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Cidades e Mudanças Climáticas
• As mudanças climáticas têm se 

constituído em uma das 
principais ameaças ao 
ambiente global. 

• Estas mudanças são, em parte, 
atribuídas, direta ou 
indiretamente, às atividades 
humanas que modificam a 
composição da atmosfera 
global.

• O CO2 é o principal gás, em 
função da queima de 
combustíveis fósseis 
desencadeada pelo 
crescimento populacional, 
pela industrialização e pela 
expansão do sistema de 
transportes, frutos do 
desenvolvimento urbano. 

Fonte: Science Museum of National Academy of Science. 
Disponível em http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/causes02.jsp

http://www.koshland-science-museum.org/exhibitgcc/causes02.jsp


Cidades e Mudanças Climáticas
• Cidades  vem se tornando key players na questão 

das mudanças climáticas, e isto se deve a 
diferentes fatores, dentre estes:


 

principais centros de produção e consumo 
e responsáveis por dois terços do consumo 
de energia global (IEA 2008 apud Centro 
Clima/COPPE, 2010);


 

loco dos impactos desencadeados pelas 
mudanças climáticas (aumento de 
temperatura, de precipitação, de episódios 
extremos e de elevação do nível do mar) – 
aumento de inundações, de secas, de 
tempestades etc;


 

podem oferecer oportunidades para 
enfrentar os novos desafios impostos às 
mudanças climáticas, uma vez que também 
são centros de conhecimento e inovação.

Parte do Problema

Loco dos impactos

Parte da solução



Cidades e Mudanças Climáticas

• Dois dos grandes meios de enfrentamento:

1. Mitigação  (atenuar as causas = emissões de GEE)   
=  evitar o incontrolável;

2. Adaptação (preparar-se para as consequências = 
impactos das mudanças climáticas) 
= gerir o inevitável.



Cidades e Mudanças Climáticas

Nível de Emissão de GEE nas cidades:

• Forma urbana

• Densidade Populacional

• Sistema de transporte

• Design das edificações e tecnologia

• Nível de renda

• Outros

Contribuição diferenciada!!!!



Cidades e Mudanças Climáticas

1. Mitigação
Objetivo: reduzir a taxa e/ou magnitude de alterações climáticas, 

através da redução das emissões antropogênicas de GEEs.

Concentra-se em cinco setores-chave:

• desenvolvimento e desenho urbano;

• ambiente construído; 

• infraestruturas urbanas; 

• transporte; e

• sequestro de carbono. 

Atores relevantes: autoridades municipais.



Cidades e Mudanças Climáticas

1. Mitigação

• Passo Essencial: Realização de um inventário para revelar o 
estado atual dos níveis de emissão e respectivas fontes (Centro 
Clima/COPPE, 2011a). 

• Diferentes metodologias: Bilan Carbone, the Greenhouse Gas 
Regional Inventory Protocol, the International Local Government 
Greenhouse Gas Emissions Protocol, and Project 2 Degrees.

• Desafios:


 

Escolha da metodologia;


 

Definição da fronteira de cidade;


 

Definição de escopo;


 

Disponibilidade e confiabilidade de dados.



Abrangência do Inventário de GEE do RJ

• Metodologia do IPCC 2006, 3 GEE: CO2 , CH4 , N2 O
• Adaptação da metodologia para refletir as emissões de GEE 

resultantes das atividades sócio-econômicas do município 
(principio da responsabilidade), por exemplo:
– Fator de emissão da eletricidade = média ponderada entre a 

geração de eletricidade no município e importada da rede
– Fator de emissão do etanol considera sequestro pela cana, 

mesmo produzida ora do município
– Produção de lixo pela população do município, independente 

de onde seja disposto
– Venda de combustíveis dentro do município



Resultados



A Cidade do Rio de Janeiro e 
as Mudanças Climáticas
Inventário de Emissões RJ
• Metodologia do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change), cobrindo três gases: o dióxido de carbono (CO2 ), o 
metano (CH4 ) e o óxido nitroso (N2 O). 

