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omo divulgador da ciência do clima, muitas vezes me 

Cdeparo com uma questão que considero muito 

importante: Como trazer o conhecimento climático, 

fruto de pesquisas internacionais e amplo por natureza, para o 

contexto brasileiro? E mais ainda, para o contexto gaúcho? O 

presente livro faz exatamente isso: a ligação entre esses estudos 

globais e a realidade local.

Com base em evidências oriundas das mais variadas frentes de 

pesquisa, 97% dos cientistas que estudam o clima concluíram 

que as mudanças climáticas globais (MCGs) estão acontecendo e 

são de origem antrópica. Essa não é uma informação nova – o 

consenso científico internacional sobre o assunto remonta aos 

anos 90 – no entanto devido à magnitude do problema, muitas 

vezes “optamos” por ignorar seus efeitos por não acreditarmos 

ser possível atuar em escala local/regional para mitigá-los. 

Em uma análise superficial, os efeitos dessas mudanças - 

aumento da temperatura média do planeta, a acidificação dos 

oceanos, aquecimento e derretimento de geleiras polares e de 

montanha, bem como o aumento do nível médio dos mares - 

podem parecer distantes da nossa realidade, no entanto 

devemos lembrar que o planeta é um sistema interconectado e 

complexo. Ao alterarmos um componente desse sistema, 

acabamos por alterar diversos outros. Os principais aspectos de 

adaptação à mudança climática passam, assim, pela esfera 

regional e local, visto que os impactos globais afetam/afetarão de 

forma muito peculiar cada região do planeta.

Em um contexto geral, em macro escala, vários cenários são 

projetados para o futuro, de acordo com a capacidade da 

sociedade global de adaptar suas atividades a uma economia de 

baixa emissão de carbono. Independentemente do cenário, no 

entanto, teremos que lidar com severos impactos ainda neste 

século, como o aumento da incidência de eventos extremos 

(ondas de calor, chuvas torrenciais, enchentes, ressacas 

marinhas), capazes de danificar a infraestrutura nacional; a 

fragilização de ecossistemas e consequente redução da 

produção agrícola; o aumento da incidência de doenças tropicais 

(cólera, malária, febre amarela) e a escassez de água, 

principalmente em populações já fragilizadas.

PREFÁCIO
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Em termos econômicos, os prejuízos causados pelas MCGs no 

mundo já são da ordem de bilhões de dólares anuais, sendo as 

estimativas de custos para o futuro próximo (até o ano de 2050) 

mais de USD 2.5 trilhões mesmo em um cenário otimista.

Ao analisarmos essas cifras, percebemos a necessidade de 

incorporarmos a ciência do clima no planejamento de médio e 

longo prazo do Brasil e do Rio Grande do Sul (RS), como ocorre em 

outros lugares. Nos EUA, por exemplo, as políticas públicas do 

governo federal de formação de professores de ciências e 

biologia da rede pública de ensino chegam a utilizar a expressão 

“alfabetização climática” para incorporar mudanças climáticas no 

currículo, e assim geram uma base sólida de compreensão do 

tema. 

Mesmo as forças armadas americanas (Exército, Marinha e 

Aeronáutica) já incorporaram as MCGs em seus planejamentos, 

devido a eventos catastróficos cada vez mais recorrentes. Em 

2018, o furacão Florence causou chuvas torrenciais na Carolina 

d o  N o r t e  q u e  i n u n d a r a m  u m a  i n s t a l a ç ã o  m i l i t a r  d a 

Marinhaamericana (Camp Lejeune). Alguns meses depois, o 

furacão Michael danificou instalações em uma base da 

Aeronáutica, na Flórida (Tyndall base). No início de 2019, 

enchentes no rio Missouri inundaram outra base da Aeronáutica, 

dessa vez em Nebraska (Offutt base). Os custos estimados para a

Quem acompanha os noticiários, percebe ainda a criticidade das 

ondas de calor que a cada ano afetam os países do hemisfério 

norte de forma mais pronunciada, causando centenas de mortes 

por vez. 

reconstrução dessas bases, apenas devido a esses três eventos 

climáticos totaliza mais de USD 10 bilhões. Os tomadores de 

decisão dessas três forças nacionais perceberam então que as 

MCGs não só danificam as instalações militares em si, mas 

comprometem a capacidade de resposta a qualquer evento de 

segurança nacional que esses poderes venham a enfrentar.

Assim, é essencial que se pense nas MCGs como passíveis de 

afetar todos os setores da sociedade. Considerando que o RS 

possui íntima relação com a economia do setor primário 

(agricultura e agropecuária), quando projetamos os impactos das 

MCGs para um contexto regional, percebemos que eventos 

climáticos cada vez mais intensos (chuvas torrenciais, ventos 

fortes, ciclones, bem como estiagens cada vez mais severas) 

trarão cada vez mais prejuízos ao estado.

Nesse sentido, a Política Gaúcha sobre Mudanças do Clima 

(PGMC), instituída em 2010, foi um marco importante para o RS ao 

estabelecer o compromisso do estado de mitigar e buscar 

adaptar-se às mudanças pelas quais estamos passando. 
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Mais do que isso, o autor nos mostra que essa migração pode ser 

vista como mais do que um desafio: pode ser vista como uma 

oportunidade de crescimento, inovação e um diferencial de 

competitividade, principalmente no setor privado. Empresas que 

investem em produtos e serviços com baixa emissão de carbono 

tendem a ser favorecidas em um cenário globalizado cada vez 

A proposta deste e-book, concebido como obra de divulgação 

científica das pesquisas e projetos em mudança climática no RS, é 

uma proposta ainda pouco usual nas universidades brasileiras e 

na sociedade de modo geral, e por isso muito necessária. A 

estruturação da obra leva o leitor primeiramente a se familiarizar 

com a mudança do clima no contexto gaúcho, seus impactos e 

perspectivas para o futuro, e posteriormente fornece exemplos 

de adaptação/mitigação realizados por todo estado. Ao analisar 

os avanços do RS no enfrentamento das mudanças do clima 

desde a instituição da PGMC, o autor presta um importante 

serviço à sociedade: traz à luz as diversas iniciativas já existentes, 

tanto do setor privado quanto público, que podem (e devem) 

servir de modelo para que outras empresas e municípios 

instituam suas próprias políticas de migração para uma economia 

de baixo carbono. 

 mais focado na sustentabilidade. Ainda, abundam exemplos de 

projetos financiados com verbas de programas nacionais e 

internacionais, demonstrando a existência de recursos 

financeiros disponíveis para essa transição.

Dessa forma, as informações aqui contidas devem ser 

amplamente divulgadas para que possamos qualificar o debate 

público sobre o assunto, bem como internalizar os impactos das 

mudanças climáticas nos planos de negócios de empresas do 

nosso estado e garantir a sua operacionalização mediante 

políticas públicas das diversas esferas de governança (municipal, 

estadual e federal). Que a leitura para você seja tão agradável 

quanto foi para mim!

Luciano Marquetto

Geólogo

Doutor em Geociências – Geoquímica Aplicada 

à Paleoclimatologia – pela  Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul (UFRGS)
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INTRODUÇÃO

1 

Após intenso debate na Assembleia Legislativa foi sancionada 

pela governadora a Política Gaúcha sobre Mudanças Climáticas 

(PGMC), em dezembro de 2010. Alinhado com o debate em escala 

nacional na época, propôs ambiciosas alterações de rumo no 

comportamento dos consumidores, no ordenamento das 

políticas públicas e no redirecionamento dos investimentos 

privados.

Decorrida uma década desde então, a presente publicação busca 

apresentar ao estudante de Pós-Graduação em Desenvolvi-

mento Regional uma síntese do estado da arte. Um panorama da 

pesquisa, das políticas públicas e das iniciativas privados 

concretizados no Rio Grande do Sul (RS). Reunindo nesse texto, o 

esforço - ainda fragmentado - de adaptação à mudança do clima 

mediante inciativas inovadoras por parte de famílias, empresas, 

cooperativas, instituições de pesquisa e órgãos estatais.

Apresentamos, aqui, uma seleção de resenhas e resumos de 

textos diversos, como relatórios, livros ou artigos publicados ao 

longo dessa década, buscando contribuir para despertar o 

interesse dos mestrandos e doutorandos em desenvolvimento 

regional. Cada seção apresenta referências que permitem 

ampliar a revisão bibliográfica.

 Os impactos das mudanças climáticas não seguem fronteiras ou
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 A região mais vulnerável do estado é constituída pela faixa 

litorânea, onde a elevação do nível do mar coloca em risco 

patrimônio privado e infraestrutura pública. Os trechos mais 

expostos do litoral, nos municípios de Tramandaí e de Santa Vitória 

do Palmar, são afetados por ressacas cada vez mais fortes, bem 

como tempestades causando prejuízos crescentes com a linha de 

costa avançando rumo ao continente.

Os impactos afetam a infraestrutura (estradas, pontes, rede 

elétrica), causam danos ao patrimônio privado (residências, 

edifícios comerciais) e alteram produção e produtividade da 

agropecuária. No ranking nacional, o RS figura entre os primeiros 

lugares em número de cidadãos desalojados e danos econômicos 

decorrentes de desastres socioambientais. Secas e estiagens 

repetidas expulsam famílias de agricultores descapitalizados para 

regiões de maior dinamismo econômico na busca por trabalho.

limites administrativos. Os eventos climáticos se espraiam pelo 

território de acordo com a disposição das bacias hidrográficas. A 

poluição do ar e as alterações na composição da atmosfera 

causam o aquecimento global, que se traduz em mudanças no 

regime de precipitações. As chuvas tendem a ser mais irregulares, 

com tempestades mais fortes e concentradas, as estiagens 

tendem a ser mais frequentes e mais prolongadas. 

 As pesquisas quanto às alterações no regime de chuvas têm

 As mudanças climáticas não constituem um fenômeno meramente 

ambiental, pois impactam na economia, nas políticas públicas e na 

sociedade, portanto, no processo de desenvolvimento territorial. 

Representam a mais grave externalidade, ou falha do mercado, 

associado a falhas do Estado em nossa sociedade, com custos

 A bacia platina compreende um quadrilátero imaginário tendo como 

vértices as cidades de Cuiabá, Brasília, Córdoba/Argentina e 

Montevidéu/Uruguai. Englobando o sul do Brasil, o Uruguai, o 

Paraguai e parcelas da Bolívia e da Argentina, a bacia constitui uma 

das principais regiões produtoras de grãos e de pecuária do mundo, 

com exportações que abastecem tanto os mercados nacionais, 

como grandes mercados na Europa e na China. O clima da Bacia do 

Prata sofre influência pelos fenômenos El Niño e La Niña, gerados 

por um ciclo plurianual de aquecimento, ou esfriamento, à grande 

distância no Oceano Pacífico. Em síntese, o planeta está 

interconectado, seja na economia, seja nos fenômenos climáticos, e 

o RS constitui parte de sistemas globais diversos.

relevância pois o RS figura entre os estados com a maior 

disponibilidade de águas superficiais. O território é drenado por 

densa malha hidrográfica disposta em três bacias coletoras, do Rio 

Uruguai, do Guaíba e a Litorânea. A maior parte de seu território 

integra a Região Hidrográfica do Uruguai que, por sua vez, faz parte 

da bacia do Rio da Prata.
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socializados entre todos agentes econômicos. Como exemplo 

recente, estudo pelo governo do Estado de Santa Catarina (SC, 

2017) identificou que no Plano Plurianual 2016-2019 cerca de 3,5% 

dos recursos seriam alocados para adaptação ao clima, em especial, 

nas rubricas energia, água e saneamento. 

O panorama das publicações gaúchas aqui sintetizadas está 

associado a referencial teórico introduzido a seguir, que pode 

auxiliar nas pesquisas em desenvolvimento regional para interpretar 

as mudanças em curso pela emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE).

A Sociedade de Risco por Beck

O sociólogo Ulrich Beck propôs, em 1986, o conceito de Sociedade 

de Risco. Para o autor, uma vez que estava consolidada a 

modernidade, ou seja, o binômio de democracia e industrialização na 

Europa Ocidental, a pós-modernidade estaria se revelando uma 

Sociedade de Risco. As ideias de Beck obtiveram ampla atenção pela 

opinião pública e acadêmica naquele mesmo ano em que explodiu 

um dos reatores da usina nuclear de Chernobyl, três anos antes da 

crise política que derrubou o Muro de Berlim.

 Beck expandiu sua análise para incluir a mudança do clima como risco 

central ao nosso modo de produção e consumo, contribuindo para 

uma Sociologia do Clima. O autor exortou as ciências sociais a 

avançar o debate sobre modelos de interpretação da sociedade 

pós-moderna, desafiando a pesquisa para renovação dos modelos 

de participação popular  e  planejamento territorial  pela 

complexidade das decisões a serem tomadas na adaptação 

climática. Beck (1999, p. 133) enfatiza, “não consigo entender como 

alguém ainda pode estar utilizando marcos referenciais dos séculos 

XVIII e XIX tentando entender as transformações que vivenciamos 

no mundo pós-tradicional”.

De acordo com Beck, nosso sistema de produção e consumo se 

tornou complexo em tal magnitude que gera desastres e choques 

que colocam em risco o desenvolvimento. Riscos químicos e 

biológicos, manipulação genética, riscos invisíveis contaminando ar, 

água e alimentos, responsáveis por crises políticas e econômicas 

recorrentes, com danos em escala sem precedentes, como a “crise 

da vaca louca” nos anos 1990. “A modernidade se torna reflexiva, 

quer dizer preocupada com seus impactos e riscos imprevistos, que 

ameaçam seus fundamentos” (BECK, 1999, p. 152, tradução livre).

 Beck contribuiu com a previsão de que a crescente complexidade e 

globalização da economia europeia poderiam difundir o medo na 

cultura política, favorecendo a eleição de lideranças carismáticas

MARCO REFERENCIAL
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que desvalorizam a ciência. Esse debate incluía o argumento que 

p a r t i d o s  e  p l a t a fo r m a s  p o p u l i s t a s  p o d e r i a m  s e  to r n a r 

gradativamente mais atrativas ao eleitor, na medida em que 

propõem soluções simplistas para problemas e riscos cada vez mais 

assustadores e incompreensíveis ao cidadão.

 Sua última obra inicia com a frase “o mundo está louco” (BECK, 2016, 

p.11) e desenvolve o argumento de que não vivenciamos mera 

mudança. Para o autor estamos em um mundo em metamorfose, do 

qual surge algo novo, que ainda não conhecemos por completo. 

Cada vez mais convivemos com crises, catástrofes e choques que 

pareciam impossíveis. O que era inconcebível, agora, adentra 

diariamente nossa privacidade pelas mídias e redes sociais.

A transição sociotécnica por Geels

 O pesquisador em inovação Frank Geels propôs, nos anos 2000, o 

conceito de Transição Sociotécnica. Nessa concepção, sistemas 

universalizados, por exemplo, de abastecimento hídrico, de 

mobilidade urbana ou comunicação, são formados por redes que 

conectam atores sociais (consumidores, empresas, associações e 

demais organizações), instituições (normas, leis, padrões 

profissionais), infraestrutura material e conhecimento.

Os diferentes componentes do sistema interagem e fornecem 

serviços à sociedade constituindo, para além da tecnologia, 

sistemas sociotécnicos.

 Para o ator, a transição sociotécnica decorre de mudanças que 

rompem com os hábitos e costumes inerentes à tecnologia 

conhecida, promovendo alteração radical na forma como os 

serviços são prestados à sociedade. Por exemplo, com a transição 

do bonde para o ônibus, da fonte de água comunitária para a rede 

de água encanada, da carta para a mensagem de celular. A 

transição depende de profundas alterações em todos os aspectos 

do sistema, não apenas na tecnologia, mas também nas 

empresas, nas organizações públicas, na legislação, nos custos 

pagos pelo consumidor, etc. Essas transições evolvem amplo 

espectro de atores sociais por 50 anos ou mais.

 Ao longo dessas transições são testadas novas tecnologias, por 

exemplo, o bonde puxado por burros ou o ônibus elétrico, 

abandonados por uma tecnologia que acaba dominante, o ônibus 

com motor a diesel. Surgem novas empresas e novos modelos de 

financiamento, em parte complementando negócios existentes, 

em parte substituindo as antigas empresas. As percepções, as 

demandas e o engajamento do consumidor com cada uma das 

tecnologias variam igualmente.
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 Para análise de processos de transição que geram maior 

sustentabilidade, Geels (2002) propôs três esferas da Perspectiva de 

Análise Multinível (MLP, em inglês). Essa perspectiva parte da ideia de 

que inovações ocorrem principalmente na esfera micro, em 

mercados delimitados, ou nichos de inovação, onde novas 

tecnologias são adotadas em menor escala. Nos nichos de inovação 

ocorre a adoção de novos preços e novas formas de consumo, novos 

investimentos e o teste de tecnologias. Uma vez aceita, uma 

tecnologia pode se expandir por outros nichos de inovação no 

território.

 A esfera meso da MLP compreende o que Geels denomina de regime 

sociotecnico, o conjunto de decisões, hábitos e normas que 

estabelecem ao longo do tempo os padrões socialmente aceitos 

para aquele sistema, operacionalizado através de organizações e 

instituições específicas. Por exemplo, a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (ANEEL) e o Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) 

para geração e consumo de energia elétrica no país. O regime pode 

ser alterado abruptamente se ocorrer expansão de nichos de 

inovação, impondo novos padrões e regras. Como por exemplo, em 

2012, com a histórica autorização pela ANEEL para a geração 

distribuída de energia elétrica pelo consumidor, que passou a ser 

também produtor.

 A esfera macro do MLP compreende a paisagem institucional, a 

estrutura que delimita o espaço de inovação e interação entre os 

atores sociais. Como exemplo, fatores como a taxa de crescimento 

econômico, o estoque do capital social, o preço internacional do 

petróleo, o barateamento de painéis fotovoltaicos produzidos na 

China e alterações nos paradigmas ambientais, possibilitam e 

aceleram – ou limitam e retardam - a expansão da energia fotovoltaica 

no território.

 A presente publicação busca contribuir ao desafio proposto por Beck, 

de que as ciências sociais possam contribuir para identificar novas 

formas de planejamento territorial e de engajamento comunitário no 

RS, conferindo aceitação e legitimidade às inovações necessárias para 

enfrentar a mudança do clima. Registrando que, tanto os mercados, 

como as políticas públicas, inovam, e um dos desafios consiste em 

identificar e interpretar, conforme Geels, nichos de inovação e os 

atores sociais que contribuem para a difusão das inovações que 

alteram os paradigmas vigentes.

De obstáculo a motor do desenvolvimento

 Críticos da agenda de ação climática argumentam que seus custos 

colocam em risco o desenvolvimento e devem ser adiados até o

12



Por limites à abrangência desta obra que não se propõe a ser 

exaustiva, são apresentados casos representativos de transição 

sociotécnica por empresas e cooperativas na Região dos Vales, 

integrada à Região Hidrográfica do Guaíba. 

Uma contradição inerente ao estudo da mudança do clima reside 

no fato de que os impactos, e a adaptação se dão por bacia 

hidrográfica. O Estado, porém, está estruturado em três esferas de 

governo cujos limites são definidos por divisões administrativas. 

Assim, a terceira seção apresenta inovações de acordo com a 

divisão entre políticas públicas federais, estaduais e municipais.

A segunda seção apresenta iniciativas voluntárias tomadas por 

agentes econômicos que estão investindo em nichos de inovação.

Os rumos desse debate foram alterados pelo Relatório Stern, em 

2007, por encargo do governo do Reino Unido. A mensagem central 

do relatório consiste em que os benefícios de inovações e de 

intervenções imediatas para prevenir ou minimizar os impactos da 

mudança do clima superam de longe seus custos futuros. O Relatório 

Stern estima que devemos investir entre 1% a 2% do PIB anual agora, 

para prevenir ou minimizar danos impagáveis no futuro.

período no qual tenha sido conquistada estabilidade política e 

equilíbrio econômico. A projeção de danos à economia pela mudança 

do clima varia entre 2% a 12% do Produto Interno Bruto (PIB) anual e, 

portanto, sua reparação deve estar na mesma ordem de grandeza, o 

que colocaria em risco o crescimento econômico. Porém, a 

experiência tem sido que não existe período sem crises e que a 

estabilidade parece constituir uma utopia. 

 A presente publicação está estruturada em três seções. A primeira 

apresenta panorama dos estudos e alertas emitidos quanto aos 

riscos e impactos da mudança do clima no RS. A revisão inicia por 

estudo pioneiro, em 1984, por professor da Universidade Federal de 

Pelotas, e conclui com estudos, em 2018, por pesquisadores que 

contribuíram para a Política Estadual de Gestão de Risco de 

Desastres.
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RISCOS

2 

2.1 Perspectivas para a agropecuária

Apresentamos aqui resenha de dois textos pioneiros para a 

projeção dos impactos das mudanças do clima no RS, publicados 

no âmbito da parceria pelo professor Fernando da Mota entre a 

Universidade Federal de Pelotas e a unidade de pesquisa da 

Embrapa-Pelotas. O primeiro texto, resultante de pesquisas 

entre 1981 e 1984:

DA MOTA, Fernando; BERNY, Zilá; AGENDES, 

M a r i s a .  P e r s p e c t i v a s  c l i m á t i c a s  d a 

agricultura até o ano 2000 no sul do Brasil sob 

uma provável ação do efeito estufa. Convênio 

EMBRAPA/UFPEL. Documentos n. 11. Pelotas: 

EMBRAPA-UEPAE, 1984.

buscava projetar para as próximos duas décadas, até o ano de 

2000, as possíveis consequências do aquecimento global sobre o 

rendimento das principais culturas do sul do Brasil.
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O estudo justifica que a mudança climática prolongada e 

pronunciada força os agricultores a adaptarem sua tecnologia, 

sendo necessário desenvolver estratégias para conviver com um 

novo clima. Com a tecnologia disponível na época não seria 

possível prever com exatidão os agroclimas futuros, mas seria 

possível desenvolver cenários, de acordo com as informações e os 

métodos de estudo disponíveis. 

Para essa projeção, os autores utilizaram os períodos quentes do 

ano no hemisfério norte como analogias do clima futuro da terra. 

Foram projetados possíveis desvios nas curvas de produção das 

lavouras resultantes das médias registradas previamente no RS, 

nos anos 1946-1960, dos rendimentos das culturas de arroz 

irrigado e pessegueiro no município de Pelotas, do trigo em todo o 

estado, do milho e da soja nos três estados do sul, bem como do 

índice de crescimento de campos nativos no município de 

Uruguaiana. 

O estudo previu que os rendimentos do arroz irrigado deverão 

crescer com o tempo, especialmente se o efeito do aumento do 

acúmulo de CO2 atmosférico começar a ser mais intenso. Já as 

condições climáticas de maiores temperaturas deverão ser menos 

propícias para o trigo. O mesmo pode ser dito em relação às 

culturas de milho, soja, pessegueiro e pastagem nativa durante a

primavera, verão e outono. Para o milho, a soja e outras culturas de 

verão, a adoção da irrigação em maior escala foi recomendada, 

porém, com cautela quanto à expansão da demanda por água. O 

estudo concluía que o impacto do aquecimento global será “maior 

no sul que no norte da Região Sul do Brasil, e, consequentemente, as 

secas de verão intensificam-se, na direção norte-sul durante os 

períodos de temperatura global alta”.

 Dois anos mais tarde, foi publicado em formato de livro texto mais 

amplo:

DA MOTA, Fernando;  AGENDES, 

Marisa. Clima e agricultura no Brasil. 

Porto Alegre: Editora Sagra, 1986.

O texto ressalta que a seca seria o maior flagelo meteorológico da 

agricultura brasileira, tanto no Nordeste, como no Sul e Centro

Na introdução, os autores ressaltavam que, tendo em vista a seca 

nordestina da década de 70, e as catastróficas secas do centro-sul 

em 1978/79 e 1985/86, estaria na hora da sociedade encarar com 

mais realismo as adversidades climáticas e investir nas tecnologias 

que permitirão uma convivência à nova realidade climática.
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Em especial, a irrigação poderia contribuir de maneira efetiva para 

controlar o problema das secas, além disso, haveria necessidade de 

diversificar as fontes de energia, uma vez que a energia fornecida 

pelas barragens hidrelétricas não teria suprimento garantido em 

anos de seca. O zoneamento agroclimático, por sua vez, deveria 

contribuir para ordenar a agropecuária e distribuir as principais 

culturas alimentares em amplas áreas do território para reduzir a 

vulnerabilidade às secas.

Oeste. A vulnerabilidade da sociedade brasileira às variações 

climáticas seria cada vez maior face ao crescimento populacional. 

Seriam urgentes medidas políticas e tecnológicas para evitar a 

repetição dos graves problemas de abastecimento causados pela 

seca do centro-sul em 1985/86. Os autores enfatizam a urgente 

necessidade de inclusão da variabilidade climática no planeja-

mento econômico e social do país.

O livro descata estratégias que deveriam ser consideradas pelo 

governo federal para aliviar a escassez de alimentos pelas secas:

Reserva nacional de grãos, equivalente ao menos a uma safra;

Estabelecer diferenças regionais de épocas de semeadura;

Uso de cultivares de alto rendimento e resistentes à seca;

Difusão do cultivo mínimo e plantio direto na palha;

Crédito subsidiado para a agricultura, extensão rural

e o seguro agrícola;

Criação do Conselho Nacional de Segurança Alimentar;

Irrigação das várzeas, através do programa federal PRÓVARZEAS.

