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“Cidades são a verdadeira oportunidade para inverter a tendência [de crescimento de
emissões] – seja com ações ambiciosas de adaptação ou mitigação, [é nas cidades que]
a ação se materializa, onde as decisões sobre fluxos de recursos são tomadas. Nos
próximos 20 a 50 anos, todas as grandes decisões de desenvolvimento serão tomadas
nas cidades. ” Copresidente do Grupo de Trabalho II do IPCC. 1
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“Cities are the real opportunity to bend the curve — whether it’s on ambitious adaptation or mitigation action,

they are the location where the action materializes, where the decisions on resource flows are made. In the next 20
to 50 years, all big developmental decisions will be made in cities […].” Debra Roberts, Co-Chair of the IPCC
Working Group II Em tradução livre da autora.

RESUMO
MACEDO, Laura Silvia Valente de. Participação de cidades brasileiras na governança multinível das
mudanças climáticas. 2017. 238 f. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) – Instituto de Energia e Ambiente,
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017.

O Acordo de Paris, que estabelece o compromisso das Nações para o enfrentamento às mudanças climáticas,
foi ratificado por 133 países em prazo recorde – 4 meses depois de sua adoção em dezembro de 2015 – com
regras que começam a valer a partir de 2020. Ao longo dos mais de vinte anos durante os quais ocorreram as
negociações, governos locais do mundo todo estiveram sempre presentes, por meio das redes transnacionais
de cidades (RTCs), principalmente o ICLEI. Este trabalho visa avaliar a participação de municipalidades
brasileiras na governança global do clima (GGC) por meio de sua associação a RTCs, e, compreender qual
o papel dessas redes na agenda climática de governos locais no Brasil. Ao analisar a ação paradiplomática
de metrópoles brasileiras selecionadas e seus resultados, investiga-se sua contribuição para os esforços de
mitigação do Brasil, na abordagem de governança multinível global do clima. A pesquisa leva em conta a
perspectiva de atores relevantes e a prática da ação local pelo clima, para investigar a governança global do
clima ocorrendo na escala subnacional, no âmbito de metrópoles brasileiras. Esses atores de interesse
(stakeholders) que interagem nas diferentes esferas de governo pertencem a setores governamentais e nãogovernamentais, integrando a governança multinível (GMN) do clima. A análise concentra-se na atuação de
metrópoles brasileiras, em particular Belo Horizonte e São Paulo, por sua escala e representatividade na
economia do país, além de sua atuação pioneira no tema. As cidades brasileiras investigadas neste trabalho
demonstram compreender a relevância das ações climáticas para a gestão urbana e, sua inserção na GGC por
meio das redes transnacionais e em colaboração com o Governo Federal. Seus gestores e empreendedores
políticos estabelecem prioridades compatíveis com a realidade de seus municípios, sem deixar de perceber
os benefícios da atuação internacional em rede. Embora esse engajamento nem sempre seja espontâneo, tende
a perdurar, impulsionado pela percepção dos benefícios e pelo incentivo das redes. A participação de
municípios na agenda climática do Brasil ainda é limitada pelo sistema federativo e pela concentração de
recursos no nível federal. A melhor oportunidade para que as cidades se insiram na agenda do clima é por
meio de sua atuação nas associações e redes nacionais, como a Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) e o
Fórum de secretários de meio ambiente das capitais brasileiras (CB27). A expectativa é que o papel dos
municípios seja melhor compreendido e sua contribuição seja integrada à governança climática do Brasil a
partir da implementação de suas NDCs. Para tanto, será preciso superar as dificuldades técnicas e políticas
que desafiam a governança do país, em geral.
Palavras-chave: Governança multinível global. Mudanças climáticas. Cidades. Paradiplomacia. São
Paulo. Belo Horizonte. Redes transnacionais.

ABSTRACT
MACEDO, Laura Silvia Valente de. Participation of Brazilian cities in multilevel governance of climate
change. 2017. 238 f. Tese (Doutorado em Ciência Ambiental) – Instituto de Energia e Ambiente, Universidade
de São Paulo, São Paulo, 2017.

The Paris Agreement that establishes commitments for nations to address climate change was
ratified by 133 countries in an unprecedented four-month period after its adoption in December
2015.Rules will apply beginning in 2020. During the almost twenty years of climate negotiations, local
governments have always been present by way of the transnational networks of cities, particularly
ICLEI. This research aims to assess the participation of Brazilian cities in global climate governance
(GCG) through their engagement in transnational city networks (TCNs), and to understand the role of
TNCs in the climate agenda of local governments in Brazil. Furthermore, the investigation on
paradiplomatic activities of these metropoles aims to determine their contribution to Brazil´s mitigation
efforts, from a multilevel governance approach. This research considers stakeholders´ perspective and
local climate action to investigate GCG at subnational scale in Brazilian metropolises. Stakeholders
from governmental and nongovernmental institutions interact in different spheres of government, thus
integrating multilevel climate governance. Analysis focuses on the activities of Brazilian metropolises,
especially Belo Horizonte and São Paulo, due to their scale and economic status in the country, besides
being pioneers in climate action. Brazilian cities in this study understand the relevance of climate action
to urban management, and their participation in GCG through engagement with TCNs, while
collaborating with Federal Government. Managers and political entrepreneurs establish climate action
priorities consistent with their municipalities´ context, at the same time being aware of the benefits of
TCNs participation. Even though their engagement isn´t often spontaneous, it tends to last, encouraged
by the networks, and by their own perception about the benefits. Municipal participation in agenda
setting in Brazil is still restricted by the federative model and financial resource concentration at the
federal level. Cities´ best opportunity for inclusion in Brazil´s climate governance is to act through
national associations of municipalities, such as the National Mayors Front (FNP) and the forum of
municipal environment authorities of Brazilian capital cities, CB27. It is expected that the role of
municipalities will be better understood, and that their contribution will be integrated to climate
governance in the implementation of Brazil´s NDCs. To attain this goal, it will be necessary to overcome
technical and political difficulties in general challenging the country.
Key words: Global multilevel governance. Climate Change. Cities. Paradiplomacy. São Paulo. Belo
Horizonte. Transnational city networks.
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APRESENTAÇÃO
Este projeto começou a ser gestado no início dos anos 1990, muito antes de minha
entrada no Programa de Pós-Graduação em Ciência Ambiental do Instituto de Energia e Meio
Ambiente da Universidade de São Paulo (PROCAM/ IEE-USP), como candidata ao
doutoramento, em março de 2013.
Embora tenha atuado na área de gestão e políticas públicas para a sustentabilidade desde
1990, a oportunidade de cursar um mestrado na Universidade de Oxford como bolsista do
programa Chevening, do Governo Britânico, entre setembro de 1997 e julho de 1998, colocou
de vez o tema de mudanças climáticas e cidades na minha vida profissional e em minha grande
motivação de pesquisa e atuação. Desde então, atuo nessa área, pela qual meu interesse só tem
aumentado. Em 2000, terminei o mestrado que havia começado no PROCAM-USP em 1996,
com uma dissertação sobre políticas de restrição ao uso do automóvel, focando o caso do
Rodízio promovido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de São Paulo. De certa
maneira, já estava me encaminhando para a pesquisa sobre mudanças climáticas e cidades, uma
vez que o transporte urbano rodoviário é a principal fonte de emissões nas cidades como São
Paulo. O tema era incipiente no Brasil e, de fato, havia poucas opções para estudar mudanças
climáticas do ponto de vista de política pública e gestão, diferentemente de agora. Tive a sorte
de aprender sobre esse tema na prática, convivendo profissionalmente com formuladores de
políticas e lideranças, testemunhando como “insider” vários momentos decisivos, que hoje
fazem parte da história da construção da agenda de clima no Brasil.
Tenho a motivação de contribuir de alguma maneira com essa construção. Este trabalho,
além de refletir sobre um tema que vem ganhando cada vez mais espaço na discussão sobre
governança climática global, pretende transmitir uma experiência de construção de agenda, da
perspectiva de alguém que vivenciou o processo, deixando assim um registro sobre os passos
iniciais do engajamento de governos locais brasileiros nessa agenda.
A pesquisa empírica resulta da minha experiência profissional a partir de 2000: primeiro
como coordenadora do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC), depois, e,
principalmente, como diretora regional do ICLEI para a América Latina, entre setembro de
2002 e março de 2011, onde também coordenei a Campanha Cidades Pela Proteção do Clima
(CCP) na América do Sul, entre outras iniciativas relacionadas à gestão urbana sustentável.
Nessa condição participei da elaboração da Lei Municipal de Mudança do Clima de São Paulo,

e, acompanhei o aumento progressivo do interesse e engajamento na proteção climática pelos
governos municipais.
A campanha CCP, lançada em 2001 com seis cidades brasileiras, foi a base para diversas
iniciativas locais e, contribuiu de forma decisiva para o fortalecimento dos municípios nos
temas relacionados a gestão ambiental e clima. A CCP evoluiu e se desdobrou em diversas
ações, e, o ICLEI em 2017 reúne mais de trinta e cinco membros atuando pela sustentabilidade
e a proteção do clima, entre os quais incluem-se metrópoles como Belo Horizonte, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Juntas, as trinta cidades brasileiras do ICLEI representam
mais de 46 milhões de pessoas (IBGE; ICLEI-SAMS, 2016).
A atuação do ICLEI tem sido documentada por pesquisadores, desde 1990, citada em
dissertações e teses, principalmente nas áreas de relações internacionais, direito e ciências
políticas, não apenas da Europa e dos Estados Unidos, mas, mais recentemente, também do
Brasil. Fico feliz por ter feito parte dessa história e poder compartilhar a experiência.
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1 – INTRODUÇÃO
No ano de 2016, o Acordo de Paris, que define o futuro das negociações sobre mudanças
climáticas no âmbito da Organização das Nações Unidas (ONU), foi ratificado por 133 países
em prazo recorde. Esse acordo foi adotado em dezembro de 2015, em Paris, durante a Vigésima
Primeira Conferência das Partes à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do
Clima (COP21/UNFCCC), aberto para assinatura em abril de 2016 em Nova York, passando a
vigorar a partir de 04 de novembro do mesmo ano.
Foi um longo caminho de negociações internacionais, com avanços e retrocessos, entre
o estabelecimento do Protocolo de Quioto, em 1998, sua ratificação em 2005, o fracasso em
alcançar um tratado vinculante na Conferência de Copenhague, em 2009 e, finalmente, em
2015, a adoção do Acordo de Paris. Nesse período, porém, os países-membro da Convenção do
Clima avançaram muito pouco na implementação de seus compromissos e em ações concretas
para colocar-se rumo à transição necessária a implementar um novo modelo de
desenvolvimento, menos dependente de combustíveis fósseis. Também nesse período houve o
crescente reconhecimento da necessidade de se envolver a sociedade nessa transição, pois a
economia de baixo carbono requer ações que transcendem a competência dos Estados-nação,
até agora protagonistas na governança das mudanças climáticas globais. Além da contribuição
reconhecida, atores não-estatais fazem parte da governança climática global, de fato, mas não
de direito, influenciando instâncias nacionais e internacionais de políticas sobre meio ambiente
e clima, em diversas escalas de interação (ABBOTT, 2010; ABBOTT et al, 2015; OSTROM,
2009; SASSEN, 2015; SETZER, 2013).
A comunidade acadêmica esteve envolvida não apenas na produção do conhecimento
científico que embasa as decisões políticas sobre mudanças climáticas, como também no
estabelecimento de uma base metodológica e analítica para avaliar o processo de construção da
governança global das mudanças climáticas (GGC), para além do regime internacional de
clima. Estudiosos da área de política e relações internacionais, direito internacional,
administração pública e economia, por exemplo, intensificaram a análise sobre regimes
internacionais e governança para avaliar o desenvolvimento do regime que possa lidar com os
desafios das mudanças climáticas globais. Autores como Rosenau (1994), Ostrom (2009),
Keohane e Nye (1993) e Risse-Kappen (1996) são referências internacionais no debate
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acadêmico e acompanharam a evolução das negociações sobre clima, contribuindo com a
análise crítica sobre o tema.
Na literatura internacional, ainda, encontram-se exemplos e estudos sobre atores nãoestatais, seu papel e sua contribuição para os esforços de mitigação das mudanças climáticas
globais, enquadrando suas ações e engajamento na política, no âmbito das relações
internacionais,

como

ação

transnacional,

seja

de

cooperação

descentralizada

ou

paradiplomacia, que pretende englobar o conjunto de ações que estabelecem os municípios em
termos de relações externas

(BULKELEY e BETSILL, 2003, 2005; BIERMANN e

PATTBERG, 2012; CHAN et al. 2015). Esses atores são identificados como governos
subnacionais (governos locais, estaduais e regionais), organizações internacionais (de governos
e não-governamentais), empresas multinacionais ou transnacionais, agencias de cooperação
bilateral ou multilateral, comunidades epistêmicas, entre outras, operando além das fronteiras
nacionais (RISSE-KAPPEN, 1995; ANDONOVA, BETSILL e BULKELEY, 2009; ABBOTT,
2012; BIERMANN e PATTENBERG, 2012; ABBOTT et al, 2015).
Entretanto, as discussões sobre a governança multinível de mudanças climáticas
concentram-se principalmente no contexto europeu e, em menor grau, em outros países
desenvolvidos2 (BANSARD, KERN e ALBER, 2009; PIATTONI, 2010; PATTBERG e
WIDERBERG, 2014). A participação de governos subnacionais de países em desenvolvimento
na governança global das mudanças climáticas e em Redes Transnacionais de Cidades (RTCs)
ainda é pouco analisada e compreendida.
O tema de mudanças climáticas tem sido amplamente investigado no Brasil, de forma
setorial, principalmente em campos como geografia e física, em disciplinas relacionadas a
energia, transportes, agropecuária e meio ambiente, ou ainda, nas áreas de economia e saúde
pública (PBMC, 2016). Existe também produção em áreas interdisciplinares abordando
aspectos de riscos e impactos das mudanças climáticas sobre a sociedade brasileira, arcabouço
legal e governança3, focada nos casos de algumas cidades específicas (KOEHNTOPP, 2010;
PUPPIM DE OLIVEIRA, 2010; BARBI, 2013; CEZÁRIO, 2013; SETZER, 2013; CORTESE,

Chamados de “Global North” em alusão aos países desenvolvidos do hemisfério Norte, em contraposição ao “Global South”,
países em desenvolvimento ou menos desenvolvidos do hemisfério Sul, no jargão de relações internacionais.
33 No Brasil, o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou um referencial básico de governança na administração pública,
definindo governança no setor público “[...]como um conjunto de mecanismos de liderança, estratégia e controle postos em
prática para AVALIAR, DIRECIONAR E MONITORAR a gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação
de serviços de interesse da sociedade. ” (TCU, 2014:6)
2
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2014; RAMIRES, 2015; BACK, 2016; DA SILVA, 2016). A produção acadêmica sobre redes
transnacionais em mudanças climáticas e a participação de governos subnacionais brasileiros
na governança global do clima, entretanto, é incipiente e está distribuída nas disciplinas de
relações internacionais, direito, ciências sociais e ciências políticas (ALMEIDA, SILVA e
PESSOA, 2012; COSTA, 2013; MARCOVITCH e DALLARI, 2014; ROCHA, 2012;
SETZER, 2013).
Por meio da revisão da literatura, busca-se compreender o papel das redes transnacionais
na governança climática local e as lacunas que possibilitem aquilatar a contribuição das cidades
ao cumprimento de compromissos do Brasil, no âmbito da Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), para a redução de emissões de gases de efeito
estufa (GEE).
Partindo desse enquadramento, selecionou-se o universo das capitais brasileiras com
mais de 3 milhões de habitantes (metrópoles). A análise leva em consideração que essas
metrópoles, com populações maiores do que muitos dos países desenvolvidos com
compromissos mandatórios de reduções de emissões de gases de efeito estufa (GEE), têm
padrões de consumo semelhantes aos desses países, configurando-se como emissores
relevantes. No conjunto dessas cidades, identificou-se a atuação das capitais do Rio de Janeiro,
São Paulo e Belo Horizonte, entre 2001 e 2016. A relevância dessas metrópoles para o estudo,
além da questão da escala, se dá em função de sua importância na economia do Brasil, assim
como de seu peso político. São cidades com maior potencial de incidência sobre as políticas e
medidas climáticas no país, comparáveis em escala a alguns países do Anexo I. Ademais, essas
capitais foram as primeiras cidades no Brasil a investir em ações de mitigação das mudanças
climáticas, de forma consistente, continuada e com registros, permitindo assim uma avaliação
melhor embasada.
O propósito deste trabalho, portanto, é avaliar a participação de governos municipais
brasileiros na governança global do clima (GGC), por meio de Redes Transnacionais de
Cidades (RTCs). Ao analisar a ação paradiplomática das metrópoles e seus resultados, buscase compreender sua contribuição para os esforços de mitigação do governo brasileiro, bem
como sua incidência nas políticas nacionais e na governança global do clima.
A análise proposta considera o contexto da governança global das mudanças climáticas
na perspectiva de atores subnacionais, no período entre 2001 e 2016. O foco se dá na atuação
de agentes governamentais municipais, especificamente de capitais/metrópoles brasileiras,
exercendo atividades que podem ser classificadas como paradiplomáticas, por meio da
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participação em RTCs. Ao longo do estudo, esses atores são designados como “governos locais
- GLs”, de acordo com a definição adotada internacionalmente, embora no Brasil aplique-se
somente ao poder executivo das municipalidades. Outros atores relevantes que integram o
conjunto de atores não-estatais na governança do clima, como as organizações da sociedade
civil, empresas multinacionais, agências multilaterais e comunidades epistêmicas, não são
objeto do estudo, uma vez que fogem ao escopo da Tese, mas alguns depoimentos de
representantes desses grupos foram incorporados à pesquisa por meio das entrevistas
semiestruturadas, devido à relação de suas atividades com os municípios nesse âmbito.
A pesquisa parte de quatro premissas assumidas como marco referencial das
investigações.
Primeiramente, os problemas ambientais alcançaram escala global, de forma
crescente, a partir de revolução industrial. Dentre esses, o maior desafio enfrentado pela
humanidade a partir de meados do Século XX é o das mudanças climáticas antrópicas,
resultantes do aquecimento global intensificado pelo uso de combustíveis fósseis.
A segunda premissa é que os esforços empreendidos pelos Estados-nação não têm
sido suficientes para responder à urgência da questão climática. As negociações
internacionais no âmbito da ONU, embora fundamentais para estabelecer o marco legal e
institucional, não tem a agilidade e a força de lei necessárias à implementação das ações de
mitigação e adaptação que pretendem lidar com o problema nas escalas nacionais e
subnacionais de governança.
A terceira premissa é que, nesse contexto, os governos locais – como municipalidades,
câmaras legislativas e regiões metropolitanas – na qualidade de atores não-estatais4, são
indispensáveis para a implementação das políticas e medidas de enfrentamento às
mudanças climáticas globais. O ambiente institucional da governança global das mudanças
climáticas inclui a participação de entes subnacionais por meio de Redes Transnacionais de
Cidades (RTCs), além de outras iniciativas.
Por fim, a quarta premissa é que o modelo federativo do Brasil não tem sido eficaz
na integração dos governos subnacionais à elaboração das políticas públicas para

