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Objetivo: Comunicar 

• Contexto global de emissões de GEE e suas consequências 

• Marco regulatório internacional, nacional e distrital 

 

• Dados distritais de emissões antrópicas de GEE + Dados distritais de remoções 
antrópicas de GEE + Cenários de Carbonização 

 

• Conclusão + Alerta 

 

• Ações conexas e convergentes de enfrentamento das emissões no DF  

• (Próximos passos e compromissos da Unidade Estratégica de Clima da SEMA-DF) 

 

• Highlights ao CONAM 



Meta 

• Validar, junto ao CONAM, o Inventário de Emissões e 
Remoções Antrópicas de Gases de Efeito Estufa do DF 
como ferramenta de gestão para tomadores de 
decisão e formuladores de políticas, com vistas à 
redução das emissões, ampliação de sumidouros e o 
cumprimento das metas de mitigação do DF  



CONTEXTO GLOBAL 



Dados atualizados da NOAA têm revelado toda uma cadeia de recentes meses 
individuais mais quentes, batendo recordes, cada um após o outro,  

como peças de dominó 
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http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/06/20/may_2016_was_the_hottest_may_on_record.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/06/20/may_2016_was_the_hottest_may_on_record.html


http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/  

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/  

http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/
http://data.giss.nasa.gov/gistemp/maps/


Ciclo de aquecimento gradual... 

2016, e não 
2015, foi o 
ano mais 
quente desde 
sempre 

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/06/20/may_2016_
was_the_hottest_may_on_record.html  

http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/06/20/may_2016_was_the_hottest_may_on_record.html
http://www.slate.com/blogs/bad_astronomy/2016/06/20/may_2016_was_the_hottest_may_on_record.html


Ciclo de aquecimento gradual... induzido pelo  homem   
de acordo com o IPCC  

• O IPCC foi criado em  pela Organização Meteorológica Mundial (WMO - World 
Meteorological Organization) e pelo Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 
(UNEP - United Nations Environment Programme) com o objetivo de avaliar as informações 
científicas e socioeconômicas relevantes para o entendimento do risco das mudanças 
climáticas induzidas pelo homem, seus impactos potenciais e as opções de adaptação e 
mitigação. 

 O IPCC publica regularmente Relatórios de 
Avaliação (AR-Assessment Reports) do 
conhecimento científico disponível a respeito das 
mudanças climáticas: 

1. FAR - Primeiro Relatório de Avaliação: 1990 
2. SAR - Segundo Relatório de Avaliação: 1995 
3. TAR - Terceiro Relatório de Avaliação: 2001 
4. AR4 - Quarto Relatório de Avaliação: 2007 
5. AR5 - Quinto Relatório de Avaliação: 

2013/2014 

http://ipcc.ch/  

http://ipcc.ch/


IPCC – AR5   
“O aquecimento do sistema climático é inequívoco e muitas das mudanças observadas 

desde 1950 não têm precedente na escala de décadas a milênios. A atmosfera e os 
oceanos aqueceram, a quantidade de neve e gelo diminuiu, o nível do mar subiu e as 
concentrações de gases de estufa aumentaram.” (AR5, WG1, SPM, p.3) 

 

O AR5 expressa claramente a certeza da comunidade científica internacional de que as 
alterações observadas atualmente no clima do planeta não podem ser atribuídas 
exclusivamente a causas naturais: 

 

“A influência humana no sistema climático é clara. Isto é evidente pelo aumento das 
concentrações de gases de estufa, pela forçante radiativa positiva, pelo aquecimento 
observado e pelo entendimento do sistema climático.” (AR5, WG1, SPM, p.10) 

 



Modelos econômicos de desenvolvimento e as 
concentrações de CO2eq na atmosfera  

O AR5 concluiu que modelos econômicos de desenvolvimento podem 
alcançar quatro diferentes forçantes radiativas, 8.5 W/m2, 6.0 W/m2, 
4.5 W/m2 e 2.6 W/m2, que correspondem a concentrações médias de 
1.370, 850, 650 e 450 partículas por milhão (ppm) de gás carbônico e 
equivalentes (CO2eq) na atmosfera, e levar a diferentes trajetórias de 
concentração de GEE. Estas trajetórias, agrupadas de acordo com a 
proximidade, são classificadas como RCP 8.5, RCP 6.0, RCP 4.5 e RCP 
2.6, que correspondem às forçantes radiativas de 8.5 W/m2, 6.0 
W/m2, 4.5 W/m2 e 2.6 W/m2, respectivamente. 

 

Os cenários RCP 8.5 e RCP 6.0, chamados linhas de base, reproduzem a 
trajetória das emissões seguindo a tendência atual de 
desenvolvimento dos países, cujas emissões acumuladas podem 
chegar a 4.000 Gt de CO2eq em 2100, com concentrações de GEE na 
atmosfera de 730 a mais de 1.300 ppm.  Estas trajetórias tendenciais 
são consideradas trajetórias pessimistas, porque pressupõem que 
nada ou muito pouco será feito no mundo no sentido de mitigar as 
emissões de GEE.  O RCP 8.5 é o mais pessimista e 

 até o final do século 21.  
O RCP 8.5 trata-se de um cenário de alta emissão crescendo quase 
linearmente ao longo do século, mas com forçantes radiativas em 
seus valores máximos. 

 

O RCP 2.6 é um cenário de baixa emissão. Traduz os efeitos possíveis 
de ações de mitigação, como redução das emissões e aumento 
de remoções antrópicas, e representa a estabilização e até a 
redução da concentração de GEE na atmosfera e 

. 
É, portanto, o cenário mais otimista e desejável, mas 
francamente dependente de um firme acordo global já na 
próxima Conferência das Partes, a ser realizada em Paris, em 
2015. 

 
O cenário descrito pelo RCP 4.5, que também traduz os efeitos 

possíveis de ações de mitigação, considera, no entanto, a 
probabilidade de as ações de redução de emissões e remoções 
antrópicas ocorrerem, mas não tão rapidamente ou 
disseminadamente como se faz necessário para deter o 
aquecimento a 2o C até o final do século.  No cenário RCP 4.5 a 
forçante radiativa aumenta seu crescimento quase linearmente 
até o ano de 2060 e então diminui a taxa de aumento até o final 
do século quando se estabiliza. Apesar de otimista em relação 
aos cenários tendenciais, é, digamos, 

. 