Os autores concluem registrando que as variáveis que 

representam o clima e a tendência de rendimentos estavam 

sendo relacionadas com o rendimento dos cereais de verão e de 

inverno nos anos 1980. As mudanças tecnológicas (fertilizantes, 

genética das sementes, defensivos) que estavam sendo 

introduzidas seriam a fonte mais importante de variabilidade dos 

rendimentos dos cereais de verão, ao passo que a variabilidade 

meteorológica corresponderia à fonte mais importante da 

variabilidade dos rendimentos dos cereais de inverno no sul do 

país.
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2.2 Impactos nas culturas alimentares

O consórcio firmou parcerias com centros de pesquisa 

agropecuária em 18 países, os quais realizaram simulações 

computacionais, entre 1989 e 1992, para estimar o impacto de 

mudanças do clima sobre as culturas de trigo, arroz, milho e soja, 

até 2060. As simulações previam variações em consumo hídrico e 

produtividade das plantas em três modelos, com resultados 

intermediários para os anos 2010, 2030 e 2050. Além disso, foram 

simuladas diferentes ações de adaptação, tais como variações na 

data de semeadura, entre cultivares e nos níveis de irrigação. O 

relatório final foi publicado em 1994:

Em meados dos anos 1980, a Divisão de Mudanças Climáticas da 

Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos EUA (EPA, em inglês), 

lançou edital de pesquisa do projeto EPA 230-B-94-003, para 

estudo de simulação em escala global dos impactos da mudança 

do clima sobre as principais culturas alimentares. Foi contratado 

consórcio de pesquisa integrado pela Universidade da Columbia e 

o Instituto Goddard de Pesquisas Espaciais, nos EUA, a 

Universidade de Oxford, no Reino Unido, e o Instituto Nacional de 

Pesquisa Agropecuária da Espanha.

A produção de trigo, milho e soja foi simulada mediante modelos 

quanto aos possíveis impactos das mudanças climáticas em 13 

localidades no país, nos quais a Embrapa possui unidades de 

pesquisa. No RS foram coletados dados a partir de pesquisas nos 

municípios de Pelotas, Passo Fundo, São Borja e Vacaria.

As simulações no Brasil foram conduzidas mediante parceria 

entre três unidades da Embrapa. O Centro de Pesquisa do Trigo, 

em Passo Fundo/RS, o Centro de Pesquisa de Soja, em 

Londrina/PR, e o Centro de Pesquisa de Milho e Sorgo, em Sete 

Lagoas/MG. A contrapartida foi financiada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) 

através do projeto 040-2941/90. Os resultados foram publicados 

no capítulo: DE SIQUEIRA, Otavio; FARIAS, José; SANS, Luís. 

Potential effects of global climate change for Brazilian 

agriculture: applied simulation studies for wheat, maize and 

soybeans.

ROSENZWEIG, Cythia; IGLESIAS, Ana 

(ed.) Implications of climate change for 

international agriculture: crop modeling 

study. Washington: EPA, jun. 1994.
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De acordo com os autores, o aumento da temperatura anual 

média resultou em redução da produtividade das safras, no 

volume de biomassa e no período de maturação, para trigo e 

milho. A soja foi menos afetada. A simulação do aumento de 

produtividade das plantas pelo aumento de CO2 na atmosfera 

parcialmente compensou as perdas em volume e biomassa em 

trigo e milho, no caso da soja compensou completamente as 

perdas.

Segundo o texto, o volume de produção do trigo caiu em todos os 

três modelos de simulação, ocorrendo variação regional com as 

maiores perdas no Cerrado. A produção de milho igualmente caiu 

nos três modelos. Em contraste com trigo e milho, a produção de 

soja se manteve ou aumentou nos três modelos. As estratégias 

de adaptação, irrigação, alteração da data de semeadura ou

Os cenários de mudança do clima para cada área foram criados 

mediante comparação entre as séries históricas dos dados 

meteorológicos disponíveis para o período de 1951 a 1980, e os 

resultados de modelos computacionais de circulação geral do 

clima, denominados GISS, GFD e UKMO, adotados pelo projeto. 

Os três modelos projetam a elevação de temperatura anual 

média, alterações no regime de precipitações e variações na 

incidência de radiação solar. 

ampliação da adubação nitrogenada ampliaram a produção, 

porém, não compensaram as perdas pelo impacto da mudança 

do clima.

2.3 Impactos no bioma Pampa

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do 

Clima (UNFCCC, em inglês) coordenou, entre 2002 a 2005, 

grupos de pesquisa agrupados por continentes e bacias 

hidrográficas para projeção e análise dos impactos da mudança 

do clima. Os 22 projetos de pesquisa regionais foram financiados 

pelo consórcio AIACC composto pelo Fundo Global para o Meio 

Ambiente (GEF), as agências de cooperação internacional do 

Canadá (CanadaAID) e dos Estados Unidos da América (USAID).

Pela sua importância global na produção de alimentos, em

Mais de 340 pesquisadores, de 150 instituições diferentes, 

participaram desse esforço internacional para atualização e 

difusão da pesquisa em mudança do clima. Os relatórios que 

investigam impactos em áreas diversas, como o setor primário, 

zonas costeiras ou regiões metropolitanas, foram publicados em 

uma série intitulada AIACC Final Reports.
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especial pastagens e lavouras de soja, o bioma Pampa foi objeto 

de pesquisa específica, de número LA 27, financiado pelo AIACC 

com USD 274 mil. O projeto foi coordenado pelo Instituto 

Nacional de Pesquisa Agropecuária do Uruguai (INIA), integrando 

representantes do Instituto Nacional de Tecnologia Agro-

pecuária da Argentina (INTA) e, no Brasil, pela Embrapa Trigo/RS e 

a Federação das Cooperativas do Sul do Brasil e publicado como:

Segundo registro na publicação, o primeiro evento com os 

pesquisadores do consórcio no Cone Sul  ocorreu em 

Montevidéu, em novembro de 2003. Em abril de 2004, a Embrapa 

Trigo coordenou na cidade de Bento Gonçalves o segundo 

seminário com pesquisadores da região. Em outubro do mesmo 

ano, a Secretaria Estadual de Agricultura e Pecuária do RS realizou 

em Porto Alegre, durante a Expointer, evento com mais de 30

INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

AGROPECUARIA (INIA). Climate change and 

variability in the mixed crop/livestock 

production systems of the Argentinean, 

Brazilian and Uruguayan pampas: climate 

scenarios, impacts and adaptive measures. 

Montevideo: AIACC Report LA27, 2006.

CUNHA, Gilberto. Mudanças climáticas 

globais e seus possíveis impactos em 

a g r i c u l t u r a  e  a l i m e n t a ç ã o .  R e v i s t a 

Fitopatologia Brasileira, v. 29, Suplemento, 

p. 8-10, 2004.

CUNHA, Gilberto (ed.). Lidando com riscos 

climáticos: clima, sociedade e agricultura. 

Passo Fundo: Embrapa Trigo, 2004.

lideranças do setor agropecuário para apresentação e debate dos 

tópicos relevantes da pesquisa. 

Em dezembro de 2004, os resultados da pesquisa foram 

apresentados durante a Conferência das partes COP 10, em 

Buenos Aires:

Os textos enfatizam que o bioma Pampa engloba a região central 

da Argentina, o extremo sul do Brasil e o território do Uruguai, 

representando uma das principais áreas de produção de 

alimentos do mundo. Assim, o propósito do projeto de pesquisa 

consistia em fortalecer a rede de pesquisadores em agropecuária 

no Pampa, ampliando a capacidade para prever e interpretar os 

impactos da mudança do clima, bem como para propor respostas
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para os principais sistemas de produção de pecuária e grãos 

(milho, soja e trigo).

Os dados reunidos pelos pesquisadores para o período de 1930 a 

2000, registraram incremento gradual nas chuvas (em especial no 

verão e primavera), queda na temperatura máxima do verão e 

aumento da temperatura mínima média anual no Pampa. Durante 

o período analisado, o regime de frio se tornou mais ameno: as 

temperaturas baixas iniciam cada vez mais tarde, terminaram 

mais cedo e a temperatura mínima diária tendencialmente vem 

aumentando. Os impactos nas pastagens naturais do Pampa 

foram muito menores que para as lavouras anuais. Em todos os 

sítios estudados, a incidência de doenças do trigo foi maior nos 

cenários da mudança do clima que nas séries históricas.

2.4 Economia do clima

O grupo técnico realizou a primeira reunião ainda em dezembro 

de 2007, seguida por encontros nos anos de 2008 e 2009, 

envolvendo pesquisadores de programas de pós-graduação da 

Universidade de São Paulo e da Universidade Federal do Rio de 

J a n e i r o ,  b e m  c o m o  r e p r e s e n t a n t e s  d o  B a n c o  d e 

Desenvolvimento Econômico e Social, do Ministério da Ciência e 

Tecnologia e diversas organizações federais de pesquisa.

Esse estudo em escala nacional foi inspirado no Relatório Stern, 

que havia sido encomendado pelo Governo do Reino Unido, em 

2005, e foi publicado em 2007. Por iniciativa da Academia 

Brasileira de Ciências e da Embaixada Britânica foi formado um 

conselho de orientação para realizar estudo semelhante no Brasil. 

Constituiu esforço pioneiro de pesquisadores brasileiros para 

reunir o estado da arte do conhecimento científico para analisar e 

quantificar o impacto da mudança do clima na agenda de 

desenvolvimento nacional. 

O ponto de partida foram modelos computacionais que calculam 

projeções sobre o comportamento futuro do clima, em especial 

temperatura e precipitação, na sua influência sobre a economia
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brasileira em diferentes cenários socioeconômicos, até 2050. 

Eles representam trajetórias futuras do desenvolvimento 

territorial caso a economia global se desenvolva de acordo com as 

premissas econômicas utilizadas pelo Painel Intergovernamental 

de Mudança do Clima (IPCC, em inglês) em diferentes cenários 

climáticos mundiais. Os resultados foram publicados:

O estudo enfatiza que as alterações climáticas constituem um 

problema social da maior importância, pois o aquecimento global 

afeta principalmente as populações mais vulneráveis. Os 

modelos climáticos regionais apontam um risco de savanização 

de boa parte da Amazônia, secas mais intensas e mais frequentes 

no Nordeste, chuvas intensas e inundações nas áreas costeiras e 

urbanas do Sudeste e Sul, bem como redução significativa do 

potencial de geração hidrelétrica nas regiões Norte, Centro-

Oeste e Nordeste. 

MARGULIS, Sergio; DUBEUX, Carolina (ed.). 

Economia da mudança do clima no Brasil: 

custos e oportunidades. Brasília: Embaixada 

Britânica; Banco Mundial; Rio de Janeiro: 

COPPE/UFRJ, 2010.

Como o tempo de permanência dos gases de efeito estufa na 

atmosfera é muito grande, ainda que fosse possível eliminar 

imediatamente todas as emissões antrópicas a humanidade 

ainda enfrentaria o aquecimento global. Vários fenômenos 

climáticos e várias decisões tomadas no presente têm 

implicações de muito longo prazo e pouco, ou nada, se pode fazer 

para revertê-los. O estudo enfatiza ser alarmante que os 

resultados apresentados, em geral, constituem subestimativas 

dos custos absolutos.

De acordo com os autores, incertezas permanecem na 

m o d e l a g e m  d o s  i m p a c to s  d a s  m u d a n ç a s  c l i m á t i c a s, 

especialmente além do horizonte de planejamento 50 anos. 

Assim, as incertezas relacionadas à ciência do clima e às 

projeções climáticas exercem influência sobre as análises 

econômicas e sobre a formulação de políticas públicas. Essas 

incertezas, no entanto, não devem ser motivo para a inação. Os 

autores enfatizam justamente o contrário, as incertezas 

aumentam o custo da inação.

Os autores enfatizam que do ponto de vista econômico existem 

dois grandes problemas para anal isar  implicações do 

aquecimento global em um país. O primeiro refere-se à 

dificuldade de valorar perdas econômicas. Como o exemplo da
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agricultura, onde a partir de um determinado cenário de mudança 

climática seria necessário projetar o custo de medidas de 

adaptação – como irrigação – ou estratégias mais radicais, como 

mudança de culturas, ou o abandono da agricultura e introdução 

de pastagens para pecuária.

O segundo desafio seria com respeito às valorações futuras. A 

mudança do clima vai se intensificar ao longo do tempo, mas 

muitas decisões devem ser feitas no presente. Por exemplo, 

ainda que as ressacas do mar aumentem lentamente, de forma 

quase imperceptível ao indivíduo, seria fundamental que os 

planos de construção de imóveis e de infraestrutura ao longo da 

costa contemplassem desde já a elevação do nível do mar. Em 

síntese, os recursos e investimentos têm que estar disponíveis 

agora, no entanto, os benefícios só serão sentidos daqui a 

décadas.

No capítulo sobre recursos hídricos, os resultados são 

alarmantes para bacias hidrográficas no Nordeste. Nas bacias do 

Nordeste Oriental e Atlântico Leste estima-se uma redução 

brusca das vazões até 2100. Para a bacia do São Francisco são 

projetados uma diminuição da vazão já até 2040. Não apenas no 

Nordeste, praticamente em todas as bacias hidrográficas do país 

a tendência é de diminuição das vazões, inclusive na região Sul em

O principal impacto identificado nesse capítulo foi uma queda na 

confiabilidade do sistema hidrelétrico e efeitos regionais na 

g e r a ç ã o  h i d r e l é t r i c a  n o  N o r t e - N o r d e s t e .  Q u a n t o  a 

biocombustíveis, não são projetadas consequências negativas 

para a cultura da cana, no entanto, esta deve se deslocar mais para 

o sul do país. A deficiência hídrica deve se agravar no Nordeste, 

forçando a migração de culturas oleaginosas como da soja e do 

girassol para biodiesel para o sul do país.

No capítulo sobre energia, a mudança do clima traz implicações 

sobre a produção e o consumo de energia elétrica. Por exemplo, 

p a ra  p ro j e t a r  o  i m p a c to  n a  d e m a n d a  d e  e n e r g i a  p a ra 

condicionamento de ar nos setores residencial e de serviços, 

estimou-se a elevação do consumo vindo tanto da elevação da 

temperatura média, quanto do aumento da utilização pela maior 

frequência de dias quentes. 

que os modelos indicam um aumento de precipitações. Nesses 

casos, a diminuição das vazões seria decorrente das perdas por 

evapotranspiração causada pelo aumento da temperatura. 

O capítulo sobre produção agropecuária traz projeções para nove 

culturas: algodão; arroz; café; cana-de-açúcar; feijão; girassol; 

mandioca; milho e soja. Os modelos utilizados não levaram em 

consideração eventos climáticos extremos, como secas ou chuvas
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Na pecuária, um aumento de temperatura média anual da ordem 

de 3°C pode causar a perda de até 25% da capacidade de pastoreio 

para bovinos de corte e um aumento do custo de produção de 20% 

a 45%. A carne brasileira se tornaria mais cara que a de seus 

concorrentes no continente.

A mudança do clima poderá causar redução entre 15% a 20% de 

áreas de florestas e matas localizadas nos estabelecimentos 

agrícolas, cedendo espaço a outros usos. A conversão de florestas 

deverá ocorre sobretudo para expansão de pastagens para 

pecuária de corte extensiva. Haverá aumento da pressão sobre os 

remanescentes florestais nas regiões Sul e Sudeste. 

Os cenários analisados afetam o agronegócio do país como um 

todo. São recomendadas tecnologias como o plantio direto na 

palha, a integração pecuária-lavoura-floresta e o melhoramento 

genético de plantas para maior resistência à seca.

Para o capítulo sobre zonas costeiras, foi elaborado estudo sob os 

aspectos de usos do solo, ambientais, geomorfológicos, 

p o p u l a c i o n a i s  e  s o c i o e co n ô m i co s,  co n s i d e ra n d o  s u a 

vulnerabilidade ao aumento do nível do mar. A análise foi 

aprofundada nos casos de Santa Catarina, Rio de Janeiro e a região 

m e t ro p o l i t a n a  d o  R e c i f e  p e l a  r e l evâ n c i a  e co n ô m i c a  e 

adensamento populacional.

intensas, consideram a insegurança da disponibilidade hídrica e o 

aumento médio da temperatura. A avaliação de riscos climáticos 

segue a metodologia de zoneamento de riscos adotada pelo 

Ministério da Agricultura. O zoneamento estabelece níveis de 

risco das regiões para vários tipos de cultura, com perdas de 

safras de no máximo 20%, indicando o que plantar, onde plantar e 

quando plantar, de acordo com a disponibilidade hídrica em 

diferentes tipos de solos.

Os maiores impactos devem afetar as lavouras de soja, milho e 

café. As culturas de milho, arroz, feijão, algodão e girassol deverão 

sofrer um impacto negativo no Agreste Nordestino e na região 

dos Cerrados Nordestino – sul do Piauí e do Maranhão, oeste da 

Bahia. A queda da produtividade de lavouras de subsistência no 

semiárido (arroz, milho e feijão) podem contribuir para maior 

migração das famílias com destino a cidades de médio e grande 

porte.

Os modelos indicam impacto positivo para expansão da cana e da 

mandioca. Todas as outras culturas tendencialmente devem ter 

impacto negativo. O aumento das temperaturas médias anuais 

deverá reduzir as áreas características de baixo risco de produção, 

especialmente no caso da soja que pode ter sua área de plantio 

seguro reduzida em até 41% no pior cenário.
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 Os resultados de balanço hídrico para as bacias do Nordeste são 

negativos. Nos vários cenários observa-se uma tendência de 

redução da disponibilidade de águas superficiais, com prováveis

Para estimar os custos decorrentes do aumento do nível do mar, foi 

utilizada metodologia de cálculo em dez cidades portuárias, 

analisando o grau de risco sobre benfeitorias urbanas e 

construções residenciais. A estimativa dos danos materiais em 

risco na zona costeira é de R$ 136 bilhões, por metodologia 

alternativa se chegou a R$ 207,5 bilhões.

Além do contínuo aumento do nível médio do mar, deverão ter 

maior impacto os ciclones sobre a costa, associados a chuvas 

intensas e ação de ondas maiores. Os principais impactos 

esperados são: erosão, danos a obras de proteção, prejuízos 

estruturais a portos, danos a obras de urbanização nas cidades, 

danos a obras de saneamento, exposição de dutos enterrados, 

intrusão salina em estuários e aquíferos, danos a recifes e corais.

Os resultados dos vários relatórios setoriais no âmbito desse 

estudo indicam que o Nordeste sofre grande impacto ao longo 

desse século com a mudança do clima. Com a segunda maior 

população do país, a região Nordeste já sofre com escassez de 

água, que reduz a produtividade agrícola e deverá reduzir ainda 

mais.

Entre as principais conclusões desse estudo, ressalta que os piores 

efeitos da mudança do clima devem recair sobre as regiões Norte e 

Nordeste, as mais vulneráveis do país, que agregam a maior 

densidade de beneficiários dos programas públicos de transferência 

de renda. O custo da inação no presente será o aprofundamento das 

desigualdades regionais e de renda no futuro. A tendência é de 

aumento da pobreza e limitação do consumo pela população em 

situação de vulnerabilidade.

impactos na oferta de alimentos e na saúde da população. Aumenta 

a probabilidade de casos de desnutrição infantil por diarreia no 

Maranhão, Sergipe e Alagoas. A redução da oferta de água do rio São 

Francisco criará necessidade de investimento no setor elétrico e 

importação de energia de outras regiões.

O efeito das mudanças do clima gera um processo de perda de 

população em quase todo o Semiárido e no Nordeste setentrional. 

Entre 2030 e 2050 pode ocorrer aumento significativo (de até 24%) 

na taxa de migração das áreas mais vulneráveis para os grandes 

centros urbanos do Nordeste. Essas, por sua vez, estão situadas na 

linha de costa que oferece riscos crescentes pela elevação do nível 

do mar. No cenário mais pessimista, a Bahia, o Ceará e Pernambuco 

são os estados de maior vulnerabilidade.
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Este estudo demonstra que o problema é de grande importância 

para a agenda de desenvolvimento do país. Custos e riscos 

potenciais são grandes e recaem acima de tudo sobre as populações 

pobres e vulneráveis, no Norte e Nordeste. Além dessa elevada 

relevância social, o combate à mudança climática oferece uma 

oportunidade e ao mesmo tempo demanda a integração de políticas 

públicas.

As projeções dos impactos da mudança do clima sobre a economia 

brasileira nos próximos 40 anos sugerem ser possível associar metas 

ambiciosas de crescimento com a redução das emissões de gases de 

efeito estufa. Do ponto de vista estritamente econômico, trata-se 

de elevar a competitividade do país e assegurar amplo acesso a 

mercados que tendem a favorecer produtos e serviços com baixa 

emissão de carbono.

O fundamental será garantir que a matriz energética se mantenha 

descarbonizada e que o crescimento do PIB nacional seja gerado de 

forma limpa. As análises projetam que o PIB brasileiro será entre 

0,5% (no cenário mais otimista) e 2,3% (no cenário pessimista) 

menor do que em uma situação sem mudança do clima, o que 

equivale a perder mais que o PIB de um ano inteiro por força dos 

impactos climáticos.

A bibliografia em meteorologia com as previsões para o clima no RS 

foi revisada no artigo:

Os autores resumem que, similar com outras regiões do globo, no 

sudeste da América do Sul (SAS) as pesquisas têm mostrado 

aumento da precipitação pluvial anual e de dias com precipitações 

pluviais intensas, aumento da temperatura mínima e noites quentes, 

aumento de ondas de calor e redução da amplitude térmica diária e 

de geadas severas. 

Os modelos globais do IPCC registram que continuará o 

aquecimento do sistema, assim como o aumento do nível do mar e a 

acidificação do oceano. Os aumentos projetados da temperatura

2.5 Projeções e tendências para o RS

no Século XXI

BERLATO, Moacir; CORDEIRO, Ana. Sinais de 

mudanças climáticas globais e regionais, 

projeções para o século XXI e as tendências 

observadas no Rio Grande do Sul: uma 

revisão. Revista Agrometeoros, Passo 

Fundo, v. 25, n. 2, 2017.
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A grande maioria dos autores revisados encontrou aumento da 

precipitação pluvial anual para o RS; em relação às estações do ano, a 

primavera e o outono foram as mais citadas com tendências 

significativas de aumento. No período de 30 anos, de 1980-2009, a 

precipitação pluvial anual no estado aumentou cerca de 10%, em 

relação à normal de 1950-1979. 

Além do aumento da precipitação pluvial anual e estacional, houve 

aumento da intensidade média da precipitação anual e aumento de 

precipitações diárias intensas. Esses resultados são extensivos ao 

Uruguai, Paraguai centro e nordeste da Argentina, mostrando uma 

tendência para condições mais úmidas dessa região. O número de 

dias com precipitação pluvial, também para a média do RS, 

apresentou tendência de aumento, principalmente na primavera e 

verão. Em geral, a variabilidade e tendência observadas das variáveis 

meteorológicas do RS estão associadas às anomalias de

A temperatura média apresenta tendência de aumento RS, devido ao 

maior aumento da temperatura mínima, e tanto no ano como nas 

estações do ano os aumentos mais significativos foram os mesmos 

da temperatura mínima. Tanto para a temperatura mínima, como 

para a média, os últimos trinta anos das séries estudadas 

apresentaram maior aquecimento. Há concordância geral de 

redução da amplitude térmica.

No caso da temperatura máxima, não há consenso entre os 

pesquisadores, com trabalhos apresentando tendência de aumento, 

embora com valores bem menores que os da temperatura mínima, 

outros apresentando tendências negativas em algumas regiões do 

RS e outros que não encontraram tendências, mas vários trabalhos 

mostraram tendências negativas no verão. Também foi mostrado 

que no verão a temperatura máxima tende a diminuir pelo efeito do El 

Niño na nebulosidade diurna.

global são de menos de 2°C para um cenário otimista (baixas 

emissões de GEE) até 4,8°C para o cenário pessimista (altas 

emissões de GEE), em relação à média de 1986-2005. 

Quanto às tendências climáticas já observadas no RS, destaca-se a 

temperatura mínima, que na maioria dos autores revisados 

apresentou aumento significativo no ano, com consequência no 

aumento de noites mais quentes. Houve ligeira redução de geadas. 

Pelo menos em um trabalho encontrado (Santa Maria/RS), foi 

constatado aumento significativo da temperatura mínima de relva 

nos meses de abril, junho, outubro, novembro e dezembro, ou seja, 

possibilidade de menor incidência de geadas precoces e tardias.

Há projeção de aumento da precipitação pluvial para a região SAS, 

principalmente para o cenário pessimista e para meados e final do 

século, mas com maior incremento para 2081-2100 (possivelmente 

15 a 20%). 
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temperatura da superfície do mar do Pacífico (fenômenos El Niño e La 

Niña).

Os resultados encontrados no RS, especialmente precipitação pluvial 

e temperatura, as duas variáveis mais estudadas, são coerentes com 

os encontrados no SAS. Mas são consistentes, também, com as 

mudanças climáticas observadas em escala global. A relação das 

diversas variáveis meteorológicas com os fenômenos El Niño e La 

Niña, especialmente, se reveste de grande importância prática para a 

agricultura gaúcha. 
Esse estudo foi parte de um projeto de consultoria desenvolvido pela 

empresa Codex Remote Ciências Espaciais e Imagens Digitais Ltda, 

para a Secretaria do Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Rio 

Grande do Sul, com recursos do Banco Mundial no âmbito do 

Programa PROREDES-BIRD-RS e foi publicado como:

Os desastres naturais são o objeto de estudo resumido em artigo a 

partir do mapeamento das áreas de ocorrência de estiagem, 

enxurrada, vendaval, inundação e granizo no RS, com base nas 

notificações oficiais. Essas informações podem direcionar o 

planejamento de ações de gestão integrada de riscos de desastres. 