4

Raustiala e Bridgeman (2007) definem “não-estatal” como qualquer organização que não tenha status formal ou legal como
agente do Estado, ou uma subunidade do Estado, como um governo estadual ou municipalidade. Na definição de Risse-Kappen
(1995), não-estatais são quaisquer atores que não sejam Estados-nação; no caso desta Tese, que não são partes nas negociações
internacionais de clima.
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mudanças climáticas. A atuação do Governo Federal tem sido centralizadora e fragmentada,
não envolvendo outros atores não-estatais na definição da agenda climática no país5.
A partir dessas premissas estabelecem-se as perguntas e hipóteses da pesquisa, nas quais
se confrontam a abordagem de diplomacia federativa adotada pelo Ministério das Relações
Exteriores (RODRIGUES, 2008), com a teoria de governança multinível que permite
entendimentos diferentes sobre a participação de atores não-estatais na governança ambiental
global, em particular das mudanças climáticas.
A investigação é orientada pelas seguintes perguntas:
1)

Qual o papel das Redes Transnacionais de Cidades (RTCs) na agenda

climática das municipalidades brasileiras?
2)

Como as cidades brasileiras podem colaborar para a implementação do

Acordo de Paris (2016), a partir de 2020?
Tem-se como hipótese que:
1)

A participação nas RTCs permite o acesso a oportunidades para

implementar ações climáticas que resultam em benefícios adicionais à gestão urbana.
2)

Para que os governos subnacionais e as cidades participem da governança

climática global em apoio ao Brasil, são necessários a ampliação do diálogo federativo
e o estabelecimento de canais institucionais adequados.
A definição dos atores relevantes para entrevistas focou nas cidades Belo Horizonte,
Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, devido a seu papel de destaque e engajamento nas
principais redes transnacionais de cidades em clima, ICLEI e C40, no período entre 2001 e
2016. Essas capitais também foram protagonistas de associações nacionais de municípios,
como a Frente Nacional de Prefeitos (FNP), o Fórum de Secretários de Meio Ambiente de
Capitais Brasileiras (CB27), a Associação de Órgãos Municipais de Meio Ambiente
(ANAMMA) e o Fórum Nacional de Secretários e Gestores Municipais de Relações
Internacionais (FONARI), contribuindo para inserir o tema na agenda de outros municípios
brasileiros. Foram contatados membros do poder executivo das quatro capitais. Em Belo
Horizonte e São Paulo, participaram quatro representantes de cada; no caso de Rio de Janeiro
e Salvador, somente um representante de cada cidade participou. Outros atores do Rio de
Janeiro foram contatados, mas somente um participou da pesquisa.
5

Não cabe aqui discutir o modelo federativo brasileiro em si, mas apontar as características que consistem
barreiras à participação de municípios na governança do clima.
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A pesquisa para a Tese desenvolveu-se ao longo dos eixos temáticos de: governança
multinível das mudanças climáticas globais, no âmbito das relações internacionais, da
mitigação das mudanças climáticas em cidades, no âmbito de gestão urbana pela
sustentabilidade, e, da arquitetura institucional para a governança do clima no Brasil, no âmbito
de ciências políticas.
A investigação divide-se em três tipos de atividades: a) revisão da literatura; b) análise
de evidências empíricas e c) entrevistas semiestruturadas com atores qualificados atuando
no âmbito do executivo municipal ou em interface com governos municipais.

a) A revisão de literatura abrange a pesquisa bibliográfica sobre governança multinível
(GMN), governança global das mudanças climáticas (GGC) e paradiplomacia, compreendendo
identificação, localização e compilação de dados disponíveis em livros, artigos de revistas
especializadas, publicações de órgãos oficiais, legislação, artigos de periódicos e páginas na
internet. A pesquisa documental compreende a análise dos regulamentos internacionais sobre
mudanças climáticas e dos relatórios do IPCC aplicados ao nível local; quadro legal e
institucional no Brasil para mudanças climáticas; relatórios de órgãos oficiais, do Painel
Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) e de redes transnacionais de cidades reconhecidas,
atuando no tema de clima em território nacional.
Ainda, uma base de dados sobre o perfil ambiental de cidades brasileiras foi
disponibilizada pela ANAMMA, com resultados parciais. Essa base de dados é fruto de uma
pesquisa online feita pela ANAMMA junto a seus associados, iniciada em setembro de 2015 e
que ainda estava em andamento durante o período de elaboração desta Tese. O levantamento,
que ainda não foi concluído pela ANAMMA, solicita informações sobre a atuação de órgãos
municipais de meio ambiente, incluindo suas atividades relacionadas a mudanças climáticas.
Com as respostas de 433 representantes de cidades, foi possível traçar um perfil inicial da
atuação climática de cidades brasileiras e comparar às das metrópoles analisadas nesta Tese. A
análise desses dados parciais permitiu identificar uma tendência de engajamento crescente das
cidades brasileiras em ações climáticas, relacionada a sua participação em atividades de
paradiplomacia por meio das Redes Transnacionais de Cidades (RTCs).
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b) Evidências empíricas
Em sua vivência profissional a partir de 1998, a autora participou de diversas
Conferencias das Partes à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas
(COPs / UNFCCC), como observadora na delegação brasileira, tendo acesso às reuniões de
negociações do G77+China em várias ocasiões. Nessas COPs, a autora participou ainda de
diversos eventos da programação paralela oficial, inclusive de governos subnacionais,
colhendo subsídios sobre o engajamento das cidades brasileiras. Como pesquisadora participou
de oficinas, seminários e congressos relacionados ao tema. Em particular, acompanhou
atividades durante o período de pesquisa para a Tese, nas Conferencias das Partes em Lima
(COP20, 2014) e em Paris (COP21, 2015).
A experiência profissional da autora inclui ainda sua atuação no ICLEI – Governos
Locais pela Sustentabilidade, entre setembro de 2002 e março de 2011; primeiro como,
coordenadora da Campanha Cidades pela Proteção do Clima (CCP) na América do Sul e, a
partir de março de 2003, também como diretora regional para América Latina e Caribe
(LACS). Nesse período, além da atuação à frente do secretariado regional, a autora participou
do comitê gestor internacional da organização (SMT – Senior Management Team), das
reuniões estratégicas da campanha internacional Cities for Climate Protection (CCP) e de
diversos eventos internacionais como coordenadora e expositora, relacionados a mudanças
climáticas, energias renováveis, mobilidade e compras sustentáveis, entre outros temas de
gestão urbana para a sustentabilidade. A perspectiva sobre a atuação das RTCs e das cidadesmembro a partir dessa experiencia, assim como a escolha de atores relevantes para as
entrevistas, está incorporada nas avaliações e conclusões da pesquisa e seu registro vai ao
encontro da metodologia de observador participante, característica das ciências humanas
(JORGENSEN, 1989:14-16).

c) Entrevistas semiestruturadas com atores relevantes no Brasil e representantes de
redes transnacionais de cidades atuando em clima foram realizadas pessoalmente, por Skype ou
por meio de questionários respondidos pelos participantes e enviados para a pesquisadora.
Todas as entrevistas, gravadas e transcritas têm o devido consentimento dos entrevistados.
Todos os respondentes assinaram o Termo de Consentimento conforme modelo do IEE –
PROCAM/USP. O processo de documentação seguiu o protocolo da USP.
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A pesquisa com esses atores examina os processos políticos de definição de agenda e
tomada de decisão, identificando os múltiplos fluxos de acordo com o modelo de Kingdon
(2003), para avaliar a governança global do clima na escala subnacional, ocorrendo no âmbito
de metrópoles brasileiras, de acordo com a perspectiva e atuação de agentes governamentais da
esfera executiva.
As perguntas abertas foram organizadas em um roteiro pré-estabelecido, adaptado
conforme as demandas e/ou características de cada entrevistado. As respostas foram compiladas
e sistematizadas para permitir uma análise qualitativa de seu conteúdo, captando a percepção
desses atores, do ponto de vista interno à gestão municipal e externa, de agentes-chave na
governança do clima no Brasil. O método é detalhado no Capítulo 5. O roteiro de perguntas e
a lista de entrevistados encontram-se nos Apêndice 1 e 2, respectivamente, desta Tese.
A Tese é composta de sete capítulos, além desta Introdução que contextualiza o tema da
pesquisa, apresenta o problema a ser analisado, as perguntas e hipóteses que norteiam o
trabalho, bem como a metodologia e estrutura da Tese. O resumo analítico, as conclusões e
lacunas estão concentradas no último capítulo deste trabalho.
No Capítulo 2 – Mudanças Climáticas e Cidades apresenta-se um panorama sobre os
desafios das mudanças climáticas globais em suas dimensões fenomenológicas, políticas e
econômicas; examinam-se as relações entre desenvolvimento urbano, emissões de GEE de
atividades no âmbito das cidades, assim como os impactos e ações de mitigação promovidas
por governos locais. A investigação examina a literatura que descreve as motivações e
resultados da ação climática de cidades, estabelecendo a relevância de sua participação nos
esforços de enfrentamento às mudanças climáticas globais.
O Capítulo 3 – Governança Multinível das Mudanças Climáticas aprofunda a
pesquisa sobre as políticas públicas internacionais, o papel dos atores envolvidos, a arquitetura
institucional e o quadro normativo que orienta as ações climáticas. O diálogo com a literatura
desenvolve-se a partir de uma abordagem multidisciplinar e um marco analítico que inclui as
teorias de governança multinível, paradiplomacia e policentrismo, de visão construtivista.
Já no Capítulo 4 – Paradiplomacia climática de cidades: a experiência do ICLEI,
examina-se a função de agência da rede transnacional ICLEI, seu papel na inserção do tema de
mudanças climáticas na agenda de cidades ao redor do mundo, sua atuação na arena
internacional de negociações sobre clima e seus resultados. O foco do capítulo é a experiência
do ICLEI-Governos Locais pela Sustentabilidade, com sua campanha internacional “Cidades
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pela Proteção do Clima (Cities for Climate Protection – CCP) e seus desdobramentos, no
período entre 2001 e 2016. Inclui ainda o relato sobre sua atuação e impactos no Brasil.
A avaliação do papel do Brasil nas negociações internacionais do clima é realizada no
Capítulo 5 – A agenda climática do Brasil e a implementação de políticas públicas
municipais que verifica o arcabouço jurídico-institucional para governança climática no país,
suas metas voluntárias de redução de emissões de GEE, além de suas políticas setoriais com
incidência sobre as mudanças climáticas e a agenda urbana.
O Capítulo 6 - Municípios brasileiros na estratégia nacional para cumprimento do
acordo de Paris é o contraponto ao Capítulo 5. Discute a integração de governos municipais
nas políticas climáticas no Brasil. Avalia os alcances e limites do modelo federativo para a
governança do clima no Brasil, com base no histórico da atuação internacional das cidades
definida como diplomacia federativa pelo Ministério de Relações Exteriores (MRE).
No Capítulo 7 – A perspectiva dos atores relevantes sobre a governança do clima
no Brasil, são examinadas as evidências da participação de governos locais brasileiros na
definição das estratégicas para cumprimento dos compromissos internacionais de mitigação.
Apresenta-se a perspectiva dos diferentes atores relevantes envolvidos na governança do clima
das cidades brasileiras e, analisa-se seus papéis e contribuições como atores e agentes no
contexto nacional. Esta seção consolida o resultado das entrevistas semiestruturadas com
indivíduos representativos de diferentes setores, que participaram no processo de engajamento
de cidades na governança multinível das mudanças climáticas, no período de abrangência deste
estudo. Apresenta ainda a síntese analítica setorizada, segundo temas e grupos de atores, à luz
da teoria de múltiplos fluxos.
No Capítulo 8 - Considerações Finais, apresenta-se o resultado da análise com foco
na pesquisa sobre a perspectiva dos atores relevantes, tendo como marco teórico a governança
multinível de mudanças climáticas. Conclui-se aqui que a participação das cidades brasileiras
no cumprimento dos compromissos de mitigação do país não é quantificável no momento de
finalização desta pesquisa, porém a tendência é de que sua importância seja crescente, à medida
que aumentam as emissões do setor de energia, sobretudo do transporte rodoviário no país. Os
resultados apontam para a necessidade de se incorporar as ações locais e os agentes
subnacionais na estratégia para implementação das NDCs brasileiras, particularmente de
cidades, fortalecendo as redes nacionais de municípios e apoiando sua atuação paradiplomática
por meio de redes transnacionais de cidades. Ainda, a pesquisa indica a necessidade de
aprofundar e ampliar a investigação sobre mecanismos de monitoramento, verificação e
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reportagem das emissões urbanas, de modo a de fato compreender como incorporar a ação local
na governança climática do Brasil.
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2 – MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CIDADES
Neste capítulo apresenta-se um panorama sobre a ciência e a política do clima, a partir
das informações contidas nos relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas
(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC), estabelecido em 1988 pela Organização
Mundial de Meteorologia (OMM) e pelo Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente
(PNUMA), assim como em tratados internacionais das Nações Unidas (ONU) sobre o tema.
Aqui, a principal referência sobre a ciência do clima, por trazer conhecimento mais atual e
abrangente relacionado aos temas relevantes a este trabalho, é o quinto relatório do IPCC
(AR5), cujos volumes dos grupos de trabalho I, II e III foram publicados entre 2012 e 2014
(IPCC, 2014). A série destaca os aspectos de risco das mudanças climáticas e a necessidade
urgente de se tomar as providências para que o aumento da temperatura média global no século
XXI não ultrapasse os 2oC, mantendo-se dentro de um “orçamento de carbono”, estimado em
200GtCO2e (IPCC, 2015)6.
Em 1972, Conferência das Nações Unidas sobre Ambiente Humano em Estocolmo
estabeleceu uma comissão incumbida de desenvolver um caminho para que as sociedades
humanas reduzissem seu impacto sobre os recursos naturais; em 1987, a Comissão Brundtland,
publicou o relatório Nosso Futuro Comum, que consagrou o conceito de desenvolvimento
sustentável. O documento, que lançou as bases para a Agenda 21, as convenções de clima e de
biodiversidade, já mencionava a importância de governos locais, dedicando o capítulo 9 ao
Desafio Urbano (WCSD, 1987: 14,22, 115, 150,166, 183, 190, e 197:2015).
Em 1988, a OMM, em parceria com o PNUMA, realiza a Primeira Conferência Mundial
sobre Mudança da Atmosfera, em Toronto, Canadá7. Ao mesmo tempo, Toronto torna-se o
primeiro governo, em qualquer instância, a estabelecer metas de redução de emissões de gases
de efeito estufa e um plano de ação climática. O marco normativo internacional da governança
global do clima é a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, ou
Convenção do Clima (United Nations Framework Convention on Climate Change - UNFCCC)
que entrou em vigor em 1994, com o Protocolo de Quioto, adotado em 1997e ratificado em
2005. O Acordo de Paris de 2015 entrou em vigor em 2016, para ser implementado a partir de
2020. Esses marcos integram o regime internacional das mudanças climáticas. Os quadros de 8
6

O orçamento de carbono é uma estimativa baseada no acúmulo de GEE na atmosfera, estabilizado em 450ppm, compatível
com uma elevação máxima da temperatura média global de até 2oC. O total seria de 2900GtCO2e, dos quais já foram utilizados
1900GtCO2 entre 1870 e 2011 (IPCC, 2015).
7
www.researchgate.net/publication/233447577_World_Conference_on_the_Changing_Atmosphere_Implications_for_Global
_Security
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a 11 resumem a cronologia da governança global do clima e da participação de governos locais
(GLs) de 1972 a 2017.
A análise sobre as relações entre mudanças climáticas e cidades é feita a partir da revisão
da literatura, que inclui produção acadêmica, estudos de caso e relatórios de diversas fontes,
internacionais e nacionais. A partir dos anos 2000, a literatura sobre essa temática aumentou
significativamente. Além do interesse da comunidade acadêmica pelo assunto, foram
estabelecidos diversos órgãos colegiados, projetos e grupos de trabalho de comunidades
epistêmicas, além de programas intergovernamentais para ampliar a pesquisa empírica sobre
impactos, vulnerabilidade, ações de mitigação e adaptação, e perfil de emissões de cidades.
No Brasil, principalmente a partir de 2009, surgiram estudos que discutem a cidades e
mudanças climáticas, embora as informações quantitativas e séries históricas ainda sejam
escassas. O tema de mudanças climáticas só passou a integrar a agenda das maiores cidades
brasileiras a partir de 2002, com o lançamento da campanha Cidades Pela Proteção do Clima
na América do Sul. As prefeituras foram convidadas a participar da CCP como primeira
atividade do projeto coordenado pelo ICLEI-LACS, com exceção feita ao Rio de Janeiro, que
já em 1998 aderiu à campanha internacional CCP, quando iniciou a negociação com o
Secretariado Geral do ICLEI para estabelecer o escritório regional na cidade.
As investigações no Brasil sobre cidades e mudanças climáticas, no âmbito da academia
e de órgãos federais por meio de seus institutos e programas, tendem a se concentrar nos temas
relacionados a questões sociais, como riscos, vulnerabilidade e adaptação. Embora a
Convenção do Clima separe os temas de mitigação e adaptação, ações assim classificadas
apresentam complementariedade e/ou sobreposição de estratégias e resultados. Em que pese a
relevância e abrangência de questões relacionadas à vulnerabilidade de cidades, esta tese reflete
sobre as ações urbanas relacionadas à mitigação, tema que alcança questões de adaptação por
meio da abordagem sobre resiliência, incorporando uma visão global de longo prazo.