 

 



Concentrações de GEE na atmosfera 

A figura mostra Trajetórias 
Representativas de 
Concentração de GEE – 
RCPs.  

 
As  quatro RCPs:  
RCP 2.6, 4.5, 6.0 e 8.5 

W/m2, que 
correspondem a 
concentrações médias 
de 450, 650, 850 e 
1.370 ppmCO2eq.  

 
Fonte: IPCC-AR5 

  

 



Projeções globais de elevação do nível do mar 

Para o cenário que limita o aquecimento a  2°C  acima da temperatura pré-industrial e no qual, após 2050, a temperatura 
passaria lentamente a cair, a média “provável” proporcionada pelos especialistas é 0,4-0,6m para 2100 e 0,6-1,0m 
para 2300, sugerindo uma boa chance de limitar o futuro aumento do nível do mar para <1,0m, se medidas de 
mitigação do clima forem implementadas com sucesso.  

Em contrapartida, para o cenário de alta de aquecimento (4,5°C em 2100 e 8°C em 2300) as prováveis faixas medianas são 
0,7-1,2m para 2100 e 2,0-3,0m para 2300, pondo em causa a sobrevivência futura de algumas cidades costeiras e 
nações insulares. 

 

+2m SLR 



 

http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=2601  

http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos  

http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=2601
http://projectavalon.net/forum/showthread.php?t=2601
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos
http://www.unicamp.br/unicamp/ju/661/estudo-projeta-impacto-das-mudancas-climaticas-em-santos




 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html  NOAA, Junho, 2016 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/full.html


NOAA, Junho, 2016 

O gráfico mostra os níveis 
atmosféricos de CO2 nos últimos 
anos, corrigido para ciclos sazonais 
médios.  

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html  

405ppm 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/global.html


http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/  

http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/


http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/  

O dióxido de carbono (CO2) é 
um importante gás de efeito 
estufa que aprisiona calor, que 
é liberado por meio de 
atividades humanas, como o 
desmatamento e queima de 
combustíveis fósseis, bem 
como processos naturais, tais 
como a respiração e erupções 
vulcânicas. 

http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
http://climate.nasa.gov/vital-signs/carbon-dioxide/
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Hidrofluorocarbonos (HFCs) 
Perfluorocarbonos (PFCs) 

Hexafluoreto de enxofre (SF6) 

http://www.esrl.noaa.gov/gmd/aggi/aggi.html


MARCOS REGULATÓRIOS 



Marco Regulatório Distrital 

 

Figura 2. As Respostas à Mudança do Clima - Governo do Distrito Federal, Brasil e Organismos 
Internacionais 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir de informações públicas da SEMAD, MMA, UNFCCC, IPCC; e Mendes (2014), Noci (2010). 

 



Marco Regulatório Internacional 

• A gravidade do problema climático motivou a criação da Convenção-Quadro das Nações 
Unidas sobre Mudança do Clima  ( UNFCCC ) em , por ocasião da Conferência Rio-92, 
cujo principal objetivo é a “estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na 
atmosfera num nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema climático”.  

 

• A COP – Conferência das Partes é o braço executivo da Convenção do Clima 

 

• O Protocolo de Quioto é um acordo internacional inserido no contexto da UNFCCC e o MDL 
(Mecanismo de Desenvolvimento Limpo) um instrumento deste Protocolo, cuja resolução se 
deu na COP de Quioto. 

 

• O Brasil é signatário tanto da UNFCCC quanto do Protocolo de Quioto, e parte atuante nas 
suas reuniões anuais. 



ACORDO DE PARIS 
É preciso mitigar os gases de efeito estufa (GEE) responsáveis pelo aquecimento global 
  
• Estabilizar o clima global é o maior desafio do século 21. As temperaturas ultrapassaram as médias anuais globais 

por 38 anos consecutivos e os impactos estão sendo sentidos em todo o mundo. Eventos climáticos extremos estão 
se tornando mais frequentes e graves. Para a superação do desafio climático planetário, cujos impactos são locais, 
são necessários firmes acordos globais para a mitigação dos gases de efeito estufa (GEE), responsáveis pelo 
aquecimento do globo, novas tecnologias, o envolvimento de responsáveis políticos, do setor privado e da 
sociedade civil.  
 

• Com a continuação da tendência atual de aumento das emissões dos gases de efeito estufa, por volta do ano 2035 
a temperatura média global terá ultrapasso os 2°C de aumento em relação à época pré-industrial, que é o limite de 
segurança reconhecido pela UNFCCC na sua 16ª Conferência das Partes (2010).  
 

• Manter o aumento médio da temperatura do planeta a índices menores que 2°C foi o 
pactuado pelo que ficou conhecido como Acordo de Paris, na última Conferência das Partes, 
realizada em 2015. 



Marco Regulatório Nacional 

• DECRETO Nº 6.263, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2007. 

Institui o Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima - CIM, orienta a elaboração do Plano 
Nacional sobre Mudança do Clima, e dá outras providências. 

 

• LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009. 

Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC e dá outras providências. 

 

• DECRETO Nº 7.390, DE 9 DE DEZEMBRO DE 2010. 

Regulamenta os arts. 6o, 11 e 12 da Lei no 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a 
Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC, e dá outras providências. 

 

Vários planos nacionais e setoriais de mitigação 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 6.263-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 6.263-2007?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC 7.390-2010?OpenDocument


PNMC - LEI Nº 12.187, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2009 

Estabelece princípios, diretrizes, objetivos e estratégias para a Política de Mudança Climática do DF 
 
Objetivos: 
• assegurar a contribuição do DF no cumprimento dos propósitos da UNFCCC,  
• alcançar a estabilização das concentrações de GEE na atmosfera 
 
Incentiva ações mitigação e adaptação, tais como: 
• prevenção de queimadas e a redução do desmatamento; 
• uso racional da energia; 
• gerenciamento de resíduos sólidos; 
• edificações ecoeficientes; 
• ações de educação, comunicação e disseminação de informações, etc 
 
 Inventário: instrumento para proposição de medidas de mitigação de emissões de GEE 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 12.187-2009?OpenDocument


Metas de Mitigação Brasil 
PNMC INDC 

Art. 12.  Para alcançar os objetivos 
da PNMC, o País adotará, como 
compromisso nacional voluntário, 
ações de mitigação das emissões de 
gases de efeito estufa, com vistas em 
reduzir entre 36,1% e 38,9% suas 
emissões projetadas até 2020. 
 