2.6 Desastres naturais

SAUSEN, Tania; MARCHIORI, Luiz; BATISTA, 

Marlos; FACCIN, Aline. Mapeamento de 

desastres naturais do Rio Grande do Sul para 

o período de 1985-2016. Revista Gestão e 

Sustentabilidade Ambiental, Florianópolis, 

v. 7, n. especial, p. 268-302, 2018. 
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Para o desenvolvimento desse estudo foram utilizados diversos 

materiais: 

Registro – são aqueles desastres onde apenas é feita uma simples 

notificação da sua ocorrência sem o reconhecimento legal pelo 

poder público de situação anormal. Eles estão disponíveis no S2ID 

e são importantes para as estatísticas que subsidiam os planos de 

gestão de riscos de desastres;  

Após a coleta dos dados, foram feitos mapas para determinar a 

distribuição e a variabilidade espacial dos eventos extremos por 

estações do ano, cobrindo 32 anos. Entre os resultados, os desastres 

n a t u r a i s  d e  m a i o r  i m p o r t â n c i a  n o  e s t a d o  t ê m  o r i g e m 

hidrometeorológica, como a estiagem, vendaval, enxurrada, inundação 

e granizo, sendo, portanto, importante entender o comportamento do 

clima no estado. 

Declaração de Situação de Emergência e de Estado de 

Calamidade Pública - são homologados pelo governo estadual e 

pela SEDEC, são aqueles que tiveram reconhecimento legal por 

meio de portaria, de situação anormal provocada por desastre. 

Esses dados são cadastrados pela Defesa Civil do município onde 

ocorreu o desastre. 

Os dados de ocorrência de desastres naturais coletados foram 

analisados e ordenados em uma tabela por decretos municipais e 

estaduais, considerando: 

Dados de ocorrências de desastres naturais (estiagem, 

enxurrada, vendaval, inundação e granizo) para o período de 

jan/1985 a dez/2016, coletados no Sistema S2ID, da 

Secretaria de Desastres (SEDEC) no Ministério da 

Integração Nacional;

Dados fornecidos pelo grupo de Gestão de Risco de 

Desastres da UFRGS, disponíveis em seu banco de dados;

Para as análises das áreas de tendências de ocorrências de 

desastres naturais foram utilizados diversos mapas de 

apoio.

1

2

3
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Enxurrada:

ocorre devido às chuvas intensas e concentradas em um curto 

período que produz escoamento imediato, criando condições de 

inundação em poucos minutos ou horas durante chuva. Ocorre 

principalmente em regiões de relevo acidentado e em bacias de 

drenagem de pequeno porte, fazendo com que a elevação de rios e 

riachos aconteça de forma súbita e violenta. 

Considerando o período analisado houve um total de 1.684 

notificações de ocorrências de enxurradas no RS, 32% correspondem 

aos meses de verão, 30% aos meses de inverno, 23% aos meses de 

primavera e 15% correspondem aos meses de outono. 

Vendaval:

desenvolvimento violento de uma massa de ar, que se forma 

normalmente pelo deslocamento de ar de uma área de alta pressão 

para outra de baixa pressão. Essas áreas também têm grande 

diferença de temperatura, uma vez que o ar mais quente sobe e o mais 

frio cai. 

Dos cinco tipos mais importantes de desastres naturais que ocorrem 

com maior frequência e magnitude no Rio Grande do Sul, a estiagem é 

o de maior importância e que afeta sobremaneira a economia do 

estado. 

deficiência de precipitação durante um período em torno de três a 

quatro meses, que resulta em escassez de água para algumas 

atividades, grupo ou setor ambiental. Ela se caracteriza por ser 

menos intensa que as secas e por ocorrer em períodos menores.

No período analisado, o verão é a estação mais significativa para a 

ocorrência de estiagem, com 80% do território do estado afetado 

pela estiagem. É nessa estação que ela ocorre com maior intensidade, 

com vários municípios apresentando notificações de até sete 

eventos. As áreas mais significativas abarcam a porção Centro-

Oeste do estado, atingindo principalmente o Alto Uruguai, as 

Missões, o Planalto Médio, a Campanha e a Serra de Sudeste. 

Estiagem: 
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consiste na queda de pedaços de gelo irregulares chamados de 

pedras de granizo, alcançando o tamanho de uma laranja ou de uma 

bola de tênis. A região Centro-Norte do estado foi a mais afetada. 

Dos tipos de desastres estudados, o vendaval, a inundação e o 

granizo ocorrem principalmente na primavera, a estiagem e a 

enxurrada no verão. Se distribuem da porção Leste (menos afetada) 

para a Oeste do estado, pincipalmente estiagem, vendaval e 

inundação, e do no sentido Norte (mais afetada) para Sul (menos 

afetada) com as enxurradas e granizo.

Granizo: 
No período entre 1985 e 2016 foram registradas 1.101 notificações 

de ocorrências de vendavais. A estação do ano com maior número de 

ocorrências é a primavera onde foram notificados 586 eventos, 

representando 53% do total. A outra estação com maior número de 

notificações é o verão com 233 ocorrências correspondendo a 21% 

do total.

transbordamento de água da calha normal de rios, mares, lagos e 

açudes, ou acumulação de água por drenagem deficiente. 

Houve um total de 811 notificações de ocorrências de inundações no 

RS, desse total 50% correspondem aos meses de primavera e 15% 

aos meses de verão. Estão concentradas nas regiões próximas à área 

metropolitana de Porto Alegre, nas Bacias Hidrográficas dos Rios 

Taquari-Antas, Sinos, Gravataí e Caí. 

Inundação: 
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RESPOSTAS 
PELO MERCADO: 

3 

TRANSIÇÕES PARA
A BIOECONOMIA NA
REGIÃO DOS VALES

A bibliografia não apresenta um consenso sobre a definição de 

bioeconomia. O conceito tem evoluído e varia de acordo com autores, 

apesar de certos elementos convergentes nos textos, como 

atividades no setor primário, um enfoque transversal e a ênfase na 

produção com tecnologias de geração de energia de fontes 

renováveis. Bioeconomia é a aqui entendida como o conjunto de 

atividades produtivas nas quais os insumos de novos materiais, 

produtos químicos e a energia são derivados de recursos renováveis 

(SILVA; PEREIRA; MARTINS, 2018). 

De acordo com a Comissão Europeia (CE), a bioeconomia envolve três 

elementos: (i) conhecimento em biomassa e fontes renováveis; (ii) 

pesquisa em biotecnologias; e (iii) integração em todas as aplicações 

(EC, 2012). O fomento à bioeconomia está sendo debatido pela CE 

como elemento central para possibilitar a transição energética, o que 

inclui o fim da cadeia produtiva do carvão mineral.

A Região dos Vales constitui região localizada no centro do RS, que 

engloba quatro bacias hidrográficas: o Vale do Rio Jacuí, o Vale do Rio 

Pardo, o Vale do Rio Taquari e o Vale do Rio Caí. Integram a Região 

Hidrográfica do Guaíba, que apresenta áreas de grande concentração 

industrial e urbana, incluindo um polo petroquímico, sendo a região 

mais densamente povoado do estado e com uma economia 

diversificada.
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EUROPEAN COMMISSION (EC) Innovation for sustainable growth: a 

bioeconomy for Europe. Brussels: European Comission, 2012.

SILVA, M.; PEREIRA, F.; MARTINS, J. A bioeconomia brasileira em números. 

BNDES Setorial, Rio de Janeiro, n. 47, p. 277-332, 2018.

3.1 Biometano em Montenegro

A citricultura desempenha papel importante na economia da Bacia do 

Rio Caí, com cerca de 4 mil famílias produtoras. A cidade de 

Montenegro é considerada a capital da citricultura no estado, na 

região que conta 23 municípios e pouco mais de 160 mil habitantes.

A Associação dos Citricultores Ecológicos do Vale do Caí (Ecocitrus) 

foi formada, em 1994, por 15 agricultores para estimular a produção e 

comercialização de frutas no sistema agroecológico, agregando valor 

e reduzindo custos da produção. A proposta cresceu e, em 1998, foi 

transformada em cooperativa, contando hoje com mais de 100

associados. Através da mobilização de recursos próprios e 

financiamento externo, foi possível construir uma sede e construir 

agroindústria de processamento das frutas, inaugurada em 2013, para 

comercialização de sucos.

Uma das inovações foi a instalação de uma usina de compostagem em 

área de 12 hectares nas proximidades da cidade de Montenegro. 

Iniciou em 1995, processando resíduos industriais para 35 empresas 

da região, como laticínios, frigoríficos, resíduos de bebidas e 

alimentos. Hoje somam 150 empresas, para as quais são processadas 

18 mil toneladas resíduos/mês, produzindo adubos e biofertilizantes 

que abastecem as lavouras dos associados, bem como o mercado 

regional. A ideia surgiu a partir de uma experiência prévia de 

compostagem de resíduos da empresa TANAC, com consultoria pelo 

ambientalista José Lutzemberger, concepção atualizada pela 

Ecocitrus.

Em 2010, foi formado o Consórcio Verde Brasil, parceria entre a 

Ecocitrus, a estatal Sulgás e a empresa Naturovos, maior produtora de 

ovos do sul do país, para produção de biometano. Foram investidos 

cerca de R$ 5 milhões na pesquisa e construção da planta piloto para o 

novo processo. Ao invés da compostagem a céu aberto, os resíduos da 

indústria de sucos e o esterco das aves são encaminhados para um 

biodigestor, 60 toneladas por dia, onde passam por um processo de 

fermentação anaeróbica por 25 dias. Depois o material passa por
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peneira e homogeneização. O processamento resulta em biogás, que 

pode ser utilizado para gerar energia elétrica, e biofertilizante, aplicado 

nos pomares dos sócios.

Além disso, a fermentação nos biodigestores permite produzir 

biometano (GNVerde), oriundo da purificação do biogás. Produzido 

desde 2013, o GNVerde é armazenado em gasômetro, passa por 

compressão e é distribuído através de uma bomba que abastece os 

automóveis da Ecocitrus. A produção da planta piloto iniciou com 2,4 

mil metros cúbicos de biogás ao dia, convertidos em 1,2 mil metros 

cúbicos de GNVerde/dia. Volume suficiente para abastecer 80 

automóveis/mês. Segundo relato pela Associação Brasileira de Biogás, 

um dos projetos mais avançados de tecnologia nacional no país.
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3.2 Florestas plantadas na bacia

do rio Camaquã

Indústria fundada por imigrantes na cidade de Montenegro, em 1948, a 

TANAC constitui uma das maiores empresas de produção de extratos 

vegetais, especialmente tanino e seus derivados para tratamento do 

couro. Mantém 24 mil hectares de florestas plantadas de acácia negra 

em 20 municípios, com o manejo florestal gerando mais de 600 postos 

de trabalho. 

A empresa produz coagulante de origem vegetal para tratamento de 

efluentes, adesivos para madeira, cavacos de madeira para indústria de 

papel e celulose, bem como pellets para geração de energia. Realiza o 

inventário de gases de efeito estufa de seus processos produtivos, 

além disso, é autossuficiente em energia elétrica, gerando 1,8 MW a 

partir dos resíduos florestais.

Em 2016, a TANAC e a organização não governamental WWF-Brasil 

estabeleceram cooperação mediante três objetivos: conservação e 

restauração de remanescentes da Mata Atlântica; promoção de boas 

práticas de plantações de nova geração; e inovação de mercado e 

novos negócios florestais.

O programa foi iniciado pelo mapeamento de áreas prioritárias de 

No trabalho conjunto foi realizado o diagnóstico socioeconômico da 

bacia, envolvendo os proprietários de terra com ajuda dos quais foram 

mapeadas áreas prioritárias para conservação, bem como identificados 

os serviços ecossistêmicos relevantes. A partir desse conhecimento, 

foram elencadas iniciativas piloto de boas práticas agropecuárias para 

promoção junto aos produtores.

A Bacia do Rio Camaquã conta com 22 mil km2 de extensão, abrangendo 

28 municípios e com cerca de 356 mil habitantes. Foram selecionados 

como prioritários os municípios de Encruzilhada do Sul, Amaral 

Ferrador, Canguçu, Cristal e Camaquã, considerando a presença de 

plantações de acácia, bem como remanescentes de Mata Atlântica. 

conservação de remanescentes da Mata Atlântica presentes em 

municípios na região Centro-Sul, área de plantações florestais da 

empresa e prioridade da cooperação. A partir desses estudos, foram 

levantadas as oportunidades para projetos de inovação voltados aos 

produtores de acácia na Bacia Hidrográfica do Rio Camaquã, relevante 

pelos serviços ecossistêmicos ali disponíveis. 

A partir de 2018, o programa ampliou ações com a Emater/RS no 

município de Camaquã, onde foram instaladas cercas nas nascentes em 

propriedades rurais no entorno da barragem Maria Ulguim. As cercas 

impedem o pisoteio pelo gado, possibilitando a revegetação natural. As 

nascentes e seu entorno constituem áreas de preservação 
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p e r m a n e n t e .  A i n d a  n o  m u n i c í p i o  d e  Cr i s t a l ,  fo i  i n i c i a d o 

reflorestamento com espécies nativas de 250 hectares adjacentes à 

aldeia indígena Tavaí, da etnia Mbyá Guarani.

A partir de 2019, o programa articulou ações com o Comitê de Gestão 

de Bacia do Rio Camaquã, para debate sobre o programa Produtor de 

Água. Esse programa é coordenado pela Agência Nacional de Águas, 

através do qual o WWF realiza diversos projetos no país e o fomento a 

fundos municipais de pagamento por serviços ambientais.

A colonização da região teve início em 1905, essencialmente com a 

segunda e terceira geração das famílias que ocuparam a Serra Gaúcha 

na região de Caxias e Farroupilha. Dada a distância dos mercados 

consumidores, a precariedade das estradas e a baixa fertilidade dos 

solos, desde o início da colonização os produtores valeram-se do corte 

da araucária, criando serrarias e marcenarias. Também teve prioridade a 

coleta e o processamento da erva mate, instalando pilões e monjolos 

artesanais. 

O município de Ilópolis está situado na região alta do Vale do Rio Taquari. 

Ali, a borda da Serra Geral apresenta topografia acidentada, com 

altitude entre 600m e 800m acima do mar. Entre os morros nascem os 

arroios que na parte baixa formam os rios da Bacia Hidrográfica Taquari-

Antas. Em geral os solos são rasos, com afloramentos rochosos e 

suscetibilidade à erosão. Originalmente a região era coberta por 

florestas subtropicais, em transição com a Mata Atlântica. A paisagem 

era marcada por matas de araucárias, associadas com agrupamentos 

naturais de erva mate. 
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3.3 Eficiência energética em ervateira

em Ilópolis
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Contando hoje com cerca de 5 mil habitantes, Ilópolis produz 20% da 

safra estadual de erva mate, a região como um todo é responsável por 

50% da erva gaúcha. Em Ilópolis são produzidas 29 marcas diferentes 

de erva para o chimarrão. O microclima e os solos são propícios para o 

cultivo intensivo de erva mate, com diferenciação de terroir pela 

topografia, a incidência dos raios solares e a composição química dos 

solos. Enquanto em parte do Planalto Médio os ervais estão sendo 

erradicados pela expansão da soja, no Alto Vale do Taquari ainda 

existem ervais nativos e multiplica-se o plantio de ervais adensados 

com tecnologia propiciada pela Emater-RS e a Embrapa-Florestas.

A empresa Ervateira Ximango Ltda. destaca-se pelo pioneirismo dos 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento na busca por nichos de 

mercado. Participante do Programa Gaúcho de Qualidade e 

Produtividade (PGQP), a direção da empresa elaborou um plano 

estratégico válido por uma década (de 2002 a 2012) buscando 

qualificar a gestão e os processos produtivos, tendo recebido diversas 

premiações pelo PGQP.

Em meados de 2012, na atualização do seu planejamento estratégico 

foram identificadas oportunidades e ameaças, visando definir as 

perspectivas de futuro para a empresa. Cada perspectiva foi 

desdobrada em planos de ação, até 2017. Uma dessas perspectivas 

contemplou os processos internos e o desenvolvimento tecnológico, 

atualizando o processo de fabricação.

A partir daí, a empresa investiu na construção de um forno adaptado, 

construído de modo a aumentar a injeção de oxigênio na queima, 

tornando-o mais eficiente e eliminando a fumaça. Resíduos de fumaça 

na folha, tradicionalmente, fazem parte do processo de produção, no 

entanto, o forno aperfeiçoado minimiza esses resíduos, valorizando o 

sabor e o aroma da erva.

Uma das prioridades foi a inovação da tecnologia para secagem das 

folhas da erva. O processo de secagem estabiliza as qualidades da folha 

pela retirada da umidade, e a qualidade do resultado depende da 

combinação entre tempo de secagem e o calor. O processo artesanal 

dependia da supervisão de um funcionário para controlar o calor pelo 

fogo por toras, cujo grau de atenção e precisão varia, não só pela troca 

na escala dos funcionários, como ao longo do dia e pelas épocas do ano.

Em viagem técnica à Argentina, considerado o maior produtor mundial 

de erva mate, os representantes da Ximango obtiveram assessoria 

técnica junto ao Instituto Nacional de la Yerba Mate, assim como de uma 

grande ervateira. Buscaram assimilar a tecnologia que as empresas 

argentinas utilizam para uniformizar o tempo e o calor a que são 

expostas as folhas em fornos rotatórios.

Esse novo forno é abastecido não mais com toras, mas com cavaco de 

madeira, possibilitando a redução das perdas de calor em até 80%. A 

empresa custeou o envio de amostras do novo processo de secagem
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para teste em laboratório na Alemanha,  que confirmou as 

características de sabor e odor superiores nas folhas secas 

uniformemente, pois esse processo preserva melhor os açúcares 

naturais da folha.

Com as melhorias foi possível obter melhor pontuação na avaliação 

externa pelo PGQP, especificamente em relação ao critério N. 4 que 

trata da responsabilidade socioambiental da empresa. Adicional-

mente, para o período 2014/15 foi realizado o inventário das emissões 

de gases de efeito estufa da empresa. Essas foram neutralizadas pela 

combinação entre as melhorias no processo produtivo, com redução 

das perdas, e pelo plantio de árvores, o que possibilitou a empresa a 

receber o selo Carbono Neutro.

A Ximango não adquire erva mate avulsa no mercado local. Foi 

estabelecido um cadastro das famílias produtoras, que recebem 

orientação técnica nos ervais e foi adotada a certificação de boas

Com base nos resultados positivos, a empresa Ximango vem 

investindo na renovação do seu parque produtivo, substituindo a linha 

de produção. Foram instaladas três unidades de secagem no modelo 

argentino, além da unidade picadora para produção de cavaco de 

madeira. A madeira é fornecida pelos agricultores cadastrados na 

empresa e com esse sistema é possível programar a entrega da 

madeira e evitar estoques no pátio.

práticas agrícolas pela Emater-RS. A colheita de cada lote de árvores é 

planejada com mais de ano de antecedência, sabendo o agricultor o 

dia de colheita e a escala de horário de entrega da erva na empresa. 

Essa organização permitiu a adoção de um sistema de rastreabilidade 

dos lotes de erva comercializados, bem como a produção de 

diferentes blends de acordo com a escala de entrega do mês, na 

medida em que as caraterísticas da folha de cada lote passam a ser 

padronizadas e registradas.
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3.4 Energia Verde em Teutônia

A Cooperativa de Distribuição de Energia Teutônia – Certel Energia, 

conta com mais de 70 mil associados, em 48 municípios da região do 

Vale do Rio Taquari. Em 17 dos municípios, supre a energia tanto da área 

rural, como de toda a área urbana. A Certel Energia dispõe de 4,4 mil km 

de rede de distribuição de energia elétrica, atendendo mais de 200 mil 

pessoas.

Desde 1985, a Certel tem atuado com projetos de educação ambiental 

em escolas mediante campanhas educativas: Verde nas Escolas; 

Proteja a Natureza; Verde que te Quero Verde; Projeto 2000 de Bem 

com a Vida; Mete Pilha e Projeto Raízes. Com base na experiência 

acumulada nessa área, buscou aplicar os conceitos de sustentabilidade 

em suas próprias operações.

Em 2007, foi realizado um inventário das emissões de gases de efeito 

estufa nas operações da cooperativa, identificando o trânsito dos 

automóveis e de caminhões na manutenção de redes elétricas como 

uma das maiores fontes de emissão. A partir do volume de emissões 

calculado, foram plantadas árvores para neutralizar as emissões 

daquele ano. A Certel mantém um viveiro de mudas, dispondo, assim, 

do conhecimento para ações de reflorestamento. A Certel foi a primeira 

empresa no RS a receber o selo Carbono Neutro. Esse processo foi

renovado anualmente, ampliando a área plantada em terreno próprio 

ou em áreas de agricultores associados.

Tendo em vista a relevância da iniciativa, a Certel passou a orientar 

empresas associadas a procederem a um inventário das suas 

emissões e plantio de árvores em volume correspondente. Foi criado 

o programa Energia Verde em Harmonia Ambiental. Na fase inicial do 

programa, de 2007 a 2014, como estímulo ao desenvolvimento 

regional, a Certel assessorou diretamente empresas e organizações 

públicas para elaboração do inventário, coordenou o plantio das 

mudas e o controle de crescimento das mesmas. A organização 

participante deveria providenciar a área, própria ou através de 

parceiros, para o reflorestamento.

Mais de 70 empresas e organizações diversas participaram dessa 

fase, em diferentes setores da economia, como cooperativa de 

laticínios, serraria e indústrias diversas, além de prefeituras e 

câmaras de vereadores. Essas empresas e entidades públicas 

puderam utilizar o selo Carbono Neutro em seu material de 

divulgação. As empresas utilizaram o selo nas embalagens de seus 

produtos, durante o processo de certificação que tem validade anual. 

Desde o início do programa, foram plantadas mais de 140 mil mudas, 

principalmente em áreas de preservação permanente. 

Na segunda fase do programa Energia Verde, consolidação iniciada
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Na segunda fase do programa, a Certel continuou doando as mudas e 

realizou o monitoramento anual dos plantios. Mudas que não 

cresceram são repostas. Nos casos nos quais a área selecionada 

possui vegetação nativa, a ação consiste no cercamento para 

proteção e manutenção da mata existente. Quando a organização 

interessada não dispõe de área para reflorestamento, a Certel indica 

um produtor rural associado à cooperativa com disponibilidade de área 

para o plantio.

em 2015, o programa foi aberto às demais empresas ou organizações 

na região de atuação. A Certel continua estimulando o diálogo acerca 

da minimização das emissões de gases de efeito estufa e 

assessorando as organizações interessadas no tema promovendo 

palestras e cursos. Mediante o convênio da Certel com a organização 

certificadora em São Paulo, os custos do inventário para as 

organizações participantes são reduzidos. Nessa fase, 10 

organizações e empresas continuaram com o ritmo anual de 

inventário e a neutralização de suas emissões.
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3.5 MDL e energia elétrica do metano

em Minas do Leão

Em 1992, a empresa Copelmi Mineração, atuando há um século na 

mineração do carvão mineral, iniciou estudos para utilizar áreas em 

final de exploração para receber resíduos e, em 1998, criou a 

subsidiária SIL Soluções Ambientais. A cava da Mina do Recreio, no 

município de Minas do Leão, encerrou a mineração de carvão em 2001, 

foi transformada em aterro sanitário pela Companhia Riograndense de 

Valorização de Resíduos (CRVR), sociedade entre a Copelmi 

Mineração e o grupo Solví Participações.

A Central de Resíduos do Recreio (CRC) recebe o lixo doméstico de 132 

municípios da Região Metropolitana e da Região Hidrográfica do 

Guaíba, somando 42% dos resíduos domésticos no estado. Projetada 

para uma capacidade total de 23 milhões de toneladas, com prazo de 

operação estimado em 23 anos, a CRC está instalada em uma área de 

84 hectares.

 A CRC recebe diariamente 3,5 toneladas de resíduos e gera 130 

empregos diretos nos 44 hectares ocupados pelo aterro. Após 

pesagem do caminhão, o resíduo é descarregado em camadas de 

cinco metros, que são compactadas por máquinas e cobertas por

argila. Drenagens recolhem o chorume para lagoa aerada. A estação de 

tratamento de efluentes conta com dois banhados em 20 mil m2 de 

área, onde o líquido é tratado por sistema de raízes de plantas. A água 

resultante é utilizada para lavar o carvão minerado em uma jazida 

vizinha. 

Em 2005, com a entrada em vigor do Tratado de Quioto, a empresa 

elaborou projeto de captação do gás metano apresentado ao 

Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL). Em 2007, foi aprovado o 

projeto UNFCCC N. 0648 Central de Resíduos do Recreio Landfill Gas 

Project (CRRLGP) para primeiro período de 2007 a 2013, e a empresa 

está certificada para comercializar créditos de carbono pela emissão 

evitada de 170 mil toneladas de GEE/ano. A empresa realizou 

negociação com o fundo japonês Japan Carbon Finance para venda dos 

créditos.