2. 1 Os desafios das mudanças climáticas globais
O clima tem estado no centro das preocupações dos seres humanos desde os primórdios
da civilização, pelos impactos que causa em áreas cruciais para as sociedades humanas, como
a agricultura, a navegação e a própria sobrevivência. Registros datando de até 4.000 AC relatam
principalmente eventos climáticos extremos, como inundações e secas, e seus efeitos sobre as
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atividades humanas (DIAMOND, 2006; GIDDENS, 2011; LAMB, 1982;1995; SMITH, 2000;
STEVENS, 2001;). As observações de nossos ancestrais sobre a Natureza e suas manifestações
climáticas, entretanto, pertenciam mais à esfera religiosa e espiritual. A partir do século XIX, o
avanço da Ciência permitiu que instrumentos rudimentares utilizados nos séculos XVII e XVIII
de medição de fenômenos atmosféricos - como temperatura, humidade e pressão - fossem
aperfeiçoados, tornando-se mais precisos e confiáveis (HOUGHTON, 1996; STEVENS, 2001).
Com isso, a ciência sobre o clima evoluiu e passou a ser estudada por milhares de cientistas,
que investigam não apenas os aspectos físicos do sistema climático global, como também suas
implicações para as sociedades humanas.
Nos últimos 200 anos, os fenômenos climáticos da Terra têm sido reportados por
cientistas dedicados a estudar os aspectos físicos e químicos do clima. A abordagem de
Aristóteles sobre clima, registrada em seu tratado “Meteorologica”, predominou até meados
do século XVII. Com o advindo da revolução científica e das tecnologias para medição,
notadamente na Europa ocidental e nos Estados Unidos (EUA), a ciência sobre o clima
começou a produzir informação sistemática sobre os fenômenos atmosféricos. Nomes como
Fahrenheit, Torricelli e Hadley fazem parte desse período. Durante o século XIX, o progresso
tecnológico para coleta de dados conduziu ao surgimento de um novo campo de estudos no
âmbito da meteorologia, a climatologia. Com registros mais frequentes e acurados, a percepção
sobre a relativa estabilidade do clima persistia (LAMB, 1995; STEVENS, 2000).
Nas últimas duas décadas, o tema ganhou maior destaque na agenda política global e na
comunidade científica internacional, com relatórios sobre pesquisas focadas no tema de
mudanças climáticas, desenvolvidas por cientistas no mundo todo. A primeira Conferência
Mundial sobre Clima (First World Climate Conference -FWCC ou WCC-1), realizada em 1979,
em Genebra, Suíça, inseriu o tema de mudança do clima na agenda política internacional 8. O
encontro promovido pela Organização Mundial de Meteorologia (World Meteorological
Organization – WMO) deu origem a diversas ações coordenadas entre organizações
internacionais e países, que culminaram no estabelecimento do Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas (Intergovernamental Panel on Climate Change – IPCC), EM 1988, pela
WMO e o Programa das Nações Unidas de Meio Ambiente (United Nations Programme on
Environment – UNEP).

8

ZILLMAN, J. W. A History of Climate Activities. Disponível em: <https://public.wmo.int/en/bulletin/history-climateactivities>. Acesso em: 20 mai. 2016.
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A compreensão sobre o comportamento do sistema climático também sofreu mudanças,
à medida que episódios de eventos extremos passaram a ser registrados com maior frequência.
Mas, a questão das Mudanças Climáticas Globais tornou-se um problema de ação coletiva
mundial a partir dos anos 1990, devido à constatação da capacidade do ser humano de interferir
com o sistema climático, por sua escala e seu alcance. A relação entre ciência e política tornouse cada vez mais complexa e explícita desde então, conforme se constata no debate mais recente
sobre o papel da ciência na governança global do clima (BETSILL, 2013; BULKELEY et al,
2009; DUBASH et al, 2013; GIDDENS, 2011; HOVE, 2007).
O IPCC tem como objetivo fornecer uma visão científica clara sobre o conhecimento
acerca das mudanças climáticas e seus potenciais impactos socioeconômicos e ambientais. O
IPCC reúne cientistas de 195 países e é o principal órgão científico assessor das Nações Unidas
para o tema de mudanças climáticas, que revisa e avalia as informações técnicas, científicas e
socioeconômicas mais recentes produzidas no mundo todo. O IPCC não realiza pesquisas e não
monitora os dados relativos a clima, mas desenvolve metodologia para o cálculo das emissões
de gases de efeito estufa e, publica estudos setoriais periodicamente, além dos relatórios
completos principais a cada cinco anos9. Embora o IPCC se defina como politicamente neutro,
sua produção é endossada pelos governos dos países participantes e precisa ser aprovada por
consenso. Essa informação é relevante para indicar a gravidade do quadro climático do planeta
no início do século XXI, uma vez que as recomendações acabam sendo mais conservadoras por
serem moderadas pelos governos nacionais com interesses próprios (BIDERMAN, 2011;
SETZER, MACEDO e REI, 2014), não refletindo a urgência com que será preciso agir para
lidar com a questão nas próximas décadas. As implicações desse modelo podem ser melhor
compreendidas com a discussão sobre governança multinível das mudanças climáticas,
desenvolvida no capítulo 2 deste trabalho.
Em seus relatórios produzidos a cada cinco anos desde 1990, o IPCC detalha os
impactos ambientais, sociais e econômicos das mudanças climáticas sobre sistemas naturais e
humanos, ressaltando a vulnerabilidade das cidades e, os custos de mitigação e adaptação para
os países enfrentarem as consequências. O Quinto Relatório de Avaliação (Fifth Assessment
Report - AR5, 2014) passou a incluir a análise sobre os oceanos e enfoca a questão do risco das
mudanças climáticas. Também foi incluído um capítulo sobre assentamentos humanos,
infraestrutura e planejamento urbano, que relaciona aspectos de mudanças climáticas no
ambiente urbano e desenvolvimento sustentável das cidades (SETO et al 2014: 924 - 1000).
9

Informações sobre o IPCC estão disponíveis no site <http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml>.
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Seu escopo de análise aumentou consideravelmente, e, o relatório avalia que o número de
publicações científicas sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade mais do que dobrou entre
2005 e 2010 (IPCC, 2015c: 4).
Em termos globais, a divulgação de dados sobre o aumento nos níveis de concentração
de gases de efeito estufa pelo IPCC, no início dos anos 1990, chamou a atenção para uma
questão central à sociedade planetária: a necessidade urgente de se promover políticas e ações
de enfrentamento ao aquecimento global. A partir de então, o tema de mudanças climáticas
conquistou cada vez mais espaço nas discussões sobre políticas públicas (GIDDENS, 2011;
IEA, 2009; IPCC, 2007; MALLON, BOURNE e MOTT, 2007; MIZUNO, 2007; OSTROM,
2009; STERN, 2006) e, entre 2007 e 2008, após a publicação do Quarto Relatório do IPCC
(AR4), aumentou o nível de atenção da mídia para o assunto, contribuindo para a sua
internalização em outras esferas, como a econômica e a social e, para o envolvimento de atores
relevantes não-estatais (ARUP; C40, 2011; ICLEI, 2009; LUCON; GOLDEMBERG, 2010;
THE WORLD BANK, 2010; WRI, 2010).
Ao longo de 20 anos, e, com base nos relatórios científicos periódicos do IPCC, que
cada vez mais confirmam as mudanças do clima originadas a partir da queima de combustíveis
fósseis, os governos nacionais têm discutido a atribuição de responsabilidades e as medidas
necessárias para manter o aumento da temperatura média global do planeta abaixo de 2oC,
considerado como o limite para evitar uma mudança do clima com consequências
incontroláveis, acordado na Conferência do Clima em Copenhague, em 2009 (IPCC, 2014,
UNFCCC, 2012; PETERS, 2012; MOTTA et al, 2011, GIDDENS, 2009).
As temperaturas máximas durante o verão têm batido recordes desde 1980 e os anos
mais quentes da história têm se sucedido, com 2014 tendo sido o ano de maior aumento da
temperatura média anual (0,61%); o ano de 2015 confirma a mesma tendência (WMO, 2015),
assim como 2016 (MET OFFICE, 2017) até abril de 2017. Eventos extremos, como
tempestades tropicais, furacões, inundações, ondas de calor e secas ocorrem com maior
intensidade e frequência e têm sido associados ao aquecimento global de origem antropogênica
na literatura científica contemplada pelo IPCC. Uma análise das grandes catástrofes naturais a
partir dos anos 1970 revela que, na década de 1990, as ocorrências triplicaram (IPCC, 2007).
Ademais das mudanças causadas diretamente pelo aquecimento global, que aumentará a
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temperatura média da Terra numa escala de tempo sem precedentes (IPCC, 2015a), suas
consequências serão agravadas pelo efeito de retroalimentação10.
Esses impactos ocorrem nas escalas global, regional e local, afetando os recursos
naturais e os sistemas humanos. São perceptíveis os danos à agricultura e aos recursos
pesqueiros, além daqueles decorrentes de eventos extremos, como ondas de calor, enchentes e
furacões.
Em muitas regiões a mudança na precipitação e o derretimento de gelo alteram os ciclos
hidrológicos, afetando os recursos hídricos. Enchentes e tempestades cada vez mais intensas
têm afetado a sobrevivência de milhares de pessoas em Bangladesh e na Índia, e as secas têm
dizimado milhões de vidas na África.
As mudanças climáticas afetam também os países mais ricos. Exemplos recentes
incluem as ondas de calor no Sul da Europa em 200311, que mataram mais de 35 mil pessoas,
principalmente idosos, e o furacão tropical Katrina12, que atingiu Nova Orleans (EUA) em
agosto de 2005, deixando a população mais pobre desabrigada e gerando prejuízos de mais de
US$ 100 bilhões para a economia do país. Em 2012, o Furacão Sandy atingiu a Costa Leste dos
Estados Unidos deixando milhares de desabrigados em Nova Jersey, danos à infraestrutura de
Nova York e prejuízos da ordem de US$ 50 bilhões13. A Califórnia convive historicamente com
secas prolongadas, porém, enfrenta em 2015 o quarto ano consecutivo de uma de suas mais
severas crises hídricas, agravada pelos incêndios florestais que atingem também áreas
urbanizadas14. Mais informações sobre os impactos das mudanças climáticas podem ser
encontradas no Apêndice 1 deste trabalho.
A transformação do planeta pela intervenção humana não foi inaugurada com o tema
das mudanças climáticas, porém, sua escala é tal que inspirou o conceito de “Antropoceno”
para definir a era geológica em que se encontra a Terra (CRUTZEN e STOERMER, 2000;
HOUGHTON, 1996; IPCC, 1996; STEVENS, 2000). De fato, cientistas propõem estabelecer
oficialmente a nova era geológica do Antropoceno15, na qual a Humanidade equipara-se a uma
10

À medida que o planeta esquenta, derrete a cobertura de gelo dos Polos Sul e Norte. O gelo reflete a radiação solar de volta
para o espaço; portanto, se a cobertura de gelo derreter, menos calor será refletido, ficando retido na superfície. A água
resultante do derretimento irá para os oceanos, alterando as correntes e aumentando seu nível. Isso é um exemplo do que os
cientistas chamam de efeito de retroalimentação (feedback effect).
11 Veja notícia no sítio, disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/folha/mundo/ult94u98367.shtml>.
12
Mais
informações
no
site
da
BBC
Brasil,
disponível
em:
<http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/cluster/2005/09/050902_furacaokatrina.shtml>.
13 Para mais informações, disponível em: <http://www.nytimes.com/2012/11/02/business/estimate-of-economic-losses-nowup-to-50-billion.html?_r=0>.
14 Para mais informações, disponível em: <http://ca.gov/drought/>. Último acesso em 08 nov. 2015.
15 O termo foi cunhado em 2000 pelo cientista holandês, vencedor do prêmio Nobel de química de 1995, Paul Crutzen. Em
setembro de 2016, um grupo de trabalho da sociedade mundial de geologia apresentou recomendação formal ao 35º Congresso
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força da natureza capaz de impactar todo o planeta, inclusive o sistema climático global. Com
o aumento da população urbanizada, o papel das cidades como agentes na transformação do
ambiente global ainda é pouco compreendido.
Durante a 44ª reunião do IPCC em Bangcoc, em dezembro d e 2016, decidiu-se realizar
uma conferência científica internacional sobre cidades e mudanças climáticas, em 2018. Os
organizadores incluem a comunidade científica, os governos, as RTCs e outras redes. Em 2017,
a cidade de Edmonton, Canadá, venceu edital para sediar a conferência.

2. 2 Aspectos políticos e econômicos das mudanças climáticas globais
Do ponto de vista político, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento (CNUMAD), também chamada de Rio 92, realizada no Rio de Janeiro, em
junho de 1992, foi o divisor de águas no debate internacional sobre os problemas ambientais
globais e o modelo de desenvolvimento contemporâneo. A Convenção Quadro das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima, ou Convenção do Clima (United Nations Framework
Convention on Climate Change (UNFCCC)), um de seus principais resultados, foi adotada
durante a Conferência por 194 países (mais uma região) e entrou em vigor em março de 1994,
após sua ratificação por 166 países signatários. A UNFCCC tornou-se o primeiro marco
institucional do regime internacional das mudanças climáticas, estabelecendo a estrutura para
os acordos e regulamentações que se seguiram, tendo como principal fundamentação científica
os relatórios do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. Em 2016, a
Convenção alcançou a adoção de 196 Partes, tornando-se praticamente universal. Embora o
fato indique a importância do tema na agenda política internacional, o debate sobre seus limites
e alcances persiste (REI e CUNHA, 2016: 20-24; VIOLA, FRANCHINI e RIBEIRO,
2013:198-200).
Desde a entrada em vigor da Convenção do Clima, as negociações não têm sido eficazes
para garantir que os países reduzam suas emissões de GEE e a aceleração do aquecimento
global a partir da década de 1950 (GCEC, 2015; UNEP, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015;
WRI, 2015). As negociações são desenvolvidas no âmbito da Convenção, que estabeleceu

Internacional de Geologia na Cidade do Cabo para que fosse declarada oficialmente a Era do Antropoceno, cujo marco inicial
deverá ser nos anos 1950, quando foram detectadas partículas radioativas na atmosfera devido aos testes nucleares, além de
outros sinais, como a concentração de GEE na atmosfera, a presença massiva de fragmentos de plásticos nos oceanos e a
aceleração da extinção de espécies em todo o planeta.
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institucionalidade por meio de seu secretariado, a conferência das partes (COPs), dois órgãos
subsidiários às negociações, de implementação da convenção e de assessoramento tecnológico
e científico (Subsidiary Body for Implementation - SBI e Subsidiary Body for Scientific and
Technological Advice - SBSTA), além de um mecanismo financeiro próprio. Essa estrutura era
suficientemente robusta para permitir continuidade e evolução do processo, ao mesmo tempo
em que apresentava flexibilidade para permitir envolvimento de todas as partes, separadas então
como países industrializados e não industrializados, por meio de seus princípios.
A Primeira Conferências das Partes (COP1) realizou-se em Berlim, em 1995, em
seguida à entrada em vigor da UNFCC. As COPs são realizadas uma vez por ano. As reuniões
dos órgãos subsidiários SBI e SBSTA acontecem duas vezes por ano, em preparação às COPs.
Em 1997, a COP3 adotou o Protocolo de Quioto (PQ), um instrumento regulamentador
que entrou em vigor apenas em 2005. O PQ determina as responsabilidades e metas para os
países reduzirem suas emissões de gases de efeito estufa (GEE), de modo a cumprirem os
objetivos da Convenção do Clima. No Protocolo são definidos os gases causadores de efeito
estufa regidos pela UNFCCC e que não estão contemplados pelo Protocolo de Montreal16, assim
como os países com compromissos de redução de GEEs, chamados países do Anexo I. Países
em desenvolvimento são designados como Não Anexo I e não têm metas mandatórias. No PQ
foram adotados mecanismos de flexibilização, como o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo
(MDL, ou CDM, da sigla em inglês para Clean Development Mechanism) que estabeleceram
as bases para a participação de atores não-estatais na redução de emissões. O Protocolo de
Quioto foi questionado por analistas e estudiosos, com David Victor (2001), que o criticavam
como sendo ineficaz e inadequado (GCEC, 2015; STERN, 2015).
As resoluções devem ser aprovadas por unanimidade, conforme a prática na ONU, uma
tarefa quase impossível diante dos interesses conflitantes e muitas vezes antagônicos dos países
que participam das negociações da UNFCCC. As decisões sofrem a influência de interesses
próprios, que não levam em consideração as necessidades objetivas de mudanças no modelo
global de desenvolvimento baseado em combustíveis fósseis e, não conduzem à ação necessária
para as reduções de GEE determinadas pelo Protocolo de Quioto (BIDERMAN, 2012;
SETZER, 2009; VIOLA, FRANCHINI e LEMOS, 2013). Ademais, os limites de emissões
estabelecidos pelo Protocolo são reconhecidamente inadequados: a meta global acordada em

16

O Protocolo de Montreal, em vigor desde 1989, inclui substâncias que são destruidoras da camada de ozônio e também
causadoras do efeito estufa.
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1997, durante a COP3, em Quioto foi de 5% de redução, até 2012. O tratado se provou ineficaz,
e, mesmo essas metas modestas não foram cumpridas pela grande maioria das Partes.
Houve retrocessos por parte de países signatários importantes, alguns dos quais
ameaçaram voltar atrás em seus compromissos: em 2011, durante a COP17, em Durban; por
exemplo, o Canadá anunciou oficialmente sua saída do Protocolo17. Até o final de 2012, quando
houve a COP18, dentre os quarenta e três países do Anexo I, com metas de redução mandatórias
no âmbito da Convenção do Clima, vinte e oito conseguiram cumprir o estabelecido no
Protocolo de Quioto, sendo a maioria dos países do Leste Europeu (conforme dados de 2009
reportados pelas Partes à UNFCCC, em 201118). A União Europeia e os Estados Unidos
obtiveram reduções em relação a 2011, enquanto que as emissões na China e na Índia
aumentaram. No Brasil, as reduções de emissões obtidas com o combate ao desmatamento
foram significativas e contribuíram para uma queda de 24% entre 1990 e 2013 (SEEG, 2015).
Entretanto, o balanço global demonstrou que em 2012 houve um aumento de 58% das emissões
de GEE, em relação a 199019.
Um histórico das políticas de mudança do clima por Joyeeta Gupta (2010) organiza o
processo em cinco fases para permitir uma análise sobre a evolução do modelo de liderança. As
fases são: o período pré-1990, quando o assunto passa a entrar na agenda internacional; o
período que culminou na entrada em vigor da UNFCCC; o período até a adoção do Protocolo
de Quioto (PQ) e a saída dos Estados Unidos; o período a partir daí, até a entrada em vigor do
PQ; e o período pós-2008, que coincidiu com a crise financeira e econômica mundial. Dados
os avanços entre 2010 e 2016, acrescenta-se uma sexta fase, até a entrada em vigor do Tratado
de Paris, com perspectiva de sua implementação a partir de 2020 (Quadros 1 e 2). Aplica-se
aqui sua matriz de análise com foco na evolução do paradigma de liderança, elemento central
para a compreensão do processo em que o tema de mudanças climáticas deixou de ser visto
apenas como questão ambiental para se tornar a principal questão de desenvolvimento da
humanidade, desafiando o modelo de matriz econômica globalizada e dependente de
combustíveis fósseis (GUPTA, 2010: 636, 649-651).

