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Problema	  

MUDANÇA	  CLIMÁTICA	  

Desafio	  

Identificar	  e	  Explicitar	  ações	  existentes	  e	  propor	  novas	  ações	  
com	  foco	  em:	  MITIGAÇÃO	  e	  ADAPTAÇÃO	  

Megacidades	  
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Conteúdo	  do	  documento	  	  

	  

	  

• Mensagem	  do	  Prefeito	  Gilberto	  Kassab	  

• Apresentação	  pelo	  Presidente	  do	  Comitê	  -‐	  Secretário	  Miguel	  Luiz	  Bucalem	  

• Introdução	  

• Ações	  para	  Integrar	  Sistemas	  Operacionais	  de	  Alerta	  

• Ações	  para	  o	  Transporte	  

• Ações	  para	  a	  Eficiência	  Energética	  

• Ações	  para	  Construções	  Sustentáveis	  

• Ações	  para	  o	  Uso	  do	  Solo	  

• Ações	  para	  os	  Resíduos	  Sólidos	  

• Ações	  para	  a	  Saúde	  	  

• Ações	  para	  a	  Proteção	  dos	  Recursos	  Naturais	  e	  Agricultura	  

• Ações	  para	  Educar	  e	  Conscientizar	  para	  as	  Mudanças	  Climáticas	  e	  seus	  Impactos	  

• Ações	  para	  utilizar	  e	  desenvolver	  Mecanismos	  Econômicos,	  Fiscais	  e	  Financeiros	  
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INTRODUÇÃO	  

	  

	  

NOSSA	  VISÃO	  

As	  dimensões	  internacionais	  	  

A	  dimensão	  nacional	  	  

	  

DEFININDO	  OS	  OBJETIVOS	  PARA	  A	  CIDADE	  DE	  SÃO	  PAULO	  

As	  Mudanças	  Climáticas	  

Causas	  das	  Mudanças	  Climáticas	  

Impactos	  Globais	  das	  Mudanças	  Climáticas	  

Potenciais	  impactos	  na	  Cidade	  de	  São	  Paulo	  

	  

EMISSÕES	  DE	  GEE	  EM	  SÃO	  PAULO	  

Tendências	  do	  Passado	  

Situação	  Presente	  

O	  novo	  inventário	  

	  

ANTECEDENTES	  PARA	  O	  DESENVOLVIMENTO	  DO	  PLANO	  DE	  AÇÃO	  

A	  lei	  municipal	  em	  resposta	  às	  alterações	  climáticas	  

O	  processo	  para	  promoção	  e	  desenvolvimento	  do	  Plano	  de	  Ação	  
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AÇÕES	  PARA	  INTEGRAR	  SISTEMAS	  OPERACIONAIS	  DE	  ALERTA	  

FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  
1. Priorizar	  a	  aplicação	  do	  conhecimento	  sobre	  os	  regimes	  pluviométricos	  e	  

climatológicos,	  suas	  mudanças	  e	  impactos	  
2. Priorizar	  o	  uso	  das	  melhores	  	  tecnologias	  de	  sensoriamento	  remoto	  e	  de	  

modelagem	  numérica	  para	  a	  previsão	  meteorológica,	  hidrológica	  e	  climática	  
3. Priorizar	  a	  compatibilização	  de	  dados	  entre	  todas	  as	  plataformas	  observacionais	  

existentes	  na	  região	  
4. Priorizar	  a	  difusão	  da	  informação	  da	  ocorrência	  de	  eventos	  extremos	  a	  tempo	  hábil	  

para	  a	  tomada	  de	  decisão	  e	  ação	  para	  prevenir	  perdas	  de	  vidas,	  de	  bens	  materiais	  
e	  financeiras	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Articular	  para	  promover	  o	  aprimoramento	  da	  rede	  observacional	  meteorológica,	  
hidrológica	  e	  ambiental	  e	  integrar	  operacionalmente	  aos	  produtos	  de	  previsão	  de	  
longo,	  médio,	  curto	  e	  curtíssimo	  prazos	  

• Articular	  para	  promover	  cooperações	  institucionais	  visando	  a	  implantação	  de	  uma	  
rede	  metropolitana	  	  de	  estações	  meteorológicas	  telemétricas,	  com	  monitoramento	  
de	  gases	  de	  efeito	  estufa,	  	  integrando	  estações	  já	  existentes	  

• Articular	  com	  as	  instituições	  que	  atuam	  em	  pesquisa	  e	  operação	  de	  tecnologias	  	  de	  
sensoriamento	  remoto	  da	  atmosfera	  e	  modelagens	  numéricas	  meteorológicas,	  
hidrológicas	  e	  climáticas,	  de	  modo	  a	  disponibilizar	  informações	  para	  a	  gestão	  
municipal	  

• Articular	  para	  promover	  o	  aprimoramento	  da	  rede	  fluviométrica	  na	  região	  e	  o	  
sistema	  de	  previsão	  hidrológica	  nas	  bacias	  e	  sub-‐bacias	  do	  Alto	  Tietê	  