Uma nova subsidiária, a Biotérmica Energia Ltda. foi autorizada pela 

ANEEL, em 2011, a se estabelecer como produtor independente de 

energia elétrica mediante a implantação da Usina Termelétrica 

BioTérmica Recreio. A empresa participou, em 2012, na Chamada de 

Projeto de P&D Estratégico nº 014/2012 – “Arranjos Técnicos e 

Comerciais para Inserção da Geração de Energia Elétrica a partir do 

Biogás oriundo de Resíduos e Efluentes Líquidos na Matriz Energética 

Brasileira”, organizada pela ANEEL.
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Finalizado o primeiro período de comercialização de créditos, em 

2014, foi iniciada a geração de energia elétrica. Ao longo da superfície 

da pilha de resíduos estão instalados mais de 100 drenos de até 60 

metros de profundidade, que captam a mistura de metano, CO2 e 

demais gases liberados pela decomposição dos resíduos. São 10 km 

de tubos que conduzem o gás até a usina onde ele é filtrado, depois 

queimado em cilindros e um gerador acoplado transforma a energia 

mecânica em elétrica.

Com investimento anunciado de R$ 30 milhões, a usina Biotérmica 

S.A. integra o mesmo grupo empresarial e iniciou operação em 2015. É 

composta por seis contêineres com geradores que podem abastecer 

um município de 200 mil habitantes, com potência instalada de 8,6 

MW. A energia elétrica segue por rede de 27 km até a subestação de 

energia. 
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3.6 Cluster de energia solar

em Santa Cruz do Sul

Em abril de 2012, foi publicada a resolução Normativa ANEEL N. 482, 

permitindo ao consumidor gerar energia a partir de fontes renováveis. 

A mudança na legislação segue o modelo europeu, democratizando o 

mercado de energia. Os clientes das concessionárias passam de 

consumidor passivo a produtor de energia, o que vem sendo 

denominado pelo neologismo de “prosumidor”. Essa abertura do 

mercado foi acompanhada pela redução do preço dos equipamentos 

chineses, com o custo de aquisição dos módulos fotovoltaicos caindo 

75% em uma década.

 No RS a geração de energia solar passou de simbólicos 6 kW, em 2013, 

para 348,2 MW instalados, em 2019. Em média, cinco novas unidades 

conectadas ao dia. Até dezembro de 2019, eram 19.600 unidades 

geradoras ativas no estado e, de acordo com dados da ANEEL, até abril 

de 2020, o RS figurava na segunda posição entre os estados com 

maior penetração de geração distribuída por energia fotovoltaica no 

país, após Minas Gerais. 

 O município de Santa Cruz do Sul lidera o ranking estadual, tanto em 

número de conexões, como em potência instalada. Encontra-se na

 O processo de difusão foi acelerado pela cooperativa regional de 

crédito – SICREDI. Em 2017, lançou uma linha de financiamento 

direcionada, tanto a pessoas físicas como jurídicas, para sistemas 

fotovoltaicos. Inicialmente foram financiadas unidades em Santa Cruz 

do Sul, com expansão para municípios vizinhos como Venâncio Aires, 

Vera Cruz e Herveiras, totalizando em cinco anos financiamento de 691 

projetos, injetando R$ 57 milhões na economia local. Em 2019, a 

cooperativa iniciou a construção de uma nova sede e decidiu construir 

uma usina fotovoltaica própria para abastecer suas 17 filiais, 

investimento estimado em R$ 2,5 milhões para instalar 500 kW.

nona posição no ranking nacional em número de unidades conectadas, 

atrás apenas de capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza ou Belo 

Horizonte. Até dezembro de 2019, eram 958 unidades consumidoras 

ativas no município, somando potência instalada de 13,9 MW. 

Predominam as instalações residenciais, com 63%, sobre comerciais, 

com 34%.

 A primeira microusina fotovoltaica de Santa Cruz do Sul foi projetada e 

instalada pela Solled Energia Ltda., empresa local, em junho de 2014, 

para uma clínica médica. O investimento em 20 painéis fotovoltaicos 

com capacidade para gerar 4,8 kW somou R$ 27 mil. Uma parcela de R$ 

3,2 mil foi acessada como subsídio do Fundo Solar, apoio à inovação pelo 

Instituto Ideal, junto à Universidade Federal de Santa Catarina. 
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A atuação da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) contribui 

para esse processo mediante geração e difusão de conhecimento. 

Por um lado, técnicos, gestores e demais profissionais envolvidos na 

nova cadeia produtiva são formandos em áreas como administração, 

engenharia ou direito. Por outro lado, acadêmicos vêm gerando 

conhecimento em pesquisa. A administração da universidade 

participa da inovação e, desde 2016, adquire energia elétrica como 

consumidor no mercado livre de fontes renováveis. Adicionalmente, 

entre 2015 e 2018, foram instalados 234 módulos fotovoltaicos no 

campus central, somando 57 kW, e no campus em Montenegro foram 

instalados 40 módulos.

 Em junho de 2019, a empresa Solled continuou com o pioneirismo, 

emplacando em Santa Cruz do Sul o primeiro carro elétrico do 

município e lançou o primeiro eletroposto do interior do estado para 

abastecimento de veículos elétricos que transitam pela RSC 287.

 A escala das empresas criadas no município para venda e instalação 

varia em número de novos empregos criados. A ABSOLAR estima que 

um MW de módulos fotovoltaicos instalados ao ano cria ou mantém 

de 25 a 30 empregos. Utilizando essa projeção, pode ser estimado 

que entre 2014 e 2019 essas empresas geraram entre 350 e 420 

postos de trabalho nesse novo cluster, atendendo número crescente 

de prosumidores na Região dos Vales.

O eletroposto é alimentado com 15 placas fotovoltaicas, com 

capacidade instalada de 4,8 kW.

 Frente a esse cluster em formação na cidade, o Executivo municipal 

incorporou a inovação com a Lei N. 745, de 10/07/19, criando o 

Programa Santa Cruz Solar. A norma prevê desconto no Imposto 

Territorial Urbano por 10 anos para contribuintes pessoa física ou 

jurídica que instalaram sistema fotovoltaico no terreno, bem como 

autoriza a prefeitura a constituir uma empresa pública de geração de 

energia de fontes renováveis.
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3.7 Gestão de resíduos industriais

em Santa Cruz do Sul

A Fundação para Proteção Ambiental de Santa Cruz do Sul (FUNPASC) 

iniciou suas operações, em 2004, com o objetivo de centralizar o 

recebimento e dar destino adequado aos resíduos gerados pelas 

empresas associadas. A FUNPASC dispõe de uma usina de compos-

tagem com capacidade para receber até três toneladas mensais de 

resíduos e 80 m³ de efluente bruto.

 A principal atividade da usina consiste no tratamento do pó de tabaco, 

oriundo das empresas fumageiras que compram e processam o 

tabaco produzido na região Sul, desde o RS, SC e PR. Os resíduos são 

revolvidos mecanicamente, umedecidos e passam por um processo 

de decomposição biológica, sob condições controladas de 

temperatura e umidade. Para acelerar o processo são adicionados 

micro-organismos selecionados em laboratório por encargo da 

FUPASC. A compostagem transforma o resíduo em fertilizante 

orgânico composto Classe A, que é distribuído sob a marca FertiLeaf.

A FUPASC conta ainda com pavilhão para armazenamento de resíduos 

perigosos, onde são acondicionados temporariamente, embalados e 

encaminhados para tratamento externo, como coprocessamento, 

beneficiamento ou descontaminação. Os resíduos são separados por

O beneficiamento ocorre pela destruição térmica dos itens de 

contaminação presentes nos resíduos sólidos, como o óleo. Esse 

material é enviado para um forno de secagem rotativo, que 

transforma o material resultante do tratamento em matéria-prima 

para outras indústrias, como briquetes cromo-níquel para empresas 

siderúrgicas. O gás gerado no processo de separação do óleo do 

resíduo passa por um processo de tratamento, em um pós-

queimador que evita a contaminação do ar.

O coprocessamento é uma forma de destinação final de resíduos 

sólidos industriais, mediante aproveitamento energético. O 

processo consiste na trituração dos resíduos classe I e II para formar 

mistura com bom poder calorífico. Essa é encaminhada para ser 

incorporada ao processo de fundição das matérias primas para 

produção do clínquer em indústria do cimento.

periculosidade e destinados conforme geração. O sistema de 

armazenamento possui impermeabilização com geomembrana, 

tanque de acúmulo de percolado e ventilação autônoma conforme 

prevê a legislação.

 Para descontaminação, resíduos obsoletos como lâmpadas 

fluorescentes, pilhas e baterias, utilizados nas empresas associadas 

são coletados, embalados e encaminhados para empresas 

especializadas na recuperação e destinação final dos componentes.
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 A FUPASC coordena projeto de recuperação de área degradada em 

local onde ocorreu mineração de argila, destinando anualmente 160 

toneladas de barbante, composto por fibra de sisal. O barbante é 

formado em mais de 90% por matéria orgânica, sendo distribuído 

sobre o solo, o que evita o arrasto superficial e erosão pela chuva. Após 

a sua degradação, o barbante se incorpora ao solo e, juntamente com a 

adição de fertilizante orgânico, são formadas camadas que permitem a 

reformulação gradativa do solo.

A companhia Mercur S.A. implantou, em 2009, uma nova diretriz de 

negócio que passou a balizar toda a organização e a forma como faz 

negócios: a gestão pela sustentabilidade. Essa mudança implicou 

alterações radicais na hierarquia da empresa, na forma como as 

decisões são tomadas e nas relações da mesma com seus 

colaboradores, fornecedores e clientes. Foi objeto de análise na 

dissertação aqui resenhada:

FUNDAÇÃO DE APOIO À TECNOLOGIA E CIÊNCIA (FATEC). 

Projeto UFSM em parceria com a FATEC prioriza a proteção 

ambiental no descarte de resíduos do tabaco. 09/01/19. 

https://www.fatecsm.org.br. Aceso em: 15 out. 2020.

MALLMANN, Paula. Avaliação do potencial metanogênico na 

codigestão do pó de tabaco com dejeto suíno. Dissertação 

(Mestrado em Engenharia Civil) - Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos, São Leopoldo, 2019.
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3.8 Artefatos de borracha

em Santa Cruz do Sul

Essa pesquisa mostrou que a estratégia adotada na Mercur S.A. 

extrapola a postura do marketing sustentável, frequentemente 

aplicada por empresas que tem forte ênfase na propaganda e mídia. 

No caso estudado, a opção pela sustentabilidade apoia-se em um 

conceito bem mais amplo, que engloba educação – de colaboradores 

e outros stakeholders – e os impactos econômicos e sociais dos

KLAFKE, Roger. Gestão pela sustentabilidade: 

um estudo de caso na empresa Mercur S.A. 108f. 

Dissertação (Mestrado em Administração) - 

Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto 

Alegre, 2013.
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A Mercur S.A. constitui uma empresa familiar, fundada em 1924, como 

oficina de pneus e fábrica de produtos de borracha. Por mais de oitenta 

anos operou um modelo tradicional de gestão e em diferentes fases 

fabricou raquetes de tênis, roupas profissionais, botes infláveis, entre 

outros produtos. Com sede na cidade de Santa Cruz do Sul, atende 

clientes em outros estados e no exterior, nos mercados de educação, 

cultura e lazer, cuidados pessoais e saúde. Emprega 700 colaboradores 

diretos e conta com 300 terceirizados por meio de seus fornecedores 

diretos.

Uma das principais mudanças foi a criação de um processo denominado 

“impactos”, que tem como objetivo mensurar os impactos que as 

atividades da empresa produzem no meio ambiente e na sociedade, 

sendo responsável pelo levantamento de informações, como 

metodologia de cálculo e realização do inventário de emissão de gases 

de efeito estufa, de geração de resíduos, de geração de ruídos e outros

negócios da empresa. A análise desses impactos mostra como a 

estratégia adotada é um caso inovador.

Durante um trabalho de reposicionamento da marca, entre 2007 e 

2008, os gestores da empresa decidiram adotar práticas alinhadas aos 

conceitos de sustentabilidade para redirecionar a gestão. Foi formado 

um novo compromisso institucional: “Unir pessoas e organizações para 

criar soluções sustentáveis”. A mudança estratégica adotada não tem 

como principal objetivo a realização de ações de marketing, segundo o 

diretor, a ideia da empresa é “ser sustentável no todo”.

impactos que possam ser de sua responsabilidade.

Em 2009, com aprovação dos acionistas e do conselho de 

administração, foi definida nova estrutura organizacional que passou 

a contar com instâncias colegiadas, envolvendo gestores e 

colaboradores nos processos decisórios. Essa ruptura, motivada pela 

ideia de implementar a sustentabilidade como estratégia da empresa, 

alterou o perfil de atuação das lideranças, que deixaram de chefiar e 

passaram a exercer o papel de facilitadores. Tal mudança do 

organograma da empresa impactou na disposição interna, antes 

dividida em unidades de negócio e unidades de apoio. A estrutura 

interna passou a ser disposta de acordo com os principais processos e 

projetos da empresa. 

Os processos produtivos foram alterados, produtos abandonados e 

novos mercados testados. Produtos que atendiam aos mercados da 

indústria de tabaco e armas de fogo foram descontinuados. Também 

foram descontinuados produtos que dependiam do pagamento de 

licenciamento para uso de personagens de desenho animado. A 

empresa decidiu não participar mais em feiras e eventos comerciais, 

revertendo esses recursos para projetos de capacitação de 

co l a b o ra d o r e s.  Fo ra m  r e d u z i d a s  a s  v i a g e n s,  p r i o r i za n d o 

videoconferências. A empresa também optou por não investir em 

programas de filantropia ou ações pontuais de caridade.

Foi intensificada a relação com os fornecedores. Foram promovidos 

encontros com as transportadoras para apresentar o novo
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A implementação da estratégia também se desdobrou em parceria com 

a Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC). A empresa apoiou o 

projeto Óleo de Mamona, que desenvolveu pesquisas e fomentou a 

cooperação entre ex-produtores de tabaco, incentivados a substituir o 

produto pelo cultivo da mamona, matéria prima para o óleo. A Mercur

Uma das principais inovações foi o projeto Borracha Natural. Envolveu a 

negociação de um preço justo aos seringueiros na Amazônia, 

fornecedores da matéria-prima. A empresa ofereceu apoio técnico aos 

seringueiros para melhorar o processo de produção e aproveitamento 

da borracha. Uma negociação foi realizada e um acordo efetivado entre 

a Mercur S.A., os seringueiros, a empresa transportadora e uma usina 

de beneficiamento da borracha, localizada no estado de São Paulo, 

trazendo benefícios aos seringueiros e reduzindo o impacto ao meio 

ambiente. Representantes dos seringueiros integraram comitiva em 

visita às instalações da empresa.

posicionamento e,  em conjunto, construir  indicadores que 

estimulassem a mensuração de acidentes ou do nível de emissão de 

CO2, buscando reduzir esses impactos. Foi dada prioridade a 

fornecedores locais, minimizando a necessidade de transportes e 

priorizando uso de transporte marítimo ou ferroviário no envio de 

mercadorias. Para fornecedores em dificuldade financeira, a Mercur 

S.A. ofereceu suporte técnico nas questões gerenciais e prestou apoio 

para que as empresas continuassem ativas.

Questionados sobre os resultados diretos das mudanças ocorridas na 

empresa, os entrevistados confirmam que, inicialmente, houve impacto 

pela redução do faturamento. A operação da empresa foi reduzida, mas 

a lucratividade do negócio se manteve estável. Nas entrevistas foi 

destacado o aumento do faturamento e da lucratividade nos anos 

seguintes. Destacaram que, desde 2009, não houve aumento nas 

emissões de gases de efeito estufa, e também houve significativa 

redução nos gastos com o consumo de água e energia elétrica.

Outra importante medida foi a redução da carga horária dos 

colaboradores, de 44 para 40 horas semanais. Mesmo com a redução, foi 

possível manter os níveis de produtividade desejados, sem a 

necessidade de contratação. Essas ações são os desdobramentos da 

nova estratégia, e foram sendo implementadas gradualmente. 

A mudança que mais repercutiu entre os colaboradores foi a 

apresentação da nova estrutura organizacional,  que afetou 

diretamente a equipe diretiva e marcou um novo período na empresa. 

As antigas funções de diretores e gerentes foram extintas na sua 

essência de atuação de comando e controle. A modificação extinguiu 

hierarquias e cargos e iniciou o processo de formação de colegiados de 

decisão, orientados por processos e projetos.

S.A. utiliza em torno de 80 toneladas/mês de óleo de mamona na 

composição dos produtos de borracha, oriunda de fornecedores de 

outros estados. 
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3.9 Biodiesel de óleo saturado em Rio Pardo

Mais de 200 milhões de litros de óleo usados no preparo de alimentos 

são despejados mensalmente em esgotos, córregos e rios, causando 

impacto ambiental. Um litro de óleo de cozinha é capaz de esgotar o 

oxigênio de até 20 mil litros de água. O óleo forma fina camada sobre a 

superfície da água, impedindo a oxigenação, causando a morte de 

peixes e plantas aquáticas.

Em 2009, a Associação dos Fumicultores do Brasil (Afubra) iniciou 

programa regional de coleta e reciclagem de óleo saturado. Ao longo de 

uma década foram coletados mais de 1 milhão de litros de óleo de 

cozinha e transformados em biodiesel, utilizado para abastecer os 

veículos da Afubra.

O óleo é coletado pela Afubra em pontos de coleta conveniados com 

lojas e supermercados nos municípios e transportado para o Parque de

Através de palestras, visitas técnicas e material de divulgação, foram 

envolvidas mais de 400 escolas nos estados do RS, SC e PR, mobilizando 

mais de 138 mil alunos, além de organizações sociais, religiosas e 

entidades diversas, na coleta em mais de 120 municípios. Para cada litro 

de óleo entregue em embalagem PET, a Afubra registra bônus de R$ 

0,50. O total dos bônus registrados no ano é entregue através de vale-

compras a ser utilizado pela organização nas lojas de eletrodomésticos 

da Afubra.

Exposições localizado no município de Rio Pardo. No parque estão as 

instalações da miniusina de biodiesel, desenvolvida pela empresa 

Biotechnos, da cidade de Santa Rosa. A miniusina foi originalmente 

desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Industrial (SENAI), converte um litro de óleo saturado em 90% 

biodiesel por processo denominado Bioclean.

O processo tem início em mesa de filtragem de óleo saturado, na qual 

são esvaziadas as garrafas PET, seguindo o produto para aquecedor 

elétrico a 60ºC. No misturador o óleo aquecido é unido a etanol e 

produto catalisador com um agitador. Em seis tanques decantadores 

ocorre por várias horas a decantação, separando o biodiesel da 

glicerina. Em duas torres adicionais ocorre a filtragem a seco e o 

polimento, a filtragem fina final. Os subprodutos da filtragem, como

A transesterificação é semelhante para todos óleos vegetais, como 

soja, mamona, amendoim, algodão, babaçu, dendê, girassol, pinhão 

manso, ou gorduras animais. A eventual diferença no processa-

mento reside na qualidade do produto antes da transesterificação, 

seja umidade, acidez ou impurezas.

O Bioclean difere do processamento mais agressivo por não gerar 

efluente líquido. Não são utilizados ácidos para a neutralização do 

biodiesel bruto e nem água de lavagem. A purificação é realizada em 

colunas contendo polímeros específicos que captam impurezas tais 

como sódio, sabões, glicerina e água.
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farinhas e resíduos, são agregados e destinados a uma fábrica de ração 

animal. As garrafas PET são entregues à cooperativa de reciclagem na 

cidade.

ASSOCIAÇÃO DOS FUMICULTORES DO BRASIL (AFUBRA) Coleta de 

óleo saturado: manual de orientações. Santa Cruz do Sul. Disponível 

em: https://issuu.com. Acesso em: 10 set. 2020.

FANTINEL, Antônio. Análise da produção de biodiesel em pequena 

unidade de processamento empregando óleos residuais como 

matéria-prima. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Produção) 

- Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2016.

LAGO, S.; SCHMIDT, C.; DE CAMPOS, L. Ações coletivas na produção 

de biodiesel: o óleo residual de fritura como matéria-prima. Ciências 

Sociais em Perspectiva, v. 14, n. 26, p. 216-238, 2015.
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RESPOSTAS
PELO ESTADO

4 4.1.1 Fomento ao Mecanismo

de Desenvolvimento Limpo

O processo de negociação começou na Primeira Conferência das 

Partes (COP 1), em 1995, na qual os EUA assumiram papel de liderança 

para estabelecer metas de redução de GEE. Essa proposta foi rejeitada 

pela articulação dos países emergentes, liderados pelo Brasil,

Em 1997, o Protocolo de Quioto estabeleceu metas de redução de 

emissão de GEE e mecanismos de implementação para essas metas. 

Uma das propostas foi o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo 

(MDL), que permite a participação de países em desenvolvimento em 

cooperação com países industrializados. A redução das emissões pode 

ser alcançada por meio de investimentos em novas empresas e novos 

processos produtivos nos países em desenvolvimento que resultem na 

redução das emissões de GEEs ou no aumento da remoção de CO2, 

mediante tecnologias mais eficientes, substituição de fontes de 

energia fósseis por renováveis, racionalização do uso da energia, 

florestamento e reflorestamento, entre outros.

4 .1
POLÍTICAS PÚBLICAS
FEDERAIS
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O MDL foi fruto de um processo de negociação da contraproposta 

norte-americana à proposta brasileira de criação de um Fundo de 

Desenvolvimento Limpo, foi aceito na Convenção-Quadro das Nações 

Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCC), com a adoção do Protocolo 

de Quioto, em dezembro de 1997.

contrários ao estabelecimento de metas de redução.

O MDL incorporou proposta originariamente da diplomacia brasileira de 

um fundo para acelerar o processo de transferência de tecnologia para 

os países em desenvolvimento, cujo financiamento viria por meio de 

uma taxação por não conformidade de países industrializados que 

excedessem as quantidades de emissões de GEEs, e os recursos seriam 

destinados às atividades de mitigação e adaptação às mudanças 

climáticas.

Falleiro, Gastaldini e Andrade (2014) realizaram uma análise do 

conteúdo dos Project Document Design (PDD) de cada projeto brasileiro  

de MDL registrado na UNFCCC, até dezembro de 2012. Além da 

utilização dos dados da UNFCCC, foram utilizadas informações que 

constam no site do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, a 

autoridade brasileira responsável pela aprovação dos projetos. Após o 

mapeamento dos projetos localizados em solo brasileiro, foram 

estudados os projetos localizados no RS, visto que esse estado 

apresenta o maior número de projetos desse tipo. 

Os autores mapearam os projetos de carbono registrados a partir de 

2005, ano em que o Brasil teve o primeiro projeto de MDL, até o último 

registro em 2012. Foi identificado que o RS é a região do Brasil com 

maior número de projetos de MDL de energia renovável no país, 

registrados na UNFCCC no primeiro período do Protocolo de Quioto. A 

União Europeia, maior compradora de créditos de carbono, anunciou 

que compraria os créditos apenas de projetos registrados até essa 

data, o que explica a grande quantidade de projetos aprovados durante 

o ano de 2011 e 2012 em comparação com os anos anteriores.

Os documentos registrados na UNFCCC apresentam um cálculo 

estimado de créditos CER por projeto. Assim, por meio dos dados 

informados pelos projetos verificou-se que, de 2005 a dezembro de 

2012, os projetos de energia renovável desenvolvidos, no Brasil e no RS, 

de acordo com a metodologia ACM 0002 estimaram reduzir, res-

pectivamente, 7.598.919 e 1.916.835 toneladas de CO2 equivalente. 

A importância dos projetos do RS para a redução das emissões de GEE 

em âmbito nacional é grande, uma vez que, do total estimado de CER 

dos 85 projetos registrados, 25% de reduções de emissão serão 

provenientes de projetos localizados no RS. No ano de 2009, a 

participação dos CER provenientes de empreendimentos localizados 

no RS representou 91,5% do total estimado dos projetos brasileiros.
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O RS não se mostra apenas pioneiro com relação à submissão de 

projetos de MDL para registro na UNFCCC. Ao apresentar o maior 

número de projetos desse tipo do Brasil, está à frente de outros estados 

na busca por uma economia de baixo carbono, na medida em que realiza 

projetos que proporcionam a venda de créditos para países que têm 

metas a cumprir. 

Quanto à fonte de energia dos projetos, dos 19 projetos localizados no 

RS, onze são pequenas centrais hidrelétricas (PCH), cinco são eólicas, 

dois são hidrelétricas e um é de biomassa, sendo este último o único 

projeto de pequena escala dessa região. 

Com relação à geração de energia elétrica a partir de projetos de 

biomassa registrados na UNFCCC, de acordo com a ferramenta 

metodológica ACM 0002, durante o primeiro período do Protocolo de 

Quioto, o único projeto existente no país está localizado no RS e mais de 

30% dos projetos de PCH, 25% de projetos de hidrelétricas e 14% de 

projetos eólicos completam a participação dessa região com projetos 

aptos a vender créditos de carbono.

FALLEIRO, Alice; GASTALDINI, Maria; ANDRADE, José. Projetos de 

energia renovável no âmbito do MDL: perfil dos projetos localizados no 

Rio Grande do Sul. Revista de Administração da UFSM, Santa Maria, v. 7, 

p. 100-112, 2014.

MOREIDA, H.; GIOMETTI, A. Protocolo de Quioto e as possibilidades de 

inserção do Brasil no MDL por meio de projetos em energia limpa. 

Contexto Internacional, Rio de Janeiro, v. 30, n. 1, 2008.
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4.1.2 Valorização da floresta em pé

no bioma Mata Atlântica

O Projeto de Conservação da Mata Atlântica no RS foi executado ao 

longo de cinco anos, entre 2004 a 2009, mediante uma equipe 

interdisciplinar composta por cerca de trinta pessoas atuando a partir 

de Porto Alegre. As ações do projeto incidiram sobre 10% dos 

remanescentes de floresta nativa no estado, distribuídos por 28 

municípios, buscando eliminar o desmatamento.