 
Art. 6. II - redução de 40% dos 
índices anuais de desmatamento no 
Bioma Cerrado em relação à média 
verificada entre os anos de 1999 a 
2008; 

O Brasil pretende comprometer-se a reduzir as emissões 
de gases de efeito estufa em 37% abaixo dos níveis de 
2005, em 2025. Contribuição indicativa subsequente: 
reduzir as emissões de gases de efeito estufa em 43% 
abaixo dos níveis de 2005, em 2030.  
 
Tipo: meta absoluta em relação a um ano-base. 
Abrangência: todo o território nacional, para o conjunto 
da economia, incluindo CO2, CH4, N2O, perfluorcarbonos, 
hidrofluorcarbonos e SF6.  
Ponto de referência: 2005.  
Horizonte temporal: meta para o ano de 2025; valores 
indicativos de 2030 apenas para referência.  
Métrica: Potencial de Aquecimento Global em 100 anos 
(GWP-100) usando valores do IPCC AR5. 



Lei nº 4.797, de 6 de março de 2012, Política de Mudança Climática no âmbito do Distrito Federal.  

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 4º A Política de Mudança Climática do Distrito Federal tem por objetivo assegurar a contribuição do Distrito 
Federal no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, de alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível 
que impeça interferência humana perigosa no sistema climático, em prazo suficiente a:  

III – permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.  

  

CAPÍTULO III – DA META 

Art. 5º Para a consecução dos objetivos da Política ora instituídos, ficam estabelecidas as metas de redução 
das emissões de gases do efeito estufa dispostas no Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. [1]  

  

CAPÍTULO IV – DAS ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO 

 

[1] Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7390.htm. Acessado no dia 03/03/2016. 

 

Marco Regulatório Distrital 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm


Metas de Mitigação do DF 
PNMC PEMC 

Art. 12.  Para alcançar os objetivos da 
PNMC, o País adotará, como compromisso 
nacional voluntário, ações de mitigação 
das emissões de gases de efeito estufa, 
com vistas em reduzir entre 36,1% e 
38,9% suas emissões projetadas até 
2020. 
 
INDC. O Brasil pretende comprometer-se a 
reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa em 37% abaixo dos níveis de 2005, 
em 2025. Contribuição indicativa 
subsequente: reduzir as emissões de gases 
de efeito estufa em 43% abaixo dos níveis 
de 2005, em 2030.  

 
Art. 5º Para a consecução dos objetivos da Política ora 
instituídos, ficam estabelecidas as metas de redução das 
emissões de gases do efeito estufa dispostas no Decreto nº 
7.390, de 9 de dezembro de 2010. 
 
 

Art. 6. II - redução de 40% dos índices anuais de 
desmatamento no Bioma Cerrado em relação à média 
verificada entre os anos de 1999 a 2008; 
GWP-100) usando valores do IPCC AR5. 



SUMÁRIO DE EMISSÕES ANTRÓPICAS TOTAIS 
DO DISTRITO FEDERAL, 2005-2012 



http://sirene.mcti.gov.br/   

Terceira Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC ) 

http://sirene.mcti.gov.br/


• Foram considerados, no presente inventário, o dióxido de carbono (CO2), o 
metano (CH4), o óxido nitroso (N2O), os hidrofluorcarbonos (HFCs), os 
perfluorcarbonos ( PFCs) e o hexafluoreto de enxofre ( SF6). Também 
foram estimadas as emissões dos chamados gases de efeito estufa 
indireto, como os óxidos de nitrogênio ( NOx), o monóxido de carbono (CO) 
e outros compostos orgânicos voláteis não metânicos (NMVOC).  

• Os gases acima foram estimados segundo as fontes de emissão, chamadas 
setores: Energia, Processos Industriais, Uso de Solventes e Outros 
Produtos, Agropecuária, Uso da Terra, Mudança do Uso da Terra e 
Florestas, e Tratamento de Resíduos. 

• Como diretriz técnica básica, a elaboração do Inventário foi norteada pelas 
diretrizes do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, do 
inglês Intergovernmental Panel on Climate Change) 

Inventário Nacional:  
Terceira Comunicação Nacional do Brasil à UNFCCC 



SEEG, 2015 



SEEG, 2015 



Inventário de Emissões e Remoções 
Antrópicas de GEE do DF 

GASES COBERTOS PERÍODO DE REFERÊNCIA METODOLOGIA E CONSULTORIA 

Gases de efeito estufa 
• Dióxido de carbono – CO2 
• Metano – CH4 
• Óxido nitroso – N2O 
• Hidrofluorocarbonos – HFCs 
• Perfluorocarbonos – PFCs 
• Hexafluoreto de enxofre – SF6 
 

 
• Geral: 2005 a 2012, ano a ano. 
 
• Mudança do uso da terra 
(AFOLU):  Transição 
1990/2005/2012 

• IPCC Inventory Software 
(Version 2.11). Produced by IPCC 
Task Force on National 
Greenhouse Gas Inventories. 



SETOR DE ENERGIA 

SETOR IPPU 
(Industrial Processes and 
Product Use Sector ) 

SETOR DE RESÍDUOS 
 SETOR AFOLU 
(Agriculture, Forestry 
and Other Land Use) 

Atividades de consumo 
de combustíveis 
• Geração de energia, 
indústrias, transporte. 

Indústria mineral 
• Ex: Produção de 
cimento e cal. 
 
Indústria química 
• Ex: Produção de 
amônia, ácido nítrico e 
metanol. 