• Estimular	  o	  acoplamento	  das	  ações	  da	  Macro	  Drenagem	  e	  a	  Drenagem	  Urbana	  ao	  
sistema	  de	  previsão	  hidrológica	  

• Promover	  a	  difusão	  dos	  produtos	  de	  previsão	  meteorológica	  e	  hidrológica	  aos	  
Sistemas	  de	  Gestão	  Operacional	  e	  Comunicação	  sobre	  Eventos	  Meteorológicos	  e	  
Hidrológicos	  

• Integrar	  os	  dados	  oriundos	  do	  mapa	  de	  áreas	  mais	  vulneráveis	  da	  Cidade	  de	  São	  
Paulo	  para	  orientar	  as	  ações	  referente	  aos	  	  possíveis	  impactos	  e	  opções	  de	  
adaptação	  	  

• Construir	  bancos	  de	  dados	  com	  series	  históricas	  georeferenciadas	  de	  dados	  
relativos	  à	  saúde	  (mortalidade,	  internações	  em	  hospitais	  públicos	  e	  privados),	  meio	  
ambiente	  (variáveis	  meteorológicas,	  cobertura	  vegetal,	  biodiversidade,	  densidade	  
veicular,	  mapeamento	  de	  fontes	  fixas	  e	  de	  trafego,	  poluentes	  atmosféricos)	  e	  
população	  (densidade,	  setor	  censitário,	  IDH)	  

• Implantar	  a	  Sala	  de	  Situação,	  Operações	  e	  de	  Emergências	  para	  gerir	  o	  conjunto	  de	  
dados	  e	  informações	  visando	  à	  tomada	  de	  decisão	  e	  sistema	  multimídia	  de	  
comunicação	  para	  a	  sociedade	  e	  um	  “Grupo	  Permanente	  de	  Prevenção	  e	  Gestão	  
de	  Crises	  e	  Emergências”	  
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AÇÕES	  PARA	  O	  TRANSPORTE	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  o	  uso	  do	  transporte	  público	  coletivo	  
2. Priorizar	  o	  transporte	  não	  motorizado	  
3. Promover	  a	  troca	  da	  matriz	  energética,	  priorizando	  o	  uso	  de	  combustíveis	  

renováveis	  e	  energias	  limpas	  	  
4. Implantar	  medidas	  de	  ganho	  de	  eficiência	  e	  ampliação	  da	  integração	  intermodal	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Integrar	  o	  planejamento	  de	  transportes	  ao	  planejamento	  urbano	  
• Integrar	  o	  planejamento	  local	  ao	  metropolitano	  
• Investir	  em	  sistemas	  de	  média	  e	  alta	  capacidade	  (metrô,	  trens	  e	  corredores	  

exclusivos)	  
• Racionalizar	  o	  sistema	  de	  baixa	  capacidade	  (ônibus	  e	  micro-‐ônibus)	  
• Priorizar	  intervenções	  no	  espaço	  público	  com	  foco	  nos	  pedestres	  e	  ciclistas	  
• Ampliar	  as	  campanhas	  para	  educação	  no	  trânsito,	  focando	  nas	  regras	  de	  

convivência	  entre	  os	  modais	  e	  no	  cuidado	  com	  o	  meio	  ambiente	  
• Aprimorar	  o	  sistema	  de	  distribuição	  de	  cargas,	  introduzindo	  o	  conceito	  de	  

plataformas	  logísticas	  
	  
APRIMORAR	  A	  INTEGRAÇÃO	  DOS	  MODAIS	  NA	  CIDADE	  

• Garantir	  a	  integração	  plena	  da	  Rede	  de	  Transporte	  Público	  Coletivo,	  com	  os	  modos	  
de	  alta	  e	  média	  capacidade	  	  alimentados	  pelos	  sistemas	  de	  menor	  capacidade	  

• Melhorar	  a	  acessibilidade	  dos	  pedestres	  no	  entorno	  de	  estações	  e	  terminais	  
• Ampliar	  a	  oferta	  de	  infraestrutura	  cicloviária	  
• Implantar	  bicicletários,	  paraciclos	  e	  programa	  de	  bicicletas	  públicas	  junto	  às	  

estações	  de	  transporte	  público	  coletivo	  
• Ampliar	  a	  oferta	  de	  estacionamento	  próximo	  às	  estações	  de	  transporte	  público	  

coletivo	  
	  
APRIMORAR	  A	  CIRCULAÇÃO	  NA	  CIDADE	  

• Aumentar	  a	  velocidade,	  regularidade,	  acessibilidade	  e	  conforto	  dos	  ônibus	  através	  
de	  melhorias	  operacionais	  e	  da	  ampliação	  e	  renovação	  da	  infraestrutura	  

• Ampliar	  e	  qualificar	  calçadas	  nas	  principais	  rotas	  de	  pedestres	  e	  centralidades	  
locais	  

• Privilegiar	  a	  circulação	  do	  transporte	  não	  motorizado,	  do	  transporte	  público	  e	  de	  
veículos	  com	  mais	  de	  um	  passageiro	  

• Implantar	  bicicletários,	  paraciclos	  e	  programa	  de	  bicicletas	  públicas	  em	  toda	  a	  
cidade	  