Foram consolidadas onze unidades de conservação, mediante 

construção de sede, compra de equipamentos, formação de pessoal e

Acordo firmado entre o Governo Federal e o Governo da Alemanha, em 

início dos anos 1990, previu a cooperação financeira para a preservação 

de florestas tropicais, no período entre 1997 e 2000. O acordo de 

cooperação foi promulgado mediante o Decreto N. 4.684, de 28 de abril 

de 2003, prevendo nove projetos em diversos estados, incluindo o RS.

A missão de identificação do projeto foi realizada entre 2000 e 2001. Em 

agosto de 2002, o Governo do RS e o Governo da Alemanha firmaram 

acordo de cooperação financeira para recuperação e manutenção dos 

remanescentes de Mata Atlântica na região nordeste do estado. 

Através do banco estatal KfW foi alocada doação de € 6,8 milhões para o 

projeto, com contrapartida de € 4,4 milhões pelo governo estadual.

instalação de sistema georreferenciado de monitoramento. Pela 

comparação entre imagens satélites, de 2002 e 2008, foi possível 

identificar acréscimo de 1,74% em áreas em recuperação de Mata 

Atlântica no nordeste do estado.

Uma das componentes do Programa de Preservação das Florestais 

Tropicais foi o Subprograma Projetos Demonstrativos (PDA), 

coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente. Esse subprograma atuou 

através de editais de chamada de projetos, que permitiam a organizações 

de todo o país apresentar propostas de atuação na preservação. Os PDA-

MA foram direcionados especificamente para ações no bioma da Mata 

Atlântica. A partir de 2007, através dos projetos:

O projeto atuou nos Parques Estaduais de Itapeva e dos Tainhas, nas 

Reservas Biológicas da Mata Paludosa e da Serra Geral, nos Parques 

Nacionais de Aparados da Serra e da Serra Geral, na Estação Ecológica de 

Aratinga, bem como nas áreas de Proteção Ambiental da Rota do Sol, do 

Morro do Osório, do Município de Caraá e do Município de Riozinho.

PDA 437-MA Uso sustentável da palmeira juçara como estratégia 

para conservação da Mata Atlântica;

PDA 539-MA Palmeira juçara e comunidades: manejo sustentável 

e promoção da cadeia de valor dos frutos,
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foram fomentadas as ações da Rede Juçara. Essa rede articula mais de 

30 associações comunitárias, cooperativas de agricultores familiares e 

organizações da sociedade civil na qualificação da cadeia produtiva do 

açaí da juçara para valorização da mata em pé. Atua através de polos 

formados nos estados do RS, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de 

Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, em mais de 120 municípios.

Com coordenação da rede pelas organizações Ação Nascente Maquiné, 

Centro Ecológico e Associação Papamel no RS, foram articuladas ações 

em 12 municípios do Litoral Norte e Serra: Torres, Morrinhos do Sul, 

Dom Pedro de Alcântara, Três Cachoeiras, Terra de Areia, Itati, Três 

Pinheiros, Maquiné, Osório; Rolante, Riozinho e Santa Cruz do Sul. A 

colheita da juçara nativa foi regularizada mediante a implementação de 

um projeto piloto a partir da parceria entre ONGs, produtores, o Comitê 

Estadual da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica e a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente. 

A juçara plantada passou a ser também manejada em bananais 

agroflorestais que receberam o Certificado de Identificação de Floresta 

Plantada com Espécie Nativa (CIFPEN) no Litoral Norte. Os agricultores 

foram apoiados na comercialização do açaí da juçara em feiras locais e na 

capital, como também pelo acesso ao Programa Nacional de 

Alimentação Escolar (nos municípios de Três Cachoeiras, Torres e 

Capão da Canoa) e o Programa Nacional de Aquisição de Alimentos.

No município de Maquiné foi fomentada a realização da Festa da Juçara, 

na linha Boa União no município de Três Forquilhas foi instalada uma

unidade de processamento comunitária. No município de Três 

Cachoeiras foi ampliada a atuação da agroindústria familiar Morro Azul 

pela instalação de uma câmara fria, para armazenamento de polpa, suco 

e sorvetes da juçara vendidos através da cooperativa Econativa. Em 

2018, a cooperativa comercializou mais de 10 mil quilos de polpa 

certificada para empresa em São Paulo.
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4.1.3 Plano estadual de prevenção às cheias

Ainda em 2012, a Metroplan apresentou o Plano Estadual de Prevenção 

às Cheias a edital lançado pelo Ministério das Cidades. O plano foi 

selecionado para financiamento no âmbito do Plano Nacional de Gestão 

de Riscos e Resposta a Desastres Naturais (PAC Prevenção). Após as 

intensas chuvas do inverno de 2013, foi anunciado que as obras contra 

cheias no estado preveem investimento pelo PAC Prevenção de mais de 

R$ 500 milhões em cinco barragens.

Em início de 2012, a Secretaria Estadual de Obras Públicas e a Fundação 

Estadual de Planejamento Metropolitano (Metroplan) licitaram 

consórcio de empresas de engenharia para elaboração do plano de 

prevenção de cheias do Baixo Rio Caí. Os recursos da ordem de R$ 1,4 

milhões foram alocados pelo orçamento estadual. Os trabalhos foram 

iniciados em 2013, o plano foi entregue em setembro de 2014, e no mês 

seguinte foram realizadas reuniões públicas de apresentação nos 

municípios. Foram elaborados mapas de manchas de inundação com o 

pior cenário previsível em 100 anos para os municípios de Montenegro, 

Pareci Novo, São Sebastião do Caí e Harmonia, disponibilizados ao 

público no website da Metroplan.

O governo federal propôs disponibilizar ao estado um total de R$ 792,5 

milhões. Desses, R$ 718 milhões seriam destinados para regularização 

de vazões e contenção de cheias em arroios, e R$ 74,5 milhões para 

estudos e projetos. O plano contempla a construção de diques, casas e 

bombas e canais em sete municípios: Porto Alegre, Viamão, Alvorada, 

Rolante, Taquara, Novo Hamburgo e Eldorado do Sul.

A Metroplan protocolou, em agosto de 2013, os termos de referência de 

oito projetos no Ministério das Cidades. A principal urgência seria a 

recuperação do Arroio Feijó, em Alvorada. A previsão foi de lançamento 

Local

Fonte: GaúchaZH, 25 abr. 13.

Projeto e estudo

Arroio Pampa R$ 2 milhões

Rio Rolante R$ 10 milhões

Arroio Areia R$ 10 milhões

Rio da Ilha R$ 8 milhões

Eldorado do Sul R$ 5 milhões

Obras

Barragem do Banhado Grande R$ 15 milhões R$ 250 milhões

Barragem da Anastácia R$ 15 milhões R$ 250 milhões

Arroio Feijó R$ 9,5 milhões R$ 218 milhões
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Após licitação e contratação dos consórcios de empresas de 

engenharia, em maio de 2015, foram iniciados os estudos para quatro 

bacias: Bacia do Rio Gravataí; Bacia do Rio Sinos; Sub-bacia do Arroio 

Feijó e Delta do Jacuí. Após as intensas chuvas, entre junho e outubro 

de 2015, o lago Guaíba registrou seu maior nível desde 1967 em vista 

disso, o governador anunciou o lançamento do Plano Metropolitano de 

Prevenção às Cheias, confirmando que o governo federal disponibilizou 

R$ 258 milhões ao estado. Foram contratados R$ 17 milhões da 

primeira etapa de estudos e projetos.

Em setembro de 2018, os estudos das quatro bacias foram entregues 

às respectivas prefeituras. Uma síntese de cada plano, em formato de 

revista, foi publicada on-line. Para cada bacia foram previstos três 

cenários, o cenário zero com a continuidade da situação atual e pior 

caso de enchente em 100 anos, o cenário 1 com intervenções mais 

simples e o cenário 2 com intervenções de engenharia como diques e 

remoção de famílias em áreas de risco. 

da licitação e contratação da empresa ainda no mesmo ano. As obras 

iniciariam no primeiro semestre de 2014, nas bacias hidrográficas do 

Rio dos Sinos e Rio Gravataí. Após as intensas chuvas e enchentes do 

inverno de 2014, o governo anunciou a elaboração do Plano Estadual de 

Prevenção às Cheias. Foram realizadas reuniões emergenciais, em 

agosto de 2014, com gestores dos municípios atingidos em 

Uruguaiana, Tenente Portela e Passo Fundo.

O cenário zero para a Bacia do Gravataí projeta danos da ordem de R$ 5 

bilhões em 30 anos, na Bacia do Sinos são estimadas perdas de até R$ 7 

bilhões. As obras de prevenção e contenção são estimadas em valores 

muito abaixo dos danos. Ao longo de 2019 e 2020, representantes da 

Metroplan e do Ministério Público Estadual realizaram seminários com 

técnicos e gestores das prefeituras da Região Metropolitana acerca das 

ações de prevenção e minimização dos riscos de cheias. A Metroplan 

passou a emitir anuência prévia para obras e parcelamento do solo nas 

planícies de inundação.
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4.1.4 Revitalização de bacias hidrográficas

 Em setembro de 2018, o MMA lançou nova fase do Programa Nacional 

de Revitalização de Bacias Hidrográficas mediante seminário realizado 

em Brasília, em articulação com o Ministério Público Federal. O 

programa será implementado em escala nacional, entre 2021 e 2040. 

Seguiram-se audiências públicas em Manaus e Florianópolis. 

Em outubro de 2018, o plano foi apresentado ao debate público em 

Porto Alegre, tendo como principal desafio eliminar as fontes de 

contaminação das águas com os efluentes da suinocultura e avicultura 

no oeste catarinense, bem como os agrotóxicos utilizados nas lavouras 

de arroz. Em 2019, o programa passou para a responsabilidade do 

recém-criado Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Em 

novembro de 2019, o programa foi debatido com o Conselho de

O Programa de Revitalização de Bacias Hidrográficas em Situação de 

Vulnerabilidade e Degradação Ambiental foi coordenado pela 

Secretaria Executiva do Ministério do Meio Ambiente (MMA), de 2003 a 

2007. Posteriormente passou a ser coordenado pelo Departamento de 

Revitalização de Bacias Hidrográficas. As unidades de planejamento 

são regiões hidrográficas definidas pelo Conselho Nacional de 

Recursos Hídricos a partir das quais são desenvolvidos projetos 

coordenados localmente.

58



 Em julho de 2020, a Secretaria Estadual do Meio Ambiente anunciou que 

ambos os projetos foram contemplados, prevendo um investimento de 

R$ 4,5 milhões de recursos federais, e 10% de contrapartida pelo 

governo estadual, em primeira etapa ao longo de 18 meses, 

contribuindo para a revitalização das bacias hidrográficas dos rios Sinos 

e Gravataí. Entre as ações estão a recuperação de áreas de preservação 

permanente, a recomposição da cobertura vegetal, a elaboração de 

diagnósticos ambientais, a recuperação de áreas degradadas, a 

conservação de áreas de recarga de aquífero, a adequação de atividades 

produtivas e a promoção da educação ambiental.

Recursos Hídricos do RS, em evento realizado em Porto Alegre. Foram 

apresentados pelo governo do estado dois projetos piloto, para as 

bacias dos rios Sinos e Gravataí.
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Acesso em: 08 set. 2020.
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Em 1999, foi instalada na Região Metropolitana de Porto Alegre uma 

rede automática de monitoramento da qualidade do ar. O sistema foi 

financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento como 

componente do ‘Programa para o Desenvolvimento Ecologicamente 

Sustentável e Socialmente Justo na Região Hidrográfica do Guaíba’ 

(PróGuaíba) e operado pela Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(FEPAM). O objetivo era avaliar os níveis de poluição para tornar a FEPAM 

progressivamente capaz de fazer previsões, informar o público e 

implantar um plano metropolitano de gestão da qualidade do ar.

Após uma década de crescimento da indústria, como também do 

tráfego automobilístico, do transporte de cargas e do desenvolvimento 

urbano, a situação da qualidade do ar agravou-se na Região 

Metropolitana e a rede enfrentava problemas de funcionamento, tendo 

sido encerrada em 2010. A FEPAM buscou apoio para analisar as causas 

desse insucesso e promover a implantação de uma nova política de 

monitoramento da qualidade do ar.

4.2.1 Inventário Estadual de Emissões

de Gases de Efeito Estufa4 .2
POLÍTICAS PÚBLICAS
ESTADUAIS
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 Em paralelo, em 2007, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Porto 

Alegre estabeleceu uma parceria com o Centro de Ecologia da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foram realizados projetos de 

pesquisa para monitoramento e avaliação dos danos causados por 

poluentes à saúde humana através de plantas indicadoras.

 A realização do Ano do Brasil na França, em 2008, e do Ano da França no 

Brasil, em 2009, favoreceu a aproximação do governo estadual com 

representantes do governo francês. Por ocasião da feira tecnológica 

Salon Pollutec em Lyon, em dezembro de 2008, uma comitiva da FEPAM, 

acompanhada por representantes da empresa gaúcha Engebio, 

negociou com técnicos da Agência do Meio Ambiente e da Gestão de 

Energia (ADEME). Foi solicitado apoio para a implementação de um plano 

de gestão da qualidade do ar no RS, de modo similar aos recém-

elaborados planos climáticos franceses.

O departamento internacional da ADEME apresentou a comitiva da 

FEPAM aos dirigentes da empresa Enviroconsult, reconhecida na França 

pela realização de Planos Regionais da Qualidade do Ar e por realizar 

consultoria técnica no exterior. Em 2009, a Voltalia, empresa francesa 

presente no Brasil que estudava o potencial das energias renováveis em 

vários países, passou a integrar a equipe de consultores a fim de realizar 

um estudo específico sobre as energias renováveis com o objetivo de 

implementar projetos coordenados com o programa de redução das 

emissões de gases de efeito estufa no RS. 

A proposta conjunta foi apresentada ao Ministério das Finanças, da 

Economia e da Indústria da França e recebeu a aprovação da Direção 

Geral do Tesouro para o cofinanciamento do estudo, com o apoio da 

ADEME, resenhado a seguir:

No âmbito do inventário de emissões de GEE do RS foi seguida a 

metodologia preconizada pelo GIEC, em 2006, reconhecida no plano 

internacional e principalmente utilizada no Brasil. Os inventários 

nacionais repousam sobre conceitos que permitem, entre outros, 

garantir uma comparação entre os países e evitar a contagem 

duplicada ou omissões. Para o nível regional foi necessário recorrer a 

algumas adaptações metodológicas, levando em consideração as 

emissões de GEE que são “de responsabilidade” do território e não 

todas as emissões geradas no território. 

Os inventários contêm estimativas para o ano durante o qual as 

emissões na atmosfera (ou as absorções) ocorrem. O ano de 2005 

corresponde ao ano de entrada em vigor do Protocolo de Quioto e foi

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Fepam, 

Enviroconsult, Voltalia, Engebio. Inventário das 

emissões de gases de efeito estufa do Rio 

Grande do Sul – 2005. Porto Alegre: Plano PACE, 

2010.
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 As estimativas de emissão e de absorção de GEE são divididas em 

setores principais, que agrupam os procedimentos e fontes: Energia, 

Processos Industriais e Uso dos Produtos, Agricultura, Exploração 

Florestal e Outros Usos do Solo e Resíduos.

considerado como o ano de referência. No Brasil, vários estados 

realizaram seus inventários de emissões de GEE utilizando como ano 

base 2005. Assim, este é o ano como referência para o primeiro 

inventário das emissões de GEE do RS.

Em 2005, as emissões do setor da agropecuária no estado totalizaram 

67,8% das emissões no estado. A pecuária, particularmente a fermenta-

ção entérica e as dejeções dos bovinos representam uma parte muito 

importante das emissões de GEE do setor. A lavoura do arroz irrigado 

contribui de forma significativa para emissão do metano (CH4) pela 

fermentação anaeróbica da matéria orgânica e utilização de fertilizantes 

nitrogenados. As cinco maiores emissões desse setor:

Fermentação entérica gado: 47,1%

Animais em pastagens: 20,2%

Cultivo de arroz: 15,8%

Uso de fertilizantes nitrogenados: 5,6%

Uso de dejetos animais como fertilizante: 4,2%

As emissões ligadas ao consumo energético da pecuária, integram as 

fontes de aquecimento, de ventilação, de alimentação e de alguns usos 

específicos, como a ordenha, necessitam da utilização de energia nos 

currais ou nas estufas. As máquinas agrícolas, indispensáveis para as 

produções vegetais, consomem também óleo combustível.

Os principais resultados do Inventário GEE do RS para o ano 2005 são os 

seguintes:

O CH4 é o gás de efeito estufa cujas quantidades emitidas são as mais 

importantes, na medida em que ele representa 46% das emissões 

totais.

As emissões totais de GEE foram de 58.727.006 teqCO2 em 2005, sem 

contar as absorções das florestas plantadas de pinho e de eucalipto e ao 

desmatamento da Mata Atlântica.

O setor da agropecuária é o principal contribuinte das emissões de CH4, 

totalizando cerca de 93% das emissões totais. Nesse setor, a 

fermentação entérica dos rebanhos de ruminantes e as dejeções 

associadas representam 70% das emissões totais.

A agropecuária é, de longe, o setor mais emissor no RS, com 67,8% das 

emissões associadas, seguido pelo setor da energia com 27,2%. Os 

setores industriais e resíduos têm contribuições muito menores. A 

pecuária contribui com 33,4% das emissões, enquanto a agricultura 

contribui com 34,4% das emissões.
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As emissões de CO2 ligadas à combustão da biomassa (madeira) para 

fins energéticos foram de 9.603.312 teqCO2. Essas emissões não 

foram integradas no inventário do estado, na medida em que o CO2 

emitido na combustão corresponde ao CO2 absorvido durante a fase de 

crescimento da biomassa.

No setor Energia, o transporte representa cerca de 63% das emissões 

totais, seguido pela Indústria com cerca de 19% das emissões.

As emissões do setor Resíduos representam 6,4% das emissões de 

CH4, sendo a disposição dos resíduos sólidos urbanos responsáveis 

por 42% das emissões do setor.

As emissões per capita do RS, considerando que a população gaúcha 

era de 10,4 milhões de habitantes em 2005, são de 5,60 teqCO2 por 

habitante. Para informação, no Brasil, as emissões per capita são 

estimadas em 5,06 teqCO2 por habitante (sem levar em consideração 

as emissões ligadas ao desmatamento e mudanças no uso do solo).

INSTITUTO SAÚDE E SUSTENTABILIDADE. Análise do monitoramento de 

qualidade do ar no Brasil. São Paulo (SP): Comunicação Saúde e 

Sustentabilidade, 2019.
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PINHEIRO, Gláuber (coord.). Projetos de monitoramento da qualidade do ar 

em Porto Alegre. Porto Alegre: Secretaria do Meio Ambiente, 2013.

REFERÊNCIAS

4.2.2 Plano Ar, Clima e Energia

O Plano Clima, Ar e Energia (PACE) é fruto de um convênio de cooperação 

que teve início, em março de 2010, com duração de dezesseis meses. O 

parceiro do convênio foi a Fundação Estadual de Proteção Ambiental 

(FEPAM), vinculada à Secretaria Estadual do Meio Ambiente (SEMA). O 

objetivo do projeto foi auxiliar a FEPAM na elaboração de uma estratégia 

territorial integrada de gestão da qualidade do ar e redução da emissão 

de gases de efeito estufa no RS.
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Conduzido por uma equipe de consultores, o projeto foi cofinanciado 

pelo governo francês (MINEFE/DGPTE), pela Agência do Meio Ambiente 

e da Gestão da Energia (ADEME) e pela FEPAM. Interagiu com a equipe do 

Plano de Controle de Poluição Veicular de Porto Alegre que trabalhava 

sobre a questão da poluição veicular paralelamente à elaboração do 

PACE. Assim, o projeto se inseria num contexto particularmente 

dinâmico e propôs a transposição para o RS do novo marco regulatório 

francês do Grenelle de l’Environnement. O projeto foi composto por 

quatro etapas: 

Essas etapas ocorreram em duas fases: uma fase de diagnóstico, que se 

estendeu de março a setembro de 2010, e uma fase de elaboração de 

cenários e um plano estratégico no âmbito do PACE, que se realizou no 

período de outubro de 2010 a junho de 2011. A integração das questões

um Plano de Gestão da Qualidade do Ar;

um Plano do Clima e da Energia Territorial;

a integração desses planos no PACE e nas políticas públicas de 

desenvolvimento do RS e do Brasil;

um Plano de Informação e Concertação com a opinião pública.

relativas ao clima, ao ar e à energia foi inovadora na América Latina, e 

posteriormente foi replicado em parceria da ADEME com o governo de 

Minas Gerais, resenhado a seguir:

Em curto prazo, a poluição atmosférica pode causar sintomas ou 

doenças que afetam as vias respiratórias e agravam os problemas 

respiratórios preexistentes ou reduzem a capacidade respiratória de 

crianças. É também um fator de risco de ocorrência de patologias 

cardiovasculares agudas.

A poluição atmosférica é, acima de tudo, um problema de saúde pública. 

Seu impacto sanitário em termos humanos e econômicos é muito 

grande. A particularidade da poluição do ar está no fato de que os 

cidadãos não podem evitar sua exposição ao ar. A inalação de poluentes 

presentes no ar que respiramos é, portanto, a via direta de exposição. 

No entanto, a exposição aos poluentes emitidos na atmosfera também 

pode ocorrer de maneira indireta, por ingestão (poluentes que se 

depositam no solo e contaminação da cadeia alimentar) ou por contato 

cutâneo.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Fepam, 

Enviroconsult, Voltalia, Engebio. Relatório final. 

Porto Alegre (RS): Plano Ar, Clima e Energia 

(PACE). jun. 2011.
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Devido ao transporte de longa distância dos poluentes pelo vento, os 

ecossistemas e a agropecuária são afetados, mesmo que estejam 

remotos às fontes de poluição. Os depósitos atmosféricos englobam 

depósitos secos (aerossóis e/ou gases), depósitos úmidos (chuva) e 

depósitos ocultos (gotículas de nuvem, neblina, orvalho, geada). A 

chuva ácida, em particular, afeta lagos, cursos d’água, florestas, o solo e 

as populações de peixes e de animais a milhares de quilômetros da 

fonte.

Poluentes atmosféricos, tanto os considerados de efeito na saúde 

pública local, como gases de ônibus e caminhões, como os gases de 

efeito estufa que se expandem por toda atmosfera, são em grande 

parte oriundos da mesma fonte: a combustão de energia fóssil 

(petróleo, carvão mineral, gás natural). Toda estratégia que vise à 

redução do uso de combustíveis fósseis proporcionará cobenefícios 

substanciais em ambas dimensões. 

Percebe-se, assim, que o problema da energia está no centro das 

preocupações e soluções ambientais. Considerar de forma integrada as 

dimensões do clima e da qualidade do ar em programas que tenham por 

objetivo desenvolver a agricultura, preservar ou repovoar os meios 

naturais pode contribuir para a racionalização dos custos e para a 

obtenção de ganhos em múltiplas dimensões.

O controle da poluição por veículos automotores sempre foi um desafio 

que o RS deve enfrentar. O PROCONVE federal veio acompanhado por 

resoluções que permitiram enquadrar progressivamente a poluição por 

veículos automotores. Resoluções de 1994 e 1995, do CONAMA 

preveem a implantação do Plano de Controle da Poluição por Veículos 

Automotores (PCVP) pelos órgãos ambientais locais, com o propósito 

de enquadrar os programas de manutenção/inspeção dos veículos. Foi 

dentro desse contexto que o RS elaborou, em 2010, seu próprio PCPV, 

tornando-se um dos estados mais avançados do Brasil nessa matéria.

O Plano Plurianual (PPA) do RS é o mais importante instrumento de 

política pública a ser considerado pelo PACE. Enquanto ferramenta legal 

de planejamento dos gastos e dos programas do governo estadual, ele 

constitui o repertório das ações que serão efetivamente implemen-

tadas no estado nos diferentes setores de interesse do PACE. É, 

portanto, fundamental que o PACE contribua com sua visão 

ambiental/desenvolvimento sustentável nas ações do PPA estadual do 

RS. A primeira fase de elaboração do PACE consistiu em realizar um 

levantamento relativo aos seguintes temas:

Balanço Energético;

Potencial de desenvolvimento de energias renováveis;

Qualidade do ar;

Vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas.

Emissões de GEE e poluições atmosféricas;
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Os resultados desse trabalho de diagnóstico foram apresentados, em 

setembro de 2010, em audiência pública em Porto Alegre. Os mesmos 

resultados também foram detalhadamente apresentados num relatório 

entregue à presidência da FEPAM e colocados à disposição dos técnicos 

da instituição.

As perspectivas de desenvolvimento do território apresentadas no 

diagnóstico, ou seja, um aumento do consumo de energia em todos os 

setores, um crescimento da produção industrial e agrícola, com um 

desenvolvimento sistemático de sistemas de tratamento e disposição 

final dos resíduos e dos esgotos sanitários entre outros serão 

traduzidos por um aumento das emissões de GEE e um reforço dos 

problemas de poluição atmosférica no RS. A estimativa prevê a 

tendência de aumento das emissões de GEE no RS para 2020, uma alta 

de 31% em relação a 2005.

O PACE tem como objetivo propor orientações e ações estratégicas que 

permitam um desenvolvimento sustentável do território gaúcho, 

buscando atenuar principalmente as questões das energias fósseis, do 

impacto sanitário e dos setores. Trata-se de uma iniciativa de planeja-

mento transversal que se insere em um contexto dinâmico de planos de 

desenvolvimento do território, e que pretende ser complementar a 

outros planos de produção e consumo sobre a poluição atmosférica e 

suas consequências das mudanças climáticas.