17

Para mais informações sugerimos as seguintes fontes: <http://www.guardian.co.uk/environment/2011/dec/13/canada-pullsout-kyoto-protocol> e <http://www.reuters.com/article/2011/12/13/us-kyoto-withdrawal-idUSTRE7BB1X420111213>.
18 Ver site da Conferência do Clima, disponível em: <www.unfccc.int>.
19 Para mais informações, disponível em: <http://www.tyndall.ac.uk/communication/news-archive/2012/record-high-globalcarbon-emissions>.
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Quadro 1 - Evolução do paradigma de liderança segundo Gupta (2010) – Parte I
Período

Paradigma

Até 1990

Enquadramento do
problema

Ano

Principais resultados

1979

Primeira Conferência Mundial de Clima

1988

Conferencia de Toronto
Estabelecimento do IPCC
Primeira resolução da Assembleia Geral da ONU sobre clima

1989

Conferencias políticas de alto nível

1990

Segunda Conferência Mundial de Clima
Primeiro Relatório do IPCC sobre Mudança do Clima
Resolução da Assembleia Geral da ONU lança negociações sobre
Mudanças do Clima

1991 a
1996

Liderança articulada

1992

Adoção da Convenção do Clima

1994

UNFCCC entra em vigor.
Primeira Conferência das Partes (COP1) em Berlim; Mandato de
Berlim

1995
1996

Ações implementadas conjuntamente (AIJ) - início da fase piloto
Segundo Relatório do IPCC

Fonte: GUPTA (2010).20

Quadro 2 - Evolução do paradigma de liderança segundo Gupta (2010) – Parte II
Período

Paradigma

Ano

1997 a 2001

Liderança
condicional

1997

Adoção do Protocolo de Quioto na COP3

2000

Terceiro Relatório do IPCC

2001
2002 a 2007
Competição por
liderança

Principais resultados

Estados Unidos abandonam o Protocolo de Quioto

2002
2005

COP7 em Marrakesh - Acordos de Marrakesh
EUA iniciam negociações bilaterais sobre ações climáticas
Protocolo de Quioto entra em vigor.

2007

Quarto Relatório do IPCC
Plano de ação de Bali

2008 a 2015

Liderança na
recessão: Foco em
países em
desenvolvimento

2008

Início da recessão mundial

2009

COP15 em Copenhague. Acordo de Copenhague

2010

COP16 em Cancun, México

2014

COP20 em Lima. Plataforma NAZCA
Quinto relatório do IPCC

Liderança
A partir de
colaborativa?
2016
Foco em
cooperação entre
Atores nãoestatais e Estados
Fonte: GUPTA (2010)21.

2015

COP21 em Paris. Adoção do Acordo de Paris

2016

Acordo de Paris entra em vigor

2017

COP23 em Bonn, Alemanha.

2020

Início do período de implementação do Acordo de Paris

Na conclusão de Gupta, a fim de garantir a implementação de compromissos de redução
de emissões de GEE, a liderança dos países desenvolvidos deve ser assumida pelos países em
20
21

Adaptado pela autora.
Adaptado pela autora.
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desenvolvimento, como Brasil, China e Índia, uma vez que aqueles fracassaram na missão até
agora (op. cit. 651).
À luz dessa análise, deixa-se pendente, neste momento da pesquisa, a avaliação sobre a
eleição do Presidente Norte-americano Donald Trump, no final de 2016. O líder do segundo
maior poluidor do Planeta é assumidamente negacionista e comprometido com o
desmantelamento das políticas pró-mudanças climáticas de seus antecessores. No momento da
conclusão desta Tese, o Presidente Trump anunciou a retirada dos Estados Unidos do Acordo
de Paris. Governos subnacionais e locais estadunidenses realizaram diversas manifestações em
apoio ao Acordo de Paris, comprometendo-se a seguir com compromissos voluntários a
despeito da posição do governo nacional22.
Vale lembrar um importante marco da história da ciência e política do clima, no qual se
avalia a contribuição do IPCC, para que a mobilização pelo clima ganhasse massa crítica no
final de 2015. Em 2007, o IPCC recebeu o Nobel da Paz, juntamente com Al Gore, por “seus
esforços para construir e disseminar o conhecimento sobre a mudança do clima induzida pelo
Homem, e estabelecer as bases das medidas necessárias a responder a tal mudança” (NOBEL
MEDIA, 2007, tradução da autora). Em 2006, o Vice-Presidente Al Gore estabeleceu a “The
Climate Reality Project”, uma rede de disseminação do tema e formação de lideranças. O Nobel
foi conferido ao documentário “Uma Verdade Inconveniente” também de 2006, que teve grande
repercussão e inspirou uma série de filmes sobre o assunto.
O reconhecimento por parte do Comitê Norueguês do Nobel deu-se pela compreensão
de que existe uma ligação inequívoca entre conflitos e clima, e que os mais pobres são os mais
vulneráveis às consequências do aquecimento global. Em entrevista a um jornalista norueguês,
Geir Lundestad, Secretário do Comitê (1990-2015) declarou que a escolha visou destacar a
importância do tema e apoiar aqueles que defendem ações para proteger o clima do planeta,
admitindo o peso político que a premiação poderia ter em promover o tema mundialmente
devido ao prestígio da instituição. Ao ser questionado sobre o fato de Al Gore ser um cidadão
dos Estados Unidos, o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa e, que ao
mesmo tempo não assume compromissos de redução, Lundestad destacou a ação de atores nãoestatais norte-americanos, como estados, cidades e empresas, e como seriam fortalecidos pela

22

Para mais informações sugerimos as seguintes fontes: <http://citiscope.org/commentary/2017/06/despite-trump-withdrawalcities-and-states-will-ensure-climate-action-moves?utm_source=Citiscope&utm_campaign=80c9d5b717Mailchimp_2017_06_02&utm_medium=email&utm_term=0_ce992dbfef-80c9d5b717-118046357>
e
<https://www.washingtonpost.com/news/volokh-conspiracy/wp/2017/06/02/states-climate-alliance-raises-questions-aboutthe-constitutions-interstate-compacts-clause/?utm_term=.4f47685ec38c>. Acessos em: 03 jun. 2017.
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premiação (Idem. 2007, paráfrase nossa). O gesto, portanto, relaciona ciência e política no
âmbito de um tema avaliado como fundamental para a paz mundial.
Não foi o primeiro e certamente não terá sido o último gesto de reconhecimento da
gravidade do tema por uma instituição emblemática. Em maio de 2015, o Papa Francisco lançou
sua segunda encíclica, “Laudato Sí”, na qual exorta os fiéis a protegerem o meio ambiente da
Terra e, chama a atenção explicitamente para a questão das mudanças climáticas e seu impacto
sobre os mais pobres (2015).23 A essa manifestação seguiram-se várias outras de lideranças
políticas e religiosas ao longo de 201524. A premiação do Nobel da Paz a IPCC e Al Gore, em
2007, assim como a onda de manifestações de lideranças não-estatais, constituiu uma janela
política (political window) que motivou uma mobilização política sobre o assunto e estabeleceu
uma oportunidade para ampliar a agenda de mudanças climáticas. (KINGDON, 2003: 173-176)
Do ponto de vista econômico, considera-se que a transição para um modelo de
desenvolvimento independente de combustível fóssil vem tomando espaço no contexto mundial
em ritmo acelerado a partir do início do século XXI. Em 2016, a capacidade instalada de energia
fotovoltaica aumentou 50%, em relação ao ano anterior, atingindo mais de 76 giga-watts
globalmente. A China e os Estados Unidos lideraram esse salto, ao quase dobrar suas
respectivas produções de energia solar. Globalmente, a capacidade instalada de energia solar
alcançou 305GW; em 2010 havia 50GW, e, em 2000, praticamente nenhuma25.
A China desponta como o país campeão de investimentos em tecnologia limpa,
ultrapassando a Alemanha como o maior mercado doméstico de energia solar em 2015 e os
Estados Unidos, como a maior indústria de painéis solares em 201626. No mundo ocidental, a
ação climática está sendo liderada também pelos atores não-estatais, para além do regime de
mudanças climáticas, em uma transição tecnológica e econômica que deverá ser irreversível
(NCE, 2015).

FRANCISCUS. Carta encíclica laudato si’ do santo padre Francisco sobre o cuidado da casa comum. Disponível em:
<http://w2.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html>.
Acesso em: 05 nov. 2015.
24
Notícias disponíveis em: <http://newsroom.unfccc.int/unfccc-newsroom/religious-leaders-call-for-effective-parisagreement/>, <http://www.theguardian.com/environment/2015/aug/18/islamic-leaders-issue-bold-call-rapid-phase-out-fossilfuels> e em <http://www.huffingtonpost.com/entry/buddhists-climate-change-letter_56310898e4b00aa54a4c4208>. Acesso
em: 15 nov. 2015.
23

25

VAUGHN, Adam. Solar power growth leaps by 50% worldwide thanks to US and China. Disponível em:
<https://www.theguardian.com/environment/2017/mar/07/solar-power-growth-worldwide-us-china-uk-europe>.
Acesso em 26 mar. 2017.
26
FIALKA, John. Why China is dominating de solar industry. Disponível em:
<https://www.scientificamerican.com/article/why-china-is-dominating-the-solar-industry/ >. Acesso em: 26 mar.
2017.
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2. 3 Cidades: impactos e responsabilidades
Em 2011, o planeta viu sua população humana atingir 7 bilhões de pessoas, das quais
mais da metade concentradas em áreas urbanas; estima-se que em 2050, a população mundial
atingirá 9,7 bilhões, dos quais quase setenta por cento em áreas urbanas (UNDESA, 2015). Em
seu quinto relatório o IPCC reconhece a megatendência mundial de urbanização como
transformadora das sociedades humanas (2014:978).
Cidades podem ser equiparadas a ecossistemas27, com fluxos de energia e materiais de
suas atividades consumidoras de recursos naturais e produtoras de resíduos (GOLUBIEWSKI,
2011; THE WORLD BANK, 2010a: 8; 2010b: 123; WOLMAN, 1965), abordagem adotada
pela ecologia industrial e que tem interface com a avaliação de padrões de emissões urbanas.
Estudos sobre o perfil de emissões de cidades demonstram a influência de fatores como
localização, densidade populacional, forma urbana, e acesso à tecnologia (KENNEDY et al,
2009).
De acordo com a metodologia para contabilização de emissões em escala subnacional,
GPC (da sigla em inglês para Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission
Inventories), a contabilização de Escopo 1, cidades são responsáveis por cerca de 44% das
emissões globais de CO2.
A questão climática não é apenas uma questão ambiental, mas um problema para o
funcionamento das sociedades do mundo todo. Também é sabido que os mais vulneráveis,
tanto indivíduos quanto países, serão os mais atingidos por seus impactos. As cidades, como
centros de desenvolvimento das sociedades humanas, são os locais onde esses impactos
ocorrem (IPCC, 2014; NOBRE et al, 2011; UN-HABITAT, 2011; THE WORLD BANK,
2010).
As consequências do aumento da temperatura global, estimadas em cenários para 2oC,
4oC e 6oC, vão de preocupantes a catastróficas, para a civilização humana e para o planeta como
um todo. Sistemas naturais atingidos, como o sistema de água doce – de superfície e
subterrânea, o sistema costeiro e o oceânico afetarão a segurança hídrica e alimentar, a
economia e a paz (IPCC,2014b). Variações de temperatura que afetam o regime hidrológico
resultarão em maiores e mais frequentes eventos extremos, como secas, tempestades severas e

27

Wolman em artigo seminal escreveu sobre a cidade como metabolismo, onde considera os fluxos de energia e
materiais. O foco deste capítulo é na cidade como "sujeito", por isso "cidade", município ou municipalidade são
tratados como sinônimos, quando citado algum representante da prefeitura.
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inundações. O aumento da temperatura média global causa a elevação do nível do mar, que
devido à inércia do sistema oceânico e às peculiaridades das correntes marinhas, resultará em
derretimento de áreas geladas e perda de áreas costeiras (IPCC, 2014b). A despeito das
diferenças entre as cidades do mundo todo, devido, por exemplo, a sua localização geográfica,
escala e qualidade da gestão urbana, os efeitos das mudanças climáticas sobre o meio ambiente
natural serão ampliados e agravados por seu alcance, na medida em que atingem maior número
de pessoas e infraestrutura (BULKELEY, 2013; KENNEDY et al, 2009; ROZENWEIG et al,
2011).
O Quinto Relatório do IPCC (AR5, 2014), em seu volume sobre impactos, adaptação e
vulnerabilidade, do Grupo de Trabalho (WG) II, analisa as demandas, opções, oportunidades,
limitações, resiliência e outros aspectos. Nesta série inclui ainda uma avaliação do componente
de riscos à pauta sobre adaptação. Pela primeira vez na série de relatórios, o IPCC inclui a
análise de áreas urbanas em seu capítulo 8, sobre assentamentos humanos, indústria e
infraestrutura (REVI et al, 2014). Entre suas conclusões, o relatório alerta que muitos dos
principais riscos climáticos emergentes concentram-se em áreas urbanas e analisa os impactos
primários (diretos) e secundários (indiretos) das mudanças e variabilidade do clima em áreas
urbanas (ibidem: 4; 552-556). O Quadro 3 resume os impactos a partir dessas informações.

Quadro 3 - Exemplos de riscos e impactos climáticos para cidades
RISCOS CLIMÁTICOS

IMPACTOS DIRETOS
Inundação e deslocamento de populações
Enchentes em zonas costeiras

Elevação do nível do mar

Tempestades

IMPACTOS INDIRETOS
Mudanças na dinâmica dos
ecossistemas
Mudanças no uso do solo em
zonas costeiras
Riscos a economias baseadas em
recursos marinhos

Erosão costeira e perda de terra
Elevação de lençóis freáticos e problemas
de drenagem
Eventos extremos
(tempestades e vendavais,
inundações, ondas e calor
e secas.)
Continua...

Danos a infraestrutura urbana e
propriedades

Riscos à economia das cadeias de
produção de alimentos

Prejuízo à subsistência dos cidadãos e
perda de vidas

Riscos para o suprimento de
alimentos em áreas urbanas
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RISCOS CLIMÁTICOS

IMPACTOS DIRETOS
Efeitos fisiológicos de ondas de calor e de
frio
Mudanças na incidência de doenças
transmitidas por vetores

Danos à saúde

Insegurança energética

Instabilidade no
fornecimento de água

IMPACTOS INDIRETOS
Riscos para os sistemas de saúde
pública

Aumento de doenças respiratórias e
cardiovasculares devido à poluição do ar
com aumento de temperatura.
Impactos sobre a saúde física e mental
decorrentes de eventos extremos
Mudanças das demandas de energia
durante o inverno e o verão

Riscos aos sistemas de energia
baseados em fontes hídricas

Aumento do uso de ar condicionado e
consequentes cortes de energia

Perda de transmissão crescente
com o aumento da temperatura

Diminuição de precipitação e recarga dos
aquíferos limita a disponibilidade de água

Redução no fornecimento de
energia
Riscos para as cadeias de
produção

Retração de geleiras reduz suprimentos de
água em cidades

Riscos para o suprimento de
alimentos em áreas urbanas

Aumento da demanda por água com o
aumento da temperatura
Com a redução do fluxo de rios, a
qualidade da água piora.

Fonte: Bulkeley (2013:21), IPCC (2014) e Staden (2014)28.