• Disposição de resíduos 
sólidos 
 
• Tratamento biológico 
de resíduos 
sólidos 

• Rebanhos 
 
• Fermentação entérica, 
gestão de dejetos 
 
• Mudança do uso do 
solo 

Emissões fugitivas de 
combustíveis 
• Mineração e manejo de 
carvão mineral, 
produção, transporte e 
processamento de 
petróleo e gás natural. 
 

Indústria de metais 
• Ex: Siderurgia, 
ferroligas e alumínio 
 
Uso de produtos 
substitutos às 
substâncias depletoras 
de ozônio 

• Incineração e queima a 
céu aberto de 
Resíduos 
 
• Tratamento de 
descarte de efluentes 
líquidos 

• Outras fontes 
 
• Queima de biomassa, 
calagem, aplicação de 
fertilizantes, cultivo de 
arroz. 
 



ENERGIA: Dióxido de Carbono ( CO2) 

Os sistemas de energia na maioria das economias são 
impulsionados pela queima de combustíveis fósseis. Durante a 
combustão do carbono e hidrogênio dos combustíveis fósseis 
são convertidos principalmente em dióxido de carbono (CO2) e  
água (H2O), libertando a energia química na forma de calor de 
combustível. Este calor é geralmente ou usado diretamente ou 
usado (com algumas perdas de conversão) para produzir energia 
mecânica, muitas vezes para gerar eletricidade ou para o 
transporte.  
O setor de energia é geralmente o setor mais importante em 
inventários de emissões de gases de efeito estufa e, 
normalmente, contribui com mais de 90% das emissões de CO2 
e 75% das emissões totais de GEE nos países desenvolvidos.  
Combustão móvel (estrada e tráfego) representam cerca de 1/4 
das emissões no setor da energia. 

O setor de energia é constituído por:  
• pesquisa e exploração de fontes de 
energia primária,  
• conversão de fontes de energia primária 
em formas de energia mais utilizáveis em 
refinarias e usinas de energia,  
• transmissão e distribuição de 
combustíveis,  
• uso de combustíveis em aplicações fixas 
e móveis.  
Emissões surgem a partir destas atividades 
por combustão ou  emissões fugitivas, que 
escapam sem combustão. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol2.html


IPPU: CIMENTO: Dióxido de Carbono ( CO2 ) 

• Na produção de cimento o CO2 é produzido durante a 
produção de clínquer ( entre 3 mm e 25 mm de diâmetro), 
um produto intermediário que é nodular e,  em seguida, 
moído finamente, juntamente com uma pequena proporção 
de sulfato de cálcio [gesso (CaSO4.2H2O) ou anidrite 
(CaSO4)], em cimento hidráulico.  

• Durante a produção de clínquer, calcário, que é 
principalmente carbonato de cálcio (CaCO3), é aquecido, ou 
calcinado, para produzir cal (CaO) e CO2 como um 
subproduto.  

• O CaO, em seguida, reage com a sílica (SiO2), alumina ( 
Al2O3), e óxido de ferro (Fe2O3) nas matérias-primas para 
fazer o minerais de clínquer ( principalmente silicatos de 
cálcio).  

• A proporção das matérias-primas de outros carbonatos de 
CaCO3 é geralmente muito pequena. Os outros carbonatos, 
se presente, existem principalmente na forma de impurezas 
na matéria-calcário primária.  

 http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_2_Ch2_Mineral_Industry.pdf  

•  O cimento pode ser feito inteiramente a partir de 
clínquer importado, caso em que a instalação de 
produção de cimento pode ter zero emissões de 
CO2 relacionadas com o processo.  
•  Poeira de forno de cimento (cement kiln dust , 
CKD) pode ser gerada durante a produção de 
clinquer. Assim, as estimativas de emissão devem 
contabilizar as emissões associadas com o CKD. 

( Industrial Processes and Product Use Sector) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_2_Ch2_Mineral_Industry.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_2_Ch2_Mineral_Industry.pdf
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/pdf/3_Volume3/V3_2_Ch2_Mineral_Industry.pdf


RESÍDUOS: Dióxido de Carbono (CO2),  
Metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O) 

A  estimativa de emissões de dióxido de carbono (CO2), metano 
(CH4) e óxido nitroso (N2O) se dá a partir das seguintes categorias:  
• eliminação de resíduos sólidos,  
• Tratamento biológico de resíduos sólidos,  
• incineração e queima a céu aberto de resíduos,  
• tratamento de águas residuais e descarga  
A estimativa também se dá pela categoria “Eliminação de Resíduos 
Sólidos”, pela qual se estima as mudanças no carbono armazenado 
em locais de disposição de resíduos sólidos (LDRS), que é relatado 
como um item de informação no setor dos resíduos.  
Dados quanto à geração de resíduos sólidos, incluindo a eliminação, 
tratamento biológico, incineração de resíduos e queima a céu aberto 
de resíduos.  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html


Normalmente, as emissões de CH4 são a maior fonte de emissões de GEE no setor dos resíduos. 
Emissões de CH4 provenientes do tratamento de águas residuais e descarga também são importantes. 
Incineração e queima a céu aberto de resíduos que contenham carbono fóssil, por exemplo,  
plásticos, são as fontes mais importantes de emissões de CO2 no setor. Todas as emissões GEE a partir 
de resíduos, onde o material de resíduos é usado diretamente como combustível ou convertido em um 
combustível, devem ser estimadas e incluídas no setor de Energia, o que é válido para a queima do lixo 
com ou sem recuperação de energia.  
 
O CO2 também é produzido no setor pelo tratamento de águas residuais e queima de resíduos não-
fóssil, mas este CO2 é de origem biogênica e, portanto, não é incluído como um item de indicação 
neste setor. O óxido nitroso é produzido na maioria dos tratamentos de resíduos. 
 