• O estudo apontou que, em 2005:


 

A queima de combustíveis fósseis (setores 
de transportes, residencial, comercial, 
industrial e público) foi responsável por 71%;


 

O transporte rodoviário, subsetor que mais 
emitiu, por 37%;


 

O setor de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
emitiu 16%. 

Intervenção do poder público municipal !



A Cidade do Rio de Janeiro e 
as Mudanças Climáticas

Política Municipal de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento 
Sustentável - Lei 5.248/2011.

• Metas de redução de emissões de GEE em relação ao cenário “business 
as usual” -BAU, fixadas como % das emissões totais do município em 2005 
= 11.352 mil t CO2 eq = 11,5 Mt CO2 eq (milhões de toneladas de CO2 eq )

Alcance das metas de emissões evitadas em relação ao cenário BAU :

• Em 2012: 8% das emissões de 2005 = 908 mil t CO2 eq = 0,9 Mt CO2 eq 

• Em 2016: 16% das emissões de 2005 = 1816 mil t CO2 eq = 1,8 Mt CO2 eq 

• Em 2020: 20% das emissões de 2005 = 2270 mil t CO2 eq = 2,3 Mt CO2 eq 
Estratégias de mitigação para o alcance das metas:



 
no gerenciamento de resíduos; 



 
no setor de transportes e de mobilidade urbana; 



 
no setor de energia. 



A Cidade do Rio de Janeiro e 
as Mudanças Climáticas

Cenários de Emissões de GEE 
Objetivo:

• Identificar e quantificar o potencial de redução das ações 
planejadas pela Prefeitura, além de outras possíveis de serem 
implementadas: 



 
Cenário A – Linha de base ou cenário de referência (BAU) que 
parte da hipótese de continuidade das tendências atuais sem 
adoção de políticas públicas e projetos no município;



 
Cenário B – Com medidas e ações previstas no planejamento 
municipal, sozinho ou em conjunto com outras esferas de governo;



 
Cenário C –Cenário B + outras ações que ainda dependem de 
avaliação técnica ou de aprimoramentos tecnológicos. 



Cenários de Emissões de Gases de Efeito Estufa - 
2012-2025



Ações e Medidas Planejadas



Ações e Medidas Planejadas



Ações e Medidas Planejadas



Redução de emissões de GEE 
previstas nos Cenários B e C 



A Cidade do Rio de Janeiro e 
as Mudanças Climáticas
Redução de emissões em 2025 

(comparação com o Cenário A):

• Cenário B = 12%;

• Cenário C = 17,5%.

Fonte: Centro Clima, 2011. 

Alcance das metas de emissões evitadas :

• Em 2012 e 2016 - 9,7% e 17,4% das emissões de 2005, maiores que as metas de 
8 e 16%, respectivamente; 

• Em 2020 - 18,3% das emissões de 2005, valor próximo da meta de 20%, dentro 
da margem de erro aceitável para a elaboração de cenários municipais, mas 
indicando a importância de se considerar medidas adicionais de mitigação.



Cidades Sede da Copa do 
Mundo e Mudanças Climáticas

• Ações relacionadas às mudanças climáticas (MC):

 Instalação de estações de tratamento de esgoto 
(ETE);

Tratamento e destinação corretos dos resíduos 
sólidos;

Construção civil sustentável;

Uso e gestão de energia sustentável;

Aperfeiçoamento do sistema viário;

Reflorestamento.



Estratégia de Monitoramento

• Objetivo Geral:

Desenvolvimento de uma estratDesenvolvimento de uma estratéégia para a implantagia para a implantaçção de um sistema ão de um sistema 
de atualizade atualizaçção do inventão do inventáário de emissões de GEE da cidade e rio de emissões de GEE da cidade e 

monitorar a efetividade do plano de amonitorar a efetividade do plano de açção de reduão de reduçção das emissões ão das emissões 

• Objetivos Específicos:
– Desenvolver uma plataforma para a montagem de um banco de 

dados

– Desenvolvimento de uma metodologia de monitoramento de 
emissões de GEE

– Elaborar um plano de ação para implantação do sistema e 
treinamento de pessoal