Muito se tem pesquisado sobre a responsabilidade das cidades pelas emissões de gases
de efeito estufa (GEE). De fato, as cidades também contribuem para o problema do aquecimento
global, direta e indiretamente, com seu consumo energético e padrão de desenvolvimento
baseado em combustíveis fósseis. Isso inclui emissões do setor de transporte rodoviário,
sobretudo automóveis de passageiros, as da geração de energia para o consumo de atividades
urbanas, como iluminação e aquecimento/resfriamento do ar e da água, e as de indústrias
situadas em áreas urbanas. Em relatório publicado em junho de 2016, a Agencia Internacional
de Energia (IEA) atribui, ao conjunto de cidades no mundo, cerca de setenta e cinco por cento
da demanda primária de energia e setenta por cento das emissões de GEE (IEA, 2016).
Um estudo realizado pela C40 (2015) concluiu que, em 2015, as emissões agregadas
das noventa cidades membro dessa rede, da qual São Paulo faz parte, totalizaram 2,4 GtCO2e,
5,1 por cento das emissões globais, correspondentes a 47 GtCO2e (ARUP; C40, 2016). As
informações disponíveis são agregadas, estimadas a partir de relatórios apresentados pelas
28

Tradução da autora.
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próprias cidades. Esses números, porém, não são verificáveis e comparáveis às emissões
setoriais e de nações, uma vez que os municípios utilizam metodologias de contabilização
diferentes (KENNEDY et al, 2009).
A atribuição de responsabilidade, porém, vincula-se diretamente à metodologia de
contabilização de emissões. Segundo estimativas a partir da literatura disponível em 2012-2014,
a contribuição de cidades às emissões de CO2 globais é de cerca de quarenta e quatro por cento.
Ainda, respondem por 76% em média das emissões oriundas do uso final de energia e, em
média por 43% das emissões de CO2 relacionadas a energia primária (IPCC, 2014a: 978).
O acordo de Paris estabelece um “orçamento de carbono” distribuído entre os países, de
modo a garantir que o aumento da temperatura média global não ultrapasse 2oC, até 2100. Em
22 de abril de 2016, o acordo foi assinado por 175 países em Nova York 29 e foi ratificado, em
tempo recorde, pelos signatários necessários à sua entrada em vigor, em 04 de novembro de
2016.30
Desde a adoção da Convenção do Clima, no Rio de Janeiro em 1992 e sua ratificação
em 1994, o processo de negociações avançou lentamente. Nos mais de vinte anos que se
seguiram, o progresso rumo ao desenvolvimento de baixo carbono foi insuficiente para mudar
a tendência de aumento do aquecimento global. Relatórios anuais do Programa das Nações
Unidas para Meio Ambiente (PNUMA) sobre o progresso dos compromissos demonstram uma
lacuna persistente entre as metas e o que tem sido reportado anualmente (UNEP DTU
PARTNERSHIP, 2014).31 O relatório de 2016 revela que, se mantida a atual tendência de
emissões globais de GEE, haverá uma lacuna estimada de 12 a 14GtCO2 e em relação à meta
necessária para que a temperatura se mantenha abaixo dos 2oC. Mesmo as contribuições
propostas pelos países32 em preparação ao Acordo de Paris, as Contribuições Determinadas
Nacionalmente Pretendidas - (Intended Nationally Determined Contribuitions – doravante
apenas iNDCs), ratificadas como NDCs em novembro de 2016, não alcançam a meta de limitar
o aumento da temperatura a 2oC: de fato, a somatória dessas contribuições resultaria -

29

SDG. List of Parties that signed the Paris Agreement on 22 April. Disponível em:
<http://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2016/04/parisagreementsingatures/>. Acesso em: 20 mai. 2017.
30 ONUBR. ONU anuncia que Acordo de Paris sobre o clima entrará em vigor em novembro. Disponível em:
<https://nacoesunidas.org/onu-anuncia-que-acordo-de-paris-sobre-o-clima-entrara-em-vigor-em-novembro/>. Acesso em 10
dez. 2016.
31 UNEP DTU PARTNERSHIP. UNEP’s Emissions Gap Report 2014 launched in Washington. Disponível em:
<http://www.unepdtu.org/Newsbase/2014/11/UNEP%E2%80%99s-Emissions-Gap-Report-2014-released>. Acesso em: 01
nov. 2015.
32 Por meio das Contribuições Determinadas Nacionalmente Pretendidas - INDCs, da sigla em inglês Intended Nationally
Determined Contribution. São compromissos voluntários com as metas de reduções de emissões de GEE dos países e como
pretendem atingi-las até 2020).
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assumindo-se seu cumprimento integral - em mantê-lo em quase 3oC até 2100. Especialistas e
outros atores relevantes concordam que é preciso elevar o nível de ambição dos compromissos
nacionais.
Os atores subnacionais não são partes à Convenção do Clima e, portanto, não têm
compromissos mandatórios de redução; sua participação é subordinada aos respectivos
governos nacionais. Apesar disso, cidades e regiões tem demonstrado engajamento e liderança
crescentes na governança climática global (ACUTO, 2013; C40, 2015). Sua atuação tem sido
impulsionada por redes transnacionais e agencias de cooperação internacionais ou bilaterais,
com apoio da ONU (BIDERMAN, 2011; ICLEI, 2016; SETZER, MACEDO e REI, 2015). De
fato, uma cidade foi o primeiro governo a se comprometer com metas de redução de emissões:
em 1990, Toronto adotou a meta de 20% de redução para suas emissões de dióxido de carbono
(CO2) até 2005, relativamente ao ano base de 1998. Além disso, estabeleceu um fundo
atmosférico para financiar projetos demonstrativos e um departamento municipal específico
para implementar medidas de eficiência energética em prédios públicos (LAMBRIGHT,
CHANGNON e HARVEY, 1996).
Um estudo do Stockholm Environment Institute (SEI) para a C40 estima que as ações
em nível local podem resultar na redução de 3,7 Gt CO2e até 2030 e de 8 Gt CO2e até 2050, o
que corresponde a cerca de 6 por cento das emissões, comparadas a cenários tendenciais em
2030 e 11 por cento em 2050 (SEI, 2014).
Estudiosos convergem para a avaliação de que os atores não-estatais e, em particular as
cidades, não são pessoas de direito do regime internacional de mudanças climáticas, mas o são
de fato, na medida em que suas ações se multiplicam, assim como os compromissos, em geral
mais ambiciosos do que os de seus países (BETSILL e BULKELEY, 2003; JOHNSON et al,
2015; SASSEN, 2015) A atuação de governos locais teve nas redes transnacionais sua fonte de
inspiração, liderança e disseminação dos resultados, ao longo das décadas em que as
negociações climáticas reuniam principalmente os Estados-nação e a comunidade científica.
Essas redes introduziram os governos locais na governança global do clima, ao promover e
disseminar a ação local, lutando por sua inserção formal no processo de negociações. Até então
relacionados a organizações não-governamentais, os governos locais e subnacionais foram
reconhecidos como “atores governamentais” no âmbito do regime global do clima, conforme
definido no par. 7 dos Acordos de Cancún, adotados em 2010. Nos Quadros 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
e 11 estão listados os principais marcos da governança global do clima e seus resultados, ao
lado dos marcos e resultados das ações locais, ao longo do tempo.
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Quadro 4 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte I)
CONTEXTO INTERNACIONAL
Marcos / atividades

ANO /
Período

Principais resultados

Conferência das Nações Unidas sobre Estabelecimento da Comissão Mundial
Ambiente Humano em Estocolmo.
sobre Ambiente e Desenvolvimento
(CMAD) liderada por Gro Harlem
Brundtland, primeira ministra da
Noruega.
Publicação do Relatório Brundtland, Disseminação
do
conceito
também conhecido como " Nosso desenvolvimento sustentável.
Futuro Comum", pela WCED.

Primeira Conferência Mundial sobre
Mudança da Atmosfera, em Toronto,
Canadá, promovida por OMM e
PNUMA

Principais resultados

Cidade de Toronto é o primeiro governo (em
qualquer instância) no mundo a estabelecer
meta de redução de emissões de GEE, de 20%
em relação a 1988 até 2005.

Conselho Municipal de Toronto aprova
meta de redução e plano de ação para
redução de GEE da cidade em janeiro de
1989.

de
Janeiro, 1987

Mudanças

Fundação do ICLEI, durante reunião na ONU, ICLEI – Conselho internacional de
iniciativas ambientais locais contribui para
Junho, 1990 em Nova York, EUA.
o capítulo 28 da Agenda 21.

Maio, 1991

Conferência das Nações Unidas sobre Adoção da Convenção Quadro das
Meio Ambiente e Desenvolvimento – Nações
Unidas
sobre
Mudanças
CNUMAD (Rio 92 ou Eco 92).
Climáticas – CQNUMC, com base no 1º Junho, 1992
relatório do IPCC de 1989.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Marco / atividades

Maio, 1972

Primeira resolução da Assembleia Geral
da ONU sobre clima;
Estabelecimento
do
Painel
Intergovernamental
de
Mudanças Junho, 1988
Climáticas (IPCC) pela OMM em
parceria com o PNUMA.
Primeiro Relatório sobre
Climáticas (FAR) do IPCC.

AÇÃO LOCAL

Projeto piloto para redução de emissões de Projeto piloto para redução de emissões de
CO2 (Urban CO2 Reduction Project) de CO2 (Urban CO2 Reduction Project) de
Toronto pelo ICLEI.
Toronto pelo ICLEI.
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Quadro 5 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte II)
CONTEXTO INTERNACIONAL
Marcos / atividades

Principais resultados

ANO /
Período

Janeiro, 1993

AÇÃO LOCAL
Marco / atividades

Principais resultados

ICLEI e PNUMA organizam o primeira
Cúpula de prefeitos sobre clima (First
Municipal Leaders’ Summit on Climate
Change and the Urban Environment) na sede
da ONU. ICLEI lança a Campanha Cidades
pela Proteção do Clima (Cities for Climate
Protection - CCP).

Início da CCP com 14 cidades.
Estabelecimento de metodologia dos 5
marcos da CCP. Aplicativo exclusivo CCP
para contabilização de emissões de GEE de
energia em cidades.

UNFCCC entra em vigor.

ICLEI lança programa de Agenda 21 Local
em resposta aos resultados da Rio 92. O
Internacional Local Agenda 21 Model
Communities Programme, com 10 cidades,
tem duração de 4 anos, com apoio do centro
internacional
de
pesquisas
em
desenvolvimento (International Development
Research Centre -IDRC),do programa das
Nações Unidas de Desenvolvimento (United
Nations Development Programme - UNDP) e
do Ministério de Relações Exteriores da
Holanda (Netherlands Ministry of Foreign
Affairs). Santos é a primeira cidade brasileira
a aderir, em 1994.

Março, 1994

Outubro, 1994 Rio de Janeiro adere ao ICLEI.
COP1 em Berlim. IPCC publica
Segundo Relatório (SAR) concluindo
que as evidências indicam uma
influência humana perceptível sobre
o clima da Terra.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Março, 1995

ICLEI realiza II Cúpula Mundial de Líderes ICLEI é credenciado junto ao Secretariado da
Municipais sobre Mudança do Clima.
UNFCCC como organização observadora e
se torna ponto focal dos Governos Locais e
Autoridades Municipais (Local Governments
and Municipal Authorities -LGMA).
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Quadro 6 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte III)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

COP3 em Quioto, Japão.

Marco / atividades

Aprovado
o Protocolo
de
Quioto
ICLEI realiza III Cúpula de Líderes Primeiro inventário de emissões de GEE do
estabelecidos mecanismos de flexibilização,
Municipais sobre Mudança do Clima. Rio de Janeiro, primeiro na América Latina.
inclusive o Mecanismo de Desenvolvimento Dezembro, 1997 Adesão do Rio de Janeiro à CCP.
Limpo (MDL).

COP4 em Buenos Aires, Argentina,
primeira na América Latina.

COP7 em Marrakesh, Marrocos.

Buenos

Primeiro inventário municipal no Brasil,Rio de Janeiro, ano base 1994.

Novembro, 1998

IPCC publica Terceiro Relatório (TAR)
identificando evidencias novas e mais
contundentes da influência humana sobre o
aquecimento global na segunda metade do
século XX.

Início de vigência de convênio com Inauguração da sede para América Latina do
Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro ICLEI (ICLEI-LACS) no Rio de Janeiro.
(PCRJ) para sediar o escritório regional
Outubro, 2001 por 5 anos.

Junho, 2002

COP10
em
Argentina.

Principais resultados

Aires,

Lançamento da Campanha Cidades Pela As dez cidades produzem seus inventários,
Proteção do Clima (CCP) no Cone Sul, planos de ação climática e iniciam ações de
com 10 cidades.
mitigação até o final do projeto em 2005.

ICLEI-LACS organiza eventos paralelos Primeira cartilha para governos locais em
português e espanhol sobre clima e cidades.
Novembro, 2004 com o governo de Buenos Aires.

Entrada em vigor do Protocolo de Mecanismos de flexibilidade para mitigação
ICLEI realiza IV Cúpula de líderes locais
Quioto, em março. COP11/MOP1 de emissões de GEE.
pelo clima (IV Summit of Local Leaders
em Montreal.
Novembro, 2005 on Climate Change) em Montreal. Clinton
Climate Initiative apóia criação da rede
C20 em Londres, mais tarde C40.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Declaração de prefeitos pelo compromisso
com a redução de emissões de GEE das
cidades. Clinton Climate Initiative apoia
criação da rede C20 em Londres, mais tarde
C40.
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Quadro 7 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte IV)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

Publicação do relatório Stern (RU) sobre
economia da mudança do clima conclui que o
custo da inação seria de 20% do PIB global,
enquanto que investir em reduções custaria
cerca de 1%.

Marco / atividades

Principais resultados

ICLEI-LACS transfere sede para Buenos
Aires, Argentina e abre escritório para o
Brasil em São Paulo.
Setembro, 2006

COP12/MOP2, Nairóbi, Quênia
O Quarto Relatório do IPCC (AR4) conclui
com 90% de probabilidade que as emissões
antropogênicas de GEE são responsáveis
pelas mudanças climáticas.
O IPCC e o ex-Vice-Presidente dos EUA, Al
Gore recebem o Prêmio Nobel da Paz por sua
defesa do clima.

Setembro, 2007

As medições do projeto Keeling no Mauna
Loa demonstram que as concentrações de
CO2 aumentaram de 315 partes por milhão
(ppm) em 1958 para 380ppm em 2008.
COP13/MOP3 em Bali, Indonésia.

Plano de Ação de Bali.

COP14/MOP4, Poznan, Polônia.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Reunião internacional de governos locais Lançado o Mapa do Caminho dos Governos
liderada pelo ICLEI em evento paralelo à Locais para o Clima (Local Government
Climate Roadmap) por uma coalizão de
Dezembro, 2007 COP14.
organizações transnacionais de governos
subnacionais, liderado pelo ICLEI.
Lançamento do Covenant of Mayors na
Novembro, 2008 Europa,
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Quadro 8 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte V)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

Marco / atividades
Junho, 2009

Principais resultados

São Paulo publica Lei Municipal sobre clima Define meta de redução de 30% até
(PMMC).
2012 relativa a 2005.

COP15/MOP5
em Acordo de Copenhague. Fracasso das negociações
ICLEI realiza o Local Government Climate Governos estaduais e municipais
Copenhague., Dinamarca.
internacionais para alcançar acordo vinculante.
Lounge.
apresentam suas ações e se reúnem
Brasil apresenta metas voluntárias.
Novembro, 2009
com negociadores durante COP15.
Lançamento de catálogo de ações
locais pela proteção do clima.

Maio, 2010
COP16/MOP6 em Cancun, Acordos de Cancun: Governos locais e subnacionais
Mexico.
reconhecidos como “atores governamentais” no
âmbito do regime global do clima, conforme definido Novembro, 2010
no par. 7 dos Acordos de Cancún adotados em 2010.

Catástrofe ambiental no Incertezas sobre matriz energética e energia nuclear
Japão e acidente nuclear.
como opção limpa.
COP17/MOP7 em Durban,
Àfrica do Sul.

Conferência internacional da
ONU sobre desenvolvimento
sustentável, a Rio + 20,
procura consolidar conceito
de economia verde.
COP18/MOP8,
Doha,
Quatar.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Lançamento da série de Cidades Resilientes
em Bonn, Alemanha.
The Global Cities Covenant on Climate –
Mexico City Pact estabelecida a plataforma
de reporte para emissões de governos locais,
carbonn Climate Registry do ICLEI (cCR).

Pacto da Cidade do México tem 200
adesões em 2010 e xxx até dezembro
de
2016.
Governos
Locais
reconhecidos
como
atores
governamentais.

Janeiro, 2011
Fórum de Governos Locais sobre Clima em Carta de Durban sobre Adaptação.
Dezembro, 2011 Durban.

Junho, 2012

Dezembro, 2012

Conferência da C40 em São Paulo. Fundação Conferencia da C40 em São Paulo.
do Fórum CB27 de órgãos de meio ambiente Fundação do Fórum CB27 de órgãos
municipais das capitais brasileiras.
de meio ambiente municipais das
capitais brasileiras.
Lançamento da versão piloto do aplicativo
para cálculo de emissões de GEE, pela
parceria C40, ICLEI e WRI, o GPC 1.0.
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Quadro 9 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte VI)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

Marco / atividades

Principais resultados

Centenário da fundação da rede UCLG.

Centenário da fundação da rede UCLG.
Adotada a Declaração de Prefeitos e Líderes
Junho, 2013
Subnacionais sobre Mudanças Climáticas
de Nantes.
Cities Day como evento oficial da Abertura do diálogo formal entre ministros
e representantes de governos locais para
Novembro, 2013 COP19/MOP9.
estabelecer cooperação multinível.

COP19/MOP9, Varsóvia, Polônia.

Janeiro, 2014

O Quinto Relatório do IPCC (AR5)
reafirma responsabilidade das ações
antropogênicas pelas mudanças
climáticas.
Cúpula sobre Clima convocada pelo
Secretário Geral da ONU, Ban Ki
Moon em Nova York.

Neste relatório inclui capítulo sobre cidades.

133 países partes à UNFCCC submetem suas
iNDCs ao Secretariado. Países desenvolvidos
comprometem-se a doar US$2,36 bilhões para
o Fundo Verde do Clima (Green Climate Fund
- GCF). Declaração de Florestas assinada por
27 países e 100 empresas se comprometendo
a acabar com o desmatamento até 2030.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Michael Bloomberg nomeado por Ban
KiMoon como Enviado Especial para
Cidades e Mudanças Climáticas junto às
Nações Unidas.

Publicação de relatório do ICLEI para o
IPCC sobre clima e cidades. Compacto de
Junho, 2014
Prefeitos designa o cCR como plataforma
para reporte de ações locais pelo clima.
Lançadas as iniciativas do Compacto de
Prefeitos e Compacto de Estados e
Regiões; e CDPCities, ligadas à
Setembro, 2014 Plataforma NAZCA da UNFCCC.

Publicação de relatório do ICLEI para o
IPCC sobre clima e cidades.

Lançadas as iniciativas do Compacto de
Prefeitos e Compacto de Estados e Regiões;
estabelecidas as plataformas de reporte para
emissões subnacionais Carbonn (ICLEI) e
CDPCities, ligadas à Plataforma NAZCA
da UNFCCC.
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Quadro 10 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte VII)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

Cúpula sobre Clima convocada pelo 133 países partes à UNFCCC submetem suas iNDCs
Secretário Geral da ONU, Ban Ki Moon ao Secretariado. Países desenvolvidos comprometemem Nova York.
se a doar US$2,36 bilhões para o Fundo Verde do
Clima (Green ClimateFund - GCF). Declaração de
Florestas assinada por 27 países e 100 empresas se
comprometendo a acabar com o desmatamento até
2030.
COP20/MOP10 em Lima, Peru.

Marco / atividades

Setembro, 2014

lança as bases para um Acordo a ser discutido em
Paris em 2015.

Lançadas as iniciativas do Compacto de Prefeitos e Lançadas as iniciativas do Compacto de Prefeitos e
Compacto de Estados e Regiões; e CD Cities, Compacto de Estados e Regiões; estabelecidas as
ligadas à Plataforma NAZCA da UNFCCC.
plataformas de reporte para emissões subnacionais
Carbonn (ICLEI) e CDPCities, ligadas à
Plataforma NAZCA da UNFCCC.