Resíduos e tratamento de águas residuais também podem produzir emissões de não-metano orgânicos 
voláteis compostos (NMVOCs), óxidos de azoto (NOx), e monóxido de carbono (CO), bem como de 
amoníaco (NH3). As emissões de NOx e NH3 do Setor de Resíduos pode causar emissões indiretas de 
N2O. NOx é produzido principalmente na queima de resíduos, enquanto NH3 em compostagem. No 
geral, o N2O indireto do Setor de Resíduos são susceptíveis de ser insignificantes. No entanto, quando 
as estimativas de emissões de NOx e NH3 estão disponíveis, é boa prática estimar as emissões de N2O 
indiretos. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html  

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol5.html


Os gases de efeito estufa chave de interesse são o CO2, N2O e CH4. Fluxos de CO2 entre a atmosfera e 
ecossistemas são controlados principalmente por absorção através da fotossíntese das plantas e 
lançamentos através da respiração, decomposição e combustão de matéria orgânica. N2O é emitido 
principalmente de ecossistemas como um subproduto da nitrificação e desnitrificação, enquanto o CH4 é 
emitido através metanogenesis sob condições anaeróbicas em solos e armazenagem de estrume, através 
da fermentação entérica, e durante a combustão incompleta enquanto queima orgânica. Outros gases de 
interesse (de combustão e de solos) estão NOx, NH3, COVNM e CO, porque eles são precursores para a 
formação de GEE na atmosfera. Emissões indiretas também estão associados a lixiviação ou escoamento 
dos compostos de azoto, em particular NO3- perdas de solos, alguns dos quais podem ser 
subsequentemente convertidos em N2O através de desnitrificação. 

AFOLU: Metano (CH4) e Óxido Nitroso (N2O) 
( Agriculture, Forestry and Other Land Use ) 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html  

Uso e manejo da terra influenciam uma variedade de processos 
ecossistêmicos que afetam os fluxos de GEE, tais como a 
fotossíntese, respiração, decomposição, nitrificação/desnitrificação, 
fermentação entérica e combustão. Esses processos envolvem 
transformações de carbono e nitrogênio que são movidos por 
processos biológicos (atividade de microrganismos, plantas e 
animais) e processos físicos (de combustão, lixiviação e run-off). 

http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html
http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/vol4.html


Mudança do uso da terra (AFOLU):  
Transição 1990/2005/2012 



PRINCIPAIS FONTES DE EMISSÃO DE GEE DO DF 

SUMÁRIO DE EMISSÕES ANTRÓPICAS 
TOTAIS 2005-2012 



EMISSÕES POR 
SETOR 2005- 

2012 

109 g (Gg) 



EMISSÕES POR SETOR 
2005- 2012 



EMISSÕES POR GEE E SETOR 2005- 2012 



RELEVÂNCIA DE CADA GÁS POR 
CATEGORIA, 

2005 – 2012 (MÉDIA ANUAL) 



EMISSÕES MÉDIAS POR SETOR E CATEGORIA, 2005-2012 



EMISSÕES MÉDIAS POR SETOR E CATEGORIA, 2005-2012 



A quantidade de veículos tem aumentado muito no DF, elevando as 
taxas de motorização. Esse fenômeno, ainda que convivendo com um 
bom sistema de transporte público urbano, é causa e efeito das más 
condições de mobilidade urbana e, em particular, é o principal fator de 
baixa qualidade do ar no DF. Considerando-se as taxas de motorização 
de cidades como Belo Horizonte (618,0) e São Paulo (592,3), a taxa de 
motorização do DF (523,0) nos coloca em um perigoso patamar de 
motorização com reflexos na mobilidade urbana, na qualidade do ar e 
na saúde da população. http://files-
server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/0
7/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf. 

Emissões de GEE X Taxa de Motorização 

http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf
http://files-server.antp.org.br/_5dotSystem/download/dcmDocument/2013/10/07/F5EE6A8C-151A-403D-8C98-56488342AEE1.pdf


EMISSÕES POR MODAL E POR COMBUSTÍVEL, 2005 - 2012 

Com uma frota de 1.420.971 de veículos em 
circulação, com aumento médio de 8% ao ano no 
período entre 2005 e 2012 ( DENATRAN, 2014), a 
Taxa de Motorização ( veículos por 1.000 
habitantes) do DF atingiu o patamar de 523,0 em 
2012, similar à grandes metrópoles, como Belo 
Horizonte ( 618,0) e São Paulo ( 592,3). (Moreira e 
Dourado, 2013) 
 



AFOLU - Mudança do uso do solo - Emissões 



Principais Sumidouros 

O Inventário de Emissões e Remoções Antrópicas de 
Gases de Efeito Estufa (GEE) do Distrito Federal (2005 a 
2012), também inventariou as remoções antrópicas em 
curso no DF:  

 

• remoção antrópica pela de descentralização 
econômica e pela adoção de políticas de mobilidade; e  
• remoção de CO2 pelo uso da terra.  

A Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), 
define “sumidouro” como “o processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de efeito estufa, 
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa”. O fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases 
de efeito estufa no território nacional é um dos objetivos da Política Nacional, bem como a consolidação e 
expansão das áreas legalmente protegidas e o incentivo aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura 
vegetal em áreas degradadas. 
 



Mudança do uso do solo – Remoções 
As remoções de CO2 são definidas como o processo de remoção do CO2 atmosférico e sua incorporação em biomassa 
(UNFCCC, 2014). No DF, as remoções de GEE estão concentradas no subsetor do uso da terra, concentrando-se na 
categoria Florestas, especialmente na subcategoria Floresta permanecendo floresta. 
 
No período de 2005-2012, entretanto, houve redução das remoções representativas da subcategoria Floresta 
permanecendo floresta (em torno de 8%) em relação a 1990-2004. Já para a subcategoria Terra convertida em floresta 
houve aumento das remoções de um período para o outro, com remoções passando de 0,4 GgCO2 em 1990-2004 para 
1,7 GgCO2 em 2005-2012. Essas variações podem ser explicadas pela transição do uso e da ocupação da terra no DF no 
período em questão.  



Pode-se afirmar que 
florestas foram 
convertidas em 
áreas urbanas e em 
campo/pastagem 
que, por sua vez, 
também deram 
lugar a florestas. 
 