As orientações estruturantes estão organizadas em quatro eixos de 

trabalho complementares e necessários para o planejamento de um 

desenvolvimento sustentável do RS. Essas dimensões são 

transversais a todos os setores econômicos e são a seguir:

1.1 Conhecer melhor os efeitos da poluição atmosférica no RS;

Dimensão 1: Conhecer, observar e pesquisar

1.4 Realizar projetos piloto:

2.2 Criar um grupo de trabalho sobre clima no âmbito da FEPAM;

1.2 Conhecer melhor os impactos da mudança do clima no RS;

1.3 Compreender os obstáculos relativos às mudanças de 

comportamento;

1.5 Desenvolver ações e projetos transversais entre as regiões do 

estado.

 

Dimensão 2: Antecipar, integrar e coordenar 

2.1 Estabelecer um comitê técnico do ar, do clima e da energia no 

Fórum Gaúcho sobre Mudanças Climáticas;

2.3 Captar financiamentos para fomentar ações integradas do Plano 

PACE.
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Dimensão 4: Monitorar e avaliar

3.2 Informar e sensibilizar os gestores públicos municipais;

3.3 Informar, sensibilizar e capacitar a comunidade escolar;

4.1 Reestruturar, harmonizar e perenizar a rede metropolitana de 

medição da qualidade do ar;

4.2 Estruturar, consolidar e integrar os bancos de dados ambientais 

do estado;

3.5 Informar, sensibilizar e capacitar os profissionais da 

agropecuária.

Dimensão 3: Informar, sensibilizar e capacitar

3.1 Informar e sensibilizar a opinião pública;

3.4 Informar, sensibilizar e capacitar os gestores empresariais;

4.3 Publicar o inventário gaúcho de emissões de gases de efeito 

estufa.

4.2.3 Guia Ar, Clima e Energia

para municípios

Foram diversos os resultados desse projeto, centrado em uma 

estratégia territorial integrada de gestão da qualidade do ar e redução 

das emissões de gases de efeito estufa no RS. Entre esses, o Plano de 

Comunicação e de Sensibilização da sociedade gaúcha, que 

fomentou a elaboração do guia para gestores municipais, publicado 

em 2013, em cooperação com a Federação das Associações de 

Municípios do RS (FAMURS) resenhado a seguir:

A SEMA solicitou cooperação ao Governo da França para identificar 

metodologia para lidar com a poluição atmosférica da Região 

Metropolitana de Porto Alegre. Foi firmado projeto de cooperação 

técnica com a Agência Francesa do Meio Ambiente e da Gestão de 

Energia (ADEME), entre 2010 e 2013. O projeto estava baseado na 

experiência francesa, onde a ADEME foi responsável por coordenar a 

elaboração de mais de 500 planos municipais de redução das 

emissões. 
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Parte 1 - Qualidade do ar, mudanças climáticas e energia

A problemática das mudanças climáticas é uma preocupação 

recente, porém, ganhou rapidamente amplitude internacional e as 

respostas locais para esse novo desafio se multiplicam. O fenômeno 

de urbanização das últimas décadas multiplica as fontes de emissões 

de poluentes: a deterioração generalizada da qualidade do ar tem 

graves impactos sobre a saúde das populações, tais como 

complicações respiratórias e cardíacas. Por conseguinte, a poluição 

atmosférica é antes de tudo um desafio de saúde pública. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que a poluição 

atmosférica em meio urbano é responsável por 1,3 milhão de mortes 

no mundo por ano. Além disso, a poluição atmosférica provoca

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria do Meio 

Ambiente (SEMA). Guia de boas práticas 

ambientais para os municípios do Rio Grande 

do Sul:  as ações possíveis para reduzir a 

poluição do ar e mitigar as mudanças climáticas 

no meu município. Porto Alegre: CORAG, 2013.

perturbações no funcionamento dos ecossistemas e na produtividade 

agrícola, inclusive quando estão longes das principais fontes de 

emissões, como a Região Metropolitana de Porto Alegre.

Alterações climáticas vêm sendo observadas no RS ao longo dos 

últimos cem anos. Os pesquisadores preveem que esses impactos 

serão intensificados:

O RS é um dos estados brasileiros mais afetados pelas mudanças 

climáticas, com 348 desastres naturais registrados entre 2008 e 2013.

Aumento das temperaturas entre 1°C e 4°C, até o ano 2100 e 

redução do número de dias de frio intenso;

Aumento das precipitações verificado desde 1960; com 

elevação prevista entre 5% e 10%, até o ano 2050;

Aumento dos eventos climáticos de caráter extremo, da 

ocorrência de chuva intensa e do número de dias secos 

consecutivos, verificados desde 1950, intensificação no futuro;

Aumento da vazão dos cursos d’água de 20% a 40%, entre 1970 

e 2000, e aumento previsto de 30% a 40%, entre 2041 e 2060;

Aumento do nível do mar de 4mm/ano nos últimos 50 anos.
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Na esfera das atribuições municipais, as decisões e ações têm impactos 

sobre o aumento ou a redução do efeito estufa e da poluição 

atmosférica. Grande parte dos gases de efeito estufa e dos poluentes 

atmosféricos são emitidos pelas cidades. Atividades sob a 

responsabilidade da prefeitura e da câmara são fontes de emissão: é o 

caso da gestão dos recursos hídricos e dos resíduos, da iluminação 

pública, do uso das edificações públicas, da frota municipal etc. Estima-

se que em uma cidade média, a administração pública seja responsável 

por aproximadamente 10% das emissões totais da cidade.

Parte 2 - Ações possíveis no município

O município deve, em primeiro lugar, organizar-se internamente a fim 

de que as variáveis Ar-Clima-Energia sejam levadas em conta no Plano 

Diretor e no Plano Plurianual, e isso de modo transversal, ou seja, não 

somente no departamento ambiental,  mas no conjunto da 

administração municipal. Trata-se de introduzir uma cultura “Ar-Clima-

Energia” nas decisões locais e setoriais, adaptada ao tamanho e aos 

meios do município. 

A primeira etapa dessa cultura a ser colocada em prática é o 

fortalecimento das capacidades da administração municipal em relação 

a essas questões, a fim de acompanhar os diferentes setores na adoção

de boas práticas. A prefeitura perceberá então que as possibilidades de 

alavancagem de ações focadas na poluição atmosférica são numerosas. 

As ações pertinentes são transversais e podem facilmente ser 

integradas às políticas setoriais, trazendo amplos benefícios 

econômicos e sociais.

Recomendação 2 - O município organiza o transporte e o urbanismo. 

Favorecer e promover a utilização de meios de transporte

menos poluentes. 

Planejar a cidade para reduzir os deslocamentos motorizados.

Recomendação 1 - O município se capacita, se informa e se planeja. 

Criar, na estrutura administrativa da prefeitura, um corpo técnico 

qualificado nas questões de ar-clima-energia. 

Desenvolver os conhecimentos sobre a poluição atmosférica em 

todas as instâncias do Executivo e do Legislativo. 

Integrar as soluções para o tema ar-clima-energia nos planos e 

orçamentos municipais. 
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Recomendação 3 - O município orienta a qualidade dos prédios

e das áreas urbanas. 

Recomendação 4 - O município gerencia os resíduos sólidos

e os efluentes. 

Racionalizar e reduzir o consumo energético das edificações. 

Planejar a gestão municipal dos resíduos e dos efluentes para

reduzir as emissões de gases de efeito estufa. 

Reduzir o impacto ambiental além do consumo de energia

nas edificações.

Reduzir as emissões antes da destinação final dos resíduos sólidos. 

Estimular a valorização dos efluentes e dos resíduos sólidos.

Recomendação 5 - O município apoia uma agropecuária de

baixo carbono.

Recomendação 6 - O município contribui para redução das

emissões nas atividades industriais e de serviços. 

Conhecer as vulnerabilidades da agropecuária à mudança do clima. 

Estimular as boas práticas de eficiência energética nas atividades

industriais. 

O município contribui para a redução das emissões nas atividades

industriais.

Controlar as emissões de poluentes atmosféricos e de gases de

efeito estufa das atividades industriais.

Divulgar as técnicas de baixo carbono na agropecuária. 

Estimular a boa gestão energética nas áreas produtivas.
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Recomendação 7 - O município valoriza a biodiversidade

e os ecossistemas locais. 

Conhecer as vulnerabilidades dos ecossistemas à mudança do clima.

 Preservar e recompor a cobertura vegetal do município. 

Otimizar a gestão da biodiversidade e dos espaços naturais.

Parte 3 - Experiências locais: inciativas de boas práticas no RS

A prefeitura de Porto Alegre estabeleceu, em 2009, o Centro de 

Referência sobre Energias Renováveis e Eficiência Energética (CRER-

POA), dentro da Secretaria Municipal do Meio Ambiente. O centro é 

fruto de um convênio assinado entre o município e a Rede Elo 

(Comunidades-Modelo em Energias Renováveis Locais) e é um projeto 

que faz parte da Campanha Cidades para a Proteção do Clima, iniciada 

em 2005 pelo ICLEI – Governos Locais para Sustentabilidade, para criar 

um elo entre governos locais com os objetivos:

Educação: ampliar e difundir os conhecimentos sobre energias 

renováveis e eficiência energética;

Políticas públicas: promover a elaboração de políticas públicas que 

incentivem e/ou instituam a utilização dessas tecnologias;

Projetos de aplicação: implementar projetos que utilizem 

tecnologias de energias renováveis e eficiência energética.

São Leopoldo publicou, em 2012, seu Plano Municipal de Gestão 

Ambiental (PLANGEA). O Plano contém sete programas, dentre os 

quais o Programa Municipal de Mudanças Climáticas. A preocupação 

sobre a questão do clima emergiu no Município em 2005, com a 

elaboração da Agenda 21 Escolar. Em junho de 2007, São Leopoldo 

publicou o protocolo de compromisso da prefeitura no combate ao 

aquecimento global. A proposta já previu ações específicas, tais como a 

Campanha Municipal de Arborização; o Programa da Coleta Seletiva 

Compartilhada; uma Unidade de Compostagem de Resíduos 

Orgânicos; campanhas educativas sobre o transporte sustentável; a 

ampliação das formas alternativas de transporte, especialmente as 

ciclovias; a criação do Fórum Municipal da Agenda 21; e Combate ao
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A elaboração do Balanço Ambiental do Município até dezembro 

de 2014, incorporando seus inventários de Emissões;

A elaboração do Relatório Municipal de Qualidade Ambiental 

até dezembro de 2014 (integrando, entre outros, dados sobre 

recursos hídricos, resíduos, saneamento e emissões de 

poluentes atmosféricos).

Aquecimento Global. Em 2008, em conformidade com as Resoluções 

da Conferência Municipal de Meio Ambiente, ficou definido incorporar 

a questão das mudanças climáticas na revisão do PLANGEA. O 

Programa de Mudanças Climáticas possui duas metas principais:

Essas duas metas específicas contribuirão para o cumprimento da 

meta estratégica do PLANGEA, ou seja: no mínimo 30% do território 

municipal com cobertura vegetal distribuídas em matas ciliares, 

parques ambientais, praças e arborização urbana até 2020. O plano 

municipal de arborização urbana deve totalizar 15 mil mudas até 2016. 

A partir de 2014, um orçamento anual fixo estará previsto para a 

implementação dos planos de ação definidos nos relatórios. O 

financiamento dessas ações é oriundo do orçamento municipal e do 

Fundo Municipal do Meio Ambiente.

O Município de Nova Hartz publicou em agosto de 2010 seu Estatuto do 

Pedestre. Essa lei estabelece direitos e deveres dos pedestres na 

cidade. O projeto de lei foi apresentado pela primeira vez em 2007 como 

proposta sugestiva. Um grupo de discussão foi criado com membros da 

Câmara de Vereadores e do governo e com profissionais liberais, 

particularmente técnicos, engenheiros e arquitetos que já tinham 

participado da elaboração do Plano Diretor municipal. A secretaria de 

mobilidade urbana participou intensivamente da discussão. Uma 

proposta definitiva foi apresentada em 2010, aprovada e sancionada 

pelo prefeito. O Estatuto do Pedestre estabelece uma série de diretrizes 

referentes ao urbanismo municipal que fomentam a circulação e a 

mobilidade dos habitantes na cidade. A lei ressalta, principalmente, a 

necessidade da qualidade das calçadas, as proteções nas paradas de 

ônibus, a segurança e qualidade das faixas e dos espaços de travessia, a 

iluminação pública favorável aos pedestres e ao transporte público, a 

implementação de faixas de pedestre e de ciclovias reservadas e, 

finalmente, a prioridade do pedestre sobre os demais meios de 

transporte. A lei indica, também, que o município deverá estimular a 

política de incentivos à instalação de bicicletários e estacionamentos 

próprios às motocicletas.
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Visando oferecer incentivos econômicos para adaptação climática 

pelos produtores rurais foi desenvolvido pelo Ministério da Agricultura e 

Pecuária (MAPA) o Programa Agricultura de Baixo Carbono (ABC), uma 

linha de crédito lançada no Plano Safra 2010/2011. De acordo com o 

MAPA, estima-se que serão necessários cerca de R$ 200 bilhões para 

alcançar os objetivos do Plano ABC até 2020.

Pela importância do compromisso assumido internacionalmente a 

Fundação Getúlio Vargas obteve recursos para criar, em 2013, o 

Observatório ABC. Através do site do observatório é possível acessar 

informações sobre a execução do Plano ABC, bem como as 

recomendações para sua atualização.

Para efetivar o programa no RS, em janeiro de 2012, a Secretaria 

Estadual de Agricultura, Pecuária e Irrigação criou o Comitê Gestor 

Estadual (CGE) do Plano ABC do RS. Técnicos do SEBRAE realizaram 

palestras sobre o Plano ABC em diversas cidades e o lançamento oficial 

do programa ocorreu na EXPOINTER em agosto do mesmo ano.

Pelo Decreto nº 50.590, de 26/08/13, foi instituído o Plano Setorial de 

uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura (Plano 

ABC/RS), com o objetivo de promover a redução das emissões de gases

4.2.4 Política Estadual de Agricultura

de Baixo Carbono

de efeito estufa na agropecuária gaúcha como estratégia de mitigação 

e adaptação do setor à mudança do clima, até dezembro de 2020. O 

CGE passou a reunir-se mensalmente, contando na sua fase inicial com 

presença de mais de 1.500 pessoas, entre técnicos e produtores. 

O Plano ABC/RS elenca como causas diretas de gases de efeito estufa:

Como alternativas tecnológicas de mitigação, o plano reproduz os sete 

programas do Plano Nacional ABC, com metas registradas no .Quadro 2

Manejo inadequado de fertilizantes;

Manejo inadequado dos sistemas de cultivo.

Manejo inadequado dos solos;

Manejo inadequado dos dejetos animais;

Manejo inadequado de pastagens
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Ações nas propriedades Meta 2020

500.000 hectares

600.000 hectares

1.000.000 hectares

4.000 hectares

300.000 hectares

3.500 hectares

Meta 2020

40 estações

45 publicações

30 unidades

900 unidades

Meta 2020

9.500 pessoas

7.500 pessoas

3.000 pessoas

Recuperação de pastagens

Integração lavoura e florestas plantadas

Expansão do sistema de plantio direto

Adubação verde para fixar nitrogênio

Expansão de florestas plantadas

Produção de sementes de forrageiras nativas

Ações pelo setor público

Instalar estações meteorológicas

Artigos e folhetos sobre manejo de pastagem

Instalar unidades técnicas de difusão

Instalar unidades demonstrativas

Ações de capacitação

Capacitar técnicos e produtores em manejo de 
pastagem

Capacitar técnicos e produtores em plantio 
direto

Capacitar técnicos e produtores em florestas 
plantadas

Fonte: RS (2016)

Fonte: adaptado de OBSERVATÓRIO ABC (2017)

Quadro 2 - Metas do Plano ABC/RS (2013-2020)
Os recursos têm origem no BNDES, os agentes financeiros são o Banco 

do Brasil e o Banrisul. O produtor pode financiar até 100% do 

orçamento do projeto, observando o limite de até R$ 2,2 milhões por 

cliente, por ano-safra. Nos financiamentos para implantação de 

florestas, o limite pode ser elevado para R$ 3 milhões, ou até R$ 5 

milhões, dependendo dos módulos fiscais. 

A taxa de juros é de 5,5% a.a. Para produtores que se enquadram no 

Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor – Pronamp, os juros são 

de 5,0% a.a. O prazo de amortização é de 10 anos, com carência de até 5 

anos. Para florestas plantadas o prazo pode ser estendido até 15 anos, 

com até 8 anos de carência.

Nos primeiros cinco anos de execução, os contratos de financiamento 

firmados por produtores gaúchos são apresentados no .Quadro 3

ANO-SAFRA FINANCIAMENTOS CONTRATOS

577

1.005

825

1.312

286

2011/12

2012/13

2013/14

2014/15

2015/16

R$ 171.394.903,00

R$ 228.155.342,00

R$ 136.583.371,00

R$ 217.577.291,00

R$ 85.352.103,00

Quadro 3 - Resultados obtidos pelo Plano ABC RS (2012 a 2016)
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Nos primeiros cinco anos de funcionamento do Plano ABC no RS, foram 

firmados 4.005 contratos de financiamento, totalizando investimento 

de R$ 893 milhões. Entre as prioridades para utilização dos 

financiamentos constam: 

Esse plano pretende estabelecer o papel que o RS toma para si na busca 

de soluções para os cenários de mudanças climáticas e contribuir para a 

sustentabilidade das atividades produtivas. Com base em abordagem 

integrada, com atuação ampla e alinhada com o plano nacional, 

pretende-se indicar práticas e tecnologias consideradas de baixa 

emissão carbono, capazes de reduzir custos de produção, incentivar a 

diversificação das atividades e reduzir riscos, aumentando, dessa 

forma, a lucratividade dos sistemas e a qualidade de vida das pessoas 

neles implicadas.

Em consonância com o plano nacional, o objetivo superior do Plano 

ABC - RS é garantir o aperfeiçoamento contínuo e sustentado das 

práticas de manejo que reduzam as emissões dos GEE e que, 

adicionalmente, aumentem a fixação atmosférica de CO2 no solo e na 

vegetação.

Recuperação de pastagens (783 contratos);1

2 Sistema de plantio direto (222 contratos);

3 Integração pastagem-lavoura-floresta (204 contratos).

1. Implementação de tecnologias sustentáveis para manejo de 

pastagens;

2. Implementação de tecnologias sustentáveis para sistemas 

Integração Lavoura e Pecuária, Integração Lavoura Pecuária e 

Florestas e Sistemas Agroflorestais;

3. Estabelecimento e condução de sistema plantio direto;

4. Ampliação e diversificação de espécies para fixação biológica de 

nitrogênio;

5. Ampliação da área e diversificação de florestas plantadas;

6. Melhoria do tratamento e do aproveitamento de dejetos animais;

7. Ampliação de pesquisa e difusão de tecnologias para adaptação às 

mudanças climáticas.
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4.2.5 Projeto de pesquisa Mais Água

Contaminação da água de escoamento superficial, em razão do 

transporte de agroquímicos, metais pesados, nutrientes e sedimentos, 

pode ser avaliada como resultante das falhas na adoção do plantio 

direto. A qualidade do ar é outro fator prejudicado por essas falhas, pois 

o baixo aporte de resíduos vegetais ao solo resulta em baixa 

capacidade do solo em reter CO2 atmosférico e aumento da emissão de 

outros gases de efeito estufa, como o óxido nitroso.

Coordenado pela Fundação Estadual de Pesquisa Agropecuária 

(Fepagro), o projeto Mais Água representa um consórcio de pesquisa 

que envolveu mais de 100 pesquisadores de seis instituições: 

Universidade Federal de Santa Maria; Universidade Feevale; 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Estadual do 

Rio Grande do Sul; Embrapa – Trigo; Fundação Estadual de Ciência e 

Tecnologia.

O escopo do projeto era multidisciplinar e teve como objetivo gerar 

modelos e recomendações técnicas para ampliar a capacidade de 

armazenamento de água no solo e sua disponibilidade às plantas, em 

lavouras mecanizadas, especialmente no Planalto Médio. Visava 

contribuir para a melhoria da qualidade da água superficial e do lençol

OBSERVATÓRIO ABC. Análise dos recursos do Programa ABC safra 2016/17.

Relatório completo. São Paulo: FGV EASP, 2017.

RIO GRANDE DO SUL. Secretaria da Agricultura, Pecuária e Irrigação. 

Plano estadual de mitigação/adaptação às mudanças climáticas 

visando a consolidação de uma agricultura de baixa emissão de 

carbono. Porto Alegre: Plano ABC-RS, ago. 2016.
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freático. As pesquisas englobaram manejo do solo, manejo de resíduos 

animais, monitoramento das condições meteorológicas, bem como, 

análise do impacto socioeconômico dessas recomendações, 

principalmente com relação ao incremento na produtividade agrícola, 

com subprojetos coordenados por diferentes instituições:

Apresentado pela Fepagro para edital da Financiadora de Estudos e 

Projetos (Finep), o projeto Mais Água foi iniciado em 2012, com 

liberação de R$ 6,79 milhões pela Finep e R$ 4,52 milhões de 

contrapartida do governo estadual, totalizando R$ 11,3 milhões por 

cinco anos (2012-2017).

Fepagro: melhoria da qualidade do solo e da água por sistemas de 

produção de grãos sob plantio direto;

UFSM: monitoramento sedimentológico e qualidade da água em 

áreas manejadas sob plantio direto;

UERGS: políticas públicas e recursos hídricos;

FEEVALE: monitoramento de qualidade e alternativas para o 

manejo da água na suinocultura.

As pesquisas buscaram indicar as melhores práticas de ocupação, uso 

e manejo do solo nas lavouras de soja e milho, que determinam a 

qualidade e disponibilidade de água, tanto no solo como nos rios. 

Destacam-se:

Identificar e transferir tecnologias que aumentem a infiltração e 

retenção de água no solo e reduzam o escoamento superficial, 

minimizem o fluxo de poluentes aos corpos d’água com 

melhorias na qualidade da água;

Desenvolver modelos matemáticos de infiltração e 

armazenamento de água no solo, de geração de escoamento 

superficial e de transferência de poluentes para corpos d’água;

Modernização da rede de estações meteorológicas do Centro 

Estadual de Meteorologia;

Diminuir o impacto ambiental gerado pela suinocultura sobre os 

corpos d’água, através da implementação de boas práticas de 

manejo.
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Os trabalhos estiveram concentrados na estação experimental da 

Fepagro, no município de Júlio de Castilhos. Ali foram realizados dias de 

campo, palestras e reuniões técnicas, reunindo de 200 a 400 

participantes por evento, entre extensionistas, produtores e 

estudantes. Foram gerados 10 trabalhos de conclusão de curso, cinco 

dissertações de mestrado e cinco de doutorado. Foram publicados 32 

artigos científicos e oito cartilhas informativas. A Fepagro adquiriu 20 

estações meteorológicas, com sistema de transmissão de dados via 

satélite, instalados a partir de 2016, além de diversos equipamentos de 

coleta de dados em campo e análise em laboratório. O projeto Mais 

Água foi premiado na EXPOINTER, na edição 2014, do Prêmio O Futuro 

da Terra. 
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Projeto Mais Água. Porto Alegre: Folheto informativo, [2015].
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disponibilidade e a melhoria da qualidade da água. Porto Alegre: 
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4.2.6 Política Estadual de Irrigação

S e g u n d o  o  C e n s o  A g r o p e c u á r i o  d e  2 0 0 6 ,  d o s  4 3 0  m i l 

estabelecimentos agrícolas existentes no RS, apenas 27 mil utilizavam 

algum tipo de irrigação. Dentre os sistemas de irrigação mais usados 

destaca-se o sistema por superfície (inundação), que é adotado em 16 

mil estabelecimentos rurais, predominantemente em lavouras de 

arroz. Esse tipo de irrigação ocupa 1,1 milhão de hectares no RS e 

encontra-se estabilizado. Em 2006, as áreas com pivô central 

correspondiam a 75 mil hectares, aspersão convencional com 30 mil 

hectares e irrigação localizada 5 mil hectares.

A deficiência hídrica no RS ocorre principalmente nos meses de 

dezembro a março, os meses de intensa produção agropecuária, 

enquanto os excedentes ocorrem nos meses de maio a outubro, 

quando se demanda pouca água para irrigação. Logo, faz-se necessário 

armazenar a água das chuvas em tal período para que seja utilizada nos 

meses em que ocorre déficit hídrico.

Em 2007, foi criada a Secretaria Extraordinária da Irrigação e Usos 

Múltiplos da Água. No ano seguinte foi criado o Programa Estadual de 

Irrigação - Pró-Irrigação/RS, com estimativa de construir 8 mil 

microaçudes e cisternas para armazenamento de água nas
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A barragem Taquarembó, localizada no município de Dom Pedrito, deve 

possibilitar a irrigação de 13 mil hectares de várzeas, beneficiando os 

municípios de Dom Pedrito, Rosário do Sul e Lavras do Sul. A 

construção iniciou em 2009, mas teve as obras paralisadas em 2011. A 

negociação do governo estadual com o Ministério da Integração 

Nacional, em 2015, prevê recursos para conclusão das obras. A 

barragem do rio São Sepé encontra-se em fase de licenciamento, 

sendo orçada em R$ 408 milhões no PAC2, com potencial para irrigar 18 

mil hectares.