UNFCCC lança oficialmente a plataforma NAZCA UNFCCC lança oficialmente a plataforma NAZCA
para registro de compromissos e ações de atores para registro de compromissos e ações de atores
não-estatais.
não-estatais.
Eventos do Local Governments Climate Roadmap
Novembro, 2014 em Lima. Parceria C40, ICLEI e WRI lança
ferramenta de contabilização de emissões para
governos subnacionais, o Global Community-based
GPC.

Publicação da Encíclica "Laudato Sí" do Destaque para a questão ambiental e as mudanças
Papa Francisco I.
climáticas repercute internacionalmente.

COP21/MOP11 em Paris.

Adotado Acordo de Paris.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Principais resultados

Maio, 2015
Cúpula do Clima para Líderes Locais na prefeitura
de Paris, promovida pela prefeita Anne Hidalgo e
Michael Bloomberg, enviado especial da ONU para
Dezembro, 2015 cidades e mudanças climáticas.

O GPC passa a ser a metodologia recomendada
para reporte nas plataformas oficiais Carbonn
(ICLEI) e CD Cities, ligadas à Plataforma NAZCA
da UNFCCC.

54

Quadro 11 - Principais marcos da governança global do clima, ações locais e seus resultados (Parte VIII)
CONTEXTO INTERNACIONAL

AÇÃO LOCAL
ANO / Período

Marcos / atividades

Principais resultados

Acordo de Paris aberto para Acordo de Paris ratificado por 133 países.
ratificação na sede da ONU, em Nova
York.

Marco / atividades

Abril, 2016

Julho, 2016

Reunião de prefeitos do mundo com o Papa
Francisco I no Vaticano.

Outubro, 2016

IPCC anuncia realização de conferência
internacional sobre a ciência de clima e
cidades em 2018.

Acordo de Paris entra em vigor.

Novembro, 2016

COP22 em Marrakesh, Marrocos

Dezembro, 2016
Recursos do GCF atingem US$10,13 bi.

COP23/MOP13, Bonn, Alemanha.

Março, 2017

IX Encontro Nacional do CB27 em Cidades entregam contribuição ao documento
Salvador.
base sobre a estratégia de implementação d as
NDCs brasileiras.

Abril, 2017

X Encontro Nacional do CB27 em Brasília Carta de Brasília pela Sustentabilidade, 23-24
reúne pela primeira vez os secretários de abril de 2017.
municipais de meio ambiente das 27
capitais brasileiras.

Novembro, 2017
Março, 2018

Início da vigência do Acordo de
Paris.

Fontes: Diversos sites oficiais; dados sistematizados pela autora.

Principais resultados

Novembro, 2020

Cities and Climate Change Science
Conference, Edmonton, CA.
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3 – GOVERNANÇA MULTINÍVEL DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS33
A entrada em vigor da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC), em 1994, inaugurou a era das negociações por uma solução global. Entretanto, é
amplamente estudado e reconhecido pela comunidade acadêmica e, no âmbito de negociações
internacionais da CQNUMC, que o regime das mudanças climáticas deve basear-se em um
sistema de governança que contemple essas soluções, seus atores e responsabilidades. Devido
à sua complexidade e magnitude, o problema das mudanças climáticas demanda soluções
multiescalares, descentralizadas, policêntricas e coordenadas, ou seja, não apenas pelos
Estados-nação no modelo top-down, como também distribuídas em outras instâncias de
governo, com a participação de outros atores não-estatais, no modelo bottom-up (BULKELEY,
2013; GIDDENS, 2011; NASIRITOUSII et al, 2014; OKEREKE e BULKELEY, 2009;
OSTROM, 2009; SOVACOOL e BROWN, 2009). A governança multinível das mudanças
climáticas, portanto indica mais do que governabilidade e conjunto de regras – garante a
inclusão de novos atores na esfera internacional e a democratização do processo decisório.

3. 1 Arcabouço teórico
“Governança” é um conceito difundido na área corporativa, que tem sido utilizado na
esfera pública para se diferenciar de governo, ou governabilidade (GONÇALVES, 2012).
Surge em um contexto de globalização e relações internacionais para ampliar o alcance das
ações e políticas que transcendem as relações entre Estados-nação. Rosenau define governança
como sendo um conjunto de atividades que abrange instituições governamentais, incluindo
mecanismos informais, indivíduos e organizações não-governamentais com objetivos comuns,
independentemente de regras ou fiscalização (ROSENAU, 1997, p. 4). Na esfera dos estudos
sobre políticas públicas, o conceito de governança disseminado pelo Banco Mundial relaciona
poder, gestão pública, saúde institucional e desenvolvimento; em publicação de 1992, define
governança como “a forma como o poder é exercido na administração de recursos econômicos
e sociais de um país para o desenvolvimento. Boa governança é sinônimo de gestão sadia do
desenvolvimento” (THE WORLD BANK, 1992, p. 1).

33

Este capítulo baseia-se em artigos produzidos em co-autoria com Joana Setzer e Fernando Rei, publicados entre 2014 e 2016,
listados nas referências bibliográficas desta Tese.

56

Na definição de Santos, a governança refere-se a “padrões de articulação e cooperação
entre atores sociais e políticos e arranjos institucionais que coordenam e regulam transações
dentro e através das fronteiras do sistema econômico”, incluindo-se aí “não apenas os
mecanismos tradicionais de agregação e articulação de interesses, tais como os partidos
políticos e grupos de pressão, como também redes sociais informais (de fornecedores, famílias,
gerentes), hierarquias e associações de diversos tipos” (SANTOS, 1997, p. 342).
A governança é um termo mais inclusivo do que governabilidade, já que compreende as
relações entre mercado, sociedade, leis, instituições, políticas públicas e decisões
governamentais, implicando o estabelecimento de um sistema de regras, padrões e
comportamentos que refletem os valores dos indivíduos inseridos nesse arcabouço regulatório
(JACOBI, 2009). O conceito de governança é centrado na noção de “poder social” que media
as relações entre Estado e sociedade civil, como espaço de construção de alianças e cooperação,
desafiando os limites entre o público e o privado e ampliando os mecanismos de gestão
participativa. Torna-se, portanto, mais democrático, para além das regras e instituições.
Entretanto, apesar de a governança abrir espaço para múltiplos atores governamentais nãoestatais, estes continuam subordinados à autoridade do Estado na esfera das relações
internacionais.
Com o protagonismo assumido pela questão climática nas primeiras décadas do século
XXI, a governança global do clima (GGC) tornou-se foco dos questionamentos sobre os
regimes internacionais e os limites do modelo que coloca governos nacionais soberanos na
liderança dos processos de definição e implementação de políticas para enfrentar o problema
(BIERMANN e PATTBERG, 2012; COLE, 2011; OSTROM, 2010; SASSEN, 2015).
A governança climática pode ser compreendida como os processos em curso nos
diferentes níveis de governo – internacional, nacional, setorial e local – e, de diversos setores
da sociedade, para lidar com as causas e efeitos das mudanças do clima; inclui os tratados
internacionais, normas e regulamentos aplicáveis por instituições internacionais, mecanismos
de fiscalização e agentes financiadores. Considera-se ainda que compromissos e ações
voluntárias de atores não-estatais integrem a governança do clima global. Nesse contexto, os
governos subnacionais têm se inserido de forma crescente, obtendo o reconhecimento de seu
papel na implementação dos compromissos pela redução dos gases causadores do efeito estufa,
o cerne da questão climática global.
Nesta Tese, para compreender a inserção dos governos subnacionais em relações
internacionais ambientais e, em especial, na governança climática, adota-se o marco teórico da
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teoria da governança multinível (GMN, ou MLG, da sigla em inglês para multilevel
governance), desenvolvida por Gary Marks (1992, 1997 e 2001). O conceito emerge no início
dos anos 1990 como crítica ao neofuncionalismo e intergovernamentalismo predominantes na
época, para descrever a dinâmica dos processos decisórios no estabelecimento da União
Europeia (PIATTONI, 2010).
Marks (1992) propunha que, na abordagem de políticas de coesão, a governança
multinível ultrapassasse as esferas do estado-nação e incluísse no sistema de contínua
negociação integrada, vertical e horizontalmente, governos de diferentes esferas territoriais –
supranacional, nacional, regional e local. Uma vez que a essa ideia foram integrados elementos
de análise sobre regimes federativos e descentralização, o conceito passou a ser utilizado para
descrever a rede cada vez mais complexa e densa de conexões entre atores agindo nas diferentes
esferas de governança, desde o nível local até as esferas supranacionais, sob a liderança das
nações, mas muitas vezes transpassando-os (SVEDIN et al., 2001 apud. SETZER, MACEDO
e REI, 2015).
As

negociações

e

políticas

de

estados-nação

na

governança

global

são

reconhecidamente insuficientes para resolver o problema das mudanças climáticas, cujos
impactos atingem países, regiões e cidades, independentemente de seus limites geopolíticos ou
ecossistêmicos. A complexidade, a abrangência, os riscos e a multiplicidade de agentes
envolvidos nas soluções necessárias exigem políticas que desafiam os sistemas geopolíticos
tradicionais (BIERMANN, 2014; BULKELEY e BETSILL, 2003; SASSEN, 2015).
O processo de negociações que culminou no Acordo de Paris, em dezembro de 2015,
durante a COP21 ratificado com a adesão de 194 signatários de 133 Partes à Convenção do
Clima34, desenvolveu-se com a crescente participação de atores não-estatais, incluindo
governos subnacionais, organizações internacionais e nacionais da sociedade civil, setor
privado e agências multilaterais, entre outros. Essa atuação foi facilitada e catalisada em boa
parte por redes transnacionais desses atores.
Nesse âmbito, a abordagem da governança multinível examina a participação de
múltiplos atores no regime climático, a qual é combinada com uma ação em múltiplos níveis e
jurisdições (BETSILL & BULKELEY, 2006). No caso da governança do clima, esses atores
podem ser governamentais e não-governamentais, e ainda nacionais, subnacionais e
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UN. Paris Agreement - Status of Ratification. Disponível em: <http://unfccc.int/paris_agreement/items/9444.php>.
Acesso em: 04 mar. 2017.
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transnacionais (ABBOTT, 2012; COUTINHO et al., 2007; HOFFMANN, 2011). Atores
nacionais governamentais são as instituições do poder executivo de uma nação. Atores
governamentais podem ser subnacionais (incluindo estados, municípios e governos
metropolitanos) ou locais, quando citados especificamente para se referir apenas a cidades.
Atores não-governamentais nacionais ou subnacionais incluem as organizações da sociedade
civil (OSCs) ou organizações não-governamentais (ONGs) associações de empresas,
fundações, sindicatos e as federações de indústria e comércio, entro outros. Agências
multilaterais de cooperação e bancos multinacionais, como o Banco Mundial, fazem parte como
atores supranacionais. Participam ainda atores subnacionais transnacionais, redes e
organizações transnacionais compostas por prefeitos ou governadores, também denominadas
redes transnacionais políticas de governos subnacionais, como o ICLEI, a NRG4SD e a C40.
Finalmente, entre os atores transnacionais não-governamentais podem ser mencionadas ONGs
internacionais, empresas multinacionais, e redes acadêmicas compostas por membros de dois
ou mais Estados. Essa multiplicidade de atores contribuindo para a GGC em suas próprias
esferas, suas iniciativas e instituições caracterizam o sistema que Keohane e Victor (2011)
conceituam como complexo de regimes. O conceito complementa e amplia os quadros
referenciais da governança multinível (HOOGHE e MARKS, 1996, apud BETSILL e
BULKELEY, 2003), e do policentrismo (OSTROM, 2009) aplicado à GGC, caracterizando um
sistema mais inclusivo e democrático, para além da questão de governabilidade e regras.

3. 2 Evolução da participação de atores não-estatais
A participação de atores não-estatais na governança ambiental expandiu-se
significativamente no período pós-Guerra Fria (BIERMANN e PATTBERG, 2011; MASON e
GUPTA, 2014) e despertou um interesse cada vez maior da comunidade acadêmica. Diferentes
trabalhos analisaram a influência exercida por ONGs (NEWELL, 2000), por cientistas (HAAS,
1992; LITFIN, 2000) e pelo setor privado (BOUTELEGIER, 2015; FALKNER, 2008), na
gestão compartilhada do meio ambiente. A partir do final dos anos 1990, a participação dos
governos subnacionais na governança multinível das mudanças climáticas também passou a
receber atenção da academia de forma crescente (SASSEN, 1994; RISSE-KAPPEN, 1995;
BULKELEY e BETSILL, 2003). As pesquisadoras Betsill e Bulkeley (2007) sugerem que,
enquanto a análise de negociações internacionais permanece relevante, as cidades podem ser
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reconhecidas como uma arena importante na qual a governança das mudanças climáticas
ocorre.
Estudos sobre cidades e mudanças climáticas baseados na teoria da governança
multinível (GMN) destacam os diferentes fatores que justificam a inserção dos governos locais
na governança global do clima. Em primeiro lugar, tanto os vetores das emissões de gases de
efeito estufa quanto os impactos das mudanças climáticas ocorrem e são sentidos concretamente
nos níveis locais e regionais, demandando uma resposta mais proativa e efetiva de atores
subnacionais (BULKELEY & BETSILL, 2003; THE WORLD BANK, 2010, ). Segundo, as
cidades possuem competências legislativas e administrativas nas áreas de uso e ocupação do
solo e gestão de resíduos sólidos, e podem influenciar políticas de transportes e energia
(COLLIER, 1997; RABE, 2004, 2008). Terceiro, as cidades não apenas estão respondendo às
agendas nacional e internacional, mas também estão tomando iniciativas próprias (C40, 2016;
SCHREURS, 2008). E quarto, as autoridades municipais não estão agindo isoladamente, mas
associadas em redes e programas transnacionais, que ajudam na implementação de políticas
locais de redução de emissões de GEE, ao mesmo tempo em que geram ganhos para a gestão
urbana e a população (BETSILL & BULKELEY, 2006; BULKELEY, 2013).
A participação dos governos subnacionais e locais em redes baseadas em cooperação e
aprendizado entre pares fortalece seu papel na governança ambiental global (BULKELEY e
BETSILL, 2003; SETZER e VALENTE, 2014). Comumente, governos subnacionais optam
por participar dessas redes transnacionais em resposta à ausência de ação ou liderança de seus
governos nacionais, como por exemplo, nos EUA (BULKELEY, 2005), ou no caso de São
Paulo, no Brasil (BIDERMAN, 2013). No caso de governos locais, já na primeira década do
século XXI, as redes transnacionais de maior alcance e liderança internacional são o ICLEI e a
C40, que reúnem centenas de cidades globais participando ativamente de programas voltados à
redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE). Redes como a Cidades e Governos Locais
Unidos (United Cities and Local Governments - UCLG) estabelecida em 2004, e a Metropolis,
também congregam municípios e governos locais, e, mais recentemente passaram a incluir
questões ambientais em seus projetos e programas. Essas redes têm se aliado em iniciativas
como o Coalisão de Prefeitos (CdP, ou CoM, da sigla em inglês para Compact of Mayors) que
conferem maior credibilidade e consistência a sua atuação. Diversas redes temáticas e projetos
internacionais relacionados a clima têm atraído governos locais para suas atividades, como a
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100 Resilient Cities, a International Solar Cities Initiative e a Connected Smart Cities, entre
outras35.
No entanto, ainda que a teoria da governança multinível permita abranger atores não estatais envolvidos na governança do clima, esse arcabouço teórico não é suficiente para a
análise das atividades internacionais das cidades. Com vistas a aprimorar o entendimento acerca
das relações internacionais ambientais dos governos subnacionais, defende-se que a teoria da
governança multinível pode ser complementada pelo conceito de paradiplomacia (SETZER;
MACEDO; REI, 2015). O conceito de paradiplomacia atrela-se à inserção dos governos
subnacionais na esfera internacional. Originalmente, a agenda internacional dos governos
subnacionais era movida primordialmente por questões de cunho econômico, tendo como vetor
chave a globalização (DUCHACEK, 1990; HOCKING, 1993; KEATING, 1999; LECOURS,
2002). Cornago definiu paradiplomacia como o envolvimento dos governos subestatais em
relações internacionais, por meio de contatos formais ou informais, permanentes ou ad hoc,
com entidades estrangeiras públicas ou privadas, com o objetivo de promover temas de cunho
socioeconômico, cultural ou político, bem como qualquer outra dimensão internacional de suas
próprias competências (1999: 40).36
No Brasil, um número crescente de acadêmicos tem se dedicado a analisar as atividades
internacionais de governos subnacionais brasileiros (ANDRADE E BARROS, 2010;
APRÍGIO, 2016; BRANCO, 2008; LESSA, 2007; MARCOVITCH e DALLARI, 2014;
VIGEVANI ET AL., 2004; VIGEVANI et al., 2006), principalmente no âmbito da cooperação
descentralizada, diferente dos conceitos de diplomacia federativa ou paradiplomacia37. Alguns
estudos concentram-se em analisar casos específicos, principalmente do estado de São Paulo
(ARAUJO, 2012; GAYARD, 2007; MARIANO, 2002; CUNHA, REI E WALTER, 2012;
TAVARES, 2012; VIGEVANI, 2006), além de Rio Grande do Sul (NUNES, 2005;
SALOMÓN & NUNES, 2007), e, das cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo (APRIGIO,
2016, BACK, 2013; BIDERMAN, 2013; SETZER e MACEDO, 2014, RAMIRES, 2015).

