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

 

Subgrupo 4  
 

Memória de reunião do dia 14.06.10 

Pauta:  

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 a redução de GEE 

e da eficiência energética. 

Representantes do Subgrupo 4: SVMA(Volf e Rita); USP (Profº Márcio 

Vilela); CETESB (Daniel) , SMDU (Bianca) 

 

 

Sobre o item 1: Inventário de GEE 

a) Discussão da contratação do inventário GEE na cidade de São Paulo;  

b) Informe, pelo Volf sobre o Termo de Referência para a contratação do 

inventário de GEE da cidade de São Paulo;  

c) Informe, pelo Daniel – representante da CETESB, sobre o inventário de GEE 

Estadual: Trata – se de inventariar os 6 gases de efeito estufa constantes na 

Convenção Quadro e a metodologia utilizada é a do IPCC e tem como 

parceiros a EMBRAPA, o Instituto Mauá; Petrobrás; Funcate; SMA; Ciclo 

Ambiental, além de outros parceiros e colaboradores. 

 

Sobre o item 2: Experiências /intervenções de eficiência energética e redução de 

emissão de GEE 

a) Buscar formas de estabelecer a obrigatoriedade de ofertas ou vantagens 

para equipamentos que apresentem melhor eficiência energética;  

b) Estabelecer Norma para que as licitações do município adquiram 

equipamentos com melhor eficiência energética; 

c) Buscar formas de estímulos mediante instrumentos econômicos e fiscais 

destinados à eventuais diferenças de custos. 

d) Incluir nas demandas junto a ANEEL maior rigor em relação a qualidade 

de energia (redução da variação de tensão oferecida). 

 

Sobre o item 3: Estudos sobre políticas públicas favoráveis a redução de GEE e da 

eficiência energética. 

a) Informe, pelo Profº Márcio, representante da USP sobre uma tese de 

doutorado que subsidiou o desenvolvimento de política publica na 

Alemanhã. (será enviada para os representantes do subgrupo); 
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b) Levantar experiências nacionais e internacionais referentes à energia 

solar, térmica e fotovoltaica, com oferta da energia excedente para 

conexão a rede (item a ser discutido com a ANEEL); 

c) Buscar formas de oferta de equipamento solar térmico para conjuntos 

habitacionais. 

 

 

 