• Incentivar	  o	  deslocamento	  sustentável	  e	  o	  transporte	  solidário	  e	  compartilhado;	  
• Ampliar	  o	  uso	  de	  sistemas	  inteligentes	  de	  tráfego	  
• Racionalizar	  o	  estacionamento	  em	  vias	  públicas	  
• Promover	  parcerias	  com	  iniciativa	  privada	  para	  estimular	  empresas	  

a	  desenvolverem	  programas	  de	  Mitigação	  e	  Inventário	  de	  GEE	  
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APRIMORAR	  A	  QUALIDADE	  DA	  FROTA	  DE	  VEÍCULOS:	  
• Estimular	  a	  renovação	  da	  frota	  de	  transporte	  público	  coletivo,	  com	  ganhos	  de	  

conforto,	  acessibilidade,	  eficiência	  energética	  e	  utilização	  de	  tecnologias	  
renováveis	  e	  limpas	  

• Ampliar	  e	  requalificar	  a	  rede	  de	  Trólebus	  
• Estimular	  a	  renovação	  da	  frota	  pública	  de	  veículos	  municipais	  utilizando	  

tecnologias	  renováveis	  e	  limpas	  
• Aperfeiçoar	  o	  Programa	  de	  Inspeção	  veicular	  e	  a	  fiscalização	  das	  condições	  

técnicas	  dos	  veículos	  nas	  ruas	  
	  
QUANTIFICAR	  OS	  BENEFÍCIOS	  SOCIAIS	  E	  OS	  SERVIÇOS	  AMBIENTAIS:	  

• Quantificar	  o	  uso	  de	  energia	  e	  a	  redução	  das	  emissões	  de	  GEE	  nos	  projetos	  de	  
transporte	  

• Definir	  e	  monitorar	  Indicadores	  de	  mobilidade	  e	  qualidade	  de	  vida	  

	  
AÇÕES	  PARA	  A	  EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  o	  aumento	  da	  eficiência	  energética	  das	  edificações	  
2. Priorizar	  o	  aumento	  da	  eficiência	  energética	  dos	  equipamentos	  eletroeletrônicos	  
3. Estimular	  a	  geração	  de	  energia	  renovável	  e	  descentralizada	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  sistema	  de	  informação	  georeferenciada	  destinada	  
a	  acompanhar	  os	  diferentes	  serviços	  e	  ações	  setoriais	  que	  demandam	  energia	  	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  do	  contrato	  de	  desempenho	  energético	  em	  próprios	  
públicos	  –	  parcerias	  PPP	  no	  desenvolvimento	  das	  ESCOS	  –	  Empresa	  de	  Serviços	  de	  
Energia	  

• Promover	  a	  regulamentação	  de	  outras	  formas	  de	  energia	  
• Estimular	  o	  ordenamento	  e	  a	  centralizada	  para	  orientar	  a	  questão	  da	  eficiência	  

energética	  no	  setor	  público	  
• Articular	  para	  a	  eliminação	  dos	  subsídios	  para	  combustíveis	  fóssil	  
• Avaliar	  e	  desenvolver	  formas	  de	  incentivos	  para	  o	  uso	  de	  energia	  oriunda	  de	  fontes	  

renováveis	  
• Promover	  programas	  de	  eficiência	  energética	  e	  sustentabilidade	  nos	  próprios	  

públicos	  municipais	  	  
• Regulamentar	  compras	  públicas	  que	  privilegiem	  equipamentos	  consumidores	  de	  

energia	  com	  melhor	  eficiência	  energética	  
• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  	  projeto	  de	  lei	  que	  estabeleça	  obrigatoriedade	  de	  

apresentação	  aos	  clientes	  do	  Selo	  PROCEL	  na	  aquisição	  de	  qualquer	  produto	  
eletroeletrônico	  

	  
APRIMORAR	  A	  INCORPORAR	  PROCESSOS	  DE	  EFICIÊNCIA	  ENERGÉTICA	  	  

• Apoiar	  o	  desenvolvimento	  de	  projetos	  de	  eficiência	  energética	  para	  prédios,	  
indústrias	  e	  próprios	  municipais	  

• Promover	  a	  implantação	  de	  processos	  de	  avaliação	  da	  eficiência	  energética	  dos	  
próprios	  públicos	  e	  o	  estabelecimento	  de	  indicadores	  de	  eficiência	  e	  orientar	  a	  
incorporação	  de	  alternativas	  para	  redução	  do	  consumo	  de	  energia	  

• Estimular	  a	  criação	  da	  etiqueta	  de	  eficiência	  energética	  para	  as	  edificações	  e	  
implanta-‐la	  no	  próprios	  edifícios	  públicos	  municipais	  
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• Implantar	  sistema	  de	  gestão	  de	  demanda	  -‐	  monitoramento	  e	  verificação	  em	  tempo	  
real	  do	  consumo	  de	  energia	  	  

• Buscar	  a	  adoção	  da	  rotulagem	  de	  produtos	  e	  projetos	  de	  eficiência	  energética	  
industrial	  