Por fim, de maneira geral, as remoções de CO2 no DF sofreram redução de um 
período para o outro em cerca de 7,6% (-819,8 Gg CO2 para -758,9 GgCO2). Embora 
ações de reflorestamento em áreas agrícolas e pastagens tenham contribuído para 
o aumento das remoções de um período para o outro, o desmatamento de áreas 
florestais impactou de forma mais significativa, resultando na redução das 
remoções totais em 2005-2012 em relação ao período 1990-2004 (Tabela 18). 



EMISSÕES POR ÁREA (GgCO2e/Km2) - 2005 



EMISSÕES POR HABITANTE ( GgCO2e/habitante) - 2005 





Cenários de Carbonização 

Intensificação da malha viária 

 
Investimento em grandes projetos  econômicos e de infraestrutura 

 
Desmatamento e impermeabilização do solo 



CONCLUSÕES 
As emissões totais de GEE do 
DF sofreram aumento global 
de 2.091 Gg CO2e no período 
entre 2005 e 2012 (aumento 
absoluto de 37%), sendo que 
o principal GEE responsável 
por esse aumento foi o CO2. O 
CO2 representou mais de 70% 
das emissões entre 2005 e 
2012, apresentando um 
aumento das emissões desse 
GEE em mais de 1.700 Gg 
CO2e (aumento absoluto de 
43% e de 3,1% em 
representatividade no 
período). (WayCarbon, 2014) 

Os resultados de emissões 
anuais totais médias do DF por 
categoria indicam uma 
predominância de emissões 
advindas da categoria 
Transporte/setor Energia 
(49,05%), seguida pelas 
categorias Produção de 
cimento/setor IPPU (16,51%) e 
Disposição de resíduos sólidos 
em sítios não manejados/setor 
Resíduos (14,26%), em conjunto 
representam 79,82% das 
emissões do DF e se configuram 
como as mais emissoras no 
inventário de GEE do DF. 
(WayCarbon, 2014) 

Além disso, entre 2005 e 
2012, essas categorias 
configuraram-se como as 
que mais contribuíram para 
o crescimento das emissões 
em termos absolutos 
(tCO2e): Transporte 
(41,09%), Produção de 
cimento (67,2%) e 
Disposição de resíduos 
sólidos (25,9%). 
(WayCarbon, 2014) 



Alerta 

Em termos de emissões de GEE por território 
(km2), o índice de 0,98 GgCO2e/Km2 do DF seja 
maior que o apresentado por estados como Rio 
Grande do Sul (0,21) e São Paulo (0,60), inclusive 
maior que o índice para o país (0,26). 
(WayCarbon, 2014) 



AÇÕES CONEXAS E CONVERGENTES DE 
ENFRENTAMENTO DAS EMISSÕES DE GEE DO DF 



Próximos Passos 

•   Criação do GT de Mitigação 
•   Atualização Inventário 2012-2017  
•   Plano de Mitigação 
•   Protocolo de Emissões 
•   MRV (offline e preferencialmente online) 

(Revisão) 



PLANEJAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

Problema 
• Luta contra o relógio, apelo urgente para 

limitar o aumento da temperatura global: é 
preciso estabilizar a quantidade de GEE na 
atmosfera  

• Como permitir que o desenvolvimento 
econômico prossiga de maneira sustentável? 

• Maior pressão sobre a Saúde 

• Brasil tem vivido perspectivas de um aumento 
na participação de combustíveis fósseis em 
sua matriz energética 

• Cenários de Carbonização 

• Cenário tendencial da taxa de crescimento 
socioeconômico e populacional 

• Crescente taxa de motorização 

Objetivos 
• Reduzir as Emissões de GEE 

• Investir em transporte público e novos 
modais 

• Descarbonizar principais fontes de emissão 

• Ampliar Sumidouros 

• Sequestrar/ capturar Carbono 

• Evitar carbonização desnecessária 

• Solarizar 

• Produzir energia (biogás) 



Uso iterativo da gestão climática na tomada de decisão sob incerteza  
Intervenções de curto prazo                                                             Intervenções de longo prazo 

•Ênfase no desmatamento evitado ( principal fonte 
Brasil)  
•plantio de árvores e restauração de áreas 
degradadas, potencializando a capacidade de 
processos naturais para remover o carbono da 
atmosfera  
• restaurando cobertura vegetal 
•diversificação da matriz energética ( fontes limpas + 
resíduos) compensando a baixa provisão de energia 
hidrelétrica nacional, prejudicada por secas severas, 
presente e futuras 
•Sinergia com medidas de adaptação: Serviços 
Ambientais, Regulação do microclima, Produção de 
água, Uso e ocupação do solo 

•Esforços para reduzir emissões ( não carbonizar desnecessariamente) 
•esforços para capturar/ sequestrar carbono ( descarbonizar), 
-CCS: captura de dióxido de carbono na fonte ( por exemplo, de gases de 
combustão em uma central energética); transporte de carbono comprimido 
( geralmente através de gasodutos); injeção em rochas porosas profundas, 
camadas de carvão e formações salinas; 
•Criação de sumidouros ( descarbonizar): plantio de árvores, 
potencializando a capacidade de processos naturais para remover o 
carbono da atmosfera 

•GT BSBS 
•ABCDF 
•PGIRS 
•PCPV 
•CIM-SEM 
•PLMOB 

•Inventário de emissões e sumidouros ( offline e online) 
•Rede e Sistema de Monitoramento de Emissões 
•GT Mitigação: Elaborar Plano, Indicar metas 
•Mobilizar, engajar e dar transparência ( Protocolo Climático, Empresas pelo 
Clima) 
•Transversalização e integração de metas climáticos 
•Transformar os investimentos públicos em convergentes à economia de 
baixo carbono 



Compromissos da Unidade Estratégica de Clima 
Processo Objetivo: Implantar estratégias de mitigação dos GEE no DF  

Gestão de conhecimentos  
(linha de base) 

Levantar e sistematizar dados regionais (Inventários realizados: MCTI-Brasil, OC-Brasil, CNI-Setor 
produtivo) 
Levantar e sistematizar dados locais (Inventário realizado WayCarbon-DF) 
Pesquisas científicas relacionadas 

Produção de conhecimentos 
(inventários, avaliação e simulação)  

Realizar Inventário de Emissões de GEE (2012-2017) (offline) 
Promover Inventários por setor e/ou unidades produtivas 

Engajamento e participação, 
informação e comunicação 

Animar: 
GT Mitigação 
GT Empresários pelo Clima 
GT PCPV 

Governança Coordenar Protocolo Climático 

Planejamento  
(formulação de políticas públicas) 

Coordenar elaboração do Plano de Mitigação do DF 
Submeter Plano de Mitigação do DF à Consulta Pública 

Implementação Coordenar implantação do Plano de Controle de Poluição Veicular (PCPV) 

Integração e transversalização Promover a integração dos dados de emissões e a transversalização de parâmetros de mitigação no 
planejamento de políticas públicas no DF 

Legado estruturante Implantar Sistema de Monitoramento de Emissões do DF (online) 



 
MUITO OBRIGADA! 