– Estimativa de custos



Duas abordagens de 
monitoramento



Idéias para o Futuro

• Para os próximos inventários
– Adotar padronização internacional da metodologia, em 

elaboração pelo WB/WRI/ICLEI/CB40 usando caso do RJ

– Trabalhar para o inventário com dados de 2012, em 2013

• Investir esforços no aprimoramento da 
estratégia de mitigação
– Informações mais amplas, identificação de novas medidas

– Foco no monitoramento do setor de transportes



Emissões do Rio - 2005: Escopos 1, 2 e 3
Escopo 1 

(Gg CO2e) 
Escopo 2 

(Gg CO2e) 
Escopo 3 

(Gg CO2e) 
Total          

(GgCO2e) 
Combustão Estacionária 2.269,6 472,5 - 2.742,0 
Residencial 620,2 175,3 - 795,6 
Serviços 172,0 147,1 - 319,2 
Setor Público e outros 136,9 74,1 - 210,9 
Indústria 1.340,4 76,0 - 1.416,4 
Combustão -Fontes Móveis 5.344,6 10,1 123,5 5.478,2 
Rodoviário 4.267,8 - 123,5 4.391,3 
Aviação 1.062,9 - - 1.062,9 
Ferroviário 3,3 10,1 - 13,4 
Hidroviário 10,6 - - 10,6 
Processos Industriais 409,8 - - 409,8 
Emissões Fugitivas 53,6 - - 53,6 
Refino 75,0 - - 75,0 
Resíduos 1.190,6 - 1.181,9 2.372,5 
AFOLU 220,6 - - 220,6 
Total 9.563,7 482,6 1.305,4 11.351,7 

Bunkers - - - 531,1 



Conclusões e Recomendações
• A superação das ameaças das MC ainda é um objetivo distante e um novo 

desafio para as cidades de todo o mundo. 

• As cidades precisam identificar e avaliar as consequências dos possíveis 
impactos causados pelas MC e combater as causas, por meio de 
estratégias a serem integradas ou implementadas com outros planos 
setoriais locais, envolvendo diferentes stakeholders.

• No caso do Rio de Janeiro, esta integração e implantação de uma 
estratégia de mitigação já foi iniciada, bem como o desenho de um 
programa de monitoramento do desempenho destas ações. 

• O planejamento de megaeventos também deve incorporar as MC desde 
sua fase de concepção.

• Tanto para cidade quanto para megaeventos, torna-se necessário 
estabelecer metodologia padrão para a estimativa da pegada de carbono.

• A atualização e publicação periódica de Inventários de Emissões de GEE 
das Cidades é fundamental para o poder público poder formular e implantar 
políticas e medidas de mitigação. 

• Um sistema de monitoramento do desempenho das ações de redução de 
emissões permite seu acompanhamento e aprimoramento contínuo.


	�A Importância da Elaboração dos Inventários de Emissões de Gases de Efeito Estufa nas Capitais Brasileiras��Emilio Lèbre La Rovere��Coordenador, CentroClima/LIMA/PPE/COPPE/UFRJ�
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Cidades e Mudanças Climáticas
	Abrangência do Inventário de GEE do RJ
	Resultados
	A Cidade do Rio de Janeiro e as Mudanças Climáticas
	A Cidade do Rio de Janeiro e as Mudanças Climáticas
	A Cidade do Rio de Janeiro e as Mudanças Climáticas
	Cenários de Emissões de Gases de Efeito Estufa - 2012-2025
	Ações e Medidas Planejadas
	Ações e Medidas Planejadas
	Ações e Medidas Planejadas
	Redução de emissões de GEE �previstas nos Cenários B e C 
	A Cidade do Rio de Janeiro e as Mudanças Climáticas
	Cidades Sede da Copa do Mundo e Mudanças Climáticas
	Estratégia de Monitoramento
	Duas abordagens de monitoramento
	Idéias para o Futuro
	Emissões do Rio - 2005: Escopos 1, 2 e 3
	Conclusões e Recomendações