• Promover	  a	  implantação	  de	  padrões	  mais	  elevados	  de	  eficiência	  na	  iluminação	  
pública,	  melhores	  padrões	  de	  projetos	  e	  incorporação	  das	  tecnologias	  LED	  e	  em	  
semáforos	  

• Avaliar	  a	  adoção	  de	  veículos	  elétricos	  na	  logística	  urbana	  
	  
APRIMORAR	  E	  INCORPORAR	  O	  USO	  DE	  NOVAS	  FONTES	  DE	  ENERGIA	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  unidades	  descentralizadas	  de	  distribuição	  de	  calor	  
e	  frio	  –	  Avaliar	  a	  novas	  tecnologias	  Cogen	  &	  Trigen	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  projeto	  piloto	  de	  aproveitamento	  energético	  
dedicado	  dos	  resíduos	  sólidos	  urbanos	  com	  base	  nas	  melhores	  tecnologias	  e	  
práticas	  

	  

AÇÕES	  PARA	  CONSTRUÇÕES	  SUSTENTÁVEIS	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  para	  que	  o	  município	  seja	  indutor	  no	  uso	  das	  práticas	  de	  construção	  
sustentável	  nas	  edificações	  públicas	  municipais	  

2. Consolidar	  a	  legislação	  de	  construção	  da	  cidade	  adequando-‐a	  às	  boas	  práticas	  da	  
construção	  sustentável	  

3. Promover	  e	  incentivar	  padrões	  de	  eficiência,	  conservação	  e	  de	  uso	  racional	  dos	  
recursos	  naturais	  nas	  construções	  do	  município	  	  

4. Priorizar	  a	  adaptação	  do	  ambiente	  construtivo	  frente	  ao	  efeito	  das	  mudanças	  
climáticas	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO	  

• Viabilizar	  instrumentos	  econômicos	  de	  incentivo	  de	  uso	  de	  novas	  tecnologias	  que	  
promovam	  as	  tecnologias	  limpas	  no	  ambiente	  construtivo	  

• Desenvolver	  a	  revisão	  e	  o	  aprimoramento	  da	  legislação	  municipal	  existente,	  de	  
forma	  a	  promover	  e	  melhorar	  a	  qualidade	  do	  ambiente	  construtivo	  na	  cidade,	  
permitindo	  o	  uso	  de	  tecnologias	  limpas	  

• Implementar	  uma	  política	  de	  capacitação	  de	  técnicos	  da	  administração	  pública	  nas	  
novas	  práticas	  de	  construção	  sustentáveis	  

	  

AÇÕES	  PARA	  O	  USO	  DO	  SOLO	  	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  o	  desenvolvimento	  da	  cidade	  compacta	  
2. Priorizar	  a	  preservação	  de	  mananciais	  e	  da	  biodiversidade	  
3. Priorizar	  a	  recuperação	  de	  áreas	  degradadas	  visando	  eliminar	  ou	  reduzir	  riscos	  

para	  a	  população	  
4. Priorizar	  a	  revitalização	  do	  sistema	  de	  rios	  e	  córregos	  
5. Priorizar	  as	  ações	  estruturais	  e	  não	  estruturais	  relacionadas	  com	  a	  macro	  e	  micro	  

drenagem	  
6. Priorizar	  a	  captação	  e	  o	  reuso	  de	  águas	  pluviais	  
7. Priorizar	  a	  recuperação	  predial	  das	  novas	  edificações	  e	  estimular	  a	  adaptação	  das	  

instalações	  prediais	  existentes	  revitalizando	  as	  vizinhanças	  
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APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Induzir	  a	  implantação	  de	  centralidades	  sustentáveis,	  adensar	  onde	  há	  capacidade	  
de	  suporte	  de	  viário,	  de	  transportes,	  ambiental	  e	  urbanística	  e	  adequar	  a	  
capacidade	  de	  suporte	  onde	  não	  há	  

• Aprimorar	  e	  expandir	  o	  plano	  de	  operações	  urbanas	  para	  reorganizar	  a	  cidade	  e	  
promover	  melhor	  ocupação	  de	  seus	  espaços:	  Rio	  Verde-‐Jacú,	  Mooca-‐Vila	  Carioca,	  
Lapa-‐Brás,	  Vila	  Sônia,	  Jaguaré-‐Leopoldina,	  Centro	  de	  Eventos	  em	  Pirituba	  e	  Nova	  
Luz	  

• Revitalizar	  áreas	  urbanas	  com	  decréscimo	  da	  população	  e	  com	  potencial	  de	  
atração	  de	  investimentos	  	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  incubadoras	  de	  empresas	  e	  parques	  tecnológicos:	  
Polo	  Tecnológico	  de	  Itaquera,	  Parque	  Tecnológico	  do	  Jaguaré,	  Polo	  Cultural	  no	  
Centro	  

• Estimular	  o	  adensamento	  de	  áreas	  centrais	  dotadas	  de	  infraestrutura	  
• Buscar	  o	  equilíbrio	  da	  relação	  emprego/habitante	  por	  meio	  de	  intervenções	  

urbanas	  com	  qualidade	  ambiental,	  que	  	  estimulem	  a	  criação	  de	  novas	  
centralidades	  com	  diferentes	  vocações,	  e	  requalifiquem	  e	  revitalizem	  as	  existentes,	  
especialmente	  junto	  à	  rede	  de	  transportes	  de	  alta	  capacidade,	  de	  forma	  a	  garantir	  
maior	  eficiência	  dos	  meios	  de	  transporte	  e	  a	  alto	  suficiência	  de	  setores	  da	  cidade.	  	  