 

LEILA SORAYA MENEZES 

CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE CLIMA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 



HIGHLIGHTS AO CONAM 



Conhecer o problema 



... E as vantagens de 
enfrentá-lo 



Incidir pela elaboração do  
Plano de Mitigação do DF 

Incidir pelo compromisso de 
de implementação das 
metas de mitigação do DF 



Incidir pela Implantação de um Sistema de 
Monitoramento de Emissões 

• Integrar o desenvolvimento da rede de monitoramento da 
qualidade do ar 

• Calcular e reconstituir graficamente as emissões na 
atmosfera (biogênicas, industriais, tráfego). 

• Estudar a influência das composições da gasolina ou das 
normas de emissão para os veículos. 

• Prognosticar em curtos períodos os episódios de poluição 
de ozônio. 

• Determinar a contribuição de cada fonte de emissão 
(industrial, ônibus, veículos pesados...). 

• Testar o impacto de diferentes programas de redução de 
emissões (restrição do tráfego, limitações de emissões 
industriais...). 

• Estudo da dispersão de poluentes atmosféricos emitidos 
na saída de um túnel ao nível de vizinhança. 

• Previsão das concentrações geradas por uma atividade 
(por exemplo: sistema viário). 

 

IV – das emissões:  
a) promoção de conservação e uso eficiente de 
energia nos sistemas de trânsito;  
b) estabelecimento de limites e metas de 
redução progressiva e promoção de 
monitoramento de emissão de gases de efeito 
estufa para o sistema de transporte do Distrito 
Federal. 
 



Incidir pelo Monitoramento, Reporte e 
Verificação ( MRV) das emissões de GEE e 

metas de mitigação 
1. “The greenhouse gas emissions inventory for our city consistent with the Global 

Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories (GPC), within 
one year or less” 

2.  “Our target to reduce greenhouse gas emissions, within two years or less” 
3.  “Our plans to address climate change mitigation and adaptation within three years 

or less” 



Incidir para a Regulamentação da Lei de Clima do DF  

Lei nº 4.797, de 6 de março de 2012, Política de Mudança Climática no âmbito do Distrito Federal.  

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Art. 4º A Política de Mudança Climática do Distrito Federal tem por objetivo assegurar a contribuição do Distrito 
Federal no cumprimento dos propósitos da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do 
Clima, de alcançar a estabilização das concentrações de gases de efeito estufa na atmosfera em um nível 
que impeça interferência humana perigosa no sistema climático, em prazo suficiente a:  

III – permitir que o desenvolvimento econômico prossiga de maneira sustentável.  

  

CAPÍTULO III – DA META 

Art. 5º Para a consecução dos objetivos da Política ora instituídos, ficam estabelecidas as metas de redução 
das emissões de gases do efeito estufa dispostas no Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010. [1]  

  

CAPÍTULO IV – DAS ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO 

 

[1] Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, ver em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-
2010/2010/Decreto/D7390.htm. Acessado no dia 03/03/2016. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Decreto/D7390.htm
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Incidir para a Ampliação de Financiamento e para o  
Monitoramento do Investimento Público 

O financiamento ao desenvolvimento, quando 
este integra agendas de gestão das mudanças 
do clima, maximiza, simultaneamente, o baixo 
carbono e a resiliência ambiental aos impactos 
do clima - ambos, caminhos sustentáveis para 
o alcance dos Objetivos do Milênio para o 
Desenvolvimento Sustentável (ODSs). (OCDE, 
2015) 
 



PPA 2012 - 2015 

GARSON BRAULE PINTO, Sol. Planejamento e Execução Orçamentária de Programas e Ações dos 
Governos Estaduais e Municipais Relacionados ao Enfrentamento da Mudança do Clima - Governo do 
Distrito Federal - PPA 2012-2015. 02/03/2015. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. 
Versão preliminar 



Incidir pela Mobilidade e pela Diversificação dos  
Modais de transporte 

Art. 7º As políticas de mobilidade urbana deverão incorporar medidas para a mitigação dos gases de efeito estufa, bem 
como de outros poluentes e ruídos, com foco na racionalização e na redistribuição da demanda pelo espaço viário, na 
melhoria da fluidez do tráfego, na diminuição dos picos de congestionamento e no uso de combustíveis renováveis, 
promovendo, nessas áreas, as seguintes medidas:  
I – de gestão e planejamento:  
a) internalização da dimensão climática no planejamento da malha viária e da oferta dos diferentes modais de 
transportes;  



Incidir pela Fiscalização e o Controle das  
Emissões Veiculares 



Incidir pelo Monitoramento, Fiscalização e 
Licenciamento de Setores Produtivos  

CIMENTEIRAS, GRANDES PROJETOS RODOVIÁRIOS, CONSTRUÇÃO CIVIL,  
GRANDES VAREJISTAS 



Inicidir pelo Monitoramento e o Controle do 
Desmatamento 

CAR 





PPCIF 

Incidir pelo Monitoramento e a Prevenção e o 
Controle de Queimadas e Incêndios Florestais 





Seção I – Da Prevenção de Queimadas e da Redução do Desmatamento 
Art. 6º São estratégias para a redução das emissões provenientes das queimadas e do desmatamento:  
V – aprimorar o monitoramento da cobertura florestal no bioma Cerrado;  
VI – estimular a comercialização e o consumo de produtos da sociobiodiversidade;  
VII – recuperar áreas degradadas;  
IX – aumentar a produtividade das áreas subutilizadas, degradadas e abandonadas, evitando a abertura 
de novas áreas;  
X – recuperar áreas degradadas nas reservas legais e nas Áreas de Preservação Permanente. 
 