No mesmo período foi iniciado o programa ‘Irrigação é a Solução’, 

prevendo a construção de três barragens: Arroio Jaguari, Taquarembó 

e São Sepé, na Região Sul. Localizada na bacia do rio Santa Maria, a 

barragem Arroio Jaguari, na divisa entre os municípios de São Gabriel e 

Lavras do Sul, começou a ser construída, em 2009, com orçamento de 

R$ 102,6 milhões do PAC, mas teve as obras paralisadas em 2012. Em 

2015, o governo estadual firmou convênio com o Ministério da 

Integração Nacional para conclusão das obras. Uma vez concluída, deve 

possibilitar a irrigação de 17 mil hectares de várzeas em Dom Pedrito, 

Rosário do Sul, Lavras do Sul e São Gabriel.

propriedades. O programa previa subsídio de 40% dos custos pelo 

governo estadual e 40% pelas prefeituras, cabendo ao produtor arcar 

com 20% dos custos. Dadas limitações orçamentárias, acabou não 

alcançando toda abrangência, com pouco mais de 1/3 do planejado.

No ano de 2012, o RS foi assolado por uma das mais severas secas em 

60 anos. O estado de emergência foi decretado em 145 municípios e 

1,8 milhões de pessoas foram atingidas direta ou indiretamente. A 

produção agrícola foi duramente penalizada, com perdas estimadas 

em R$ 5,2 bilhões, afetando a base de arrecadação estadual.

No mesmo ano, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Rural, 

Pesca e Cooperativismo (SDR), lançou o programa ‘Irrigando a 

Agricultura Familiar’, com subsídios de até 80% dos custos da 

implantação de microaçudes, cisternas e/ou sistemas de irrigação. 

Também promoveu capacitação de técnicos e de agricultores, 

usuários da água. Chegou a elaborar 1.660 projetos, com área 

potencial de irrigação de 2 mil hectares, mas, igualmente por 

limitações orçamentárias, acabou encerrado.

O governo estadual negociou junto ao Ministério da Integração 

Nacional recurso no valor de R$ 750 mil para custear a elaboração do 

Plano Diretor de Irrigação no Contexto de Usos Múltiplos da Água para 

o Rio Grande do Sul (PIUMA-RS). A elaboração do plano foi coordenada 

pela Secretaria de Obras Públicas e Irrigação e executado por 

empresas de consultoria. A primeira versão do PIUMA-RS foi lançada 

em Porto Alegre, em dezembro de 2012, sendo apresentada e debatida 

ao longo de janeiro e fevereiro, de 2013, em seminários realizados nas 

cidades de Uruguaiana, Rio Grande, Santo  Ângelo, Santa Maria e 

Osório.
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A lei 14.328 de 23/10/13 instituiu a Política Estadual de Irrigação, o 

Plano Diretor e o Fundo Estadual de Irrigação.

Em um esforço para agilizar os empreendimentos em irrigação, foi 

publicado o Decreto No. 52.931 de 07/03/16 dispondo sobre o 

procedimento de outorga do direito do uso de água e obtenção de 

alvará de obra, bem como procedimentos para acompanhamento de 

segurança de barragens.

No mesmo ano, a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio 

(SEAPA) deu início ao Programa Estadual de Expansão da Agropecuária 

Irrigada ‘Mais Água, Mais Renda’, instituído pela lei 14.244 de 27/05/13. 

Os benefícios do programa são a agilidade no licenciamento ambiental 

e a outorga prévia do uso da água para açudes até 10 hectares e áreas 

irrigadas até 100 hectares; além de subvenção para a implantação e/ou 

ampliação do uso de sistemas de irrigação (açudes e equipamentos 

para irrigação por aspersão ou localizada). 

As demandas para irrigação estavam focadas principalmente na 

cultura do milho, com área de 1,1 milhões hectares semeados ao ano; 

na irrigação de pastagem com potencial de 300 mil hectares para 

produção de leite com cerca de 84 mil produtores; na cultura do feijão, 

que apesar da tendência de redução representa 100 mil hectares 

cultivados ao ano, e na cultura da soja que cobre uma área de mais de 

4,5 milhões hectares. 

Antes do programa Mais Água, Mais Renda, o projeto de irrigação podia 

levar até dois anos no processo de licenciamento ambiental. Após as 

atualizações, a análise ocorre em cerca de 30 dias. Sendo aprovado, o 

projeto recebe uma declaração de enquadramento para acelerar o 

processo de análise e negociação do financiamento com o banco, que 

capta recursos financeiros anualmente no Plano Safra do Governo 

Federal e Estadual.

Em 2012, o RS contava cerca de 100 mil hectares irrigados. Com o 

programa Mais Água, Mais Renda a área irrigada no estado praticamente 

dobrou, sendo 70.245 hectares diretamente por intermédio do 

programa e cerca de 30 mil hectares por indução. O governo estadual 

atribui tamanha relevância ao tema que, em 2015, alterou a 

denominação para Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e 

Irrigação (SEAPI).

Até junho de 2016, foram recebidos 2.882 projetos, a maioria 

elaborados pela Emater-RS, dos quais foram revisados e enquadrados 

2.217. Esses projetos somam área irrigada de 70.245 hectares e 1.825 

açudes. Os 2.217 projetos são enquadrados como 62,3% pequenos 

(menos 15 ha irrigados), 15,7% médios (menos de 60 ha irrigados) e 22% 

grandes (acima de 60 ha irrigados).

Os financiamentos possibilitam aos produtores a compra de 

equipamentos no comércio local, estimulando a ampliação de 

empresas gaúchas, consultorias de engenharia em irrigação e
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representantes de fabricantes de outros estados. A Emater-RS formou 

equipe com 20 especialistas em agricultura irrigada na sede, que 

prestam assessoria aos extensionistas dos escritórios municipais.

Os agricultores familiares, que apresentaram a maioria dos pequenos 

projetos, mantém em média um hectare de pasto irrigado para gado de 

leite. Os projetos estão distribuídos em quase todo o estado, mas as 

três regiões com maior concentração de propriedades participantes 

são Fronteira Noroeste, Missões e Médio Alto Uruguai, territórios 

fortemente atingidos por estiagens.

4.2.7 Política Estadual de Gestão

de Riscos e Desastres

Em meio aos impactos da estiagem histórica de 2012, a Secretaria 

Estadual do Meio Ambiente (SEMA) firmou acordo com a Agência 

Nacional de Águas para estabelecer uma Sala de Situação em Porto 

Alegre. Um espaço que centraliza as informações meteorológicas no 

estado e emite boletins de alerta. Após contratação de uma empresa 

especializada para operação, a Sala de Situação se tornou operacional 

em dezembro de 2015. A nova ferramenta de gestão de riscos foi 

lançada oficialmente durante a EXPOINTER, em 2016.

Também formulado sob impacto da estiagem de 2012, o empréstimo 

externo Programa de Apoio à Retomada do Desenvolvimento 

Econômico e Social do RS (PROREDES-BIRD/RS), projeto de 

financiamento nº. 8155-BR pelo Banco Mundial, buscava contribuir 

para qualificar a gestão de riscos e desastres naturais no estado.

O RS foi o estado que mais apresentou danos e prejuízos econômicos 

pelos desastres naturais, entre 1995 e 2014. Em valores de 2017, as 

perdas foram estimadas em R$ 24,3 milhões, sendo a maior parte na 

agropecuária.

FREITAS, Douglas. “Mais Água, Mais Renda” exemplo que deu certo 

no RS. 29/6/18. Disponível em: https://sistemafaeg.com. Acesso em: 

10 set. 2020.

MACHADO, Raquel. Programa Mais Água, Mais Renda e seus reflexos 
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Com base no PEGRD, o governo estadual investiu R$ 1,6 milhões no 

desenvolvimento do Sistema de Gestão de Riscos de Desastres 

(GRD), lançado em 2019, que integra todos os setores da Defesa Civil 

no estado. Os serviços da Sala de Situação também foram sendo 

qualificados e, desde 2020, o site disponibiliza imagens de satélite 

em tempo real.

Em 2015, a SEMA licitou a contratação de uma empresa especializada 

para formulação da proposta da Política Estadual de Gestão de Risco 

de Desastres Naturais (PEGRD). Os estudos foram realizados, ao 

longo de 2016, e no ano seguinte foi apresentado o relatório final. 

Para a coleta de contribuições na formulação da PEGRD foram 

realizados diversos seminários pelo interior do estado, incluindo 

oficinas de consulta em Santa Maria, Uruguaiana, Caxias, Passo 

Fundo e Pelotas.

GIRARDI, Giovana. Campeão em prejuízos por desastres naturais, o 

RS sofre com secas e cheias. O Estado de São Paulo, São Paulo, 10 

mar. 2017. Disponível em: https://sustentabilidade.estadao.com.br. 

Acesso em: 17 out. 2020.
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milhões em sistema que alerta sobre riscos e desastres. Porto 

Alegre: Comunicação Defesa Civil, 02 abr. 2019. Disponível em: 
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4.2.8 Financiamentos externos

A Companhia Estadual de Distribuição de Energia Elétrica (CEEE-D) 

acessou financiamento do fundo para adequação econômica a baixo 

carbono da Agência de Desenvolvimento da França (AFD). Com início 

em 2012, o período de execução foi até 2018, no valor de USD 146 

milhões.

Além disso, foram previstos a construção/reabilitação de 24 

subestações da rede elétrica, bem com instalação de 47 km de novas 

linhas em áreas rurais. Adicionalmente, foram alocados recursos para 

atualização do sistema de gestão interna da empresa. O pagamento do 

empréstimo é feito em parcelas semestrais, sendo a taxa de juros atual 

da AFD de 4,8% ao ano. O prazo do financiamento se estende até 2036.

O financiamento buscou adequar operações da CEEE para evitar a 

emissão de GEE estimadas em 15 mil tCO2. Foi prevista a reabilitação 

de três das mais antigas centrais hidrelétricas do estado:

Ijuizinho (município de Entre-Ijuis) com 1MW;

Itaúba (município de Pinhal Grande) com 500MW.

Passo Real (município de Salto do Jacuí) com 158MW; e

Ainda em 2012, a CEEE-GT teve aprovada a contrapartida, um 

fi n a n c i a m e n to  n o  va l o r  d e  U S D  8 8 , 7  m i l h õ e s  p e l o  B a n co 

Interamericano de Desenvolvimento. Os recursos foram previstos 

para o projeto Pró-Energia RS, ampliando a capacidade de geração e 

distribuição de energia elétrica de fontes renováveis.

 O projeto de financiamento BR-L 1303 previa a modernização das 

centrais hidrelétricas de Itaúba e Passo Real, localizadas no Rio Jacuí. 

Ainda a ampliação da capacidade de geração de 1 MW para 15 MW na 

PCH Ijuizinho, em vista à expansão do consumo na Copa do Mundo 

2014 e o generalizado aumento de consumo no verão no RS. O período 

de amortização é de 25 anos.

Face à seca histórica no verão 2012, que ocasionou perdas estimadas 

em mais de R$ 5,3 bilhões à economia gaúcha, o governo do estado 

solicitou dois empréstimos para diversos objetivos, entre esses o 

programa ‘Mais Água, Mais Renda’, o Pacto Nacional pela Gestão das 

Águas e Agricultura de Baixo Carbono, em regime de urgência, ao 

Banco Mundial (BM) e ao Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID).

O projeto BM de empréstimo P148083 Loan 8379-BR foi aprovado no 

ano seguinte, em setembro de 2014. O financiamento no valor de USD 

280 milhões teve 4,5 anos de carência, com prazo de 30 anos (2019-

2043) para pagamento. O projeto ‘Empréstimo para Políticas de
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Com foco na promoção da agricultura de baixo carbono, os programas 

previram ainda recursos para elaboração de planos de gestão de bacias 

hidrográficas, fortalecimento institucional do Departamento de 

Recursos Hídricos (DRH), instalação de 120 estações hidrometeoro-

lógicas, fomento ao Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), 

elaboração de oito planos de gestão de bacias, bem como a finalização 

do Plano Diretor de Irrigação no Contexto dos Usos Múltiplos da Água 

no RS (PIUMA).

Desenvolvimento do Fortalecimento da Gestão Fiscal e dos Recursos 

Hídricos no RS’, foi denominado no estado como Programa de 

Consolidação do Equilíbrio Fiscal para o Desenvolvimento do Estado do 

RS (PROCONFIS-RS-II).

Esse financiamento serviu de contrapartida ao programa solicitado ao 

BID. Aprovado em maio de 2014, o empréstimo BR-L 1375 no valor de 

USD 200 milhões com carência de 5,5 anos e prazo de pagamento em 20 

anos. A Assembleia Legislativa aprovou ambos os empréstimos 

mediante a Lei nº. 14.343, em 06/11/2013. A operação de dívida 

externa foi aprovada pelo Senado Federal pela Resolução nº.1, de 

26/02/2104.
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4.2.9 Finanças sustentáveis

O Banco Central determinou, por meio da Resolução 4.327/2014, que 

as instituições financeiras nacionais devem ter uma política de 

responsabilidade social e ambiental, bem como um plano de ação para 

executá-la, adotando maior atenção ao risco socioambiental e uma 

governança adequada. Com essa referência, o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), mantido pelos estados PR, 

SC e RS, constituiu sua política de responsabilidade socioambiental.

O BRDE adotou a sustentabilidade a partir de três eixos: a) impacto das 

atividades; b) impacto das operações; e c) programa de financiamento 

para Produção e Consumo Sustentáveis (PCS). O impacto das 

atividades foi enfrentado com a adesão à Agenda Ambiental da 

Administração Pública (A3P), programa do Ministério do Meio 

Ambiente, e criou-se um novo sistema de gerenciamento de riscos 

ambientais para monitorar o efeito das operações.

Lançada em 2015, o PCS se tornou uma das linhas de crédito mais 

demandadas junto ao BRDE, abrangendo cinco eixos prioritários: 

energias limpas e renováveis; gestão de resíduos e reciclagem; uso 

racional e eficiente da água; agronegócio sustentável e cidades 

sustentáveis. Em apenas um ano, o programa aprovou R$ 393 milhões

em projetos, o equivalente a cerca de 40% do que havia sido aprovado 

para empreendimentos verdes antes da criação do PCS.

A partir de 2017, o BRDE passou a integrar o Laboratório de Inovação 

Financeira (LAB). O LAB constitui um fórum criado pela Associação 

Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e a Comissão de Valores Mobiliários, em parceria 

com a Agência Alemã de Cooperação (GIZ). Reúne mais de 100 

representantes do governo e do mercado para promover as finanças 

sustentáveis no país. 

O LAB integra o programa Plataforma de Financiamiento Verde de 

America Latina y el Caribe, coordenada pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento com recursos dos governos da Dinamarca, 

Alemanha, Noruega e Holanda, desde 2016. O objetivo central consiste 

em disseminar inovações de financiamento para projetos com 

adicionalidade social e/ou ambiental e contribuir para o cumprimento 

das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Acordo 

de Paris do Clima. O BRDE coordena projeto de cooperação técnica 

sobre emissão de bônus verdes.

Em 2018, o BRDE firmou contrato de empréstimo de € 50 milhões pelo 

fundo Sustainable Use of Natural Resources and Energy Financing 

(SUNREF) da Agencia Francesa de Desenvolvimento, com período de 

operacionalização até 2031. Os recursos foram direcionados ao 

Programa BRDE-PCS para projetos a serem selecionados em função de
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No PR, três municípios acessaram os primeiros financiamentos: 

Roncador, Barbosa Ferraz e Assis Chateubriand. No primeiro, o 

projeto contemplado consiste na substituição dos 1.596 pontos do 

parque de iluminação pública, atualmente formado por luminárias 

com lâmpadas de vapor de sódio, por luminárias em LED, orçado em 

R$ 2,4 milhões.

No RS, foi expandido o BRDE Municípios, disponibilizando R$ 250 

milhões. Entre os itens financiáveis para as prefeituras, inclui geração 

solar, iluminação pública com lâmpadas led; ciclovias e tratamento de 

resíduos urbanos. Em agosto de 2019, um conjunto de 15 municípios 

firmou contrato de financiamento no valor total de R$ 48,5 milhões 

com o BRDE: Arvorezinha; Capitão; Chapada; Condor; Coronel 

Bicaco; Dom Feliciano; Minas do Leão; Mostardas; Nova Ramada; 

Santa Vitória do Palmar; Santa Cruz do Sul; São Jerônimo; São 

Leopoldo; São Nicolau; Tucunduva.

Em Barbosa Ferraz, o projeto diz respeito à iluminação pública. 

Aproximadamente 1,8 mil pontos de iluminação foram trocados por 

luminárias de LED. O valor do projeto, também financiado de forma 

integral, é de cerca de R$ 2,1 milhões. No município de Assis

seus impactos no desenvolvimento regional e no clima. Foi previsto 

financiar ao menos 20 projetos, nos três primeiros anos, de atores 

públicos e privados: cooperativas, agricultores, empresas privadas, 

municípios.

Chateubriand, a construção de um abrigo para estacionamento da frota 

de veículos leves e pesados do município, assim como a instalação de 

sistema de geração de energia fotovoltaica de 214 kW, teve 

investimento de R$ 1,8 milhão.

A redução de emissão de gás de efeito estufa na região Sul foi prevista 

pelo financiamento de energias renováveis e a promoção de atividades 

agrícolas a baixo carbono. O apoio a investimentos de adaptação deve 

permitir também aumentar a resiliência da Região Sul frente às 

alterações climáticas. Em 2020, foi firmado o segundo contrato de 

financiamento entre BRDE e AFD no valor de € 70 milhões. 
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4 .3
POLÍTICAS PÚBLICAS
MUNICIPAIS

4.3.1 Campanha cidades resilientes

No Brasil, desde 2012, a campanha foi divulgada pela Defesa Civil e 

centros de pesquisa em desastres. Em 2015, finalizando o prazo de 

implementação do Marco de Hyogo, foi realizada a III Conferência 

Mundial sobre a Redução do Risco de Desastres, na qual foi adotado 

pelos países membros o Marco de Sendai para a Redução do Risco de 

Desastres 2015-2030. A partir do novo acordo global, verificou-se a 

necessidade de se reformular a campanha, na qual foram incorporadas 

as diretrizes estabelecidas no Marco de Sendai para os próximos 15 

anos. As sete metas globais são:

A campanha ‘Construindo Cidades Resilientes: minha cidade está se 

preparando’ foi lançada em escala global, em 2010, pelo Escritório das 

Nações Unidas para a Redução do Risco de Desastres (UNDRR). A 

campanha foi divulgada durante o período do Marco de Ação de Hyogo 

(2005-2015), propondo a adoção nos municípios de uma sequência de 

dez passos para incorporar a resiliência e redução de riscos no plano 

diretor, bem como no ciclo de planejamento e no orçamento do 

município.
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Reduzir substancialmente a mortalidade mundial por desastres;

Reduzir substancialmente o número de pessoas afetadas em 

todo o mundo por desastres;

Reduzir as perdas econômicas diretas por desastres com relação 

ao PIB mundial;

Reduzir substancialmente os danos por desastres à 

infraestrutura crítica e à interrupção dos serviços básicos (saúde, 

educação, etc.) mediante a construção da resiliência;

Aumentar substancialmente o número de países com estratégias 

nacionais e locais para a redução de desastres;

Aumentar substancialmente a cooperação internacional para os 

países em desenvolvimento mediante o apoio adequado e 

sustentável complementando suas ações para a aplicação desse 

marco;

Aumentar substancialmente a disponibilidade e o acesso aos 

sistemas de alerta precoce e multiameaças e de informação 

sobre risco de desastres.

1

2

3

4

5

6

7

Com a inscrição da cidade de Águas da Prata (SP), em 2014, chegou a 

duas mil o número de cidades em todo o mundo que fazem parte da 

campanha global da UNDRR. No RS fazem parte da campanha os 

municípios: Capão do Leão; Caraá; Eldorado do Sul; Encantado; Estrela; 

Igrejinha; Lajeado; Parobé; Pelotas; Porto Alegre e Santa Maria.

O 1º. Workshop de Cidades Resilientes foi realizado em junho de 2015, 

em Porto Alegre, com abertura pelo prefeito municipal e palestrantes 

convidados de vários países. Ao longo de 2016, a Assembleia Legislativa 

conduziu uma sequência de audiências públicas sobre o tema da 

resiliência, elaborando um projeto de lei para a política estadual de 

resiliência.
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A Planície Costeira se estende por 600 km no litoral gaúcho, formando a 

mais extensa praia arenosa do mundo. Esse ecossistema é 

caracterizado por campo de dunas entremeadas por lagoas ao longo da 

linha de costa. As dunas móveis se alimentam da recarga de areia 

depositada pelo mar, e servem como reserva para retirada de areia 

durante ressacas e tempestades. Exercem função de barreira natural à 

invasão da água do mar, minimizando o efeito de eventos extremos, bem 

como protegem o lençol de água doce, constituindo área de 

preservação permanente.

 Os balneários do Cassino, no município de Rio Grande, e Hermenegildo, 

no município de Santa Vitória do Palmar, estão entre as áreas mais 

vulneráveis ao avanço da linha da costa decorrente da elevação do nível 

médio do mar na faixa litorânea gaúcha. 

Em 1980, foi registrada a mais severa ressaca sobre o balneário Cassino, 

com ondas avançando 250 m em direção ao continente. A retirada de 

areia das dunas para obras civis era prática comum no município. As ruas 

do balneário desembocavam com acesso direto à praia, permitindo o 

livre trânsito de veranistas e automóveis sobre as dunas, também

4.3.2 Revitalização das dunas costeiras

em Rio Grande 

utilizadas como área de pastagem para cavalos e gado.

 Em 1985, foi firmado convênio entre a prefeitura municipal e o 

Departamento de Oceanografia da Universidade Federal do Rio Grande 

(FURG), visando o planejamento das ações de recuperação e 

revitalização do campo de dunas que estava em vias de desapareci-

mento. A partir de 1986, foi formado o Núcleo de Educação e 

Monitoramento Ambiental (NEMA) com personalidade jurídica própria 

para a autonomia administrativa dos professores e estudantes 

envolvidos no Projeto Dunas e iniciativas correlatas no litoral. 

Por orientação do NEMA, sobre um trecho de 800 m das dunas frontais, 

na localidade de Querência, no Cassino, foram dispostos galhos 

provenientes da poda de árvores no município para reter e acumular 

areia trazida pelas ondas, iniciando a formação de um novo cordão de 

dunas. Com o sucesso obtido na área piloto o trabalho foi expandido para 

todo o balneário, cerca de 12 km de extensão e 300 m de largura. Foi 

também delimitada a avenida beira-mar no pós-dunas, freando o avanço 

dos loteamentos.

Ainda na área pós-dunas foi distribuída adubação orgânica e efetuado o 

plantio de arbustos para fixar as línguas de areia e impedir seu avanço 

rumo às edificações. Foi autorizada e regularizada a exploração de areia 

nas áreas do município fora do campo de dunas, eliminando a pressão da 

retirada estimada em 40 mil toneladas de areia/ano nas dunas.
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 De forma integrada com campanhas de informação na mídia e escolas, 

foram sendo fechados os acessos das ruas à praia. Com acompanha-

mento pelo Ministério Público foi iniciado processo de remoção de 

residências instaladas sobre o campo de dunas, regularizados terrenos 

dos loteamentos adjacentes e apreendidos os animais que eram 

criados soltos.

Desde 1989, as sucessivas administrações municipais apoiaram a 

expansão do Projeto Dunas e o serviço público internalizou rotinas para 

monitoramento e fiscalização das dunas. A prefeitura instalou 

passarelas que permitem aos veranistas passar por sobre as dunas sem 

impacto sobre a areia ou na vegetação. Foram realizadas campanhas 

para remoção da vegetação exótica sobre as dunas. O NEMA instalou 

um viveiro para produção de espécies vegetais nativas e replantio ao 

longo da linha de costa.

CARVALHO, V.; SILVA, K.; BECKENKAMP, P.; MESSIAS, L. Gestão 

ambiental no sistema de dunas costeiras do balneário Cassino/RS. In: 
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DO CONE SUL, 2, 2003, Pelotas. Anais [...]. Rio Grande do Sul: 

Universidade Católica de Pelotas, 2003. p. 273-280.
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4.3.3 Pagamento por serviços ambientais

em Vera Cruz

Sistemas de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA) são 

mecanismos de compensação flexíveis, através dos quais os 

provedores de serviços ambientais são pagos pelos usuários. A 

principal característica dos acordos de PSA é que o foco está na 

manutenção do fluxo de um determinado serviço ambiental - como 

água potável, biodiversidade do habitat, ou capacidade de sequestro de 

carbono - em troca de um valor econômico. O fator crítico que define 

um acordo de PSA, no entanto, não é simplesmente a movimentação 

financeira e que um serviço ambiental seja mantido. O fundamental é 

que o pagamento cause benefícios que não existiriam de outra forma, 

ou seja, o serviço é um adicional, o serviço ambiental pode ser 

quantificado e vinculado ao pagamento.

A microbacia do Arroio Andréas localiza-se no município de Vera Cruz, 

um dos 13 municípios que integram a Bacia Hidrográfica do Rio Pardo. 

Apresenta uma área de drenagem de 80,2 km² com uma extensão de 21 

km, e área de preservação permanente de 126 hectares. Conta com 

uma população urbana de 11.183 habitantes e uma população rural de 

2.964 habitantes, essa bacia tem fundamental importância como 

manancial para abastecimento de água da cidade de Vera Cruz. 

Conforme o Plano Municipal de Saneamento Básico, a demanda 

potencial total de água para a universalização dos serviços de 

abastecimento (produção e distribuição) e esgotamento sanitário, até 

2035, para uma população crescente projetada de 37 mil habitantes, é de 

2,7 milhões de m3 de água por ano, destacando que em torno de 70% 

desse volume será retirado do Arroio Andréas.