35

A UCLG tem sua origem na fusão de diversos movimentos internacionais de governos locais, sendo a International Union
of Local Authorities – IULA, fundada em 1913, em Ghent, Bélgica uma das principais organizações do grupo, liderando a ação
local em nível global (UCLG, 2013). A rede de grandes cidades Metropolis, que também integra a UCLG, foi fundada em 1985
e é sediada em Barcelona. A 100 Resilient Cities é iniciativa da Fundação Rockfeller e a Connected Smart Cities congrega
cidades e empresas para implementar inovações tecnológicas. Em geral, as mesmas cidades participam simultaneamente de
várias dessas iniciativas.
36 Tradução livre da autora.
37 No caso brasileiro, mesmo sem previsão constitucional, a paradiplomacia tem sido praticada sem necessariamente afrontar
o Estado de direito, enquadrada por alguns setores como diplomacia federativa. Exemplos concretos de atuação estadual e
municipal ocorrem no âmbito das competências comuns, definidas no art. 23 da Constituição Federal, que inclui os temas
saúde; patrimônio histórico, cultural e paisagístico; cultura, educação e ciência; meio ambiente; habitação; e combate à pobreza.
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A Confederação Nacional dos Municípios (CNM) contribuiu para o conhecimento sobre
a inserção internacional dos municípios brasileiros, ao criar, em 2008, o projeto Observatório
da Cooperação Descentralizada do Brasil. O primeiro levantamento realizado pela CNM, em
2008, indicou que apenas 3% dos municípios brasileiros contavam com um encarregado pelos
assuntos internacionais. Porém, diversas prefeituras tiveram experiências internacionais, sem
necessariamente possuir um responsável pelo tema (CEZÁRIO, 2011). No âmbito desse
projeto, a CNM elaborou uma cartilha para sensibilizar prefeitos recém-eleitos quanto à
importância de se criar uma estrutura mínima de relações internacionais (CONFEDERAÇÃO
NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, 2008). Em 2010, a CNM realizou um novo levantamento
sobre a atuação internacional dos governos locais brasileiros. O segundo levantamento buscou
saber se os municípios participam de foros internacionais, redes temáticas, de irmanamentos,
e/ou se organizam comemorações e cerimoniais. O levantamento de 2010 indicou que 7% dos
municípios possuem uma atuação internacional. Todavia, trata-se ainda de um número
estimado, uma vez que o conceito de atuação internacional ainda não é claro para os gestores
municipais (CEZÁRIO, 2011). Ainda que seja uma parcela pouco expressiva, indica uma
tendência de crescimento no período.
De forma geral, as relações internacionais estabelecidas por governos subnacionais são
direcionadas a diversos assuntos, com foco em temas de low politics –que não interferem na
agenda estratégica do governo central, sobretudo em questões econômicas e de segurança
nacional (SOLDATOS, 1990, apud. SETZER, MACEDO e REI, 2015). Embora a atuação
desses governos ainda se restrinja a esses temas, seu alcance nessa agenda expandiu-se; sua
participação consolida-se no debate internacional sobre temas relacionados a questões
ambientais globais, a defesa dos direitos humanos e a manutenção da paz (BUENO DA SILVA,
2010; CEZÁRIO, 2011), com o reconhecimento das instâncias nacionais e supranacionais.

3. 3 Redes transnacionais e paradiplomacia ambiental
Os estudos sobre os impactos da agenda internacional (paradiplomática) ambiental e
climática das cidades para a governança global, no entanto, ainda são incipientes. Eatmon (apud
SETZER e MACEDO, 2014) utilizou o conceito de paradiplomacia para descrever as atividades
internacionais de estados norte-americanos na formulação e na implementação da política
climática. No mesmo contexto, a ideia de green paradiplomacy foi utilizada para descrever a
experiência de estados americanos e províncias canadenses implementando políticas climáticas
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e estabelecendo iniciativas de cooperação transnacionais (CHALOUX & PAQUIN, 2012, apud
SETZER e MACEDO, 2016). Acuto (2013) refere-se ao conceito de paradiplomacia e a actornetwork theory para analisar a evolução da rede C40, de uma reunião de alguns líderes
municipais para uma organização de governança global. No Brasil, Back (2012) estudou o
processo de formação e incorporação da agenda climática na política ambiental e urbana do
município de São Paulo.38 Contribuindo para o conceito de paradiplomacia ambiental, Rei et
al (2012; 2012) enquadram paradiplomacia ambiental como a inserção dos governos
subnacionais no direito internacional do meio ambiente.39 Aprígio e Rodrigues (2016; 2008)
destacam a busca por inserção internacional dos governos subnacionais para assegurar o bemestar de seus cidadãos em matérias nas quais o governo central não incide diretamente, sem no
entanto questionar a competência exclusiva do Estado nacional para representar os interesses
do país na esfera internacional, conforme estabelece a Constituição (BRASIL, 1988).
Existem vários impulsores da paradiplomacia ambiental. Para Aprigio (2016), o
engajamento dos governos subnacionais em alianças transnacionais ambientais decorre da
percepção sobre custos e benefícios de participar em ações ou políticas na área ambiental. O
autor destaca a busca por aumentar a competitividade no cenário global. Para Hickmann (2016)
as estratégias de governança interna do ICLEI, como auto-regulação e benchmarking
constituem atrativos para as cidades participantes de suas iniciativas. Os depoimentos de
representantes de municipalidades brasileiras nesta Tese corroboram as pesquisas de Betsill e
Bulkeley (2003), Kern e Bulkeley (2009) e Acuto (2013), que identificam compartilhamento
de informações, capacitação e assistência técnica, acesso a recursos internacionais para projetos
e reconhecimento internacional como motivação para a participação nas RTCs de clima.
Entretanto, a paradiplomacia no âmbito da governança ambiental global inclui, mas não
se limita à participação em redes transnacionais de governos subnacionais. Esses desenvolvem
parcerias com estados e regiões de países estrangeiros ou organizações internacionais, assinam
acordos, assumem compromissos voluntários de cooperação, participam de programas de
irmanamento entre governos municipais ou estaduais, de intercâmbio técnico e científico, e de
conferencias e eventos internacionais. Essas atividades, porém, costumam ser pontuais e por
tempo determinado, de natureza bilateral e com impacto localizado. Já a atuação de cidades em
rede tem alcance maior, é dinâmica e mais impactante (BETSILL; BULKELEY, 2006;
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A análise de Back, porém, não considera o arcabouço teórico da paradiplomacia, e sim os pressupostos teóricos de agendasetting (Kingdon, 2003) e da participação da cidade em redes transnacionais de governos locais.
39 A partir desta conceptualização, Rei et al (2012) examinaram a atuação de governos subnacionais brasileiros, especialmente
do estado de São Paulo, nas negociações internacionais sobre o clima.
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HICKMANN, 2016; SASSEN, 2015; TOLY, 2008). Falta-lhes, porém, um marco regulatório
e estrutura de incentivos determinados por níveis de governo mais altos, conforme argumenta
Hickmann (2016).
A participação dos governos subnacionais em RTCs oferece aos atores subnacionais o
potencial para influenciar a tomada de decisão nos fóruns internacionais, além de lhes conferir
uma personalidade internacional. Apesar de formalmente criadas como mecanismos de troca
de informação, técnicas, práticas e experiência em medidas de enfrentamento das mudanças
climáticas, essas RTCs acabam por exercer um crescente papel político, principalmente, quando
atuam de forma coordenada na esfera internacional de negociação. Além de auxiliarem
governos subnacionais na implementação de políticas climáticas e funcionarem como um fórum
para trocas de experiências, essas redes se propõem a representar o nível subnacional no regime
internacional do clima, sobretudo quando os Estados se omitem ou se opõem à assunção de
compromissos pela redução de emissões de GEE no âmbito desses acordos.
As agências de cooperação multilateral ou bilateral, como os órgãos da ONU, as
agências nacionais de cooperação para o desenvolvimento, e os bancos de fomento também
impulsionam as atividades internacionais dos governos subnacionais. No município de São
Paulo, possuem uma atuação de destaque as agencias alemãs (GIZ), americana (USAID) e
inglesa (FCO), e entre as instituições financeiras, o Banco Mundial e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento (BID) são as mais presentes. Essas organizações têm promovido a atuação
em rede dos governos nacionais por meio de projetos e programas temáticos. A GIZ, por
exemplo, inclui temas urbanos com a participação direta de prefeituras em seus projetos. O BID
e o Banco Mundial estimulam o estabelecimento de redes de cidades com agendas ambientais
que incluem biodiversidade, mudanças climáticas e economia de baixo carbono. O Programa
das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), o Programa das Nações Unidas para Meio
Ambiente (PNUMA) e a UN-HABITAT também atuam com redes de cidades em temas como
Agenda Local 21, Cidades Sustentáveis, biodiversidade e mais recentemente, proteção
climática. Desde a Rio-92, esses órgãos desenvolvem iniciativas incluindo governos
subnacionais em resposta aos compromissos internacionais assumidos pelos Estados no âmbito
da ONU.
Como resultado das iniciativas de combate às mudanças climáticas tomadas pelos
governos subnacionais globais, observa-se uma ampliação da governança ambiental. Okereke
e Bulkeley (2009) afirma que em alguns casos, essas iniciativas somam-se aos esforços
nacionais e internacionais de enfrentamento do problema, contribuindo para que os Estados
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cumpram com compromissos internacionalmente assumidos. Em outros casos, as ações
subnacionais resultam em reduções efetivas de GEE, apesar da inércia dos governos nacionais.
Ademais, essas iniciativas têm o potencial de influenciar, direta ou indiretamente, as
negociações internacionais sobre mudança do clima, atuando como pontos de pressão junto aos
Estados para que avancem com seus compromissos e esforços de enfrentamento do problema.
Para Hoffmann (2011, apud SETZER e MACEDO, 2016), uma verdadeira experimentação de
governança climática se consolida na Décima-Quinta Conferência das Partes (COP15) de
Copenhague, ocorrida em dezembro de 2009, a partir das ações políticas e técnicas das
delegações subnacionais. Na ocasião, as atividades paralelas de governos subnacionais
promovidas pelas principais redes transnacionais como a Cúpula de Prefeitos da C40 em
parceria com a prefeitura de Copenhague e o Local Government Climate Lounge do ICLEI
apresentaram as iniciativas de cidades e estados do mundo todo e reuniram atores relevantes de
todos os setores na governança global das mudanças climáticas.40
Enquanto o resultado da COP15 não atendeu as expectativas em relação a um tratado
vinculante entre as nações para o período pós-Quioto, a agenda climática dos governos
municipais ampliou-se e se fortaleceu. As redes transnacionais de cidades, por sua vez, também
ampliaram seu papel na governança global do clima, ao contribuir para a implementação das
normas do regime internacional de clima, e apoiar o desenvolvimento de políticas e medidas de
redução mensurável de emissões de GEE com ferramentas e capacitação.
O objetivo das RTCs de obter o reconhecimento do papel das cidades foi atendido com
a inclusão de governos locais como atores governamentais no âmbito da GGC, a partir da
COP16, em Cancún, México. Com o estabelecimento pelo Secretariado da Convenção do Clima
da plataforma para registro de ações climáticas de atores não-estatais, A Zona de Ação pelo
clima para Atores Não-estatais - NAZCA (da sigla em Inglês para Non-state Actors Zone for
Climate Action) durante a COP20 realizada em Lima, Peru, esse reconhecimento se consolidou
e contribuiu para o resultado em Paris, durante a COP21, em dezembro de 2015, quando o
tratado vinculante foi adotado pelos líderes nacionais e ratificado no ano seguinte, para
substituir o Protocolo de Quioto ao final de sua vigência, em 2020.
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ICLEI.
Local
Government
Climate
Roadmape.
Disponível
em:
<http://www.iclei.org/climateroadmap/advocacy/unfccc/2009-copenhagen-cop15cmp5.html>. Acesso em: 03 de mai. 2017.
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4 – PARADIPLOMACIA CLIMÁTICA DE CIDADES: A EXPERIÊNCIA DO ICLEI
Este capítulo apresenta a ação paradiplomática das cidades no tema de clima, por meio
de sua participação em redes transnacionais de cidades (RTCs), em particular, do ICLEIGovernos Locais pela Sustentabilidade. A partir da experiência do ICLEI, com sua campanha
internacional “Cidades pela Proteção do Clima (CCP, da sigla em inglês para Cities for Climate
Protection) e, mais recentemente, com o Programa Cidades de Clima Verde (GCC, da sigla em
inglês para GreenClimateCities) analisam-se os resultados e desdobramentos no período entre
2001 e 2016, à luz das teorias de governança multinível (GMN), paradiplomacia e
interdependência, policentrismo e complexo de regimes na governança global do clima.
A partir do enquadramento da ação de municípios na GMN global de mudanças
climáticas no Capítulo 3 desta tese, a paradiplomacia é incluída como referencial para a análise
crítica da atuação das cidades em redes transnacionais, no caso, no ICLEI.

4. 1 Antecedentes

A discussão sobre paradiplomacia tem origem na evolução das relações internacionais
desde o século XV, baseadas na soberania dos Estados-nação, até o século XX, com o
crescimento da globalização e aumento da interdependência, a partir do fim da Guerra Fria no
final da década de 1990. A ampliação da agenda política global passa a incluir novos atores
que, embora atuem de forma independente, não se contrapõem, necessariamente, à soberania
nacional.
O conceito de soberania surgiu em 1648, no contexto da guerra dos trinta anos,
na Europa, que estabeleceu o Estado-nação como unidade política, com base nos princípios da
liberdade religiosa, da soberania sobre o território e da igualdade entre Estados no plano
internacional, a partir do tratado conhecido como Paz de Vestfália. Na geopolítica
contemporânea, a soberania consolida a territorialidade do Estado moderno e a centralização
do poder até o final da Guerra Fria (LAFER, apud APRÍGIO, 2016:8). A partir de então, o
Estado-nação passa a incluir temas econômicos, sociais, ambientais, partes de uma agenda de
“low politics” mais dinâmica e complexa, além daquela concentrada no jogo de forças de
segurança internacional e poder – “high politics” do período pós-guerra. Nesse contexto, o
debate sobre as relações internacionais se amplia para reconhecer a entrada de uma gama de

66

atores não-estatais na arena da política internacional, atuando para defender seus próprios
interesses para além da agenda dos Estados-nação. Nesse conjunto, encontram-se atores
governamentais e não-governamentais, como governos subnacionais, organizações da
sociedade civil e empresas multinacionais. Esses atores não-estatais encontram na atuação em
rede uma forma eficaz de buscar soluções onde os governos nacionais não conseguem atender
necessidades específicas de governos subnacionais, setores e grupos de pressão.
A atuação transnacional de cidades em rede data do início do século XX. Dentre as mais
antigas redes de governos municipais, destacam-se a União Internacional de Autoridades
Locais (International Union of Local Authorities –IULA), fundada em 1913 e, a Associação
Internacional de Gestão de Cidades/Condados (International City/County Management
Association – ICMA), fundada em 2014 (HICKMANN, 2016:103). Em 2004, a IULA fundiuse com outras organizações parar formar a Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU, United
Cities and Local Governments - UCLG), a maior rede desse tipo, conhecida como “a ONU das
cidades” (UCLG, 2013).
Desde então, esses arranjos continuaram a se expandir. Porém, na década de 1990 a
partir da Rio 92 e, com a adoção da Agenda 21 pelas nações, houve um crescimento mais
acentuado do número dessas redes, engajadas no desenvolvimento de Agendas 21 Locais, com
o apoio de organizações internacionais, como o Programa das Nações Unidas de Meio
Ambiente (PNUMA) entre outras. Na Agenda 21, o capítulo 7 estimula as cidades a
participarem da implementação do plano de ação, e se associarem em redes para trocar
experiências e mobilizar recursos (UNEP, 1992: 78). A Agenda 21 dedica ainda o Capítulo 9
ao tema de proteção da atmosfera (ibid. 111), onde faz referência à atuação dos governos “nos
níveis apropriados”. No Capítulo 28 Iniciativa das autoridades locais em apoio à Agenda 21, o
documento menciona as instâncias transnacionais, estimulando parcerias e a cooperação entre
cidades e organizações, como o Centro das Nações Unidas para os Estabelecimentos Humanos
(Habitat), o PNUMA, o Banco Mundial, bancos regionais, a União Internacional de
Administradores Locais, a Associação Mundial das Grandes Metrópoles, a Cúpula das Grandes
Cidades do Mundo, a Organização das Cidades Unidas (ibid.: 384).
Na Convenção do Clima não existe menção explícita a governos locais, porém, ao longo
do processo de negociação nas COPs e outras reuniões, a partir de 1998, a participação de
governos subnacionais, sobretudo por meio de redes transnacionais aumentou e se fortaleceu.
Nesta Tese, o debate sobre a participação de governos locais na governança global das
mudanças climáticas tem como marco inicial a Conferência das Nações Unidas sobre Meio

67

Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD (United Nations Conference on Environment and
Development – UNCED), ou Rio 92, ocorrida no Rio de Janeiro, em junho de 1992. Na ocasião,
foram adotados importantes documentos internacionais, entre os quais a Convenção Quadro
das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (CQNUMC) e a Agenda 21, que nortearam a
agenda ambiental global para o Século XXI41.
O processo iniciado em 1972, na Conferência de Estocolmo e que conduziu à
adoção da Agenda 21, a partir do Relatório Brundtland (WCED, 1987), não inclui os governos
locais como agentes na governança ambiental global, embora o documento também conhecido
como “Nosso Futuro Comum” (Our Common Future)42 contenha um capítulo dedicado à
questão urbana e às cidades. O resultado desses vinte anos foi um plano de ação para o século
XXI, a Agenda 21 com quarenta capítulos, cuja implementação implica a participação direta de
governos locais. De fato, uma análise da Agenda 21 revela que cerca de dois terços das ações
ali propostas dependem da ação local (MMA, 2017)43; o capítulo 28 refere-se às iniciativas das
autoridades locais em apoio à Agenda 21 e reconhece o papel dos governos locais em sua
implementação. A agenda de sustentabilidade ampliou-se e se diversificou, as redes
transnacionais de governos subnacionais passaram a ter presença cada vez mais constante nas
negociações internacionais relacionadas ao desenvolvimento sustentável44. De fato, as redes
têm sido objeto da atenção de acadêmicos que destacam sua importância na governança global,
contribuindo para uma transição rumo a processos decisórios decentralizados (BETSILL et al,
2007; BULKELEY, 2009; BULKELEY e BETSILL, 2003; CHAN, 2016; COLE, 2011;
GORDON, 2007; SASSEN, 1994, 2002; TOLY, 2008).
Na arena da governança ambiental global, surgiram diversas redes, sub-redes,
programas e iniciativas voltadas para governos subnacionais, dentre as quais destacam-se o
ICLEI - Local Governments for Sustainability (Governos Locais pela Sustentabilidade,
doravante apenas ICLEI, 1990), a rede Governos Locais e Cidades Unidos (UCLG, 2004) e a
C40, o grupo de cidades na liderança do clima (Cities Climate Leadership Group, doravante
apenas C40, 2005), e a Climate Alliance, uma rede de municípios europeus atuando em parceria
com organizações de comunidades indígenas pela proteção do clima, fundada em 1990. Em que
41

Os outros documentos foram A Carta da Terra, a Convenção da Biodiversidade Biológica, a Convenção das Nações Unidas
de Combate à Desertificação, a Declaração de Princípios sobre Florestas e a Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento.
42
N.A. No relatório, a questão urbana é tratada como problema, com foco nas cidades de países em desenvolvimento; as
autoridades locais são abordadas como instâncias de governo que necessitam do apoio de governos nacionais e da comunidade
internacional. Disponível em: <http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf>.
43
Agenda 21 em português disponível no site do Ministério do Meio Ambiente (MMA) em
<http://www.mma.gov.br/responsabilidade-socioambiental/agenda-21/agenda-21-global>.
44 O histórico resumido do ativismo do ICLEI pode ser encontrado no site: <http://www.iclei.org/advocacy/post2015.html>.
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pese a expansão e alcance desses arranjos institucionais conectando as agendas global e local,
a fim de avaliar o trabalho em redes transnacionais pelo clima no Brasil, o caso da campanha
CCP do ICLEI apresenta escopo e resultados documentados no período de tempo e abrangência
enfocados por este trabalho.
A organização fundada como Conselho Internacional sobre Iniciativas Ambientais
Locais (International Council on Local Environmental Initiatives – ICLEI) teve sua origem na
mobilização, a partir de 1989, de lideranças municipais empenhadas em contribuir para reduzir
a degradação da camada de ozônio, por meio de legislação em seus municípios. Foi estabelecida
por duzentos governos locais de quarenta países, reunido no primeiro Congresso Mundial de
Governos Locais por um Futuro Sustentável, realizado na sede das Nações Unidas, em 1990. O
ICLEI iniciou suas atividades institucionais em 1991, com sede mundial (World Secretariat –
ICLEI-WS) em Toronto, Canadá e secretariado europeu em Freiburg, na Alemanha
(HICKMANN, 2016).

