se que cada subgrupo tenha um relator para elaboração da memória 
da reunião e encaminhamento para o GT; 

2) Cada subgrupo a seguir reuniu para a discussão o seu respectivo 
temas/iniciativas a eles atribuídos, conforme orientações acima; 

3) Reunião dos 4 subgrupos para encaminhamentos finais. 
 

 

Subgrupos e respectivos temas/iniciativas discutidas em cada subgrupo:  
 
Subgrupo 1: 

1. Estudo para definição de padronização voltada a eficiência energética dos 

projetos de edificações populares dos programas da prefeitura; 

2. Elaboração de um programa de certificação energética de edifícios da 

administração municipal; 

3. Gestão Energética das Edificações e Instalações do Município;  

4.1. Treinamento para Gestão de Eficiência Energética dos prédios da 

Prefeitura e de Serviços (escolas, hospitais, postos de saúde, centros 

esportivos, etc); 

4. Definição de padrões mínimos para especificação de compra de equipamentos 

mais eficientes pela prefeitura (ar-condicionado, iluminação interna de prédios, 

informática, refrigeração, elevadores, equipamentos de iluminação publica, 

etc);  

5. Fomento a substituição de maquinas industriais (ex. motores) movidas a diesel 

por energia elétrica ou outro combustível renovável; 

6. Levantamento da legislação e de projetos existentes de eficiência energética, 

no âmbito federal, estadual e municipal;  

7. Preparação de material didático para escolas sobre o tema energia e eficiência 

energética para ser utilizado por professores e alunos.  

Representantes do Subgrupo 1: 
Secretaria Estadual de Energia – SSE; ILUME; Fundação Clinton; AES 

Eletropaulo, USP.  

 
Subgrupo 2: 

1. Estudo e avaliação dos impactos da geração distribuída, visando seu incentivo 

no âmbito municipal. Esse estudo apontaria os condicionantes para 

implementação de uma política municipal de incentivo, orientando a solução 

que atenda o interesse público; 
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2. Levantamento e estudos sobre leis e incentivos econômicos favoráveis e 

redução de GEE e da eficiência energética; 

3. Propor projetos para uso de fontes renováveis em prédios da administração da 

prefeitura (solar térmica, fotovoltaica) e em escolas, hospitais, postos de saúde, 

centros esportivos; 

4. Impactos das mudanças climáticas no consumo e distribuição de energia 

elétrica no MSP. 

Representantes do Subgrupo 2: 
Secretaria Estadual de Energia – SSE; SF; Greenpeace; EDP; SGM, USP. 

 

Subgrupo 3: 
1. Estudos de impacto da adoção de uso de carros elétricos e/ou híbridos na 

logística urbana (postos de carga e/ou troca de carros ou de baterias) e na 

rede elétrica das concessionárias de energia elétrica;  

2. Proposição de Legislação especial que favoreça o uso de carros elétricos e/ou 

híbridos na região central da cidade;  

3. Pesquisa de soluções tecnológicas de carros elétricos e/ou híbridos na frota de 

carros /ônibus/ caminhões da prefeitura;  

4. Pesquisa de soluções tecnológicas de transporte público elétricos e/ou 

híbridos. 

Representantes do Subgrupo 3: 
ANTP; Fundação Clinton; Greenpeace; AES Eletropaulo; EDP, USP. 

 

Subgrupo 4: 
1. Levantamento de mapa de emissões de GEE na cidade de São Paulo 

(envolvendo os diversos grupos da USP que trabalham com poluição do ar 

(Física - professor Américo e Manfredo - Professor Saldiva); 

2. Levantamento/Mapeamento das diversas experiências /intervenções de 

eficiência energética e redução de emissão de GEE na cidade (públicas e 

privadas - redes de bancos, supermercados, ONGs, etc); 

3. Levantamento e estudos sobre políticas públicas favoráveis e redução de GEE 

e da eficiência energética. 

Representantes do Subgrupo 4:  
SVMA; USP; CETESB, SMDU 

 

 

Encaminhamentos finais:  

a) A memória de reunião de cada um dos subgrupos deverá ser enviada 

para o coordenador para análise da discussão realizada nos subgrupos 

e demais encaminhamentos; 

b) Próxima reunião agendada para o dia 05/07/10, às 10 horas na SVMA.  