• Propor	  e	  definir	  os	  indicadores	  urbanísticos	  e	  ambientais	  para	  o	  controle	  da	  
sustentabilidade	  do	  uso	  do	  solo	  

• Rever	  permanentemente	  a	  legislação	  do	  uso	  e	  ocupação	  do	  solo	  de	  forma	  a	  
promover	  as	  adaptações	  necessárias	  para	  indicadores	  de	  sustentabilidade	  do	  uso	  
do	  solo	  

• Propor	  e	  aprimorar	  a	  legislação	  que	  trata	  do	  Tele-‐Trabalho	  (Home	  Office),	  com	  o	  
objetivo	  de	  reduzir	  a	  mobilidade	  

	  
APRIMORAR	  E	  INCORPORAR	  PROCESSOS	  DE	  RECUPERAÇÃO	  	  

• Revitalizar	  áreas	  sem	  condições	  de	  saneamento	  adequado	  e	  de	  risco	  geotécnico,	  
minimizando	  os	  riscos	  e	  evitando	  perdas	  de	  vida,	  principalmente	  na	  ocorrência	  de	  
eventos	  climáticos	  extremos	  

• Manter	  as	  intervenções	  urbanísticas	  estratégicas	  integradas	  para	  recuperação	  e	  
preservação	  dos	  mananciais	  de	  abastecimento	  de	  água	  metropolitanos,	  
fiscalizando,	  monitorando,	  qualificando	  os	  ganhos	  socioambientais	  já	  obtidos,	  
valorizando	  os	  serviços	  ambientais	  prestados	  por	  essas	  áreas	  

• Recuperar	  áreas	  de	  preservação	  permanente	  
• Estimular	  a	  desimpermeabilização	  de	  espaços	  públicos	  e	  privados	  levando	  em	  

conta	  sua	  capacidade	  geodinâmica	  
• Manter	  e	  aprimorar	  os	  processos	  de	  desassoreamento	  associado	  a	  ações	  de	  

controle	  de	  ocupação	  das	  cabeceiras	  de	  drenagem,	  promovendo	  a	  revitalização	  
dos	  rios	  e	  córregos	  e	  a	  permanente	  limpeza	  de	  galerias	  pluviais	  

• Ampliar	  programas	  de	  recuperação	  de	  áreas	  degradadas	  
• Promover	  a	  revisão	  da	  legislação	  de	  uso	  do	  solo,	  no	  sentido	  de,	  em	  conjunto	  com	  

outras	  ações	  estruturais	  e	  não	  estruturais	  relacionadas	  ao	  sistema	  de	  drenagem,	  
garantir	  a	  permeabilidade	  e	  a	  ampliação	  da	  capacidade	  de	  retenção	  das	  águas	  
pluviais	  nos	  lotes	  

• Priorizar	  a	  captação	  e	  o	  reuso	  de	  águas	  pluviais	  dos	  grandes	  empreendimentos	  
(shoppings,	  centros	  empresariais,	  industrias	  de	  alta	  tecnologia,	  estabelecimento	  de	  
ensino,	  instituições	  hospitalares	  
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• Estimular	  a	  instalação	  de	  reservatórios	  de	  contenção	  de	  águas	  pluviais	  em	  
empreendimentos	  empresariais	  e	  domésticos	  

	  
APRIMORAR	  E	  INCORPORAR	  PROCESSOS	  DE	  RENOVAÇÃO	  PREDIAL	  E	  DE	  SUAS	  VIZINHANÇAS	  

• Aprimorar	  a	  legislação	  sobre	  recuperação	  de	  prédios	  antigos,	  flexibilizando	  os	  tipos	  
de	  tombamento	  de	  modo	  a	  tornar	  factível	  a	  renovação	  predial	  preservando	  o	  
patrimônio	  histórico	  e	  cultural	  

• Promover	  o	  aprimoramento	  de	  vizinhanças	  a	  partir	  do	  aprimoramento	  individual	  
de	  cada	  edificação	  

• Propor	  um	  plano	  diretor	  de	  arborização	  em	  vias	  e	  espaços	  públicos	  	  
• Aprimorar	  a	  legislação	  de	  manejo,	  supressão	  e	  compensação	  de	  espécie	  arbórea	  

	  