Incidir pelo PGIRS + CC DO LIXÃO 



Incidir pelo Monitoramento da Qualidade do Ar 



Incidir pela Ampliação de Sumidouros  
e o Sequestro de CO2 



Seção I – Da Prevenção de 
Queimadas e da Redução do 
Desmatamento 
Art. 6º São estratégias para a 
redução das emissões provenientes 
das queimadas e do desmatamento:  
V – aprimorar o monitoramento da 
cobertura florestal no bioma 
Cerrado;  
VI – estimular a comercialização e o 
consumo de produtos da 
sociobiodiversidade;  
VII – recuperar áreas degradadas;  
IX – aumentar a produtividade das 
áreas subutilizadas, degradadas e 
abandonadas, evitando a abertura 
de novas áreas;  
X – recuperar áreas degradadas nas 
reservas legais e nas Áreas de 
Preservação Permanente. 
 

Incidir pela criação de Sumidouros 



Seção IX – Das Áreas Protegidas e das Unidades 
de Conservação 
Art. 22. As ações de conservação de áreas 
protegidas e de criação e implementação de 
unidades de conservação deverão: 
I – buscar a redução das taxas de 
desmatamento nas áreas do bioma Cerrado no 
âmbito do Distrito Federal até que se atinja o 
desmatamento ilegal zero; 
II – aumentar o monitoramento e a fiscalização, 
por meio do incremento dos recursos 
financeiros e humanos e o desenvolvimento de 
atividades voltadas para este fim; 
III – incentivar a criação e a gestão de novas 
unidades de conservação, e dotar as existentes 
de infraestrutura adequada e recursos 
humanos capacitados; 
IV – incentivar a preservação, a conservação e a 
recuperação dos recursos naturais dentro e no 
entorno das unidades de conservação e nas 
demais áreas protegidas; 
V – apoiar a implementação dos planos de 
manejo das unidades de conservação. 
 



As remoções de CO2 são definidas como o processo 
de remoção do CO2 atmosférico e sua incorporação 
em biomassa (UNFCCC, 2014). No DF, as remoções 
de GEE estão concentradas no subsetor do uso da 
terra, concentrando-se na categoria Florestas, 
especialmente na subcategoria Floresta 
permanecendo floresta. 





O Brasil assumiu em Paris, durante a 21ª 
Conferência das Partes sobre a Convenção do 
Clima, que deixará de emitir gases de efeito estufa 
por desmatamento e passará a restaurar florestas.  
  
Com essas palavras, a ministra do Meio Ambiente, 
Izabella Teixeira, sinalizou para as ambições da 
INDC brasileira, sigla para as metas nacionais que 
os países se comprometem a cumprir quando o 
novo acordo climático começar a valer, a partir de 
2020. De acordo com a ministra, a expectativa é 
que o Brasil possa ter inovação de uso da terra 
sem provocar perda das florestas nacionais. Ela 
destacou, ainda, que a trajetória de restauração 
florestal deve ser feita com base no Código 
Florestal, gerando riqueza para o produtor e 
reduzindo emissões de gases de efeito estufa. 
Também lembrou a importância do Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), instrumento fundamental 
para auxiliar no processo de regularização 
ambiental de propriedades e posses rurais, a partir 
de informações georreferenciadas. 

Incidir pelo combate  
ao desmatamento 



Incidir pela Adoção de Energia Renovável e 
uma Economia de Baixo Carbono 







Seção III – Da Energia 
Art. 8º São estratégias para 
o uso racional da energia:  
II – promoção de esforços 
em todas as esferas de 
governo para a eliminação 
dos subsídios nos 
combustíveis fósseis e a 
criação de incentivos à 
geração e ao uso de 
energia renovável; 
 



Incidir sobre Riscos Não Climáticos 



Incidir pela Gestão Climática na Gestão do Território 

Seção VI – Do Uso do Solo 
Art. 15. A sustentabilidade da aglomeração urbana será pautada pelas seguintes metas:  
I – redução dos deslocamentos por meio da melhor distribuição da oferta de emprego e trabalho na cidade; 
II – promoção da distribuição de usos e da intensidade de aproveitamento do solo de forma equilibrada em relação à 
infraestrutura, aos transportes e ao meio ambiente, de modo a evitar sua ociosidade ou sobrecarga e otimizar os 
investimentos públicos; 
III – estímulo à ocupação de área já urbanizada, dotada de serviços, infraestrutura e equipamentos, de forma a otimizar o 
aproveitamento da capacidade instalada com redução de custos. 
 



Há várias referências no programa de 
governo “Cidade, Cidadão, Cidadania” 
quanto ao compromisso de reduzir as 
emissões de GEE e preparar o DF aos 
impactos climáticos esperados, entre 
eles, além dos Capítulos que se referem 
à Mudança Climática e Energia, o 
programa de governo antevê a 
integração das agendas de gestão 
climática no planejamento da ocupação 
territorial do DF:  
  
"Consolidação do ZEE como instrumento 
base de planejamento da ocupação 
territorial, incorporando as dimensões 
de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas." 
 



Art. 19. Será promovida a arborização das vias públicas e a requalificação dos passeios públicos com 
vistas a ampliar sua área permeável, para a consecução dos objetivos desta Lei  
 



Incidir pelo FATOR VERDE 

Art. 17. No licenciamento de empreendimentos, observada a legislação de parcelamento, uso e 
ocupação do solo, deverá ser reservada área permeável sobre terreno natural, visando à absorção de 
emissões de carbono, à constituição de zona de absorção de águas, à redução de ilhas de calor e à 
melhoria da qualidade de vida.  
 



 
MUITO OBRIGADA! 

 

LEILA SORAYA MENEZES 

CHEFE DA UNIDADE ESTRATÉGICA DE CLIMA 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 