Recompensar quem contribui com a conservação do meio ambiente 

pelos serviços ambientais prestados constitui a ideia central do projeto 

denominado “Protetor das Águas”, desenvolvido pela Universidade de 

Santa Cruz do Sul (UNISC) no período 2011-2017. Representa uma 

iniciativa pioneira no sul do país que tem por objetivo ações de 

recuperação e proteção dos recursos hídricos mediante o PSA aos 

agricultores pela proteção das nascentes e das áreas ripárias que se 

situam em suas propriedades, caracterizando-os como produtores de 

água.

Esse projeto foi resultado de uma parceria, em 2010, entre a UNISC, a 

empresa Universal Leaf Tabacos e a Fundación Altadis. Contou com o 

apoio da prefeitura de Vera Cruz, do Comitê de Gestão da Bacia 

Hidrográfica do Rio Pardo, do Sindicato Interestadual da Indústria do 

Tabaco e Associação dos Fumicultores do Brasil.

O projeto teve início em março de 2011 com o diagnóstico da microbacia 

em todas as propriedades rurais que possuem nascentes e áreas 

ripárias. Foram visitadas 80 propriedades e mapeadas 140 nascentes. 
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Também nessa fase foi feito o primeiro contato com os agricultores e 

explicados os objetivos do projeto. Pode-se avaliar que não houve uma 

aceitação imediata pelos proprietários, a confiança foi sendo 

conquistada gradativamente. O proprietário que aceitou aderir ao 

projeto assinou um contrato de adesão. Esse contrato está vinculado à 

UNISC, executora do projeto, que realizou um pagamento anual ao 

produtor pela área a ser preservada e arcou com os custos de 

manutenção da equipe e cercamento de áreas.

A metodologia para elaboração da proposta inclui a vistoria da 

propriedade com a demarcação de pontos através Sistema de 

Posicionamento Global, utilizando o modelo Garmim GPSMap 62. 

Posteriormente, esses pontos são alocados em uma imagem de satélite, 

sendo feito o croqui da propriedade e demarcada a área a receber o PSA. 

Para algumas propriedades foram elaboradas duas ou mais propostas 

para negociação, o produtor é quem delimitou área final para participar 

do projeto. 

Posteriormente à demarcação das áreas, foram colocadas as estacas 

que servem como alinhamento para fazer o cercamento. A cerca foi 

constituída de palanques (10 x 10 centímetros de seção) com 2,16 m de 

altura, dispostos num espaçamento de cinco metros e com cinco fios de 

arame farpado. Basicamente esse tipo de cercamento tem como 

objetivo que a criação bovina não tenha acesso às áreas em revegetação 

natural.

O método de valoração utilizado para o cálculo dos pagamentos é o 

Custo de Oportunidade, que representa o custo associado a uma 

determinada escolha medido em termos da oportunidade perdida. Esse 

conceito está diretamente relacionado com o princípio das ciências 

econômicas que afirma que os recursos são escassos, ou seja, são 

insuficientes para atender todas as nossas necessidades. Assim, 

sempre que é tomada uma decisão de utilizar um recurso para satisfazer 

uma determinada necessidade, perde-se a oportunidade de utilizá-lo 

para satisfazer outra necessidade. O conceito de Custo de 

Oportunidade tem especial utilidade para avaliar alternativas quando os 

bens envolvidos não são comercializáveis, como por exemplo, serviços 

de educação, saúde, segurança ou ambientais.

De acordo com dados do Censo Agropecuário 2006, os 1.845 

proprietários rurais do município de Vera Cruz detêm, no total, pouco 

mais de 20 mil hectares de área de terras, uma área média de 

aproximadamente 11 hectares. Essa área é majoritariamente ocupada 

com lavouras temporárias (8.800 hectares), sendo 5.400 hectares 

utilizadas para o cultivo de milho, produzindo quase 20 mil toneladas, e 

5.300 hectares são utilizadas para o cultivo de tabaco, com uma 

produção de mais de 11 mil toneladas, grande parte em sucessão no 

mesmo ano. Uma área de cerca 1 mil hectares é utilizada para produzir 6 

mil toneladas de arroz.
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Considerando os valores médios municipais das rendas brutas por 

hectare de cada uma dessas três atividades agrícolas, foram obtidas as 

seguintes rendas brutas: R$ 10.000,00/ha para o tabaco, R$ 1.500/ha 

para o milho e R$ 2.250/ha para o arroz. Assim, estimou-se o custo de 

oportunidade a partir da margem líquida de 20% sobre essas rendas 

brutas, obtendo-se: R$ 2.000/ha para as áreas aptas para o cultivo de 

tabaco, R$ 300/ha para as áreas que poderiam ser utilizadas para o 

cultivo de milho e R$ 450/ha para as áreas para o cultivo de arroz. O custo 

de preservação daquelas áreas com potencial para o cultivo do tabaco é 

bastante elevado, praticamente inviabilizando sua inclusão no projeto. 

Por outro lado, o custo de oportunidade das áreas com potencial para o 

cultivo de milho ficou em torno de R$ 300/ha. Aquelas áreas 

consideradas inaptas para a agricultura (alta declividade, matas naturais, 

alagadas; pastagens, entre outras) ficaram abaixo desse valor.

Tendo em vista a forma como são predominantemente utilizadas essas 

áreas rurais do município, e as rendas geradas por cada uma das 

principais atividades agrícolas - tabaco, milho e arroz – é possível 

estimar o custo de oportunidade de uso dessas áreas. A partir da renda 

bruta média do município para cada uma dessas culturas e estipulando 

uma margem líquida por hectare de 20% sobre essa renda bruta, foi 

possível valorar o custo de oportunidade por hectare a ser pago aos 

agricultores, quando a área a ser preservada poderia ser utilizada por 

alguma dessas atividades agrícolas acima.

Com base nessas informações, ficou estabelecido que o preço final a ser 

pago aos proprietários da terra seria de R$ 325/ano por hectare 

preservado e, a título de incentivo, somente para aqueles que aderirem 

ao projeto no primeiro ano, mais um valor fixo de R$ 200 por 

propriedade. A partir da definição dos valores foram negociadas as 

primeiras áreas, sendo esses contratos pagos em janeiro de 2012. 

Observou-se uma grande variabilidade na área a ser preservada e 

consequentemente no valor a ser recebido. Esse fato está condicionado 

ao tamanho da propriedade e às áreas que o produtor considera aptas 

em abandonar. De maneira geral, áreas onde existem pastos ou lavouras 

são menos passíveis de negociação. As áreas foram definidas até o final 

de 2014, o projeto contou com a participação de 63 produtores 

abrangendo 68 propriedades e totalizando 144,6 hectares.

O monitoramento ambiental indica que houve uma melhora 

significativa da qualidade da água, por critérios químicos, físicos e 

microbiológicos. Nos pontos de coleta demarcados na microbacia 

houve um aumento de 38,5% classificados com qualidade “bom” para 

uso múltiplo. Ao final do projeto, a prefeitura instituiu a Política Municipal 

de Pagamento por Serviços Ambientais,  de forma pioneira, 

estabelecendo um Fundo Municipal PSA.

Visando melhorar a qualidade de vida da população residente na área da 

bacia, foram selecionadas estrategicamente cinco nascentes com 

necessidade imediata de recuperação e proteção, visto que as mesmas 

se encontravam em estado não apropriado para consumo.
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4.3.4 Estratégia de energia de fontes

renováveis em Porto Alegre

Entre novembro de 2005 e junho de 2010, prefeituras na Europa, Brasil e 

Índia participaram de programa coordenado pelo ICLEI, financiado com 

recursos doados pelos Governos do Reino Unido e da Alemanha. 

Denominado Rede de Cidades Modelo de Fontes Renováveis (Rede Elo), 

o programa possibilitou o intercâmbio de experiências, estimulando a 

realização de inventários municipais de energia e gases de efeito estufa, 

estabelecendo prioridades orçamentárias e criando projetos piloto.

 Frente ao pioneirismo do município de Betim/MG, a Secretaria 

Municipal do Meio Ambiente de Porto Alegre passou a integrar a Rede 

Elo, em 2008. E estabeleceu o Centro Municipal de Referência em 

Energias Renováveis e Eficiência Energética (CRER), em 2009. O CRER 

trabalhou mediante cooperação técnica do ICLEI para adoção de uma 

estratégia de energia de fontes renováveis.

 Em setembro de 2009, foi realizado o Seminário de Energias Renováveis 

e Eficiência Energética, em articulação com a Companhia Estadual de 

Energia Elétrica (CEEE). Estiveram presentes representantes de 

governos locais do Uruguai e da Argentina, mobilizados através do 

ICLEI e interessados em promover fontes renováveis.
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Como segunda componente, o CRER contribuiu para a produção de 

material informativo distribuído em escolas municipais, realizou 

regularmente palestras em articulação com o CREA e a CEEE, e elaborou 

um catálogo de sistemas fotovoltaicos para utilização em licitações 

públicas.

 O projeto atuou em quatro eixos prioritários. A primeira linha de ação 

priorizou a inclusão do fomento à energia de fontes renováveis na 

legislação, através do Artigo 22 do Decreto Municipal 15.418, publicado 

em 2006. O artigo prevê a possibilidade de compensação parcial das 

árvores removidas em novos loteamentos por instalação de um sistema 

fotovoltaico no condomínio. Também houve participação ativa do CRER 

na formulação da Lei municipal 10.320, aprovada em 2007, para redução 

das emissões de CO2. 

Além disso, o CRER integrou a elaboração do Plano Municipal de Gestão 

de Energia (PLAMGE). Esse contempla adequação da iluminação pública 

e da sinalização de trânsito com LEDs, bem como a eficiência energética, 

tanto dos prédios públicos, como para redução dos custos operacionais 

dos departamentos de água e esgotos, posteriormente objeto de 

cooperação técnica com a Eletrobrás.

Na terceira prioridade, o projeto negociou com os gestores da política 

federal ‘Minha Casa, Minha Vida’ a inclusão de sistemas fotovoltaicos 

nos novos loteamentos de cunho social. Foi viabilizada a instalação de

um sistema piloto de energia solar no prédio da Secretaria do Meio 

Ambiente.

Para a quarta componente de ação, o CRER trabalhou na atualização do 

primeiro inventário municipal de emissão de GEE, de 2003, bem como 

passou a acompanhar o Fórum Estadual de Mudanças Climáticas. Além 

disso, promoveu visitas técnicas e intercâmbio de experiência com a 

prefeitura de Betim, bem como participou de eventos técnicos em São 

Paulo.
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4.3.5 Estratégia de Resiliência

de Porto Alegre

Em junho de 2012, foi formada uma aliança de atores locais para 

participação do município no programa 100 Cidades Resilientes (100RC, 

em inglês). Este programa constitui uma iniciativa global pela Fundação 

Rockefeller, com sede na cidade de New York, que presta orientação 

técnica, assistência e intercambio a cidades e regiões metropolitanas 

visando a ampliação de sua capacidade de planejar a prevenção de riscos 

e desastres.

O programa 100RC define resiliência e redução de riscos de desastre 

como parte integral do desenho urbano, bem como das estratégias para 

promover o desenvolvimento sustentável, para o que são necessárias 

alianças fortes e ampla participação popular. O programa entende que 

as cidades participantes devem incorporar projetos de resiliência 

adaptados localmente em todos os aspectos do desenvolvimento 

urbano, desde o planejamento do uso do solo até decisões na área de 

transporte e habitação.

A iniciativa teve apoio decisivo pelo CIUPOA, que define sua origem 

como, “Um grupo de ativistas ambientais, que sentiram a necessidade de 

trazer o foco global para o local, um grupo heterogêneo, que acaba 

criando uma rede diversa, que pode ser o elo inicial de uma grande malha 

de iniciativas revolucionárias da forma como ajudar as cidades do futuro”.

Entre as mais de 400 candidaturas concorrentes, a de Porto Alegre foi 

rapidamente aceita, em final de 2013, visto o histórico da capital gaúcha 

na promoção da participação popular em sucessivos governos que 

adotaram o orçamento participativo. O acordo de cooperação foi 

firmado em agosto de 2014. Na Prefeitura a coordenação ocorreu pela 

Secretaria de Governança e Participação Popular, então ocupada por ex-

deputado que esteve nos EUA divulgando o compromisso da cidade com 

a participação popular.

A aliança local era integrada pela Prefeitura, através da Secretaria de 

Governo e Defesa Civil e o Gabinete de Inovação e Tecnologia, e uma 

organização não-governamental, o Centro de Inteligência Urbana de 

Porto Alegre (CIUPOA). Além disso, o Centro de Pesquisas e Estudos 

sobre Desastres, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

Fomentada por doação de R$ 8 milhões pela Fundação Rockefeller, ao 

longo de um ano e meio foi elaborada a Estratégia de Resiliência que foi 

apresentada à Prefeitura, em dezembro de 2015. Foi formada uma Rede 

de Referência, composta por 30 representantes da sociedade civil,
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universidades, lideranças comunitárias e servidores públicos, para 

assessorar a estratégia. Sendo realizadas oficinas de consulta 

comunitária envolvendo mais de 500 pessoas nas 17 regiões do 

orçamento participativo.

Ainda em dezembro de 2015, alunos da Pós-Graduação em Engenharia 

de Produção e Sistemas, da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, 

debateram seus projetos de pesquisa sobre a resiliência com os 

gestores do Centro Integrado de Comando da Cidade de Porto Alegre.

A estratégia foi lançada publicamente pelo prefeito na Usina do 

Gasômetro, em janeiro de 2016, elencando 35 iniciativas prioritárias. O 

objetivo consiste em que Porto Alegre se torne referência em resiliência 

na América Latina, até 2022, investindo em cinco dimensões:

Bem viver (educação, saúde e segurança);

Regularização fundiária;

Prevenção de riscos;

Diversificação da economia;

Mobilidade humana.

Ao final do evento, o prefeito e o presidente do 100RC assinaram acordo 

no qual a Prefeitura firma a intenção de destinar 10% do orçamento 

anual, cerca de R$ 645 milhões/ano, para ações de fortalecimento da 

resiliência. Em contrapartida, a Fundação Rockefeller se dispôs a doar ao 

longo de cinco anos até USD 5 milhões ao programa. A apresentação do 

plano sintetiza:

Queremos que Porto Alegre, hoje referência 

mundial em processos participativos, avance 

também no enfrentamento dos seus riscos 

crônicos e agudos. Acima de tudo, desejamos 

ser um local onde se exercite a mais plena forma 

de colaboração entre governos, entidades, 

iniciativa privada, comunidades e cidadãos. 

Temos por ideal contar com trabalho de todos 

na transformação do nosso município em uma 

referência na construção da resil iência, 

inspirando cidades vizinhas de toda a América 

Latina e, talvez, repetindo com a resiliência o 

reconhecimento internacional do orçamento 

participativo. (PMPA, 2016, p. 7).
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Uma ação transversal foi denominada ‘Resiliência da Resiliência’, o 

esforço para manter a estratégia ativa em sucessivos governos, 

independente dos partidos. Para ampliar o debate junto à opinião 

pública, em abril de 2016, foi realizada a Virada Sustentável reunindo 

uma dezena de palestrantes no auditório Araújo Vianna.

Em agosto de 2016, foi realizada uma mesa de debate pública no centro 

comunitário marista do Loteamento Santa Terezinha reunindo os 

candidatos a prefeito e vice na campanha eleitoral. Entre os candidatos 

presentes, representantes dos partidos assinaram compromisso com a 

manutenção do programa e a promoção da resiliência da cidade.

Na transição para nova administração municipal, a partir de janeiro de 

2017, o orçamento participativo foi suspenso e a coordenação do 

programa de resiliência foi assumida por ex-vereador, tendo as 

atividades paralisadas. A vaga no 100RC passou a ser ocupada pela 

cidade de Salvador que, em 2019, passou a adotar como slogan 

“Salvador Resiliente” para identificar o município.
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4.3.6 Os inventários das emissões de gases

de efeito estufa de Porto Alegre

No âmbito do projeto ‘Energias Renováveis’ com o ICLEI América do Sul, 

em 2003, a prefeitura realizou o primeiro inventário de GEE do município 

de Porto Alegre. O ano de 2000 foi selecionado como ano base do 

levantamento de dados. Foi estabelecida a meta de reduzir as emissões 

em 10% abaixo do patamar de 2000, até 2010. O inventário registra total 

de 2,02 milhões tCO2e emitidas no ano de 2000, dos quais 68% oriundos 

do setor transportes.

 Em 2012, a prefeitura estabeleceu a Câmara Temática de Meio 

Ambiente e Sustentabilidade da Copa 2014. O objetivo foi promover 

iniciativas de sustentabilidade no município, em parceria com a Aliança 

Internacional de Prefeituras ICLEI. Entre outros, foi produzido um 

inventário das emissões de GEE da Copa 2014 em Porto Alegre.

 Entre 2012 e 2015, o ICLEI, em parceria com a agência ONU Habitat, 

implementou projeto financiado pela União Europeia para assessoria a 

60 municípios em quatro países (Índia, Indonésia, África do Sul e Brasil) 

para adoção de uma estratégia de desenvolvimento urbano de baixa 

emissão de carbono. No âmbito do projeto denominado Urban LEDS, o 

escritório do ICLEI América do Sul estabeleceu parceria com oito 

cidades brasileiras e firmou memorando de entendimento com a 

Secretaria de Meio Ambiente de Porto Alegre, em dezembro de 2014. 

Essa parceria previu a realização do terceiro inventário de GEE de Porto 

Alegre, através da empresa de consultoria Ecofinance Negócios 

contratada pelo Urban LEDS. Foi aplicada a metodologia Global Protocol 

for Communities (GPC). A coleta de dados para o ano base de 2013 foi 

realizada ao longo de 2015, mediante cooperação entre secretarias 

municipais, realização de oficinas e consultas públicas. O relatório final 

foi publicado em janeiro de 2016.

 Das quase 3 milhões de toneladas de CO2e emitidas no ano de 2013 pelo 

município de Porto Alegre, dois terços do total foram emissões pelo 

setor de transportes, o segundo maior emissor são os resíduos urbanos. 

Em transportes, a queima de gasolina foi responsável pela emissão de 1 

milhão de toneladas CO2e, combustão de diesel emitiu 480 mil toneladas 

e gás natural veicular foi responsável por emitir 66 mil toneladas de 

CO2e.

 Em 2018, o prefeito de Porto Alegre foi eleito conselheiro do ICLEI 

América do Sul. Foi dada sequência à parceria no âmbito do projeto Urban 

LEDS II: Ação climática por meio de estratégias de desenvolvimento de 

baixo carbono, financiado pela União Europeia com € 8 milhões, entre 

2017 e 2021. O projeto foi lançado em seminário nacional ‘Como 

financiar as ações climáticas dos governos locais’, realizado em Brasília, 

em julho de 2018, em parceria com a organização Agenda Pública. 

Participaram, entre outros, representantes da Associação Brasileira de 

Municípios, da Frente Nacional de Prefeitos, do BNDES, da Embaixada da
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Delegação da União Europeia e do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento. Em agosto de 2018, a segunda fase do projeto foi 

lançada em Porto Alegre, no seminário ‘Infraestrutura sustentável e o 

acesso ao financiamento climático’, em parceria com o BRDE. A 

prefeitura acessou recursos para a instalação de uma usina fotovoltaica 

demonstrativa, de 300 kW, na Escola Municipal de Ensino Fundamental 

Antônia Giúdice, no bairro Humaitá.
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4.3.7 Inventário das emissões de gases

de efeito estufa de Canoas

Logo após o Acordo de Paris do Clima, em 2015, a prefeitura de Canoas 

se tornou signatária do Pacto Global de Prefeitos para Clima e Energia, 

organizado pelo programa Pacto Global da ONU. A prefeitura se 

associou, em 2017, à rede ICLEI. No ano seguinte, o ICLEI América do Sul 

organizou capacitação para uma equipe de servidores municipais 

visando o primeiro inventário de emissão de gases de efeito estufa. 

Foi adotada a metodologia Global Protocol for Community-Scale 

Greenhouse Gase Emission Inventories (GPC) desenvolvida nos anos 

2010 por um consórcio internacional de universidade e institutos de 

pesquisa, financiado pelo projeto Urban LEDS pela Comissão Europeia.

Mediante Decreto nº. 364, de 07/12/18, foi instituído o Núcleo de 

Políticas de Mudança do Clima de Canoas que, ao longo de 2019, passou 

a coordenar a coleta de dados e elaboração do inventário. 

Os dados coletados foram processados pela plataforma CLIMAS, 

desenvolvida para  ICLEI pela empesa de consultoria Way Carbon. A 

plataforma constitui um sistema de gestão de GEE que coleta, organiza 

e comunica informações sobre poluição atmosférica.

No ano base de 2018, o total de emissões de GEE em Canoas foi de mais 

de 4 milhões de toneladas de CO2e. De acordo com o inventário, 73,6% 

dessas emissões foram provenientes da queima de combustíveis
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fósseis para a geração e consumo de energia elétrica. Outros 22,2% 

vieram do setor de transportes (terrestre, ferroviário e aéreo), enquanto 

os resíduos (disposição final ou tratamento de resíduos sólidos e 

incineração dos resíduos da saúde) foram responsáveis por 4% das 

emissões de GEE.

O município tem um perfil bastante particular, sediando a Refinaria 

Alberto Pasqualini (Refap) da Petrobrás, além de empresas nos ramos de 

gás, metal-mecânico e elétrico. Essa particularidade faz com que o perfil 

de emissões da cidade de Canoas seja diferente de outras cidades, onde 

as principais fontes de emissão estão associadas ao consumo de 

combustível fóssil no setor de transportes.

As atividades da Refap podem ser consideradas a principal fonte de 

emissões da cidade, com 52,8% do total. As informações sobre 

emissões associadas à refinaria foram obtidas diretamente com a 

equipe técnica da Petrobrás, que anualmente faz inventários 

corporativos de emissões de GEE.

Ao se descontar as emissões relacionadas com Indústrias de Geração de 

Energia, Canoas é responsável por cerca de 1,6 milhões de toneladas de 

CO2e emitidas. Nesse sentido, destaca-se o consumo de óleo diesel e 

gasolina no setor de transportes, se aproximando do perfil de emissões 

de outras cidades brasileiras, além do consumo de gás natural no setor 

de energia estacionária, especialmente associado às indústrias de 

manufatura e construção.

Para além da refinaria, o setor de transportes representa o maior 

contribuinte nas emissões, responsável por cerca de 56% das emissões 

observadas na cidade. Nesse cenário o setor de energia estacionária 

fica em segundo lugar, com 34% das emissões. Já o setor de resíduos 

representa 10% das emissões.

CANOAS (RS). Secretaria de Comunicação. Inventário de emissões 

de gases de efeito estufa de Canoas será lançado em setembro. 

Canoas, RS: Assessoria de Comunicação, 14 ago. 2020. Disponível em: 

https://www.canoas.rs.gov.br. Acesso em: 27 ago. 2020.

CANOAS (RS). Secretaria de Comunicação. Canoas cria grupo para 

monitorar e diminuir emissão de poluentes. Canoas, RS: Assessoria 

de Comunicação, 15 jan. 2019. Disponível em: 

https://www.canoas.rs.gov.br. Acesso em: 27 ago. 2020.

WORLD RESOURCES INSTITUTE - C40; INTERNATIONAL COUNCIL 

LOCAL ENVIRONMENTAL INITIATIVES (ICLEI). Global protocol for 

community-scale greenhouse gas emission inventories: an 

accounting and reporting standard for cities. Washington: GHG, 2014.

REFERÊNCIAS

102




	Luciano Marquetto: 
	21 Perspectivas para a agropecuária: 
	22 Impactos nas culturas alimentares: 
	23 Impactos no bioma Pampa: 
	24 Economia do clima: 
	25 Projeções e tendências para o RS no Século XXI: 
	26 Desastres naturais: 
	31 Biometano em Montenegro: 
	32 Florestas plantadas na bacia do rio Camaquã: 
	fill_23: 
	34 Energia Verde em Teutônia: 
	36 Cluster de energia solar em Santa Cruz do Sul: 
	38 Artefatos de borracha em Santa Cruz do Sul: 
	39 Biodiesel de óleo saturado em Rio Pardo: 
	411 Fomento ao Mecanismo de Desenvolvimento Limpo: 
	fill_3: 
	413 Plano estadual de prevenção às cheias: 
	fill_5: 
	421 Inventário Estadual das Emissões de Gases de Efeito Estufa: 
	422 Plano Ar Clima e Energia: 
	423 Guia Ar Clima e Energia para municípios: 
	424 Política Estadual de Agricultura de Baixo Carbono: 
	425 Projeto de pesquisa Mais Água: 
	426 Política Estadual de Irrigação: 
	427 Política Estadual de Gestão de Riscos e Desastres: 
	428 Financiamentos externos: 
	429 Finanças sustentáveis: 
	431 Campanha cidades resilientes: 
	432 Revitalização das dunas costeiras em Rio Grande: 
	433 Pagamento por serviços ambientais em Vera Cruz: 
	434 Estratégia de energia de fontes renováveis em Porto Alegre: 
	435 Estratégia de Resiliência de Porto Alegre: 
	437 Inventário das emissões de gases de efeito estufa de Canoas: 
	quanto foi para mim: 
	do Rio Grande do Sul UFRGS: 
	Localizar: 
	Retornar página anterior 6: 
	Página anterior 6: 
	Button 26: 
	Imprimir 6: 