AÇÕES	  PARA	  OS	  RESÍDUOS	  SÓLIDOS	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  a	  redução	  de	  resíduos	  
2. Priorizar	  a	  coleta	  seletiva	  	  
3. Priorizar	  o	  aproveitamento	  energético	  de	  resíduos	  sólidos	  urbanos	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Estimular	  e	  promover	  projetos	  que	  visem	  a	  minimização	  da	  geração	  de	  resíduos	  
• Implantar	  equipamentos	  obrigatórios	  de	  triagem	  e	  seleção	  de	  resíduos	  para	  

empreendimentos	  de	  grande	  circulação	  
• Implantar	  cicléias	  em	  pontos	  estratégicos	  maximizando	  a	  eficácia	  da	  coleta	  
• Aprimorar	  a	  logística	  da	  coleta	  seletiva	  
• Promover	  o	  aprimoramento	  da	  rede	  de	  cooperativas	  de	  catadores,	  capacitando	  e	  

transferindo	  conhecimento	  para	  uma	  maior	  inclusão	  social	  
• Promover	  ações	  visando	  desestimular	  o	  uso	  sacos	  de	  plástico	  e	  excesso	  de	  

embalagens	  	  
• Avaliar	  processos	  de	  medição	  e	  taxação	  do	  volume	  de	  resíduos	  gerados	  	  
• Aprimorar	  a	  fiscalização	  do	  descarte	  irregular	  (inclusive	  os	  efetuados	  pelos	  

passageiros	  de	  veículos)	  	  
• Ampliar,	  	  aprimorar	  e	  divulgar	  a	  coleta	  de	  catabagulhos	  convencional	  e	  eletrônico	  

incentivando	  a	  	  reciclagem	  desse	  material	  
• Aprimorar	  processos	  de	  tratamento	  e	  a	  inclusão	  de	  novas	  tecnologias	  	  
• Avaliar	  e	  implantar	  as	  melhores	  tecnologias	  de	  coleta	  seletiva	  e	  transporte	  de	  

resíduos	  sólidos	  
• Promover	  e	  implantar	  processos	  de	  reciclagem	  e	  reutilização	  de	  resíduos	  
• Estabelecer	  padrões	  e	  redução	  das	  emissões	  de	  estações	  de	  tratamento	  
• Implantar	  novos	  processos	  de	  incineração	  de	  resíduos	  para	  aproveitamento	  

energético	  
	  

AÇÕES	  PARA	  A	  SAÚDE	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  a	  saúde	  ambiental	  como	  um	  recurso	  para	  o	  desenvolvimento	  da	  vida	  
2. Priorizar	  a	  implementação	  de	  programas	  de	  controle	  de	  doenças	  sensíveis	  ao	  clima	  
3. Priorizar	  a	  integração	  das	  ações	  para	  mitigação	  da	  emissão	  de	  poluentes	  do	  ar	  
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4. Priorizar	  a	  implementação	  do	  Plano	  de	  Contingência	  para	  situações	  de	  alta	  e	  baixa	  
umidade	  relativa	  do	  ar	  e	  poluição	  do	  ar,	  e	  extremos	  de	  frio	  e	  de	  calor	  

5. Promover	  Ações	  de	  Educação	  Relacionadas	  às	  Alterações	  Climáticas	  
6. Priorizar	  a	  implementação	  do	  Programa	  de	  Estruturação	  Local	  de	  Ações	  de	  

Vigilância	  em	  Saúde	  Ambiental	  
	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Aprimorar	  os	  serviços	  de	  vigilância	  em	  Saúde	  Ambiental,	  apoiando	  o	  
desenvolvimento	  de	  seus	  processos	  operacionais	  

• Implantar	  sistema	  de	  monitoramento	  de	  fatores	  de	  risco	  à	  saúde	  decorrente	  das	  
mudanças	  climáticas,	  visando	  à	  prevenção	  e	  ao	  tratamento	  

• Implantar	  sistema	  de	  fiscalização	  e	  de	  procedimentos	  de	  detecção	  de	  efeitos	  
biológicos	  resultantes	  das	  mudanças	  climáticas	  

• Ampliar	  Programas	  de	  Vigilância	  em	  Saúde	  Ambiental	  voltados	  para	  agravos	  
transmitidos	  por	  vetores	  e	  zoonoses	  (Dengue,	  Leptospirose,	  Febre	  Maculosa,	  
Malária	  e	  outros)	  propiciados	  pelas	  mudanças	  climáticas	  

• Ampliar	  a	  territorização	  dos	  agentes	  de	  apoio	  segmento	  saúde/	  zoonoses	  
utilizando	  como	  indicador	  de	  vulnerabilidade	  ambiental	  a	  setorização	  da	  dengue	  e	  
leptospirose	  

• Desenvolver	  campanhas	  educativas	  dirigidas	  para	  esclarecer	  as	  causas,	  efeitos	  e	  
tratamentos	  de	  doenças	  relacionadas	  às	  mudanças	  climáticas	  

• Promover,	  incentivar	  e	  divulgar	  pesquisas	  relacionadas	  às	  mudanças	  climáticas,	  
saúde	  e	  meio	  ambiente	  

• Integrar	  e	  implementar	  ações	  de	  prevenção,	  promoção,	  assistência	  e	  reparação	  a	  
saúde	  em	  casos	  de	  riscos	  e	  ocorrência	  de	  desastres	  naturais	  

• Promover	  a	  mitigação	  dos	  efeitos	  na	  saúde	  decorrentes	  da	  poluição	  do	  ar	  por	  meio	  
de	  ações	  integradas	  entre	  as	  instituições	  

• Adotar	  medidas	  para	  a	  mitigação	  dos	  efeitos	  na	  saúde	  decorrentes	  da	  alta	  e	  baixa	  
umidade	  do	  ar	  e	  de	  poluentes	  do	  ar	  	  

• Ampliar	  	  e	  integrar	  as	  ações	  da	  	  Educação	  em	  Saúde	  Ambiental	  na	  Educação	  
Ambiental	  para	  contribuir	  na	  mitigação	  dos	  efeitos	  das	  alterações	  climáticas	  

• Ampliar	  a	  	  analise	  epidemiológica	  de	  dados	  de	  saúde	  e	  ambiente	  para	  
implementação	  de	  políticas	  voltadas	  ao	  enfrentamento	  de	  eventos	  climáticos	  
extremos	  visando	  sua	  mitigação	  e	  adaptação	  a	  seus	  impactos	  

	  
AÇÕES	  PARA	  EDUCAR	  E	  CONSCIENTIZAR	  PARA	  AS	  MUDANÇAS	  
CLIMÁTICAS	  E	  SEUS	  IMPACTOS	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Priorizar	  o	  desenvolvimento	  do	  capital	  intelectual	  e	  social	  voltado	  às	  mudanças	  
climáticas.	  

2. Priorizar	  a	  qualidade	  da	  educação	  ambiental	  e	  de	  saúde	  ambiental	  em	  todos	  os	  
níveis	  

3. Priorizar	  o	  desenvolvimento	  das	  melhores	  práticas	  educacionais	  para	  a	  
conscientização	  sobre	  as	  mudanças	  climáticas	  e	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  	  

4. Priorizar	  a	  educação,	  sensibilização	  pública	  e	  a	  informação	  sobre	  o	  meio	  ambiente	  
e	  mudanças	  climáticas	  
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APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  
• Implantar	  temas	  curriculares	  para	  a	  educação	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  

em	  toda	  a	  rede	  pública	  de	  ensino	  público	  municipal	  	  
• Ampliar	  e	  incentivar	  a	  oferta	  de	  cursos	  técnicos	  	  relacionados	  às	  questões	  

ambientais.	  
• Promover	  a	  conscientização	  para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  através	  de	  

campanhas	  de	  difusão	  das	  melhores	  práticas	  para	  a	  conservação	  dos	  recursos	  
naturais	  

• Ampliar	  a	  capacidade	  de	  oferta	  de	  programas	  e	  atividades	  da	  UMAPAZ/SVMA	  –	  
Departamento	  de	  Educação	  Ambiental,	  em	  parceria	  com	  ONGs	  

• Promover	  o	  desenvolvimento	  de	  atividades	  apoiadas	  pelo	  programa	  das	  Nações	  
Unidas	  para	  a	  Década	  do	  Desenvolvimento	  Sustentável	  como	  o	  proposto	  pelo	  RCE	  
São	  Paulo	  -‐	  Centro	  Regional	  de	  Competências	  sobre	  educação	  para	  o	  
desenvolvimento	  sustentável,	  reconhecido	  pela	  United	  Nations	  University	  

• Estimular	  a	  incorporação	  dos	  temas	  do	  desenvolvimento	  sustentável	  nas	  
estruturas	  curricular	  em	  todos	  os	  níveis	  da	  educação	  	  

• Estimular	  a	  parceria	  com	  o	  setor	  empresarial	  para	  difundir	  as	  melhores	  práticas	  
para	  o	  desenvolvimento	  sustentável	  	  	  

• Estimular	  o	  desenvolvimento	  de	  programas	  de	  educação	  continuada	  sobre	  o	  
desenvolvimento	  sustentável	  para	  empreendedores	  	  

• Promover	  cursos	  sobre	  mudanças	  climáticas,	  biodiversidade	  e	  saúde	  ambiental	  
• Promover	  cursos	  de	  educação	  humanitária	  	  

	  
	  

AÇÕES	  PARA	  A	  PROTEÇÃO	  DOS	  RECURSOS	  NATURAIS	  E	  
AGRICULTURA	  
	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  

1. Priorizar	  a	  preservação	  de	  mananciais	  
2. Priorizar	  a	  implantação	  do	  Plano	  Municipal	  de	  Estratégias	  e	  Ações	  pela	  

Biodiversidade	  
3. Priorizar	  arborização	  com	  espécies	  nativas	  e	  controlar	  as	  espécies	  exóticas	  

invasoras	  
4. Priorizar	  a	  proteção	  do	  solo	  
5. Priorizar	  a	  Segurança	  Alimentar	  

	  
APRIMORAR	  A	  GESTÃO	  E	  O	  PLANEJAMENTO:	  

• Ampliar	  o	  Programa	  Operação	  Defesa	  das	  Águas	  
• Mapear	  as	  áreas	  prioritárias	  para	  a	  preservação,	  conservação	  e	  recuperação	  da	  

biodiversidade,	  especialmente	  aquelas	  em	  que	  ocorram	  espécies	  ameaçadas	  
• Ampliar	  a	  área	  de	  cobertura	  vegetal	  no	  município	  
• Promover	  o	  monitoramento	  da	  qualidade	  da	  água	  e	  diversidade	  florística	  e	  

faunística	  
• Efetuar	  o	  pagamento	  por	  serviços	  ambientais	  prestados	  pelos	  recursos	  naturais	  
• Estimular	  a	  criação	  de	  RPPNs	  (Reserva	  Particular	  do	  Patrimônio	  Natural)	  Municipais	  
• Criar	  um	  Programa	  de	  Preservação	  e	  Proteção	  da	  Biodiversidade	  para	  mitigação	  

dos	  efeitos	  das	  mudanças	  climáticas	  
• Aprimorar	  a	  fiscalização	  sobre	  o	  uso	  de	  madeira	  certificada	  
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• Ampliar	  as	  compras	  verdes	  
• Reprimir	  o	  comércio	  ilegal	  da	  fauna	  e	  da	  flora	  
• Promover	  ações	  para	  recuperação	  de	  solos	  
• Ampliar	  o	  Programa	  de	  Agricultura	  Urbana	  e	  Peri-‐Urbana	  
• Estimular	  e	  promover	  a	  produção	  e	  o	  consumo	  de	  alimentos	  orgânicos	  

	  
AÇÕES	  PARA	  UTILIZAR	  E	  DESENVOLVER	  MECANISMOS	  
ECONÔMICOS,	  FISCAIS	  E	  FINANCEIROS	  
	  	  
FOCOS	  PRIORITÁRIOS:	  	  

1. Estudar	  mecanismos	  para	  o	  desenvolvimento	  social	  e	  econômico	  para	  uma	  
economia	  urbana	  de	  baixo	  carbono	  

2. Estudar	  formas	  de	  pagamento	  por	  serviços	  ambientais	  prestados	  pelos	  recursos	  
naturais	  

	  	  
ALGUNS	  ASPECTOS	  A	  CONSIDERAR:	  

• Avaliar	  a	  viabilidade	  de	  desenvolver	  mecanismos	  para	  incentivos	  fiscais	  e	  
financeiros	  para	  a	  pesquisa	  sobre	  eficiência	  energética	  e	  produtos	  verdes	  

• Avaliar	  a	  viabilidade	  de	  desenvolver	  mecanismos	  para	  vantagens	  competitivas	  para	  
produtos	  eletro-‐eletrônicos	  com	  maior	  eficiência	  energética	  –	  benefícios	  fiscais	  

• Promover	  estímulos	  econômicos	  para	  a	  sustentabilidade	  -‐	  a	  eficiência	  de	  
equipamentos,	  desempenho	  das	  edificações	  e	  de	  industrias	  

• Fundos	  para	  mitigação	  e	  adaptação	  às	  mudanças	  climáticas	  
• Identificação	  de	  oportunidades	  com	  o	  setor	  privado	  internacional	  para	  o	  

desenvolvimento	  de	  projetos	  parceiros	  
• Promover	  a	  cooperação	  internacional	  para	  aproveitamento	  de	  fundos	  

internacionais	  para	  mitigação	  e	  adaptação	  
• Promover	  o	  desenvolvimento	  da	  metodologia	  para	  valorar	  a	  biodiversidade	  
• Avaliar	  a	  viabilidade	  de	  desenvolver	  mecanismos	  para	  mitigação	  da	  perda	  de	  

biodiversidade	  
• Estudar	  a	  mecanismos	  para	  o	  pagamento	  por	  serviços	  ambientais	  prestados	  pelos	  

recursos	  naturais	  
	  
	  



____________________________________________________________________________	  

Versão	  preliminar	  2	  –	  apresentada	  ao	  Comitê	  em	  17	  de	  Fevereiro	  de	  2011	  

14	  

	  

Proposta	  de	  Plano	  de	  atividades	  a	  serem	  desenvolvidas	  pelos	  
membros	  do	  Comitê	  e	  dos	  GTs	  

	  
	  

	  
ASSUNTO	  
	  

	  
PRAZO	  PARA	  REALIZAÇÃO	  

	  
	  

1. Análise	  pelos	  membros	  do	  Comitê	  e	  GTs	  dos	  temas	  pendentes	  
	  

2. Explicitação	  de	  cada	  “diretriz”,	  incluindo:	  
• Justificativa;	  
• o	  que	  demanda	  (lei,	  projeto,	  divulgação,	  discussão	  

pública,	  outros	  ...	  
• possíveis	  atores,	  e	  
• prazo	  previsto	  para	  alcançar	  o	  objetivo	  	  

	  
3. Sistematização	  dos	  temas	  focais	  

	  

	  
	  
	  

	  
15	  de	  Março	  de	  2011	  

	  
	  

	  
Aprovação	  pelo	  Comitê	  	  
	  

	  
24	  de	  Março	  de	  2011	  

	  
Submeter	  à	  apreciação	  do	  Prefeito	  G.	  Kassab	  
	  

	  
12	  de	  Abril	  de	  2011	  

	  
Tradução,	  Editoração	  e	  Impressão	  	  
	  

	  
15	  de	  Maio	  de	  2011	  

	  
	  
	  