Segundo definição do então Secretário Geral do ICLEI Mundial,

Konrad Otto-Zimmerman (comunicação pessoal), o ICLEI enquanto organização funciona
como uma federação democrática de representações de governos locais, relativamente
autônomos, mas com uma governança global em rede por meio de conselhos regionais e
secretariados em todas as regiões do mundo.
Depois de quase vinte anos, a sede global foi transferida para Bonn, na Alemanha, como
ICLEI – GLOBAL. Em novembro de 2003, durante o Congresso Mundial em Atenas, foi
aprovada por unanimidade em votação do conselho internacional a mudança do nome da
organização, que passou a se chamar ICLEI - Local Governments for Sustainability (ICLEI –
Governos Locais pela Sustentabilidade), mantendo a marca ICLEI, não mais como sigla e,
reforçando o aspecto para além de meio ambiente, de modo a refletir uma agenda mais
abrangente, incluindo questões socioeconômicas e orientadas para o desenvolvimento
sustentável (ICLEI-LACS, 2004:4).
Levantamento no site do ICLEI, no início de abril de 2017, verificou uma relação de
1178 membros em 88 países, entre municípios, câmaras de vereadores, governo estaduais,
autoridades metropolitanas e associações de cidades; a organização tem escritórios em nove
países, inclusive no Brasil, em São Paulo.
O princípio que norteia o ICLEI é aparentemente simples: o impacto agregado de ações
individuais das cidades é significativo e deve ser levado em consideração no nível global. Suas
campanhas orientadas pelo mote “Pense globalmente, aja localmente” continuam reunindo
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cidades dos hemisférios Norte e Sul para implementar políticas e medidas de sustentabilidade.
A comunidade acadêmica vem reconhecendo a importância das cidades no combate ao
aquecimento global e defendendo seu papel na implementação de medidas para seu
enfrentamento, além de gerar co-benefícios para suas comunidades. A literatura internacional,
sobretudo europeia, apresenta diversos casos que ilustram esse argumento, relatados por autores
como Harriet Bulkeley, Michelle Betsill, Phillip Pattberg, Patricia Romero-Lankao, Thomas
Hale e Liliana Andonova, para citar os mais conhecidos.
No Brasil, o papel das cidades na área de mudanças climáticas é mais relacionado pela
comunidade acadêmica aos impactos sociais e, a riscos, vulnerabilidade e adaptação (BARBI,
2014; NOBRE e YOUNG, 2011; MARANDOLA e HOGAN, 2004). O estabelecimento da
Rede Clima contribuiu para ampliar a base de conhecimento e abrir campos de investigação em
ciências relacionadas a clima, mas também às ciências políticas e sociais. A pesquisa sobre o
papel das redes transnacionais na atuação climática de municípios brasileiros, porém, ainda não
foi aprofundada.
À medida que aumenta o número de membros do Sul45, no ICLEI e em outras RTCs, as
agendas estão se adequando às demandas de cidades de países em desenvolvimento. Essa
tendência de aumentar a participação das demandas do Sul no ICLEI reflete o que acontece
com países e regiões em outras esferas de negociação internacionais. Um exemplo da
contribuição ao ICLEI das cidades de países emergentes foi a inclusão do tema de
biodiversidade localna sua pauta, durante o Congresso Mundial em Edmonton, Canadá, em
2009; o ICLEI estabeleceu o programa BiodiverCidades, liderado pelas cidades sul-africanas.

4. 2 A Campanha Cidades pela Proteção do Clima (CCP)46
Entre 1991 e 1993, o ICLEI conduziu um projeto piloto com cartorze governos locais
de vários países para reduzir as emissões de carbono, “Urban CO2 Reduction Project” por meio
de planos de ação climática local. Em 1993 o ICLEI lançou a primeira campanha internacional
As cidades consideradas como parte do “Sul Global” são aquelas de países em desenvolvimento, uma vez que
a maioria se concentra no Hemisfério Sul. As cidades dos países ricos, ou mais desenvolvidos, concentram-se no
Hemisfério Norte, integrando o “Norte Global”. O recorte é mais socioeconômico do que geopolítico e neste
trabalho serão referidas como cidades do Sul ou do Norte.
46
As informações deste capítulo têm como principais fontes as publicações e sites do ICLEI e suas campanhas,
bem como na experiência da autora como executiva do ICLEI-LACS entre 2002 e 2011, e dos depoimentos
obtidos nas entrevistas, do capítulo 7 desta Tese;
45
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sobre mudanças climáticas envolvendo governos municipais: a campanha CCP - Cidades pela
Proteção do Clima (da sigla em inglês para Cities for Climate Protection; doravante apenas
CCP) com o objetivo e reduzir as emissões de dióxido de carbono (CO2) das cidades. De um
programa com quatorze participantes em 1993, chegou a 2009 com mais de 1200 cidades
engajadas, atuando na mitigação de emissões de gases de efeito estufa (GEE) a partir de uma
metodologia de cinco passos, chamados de marcos, de adesão voluntária que são:
•

Primeiro marco – realização de um inventário de linha de base das emissões de
GEE;

•

Segundo marco – definição de uma meta voluntária de redução ou evitação;

•

Terceiro marco – elaboração de um plano de ação (PdA) climática vinculado ao
atingimento da meta;

•

Quarto marco – implementação das ações previstas no PdA;

•

Quinto marco – monitoramento do progresso de implementação.

Em um processo cíclico, o município participante do programa fazia a avaliação dos
resultados e a revisão do PdA, para correção de rumos e atualização dos objetivos, metas e
ações (ICLEI, 2001).
Figura 1 - Metodologia de 5 passos da CCP/ICLEI

Fonte: Arquivo ICLEI-USA – Silicon Valley GHG Inventory Work Session, 2007

A CCP tinha outras funções, além da metodologia em si, percebidas como pontos de
interesse e atração para as cidades. Análise feita por Thomas Hickmann a partir dos
levantamentos de Kristine Kern e Harriet Bulkeley (HICKMANN, 2016: 110-115), identifica
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as estratégias internas e externas da rede. As estratégias internas dividem-se em
compartilhamento de informações; capacitação e implementação e auto-regulação. As
estratégias de governança externa incluem promoção de governos locais e seus interesses nas
esferas internacionais de negociação (advocacy) e captação de recursos para desenvolvimento
e implementação de projetos com e para as cidades.
O projeto piloto foi testado inicialmente com quatorze cidades, em 1993, e se expandiu
internacionalmente para incluir uma rede de mais de 1000 participantes em 2009 (ICLEI, 2010).
Segundo Sassen (Apud BULKELEY, 2009:35), “redes transnacionais de municípios
podem ser compreendidas como um tipo de rede transfronteiriça que não opera nas diversas
escalas existentes, mas que serve para desestabilizar velhas hierarquias e conceitualizações de
escala consolidadas”47. Essas redes transnacionais de municípios estabelecem uma nova esfera
de autoridade que não é definida por território. Além de participar da governança do clima ao
se engajar em relações diretas com organismos internacionais, estados-nação e governos
subnacionais, a CCP não está subordinada a nenhuma instância de governo ou organismo
internacional (BULKELEY, 2009:35-38).
As cidades-membro da CCP implementam a metodologia dos passos, ou marcos,
desenvolvida pela própria organização; fazem seus inventários, estabelecem metas e planos de
ação e reportam os resultados à rede, que define as referências e premia bons resultados. A rede,
portanto, constitui-se na autoridade que não está subordinada a nenhuma escala de governo ou
vinculada a qualquer território.
Na avaliação da organização, o primeiro indicador concreto de sucesso da CCP foi o
resultado da análise sobre o impacto cumulativo da participação de 202 cidades em 1997, que
representa quase 5 por cento das emissões globais de dióxido de carbono (CO2). Sessenta e
duas cidades participantes da campanha reportaram reduções totalizando 42,1 milhões de
toneladas de CO2 entre 1990 e 1996. Copenhague reportou uma redução de 22 por cento das
emissões em 1995 relativas ao ano base de 1990 e Toronto, no mesmo período alcançou sete
por cento de redução em suas emissões de CO2. (ICLEI, 1997)
A CCP gerou ainda uma série de iniciativas que se desenvolveram em diferentes
projetos, campanhas e programas relacionados a mitigação, conforme a disponibilidade de
recursos financeiros. A agenda para clima do ICLEI, no período de 1991 a 2005, concentravase em mitigação das mudanças climáticas, em linha com a agenda dos países do Anexo I, ou do
47

Tradução da autora.
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Norte, orientados pelo regime climático global. A agenda dos países do Sul prioriza o tema de
vulnerabilidade e adaptação; esses países têm contribuição muito menor ao problema do
aquecimento global, mas, em geral, são os que mais sofrerão – e sofrem – suas consequências.

4. 3 Desdobramentos e resultados

O ICLEI manteve um alinhamento claro com iniciativas temáticas no âmbito da ONU,
articuladas com mitigação de mudanças climáticas, como consumo sustentável, energias
renováveis e mobilidade urbana.
Em 2005, com a entrada em vigor do Protocolo de Quioto, atores não-estatais e
subnacionais começaram a intensificar sua participação nas COPs de clima e articular sua
contribuição ao regime internacional de mudanças climáticas.
Um marco importante da atuação articulada em RTCs foi o estabelecimento da
estratégia Mapa do Caminho dos Governos Locais para o Clima (Local Government Climate
Roadmap - LGCR) por meio de uma coalizão entre organizações transnacionais de governos
subnacionais, liderada pelo ICLEI. A iniciativa foi uma resposta ao Plano de Ação de Bali,
definido durante a COP13, em Bali, na Indonésia, em dezembro de 2007, onde os governos
locais realizaram diversos eventos paralelos.
Com o Acordo de Paris em 2015, a iniciativa atingiu seus objetivos de obter
reconhecimento, engajamento e empoderamento por meio das diversas inserções e referências
a governos locais nas resoluções da UNFCCC adotadas durante as COPs. Na avaliação do
coordenador de clima do ICLEI Global à época, Yunus Arikan (comunicação pessoal), a missão
do LGCR foi cumprida:
O preâmbulo do Acordo de Paris reconhece a necessidade de maior
engajamento com atores relevantes que não são Partes [da UNFCCC],
prometendo envolver governos locais e subnacionais em ações,
capacitação, adaptação, e perdas e danos. A decisão da COP21, que
integra o pacote de Clima de Paris, estabelece um quadro para a ação,
que começa agora. Atores não Partes são mencionados explicitamente
em muitos parágrafos do texto. 48 (Tradução livre da autora.)

“The preamble of the Paris Agreement recognizes the need for stronger engagement with Non-Party
Stakeholders, promising to involve local and subnational governments in actions on capacity building, adaptation
and loss-and-damage. The COP21 decision, also part of the Paris Climate Package, establishes a framework for
action that begins now. Non-Party Stakeholders are explicitly mentioned in many paragraphs of the text […]”
48
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A partir de 2015, as iniciativas de atores não-estatais multiplicaram-se ainda mais,
aumentou o número de redes e instituições atuando na agenda climática e promovendo ações
de governos subnacionais, para apoiar os países no atingimento de seus compromissos de
redução expressos nas NDCs.
O ICLEI passou por uma atualização de liderança em 2012 que buscou adaptar-se a um
ambiente institucional cada vez mais povoado, competindo por recursos junto aos mesmos
programas governamentais e doadores institucionais. Com a revisão de sua estratégia global 49,
estabeleceu uma pauta mais diversificada e abrangente, incluindo 10 agendas temáticas para
cidades e sustentabilidade que norteiam as ações da rede como um todo e são reproduzidas
pelos escritórios regionais, de acordo com suas respectivas características e capacidades. A
partir dessas agendas, são desenvolvidos programas e projetos que muitas vezes se integram,
de acordo com a transversalidades dos temas. Além das agendas urbanas, o ICLEI adotou o
Plano Estratégico de Seoul para o período de 2015 a 2021 (ICLEI, 2016).
As agendas urbanas são:
•

Cidades Sustentáveis

•

Cidades de baixo carbono

•

Cidades eficientes e produtivas

•

Cidades Resilientes

•

BiodiverCidades

•

Cidades Inteligentes

•

Cidades Ecomobilidade

•

Comunidades Saudáveis, Felizes e Inclusivas

•

Economia Local e Compras Sustentáveis

•

Cooperação Sustentável Cidades-Regiões

Na América do Sul, o Comitê regional definiu quatro portfólios para 2012-2015,
orientados por essas agendas: Desenvolvimento Urbano Integrado e Participativo para a
Sustentabilidade; Economia Urbana Verde e Inclusiva; Cidades Eficientes no Uso de
Recursos; Cidades Resilientes e de Baixo Carbono.

49

A cada 3 anos o Conselho Diretor do ICLEI Global reunido no Congresso Mundial estabelece o plano
estratégico que norteia seus programas e atividades. O Congresso Mundial de 2012 foi realizado em Belo
Horizonte. Em 2015, o Congresso Mundial de Seul, Coréia do Sul, estabeleceu a estratégia para 2015 – 2021.
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Em 2015, alavancado pelo processo de adesão crescente que culminou no Acordo de
Paris, o ICLEI elaborou um programa de capacitação de governos locais poderem apoiar seus
governos nacionais no cumprimento de seus compromissos. O “Cidades de Clima Verde” ou
GreenClimateCities – GCC deriva diretamente da CCP e oferece uma metodologia com uma
série de ferramentas que orienta, passo a passo, um processo cíclico de planejamento e
implementação, além de disponibilizar recursos para facilitar cada etapa rumo ao
desenvolvimento de baixo carbono e resiliência. Assim como a CCP, além da metodologia e
das ferramentas, o programa GCC inclui ainda atividades de aprendizado entre agentes de
governos subnacionais de países em desenvolvimento e desenvolvidos. O projeto Urban-LEDS
foi desenvolvido em conjunto com o UN-Habitat e financiamento da União Europeia, para a
aplicação da metodologia GCC em cidades de países emergentes.
O GCC permite que os governos definam, adotem e desenvolvam um plano de ação de
baixo carbono e resiliência, independentemente do estágio em que se encontrem. O processo
cíclico envolve três fases principais que, por sua vez, preveem três passos cada, conforme a
figura abaixo.

Figura 2 - Ciclo de Fases de implementação do programa GreenClimateCities (GCC)

I.

Analisar
1.
2.
3.

Comprometer-se e mobilizar
Pesquisar e avaliar
Definir linha de base

II. Agir
4.
5.
6.

Desenvolver estratégia
Detalhar e financiar projetos
Implementar e monitorar

III. Acelerar
1.
2.
3.

Fonte: ICLEI, 2017.

Integrar e colaborar
Revisar e ampliar
Defender e inspirar
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Em relação à CCP, a GCC incorpora na metodologia a fase “Acelerar”, que envolve
atividades para ampliar o alcance e a escala da cidade participante, de modo a envolver outras
cidades. Havia essa expectativa na CCP, mas não de forma expressa na metodologia. Um
aspecto adicional que ilustra a evolução da CCP para a GCC é a referência ao financiamento
das atividades, uma demanda importante dos membros do ICLEI para assegurar seu interesse e
engajamento. No Quadro 12 a seguir, pode-se verificar a diferença entre as abordagens da CCP
e da GCC.
Quadro 12 – Comparação entre as metodologias do ICLEI para ação climática
CCP
Marcos
1.
2.
3.
4.
5.

Realizar inventário de linha de base das
emissões de GEE
Definir meta voluntária de redução ou evitação
de emissões de GEE
Elaborar plano de ação (PdA) climática
vinculado ao atingimento da meta
Implementar ações previstas no PdA
Monitorar o progresso da implementação

GCC
Passos

Fase
I
Analisar

II
Agir
III
Acelerar

1.
2.
3.

Comprometer-se e mobilizar
Fomentar pesquisa e garantir acesso
Definir linha de base

4.
5.
6.

Desenvolver estratégia
Detalhar e financiar projetos
Implementar e monitorar

7.
8.
9.

Integrar e colaborar
Revisar e ampliar
Defender e inspirar

Fonte: Elaboração da autora a partir do ICLEI (2016)

A fim de atuar na compatibilização das agendas Cidades de Baixo Carbono e Cidades
Resilientes, o ICLEI expandiu a metodologia GCC para incorporar questões relativas à
resiliência climática, associando mitigação e adaptação. Mantendo a estrutura básica das três
fases e nove passos, inseriu atividades que contemplam aumento da resiliência além da redução
de emissões. Com isso, a GCC atende uma questão chave para os municípios parceiros atuarem
de forma integrada no combate às mudanças climáticas, sobretudo as cidades de países em
desenvolvimento: vincular suas necessidades específicas de adaptação a seus compromissos
climáticos relevantes às NDCs de seus governos nacionais. A transversalidade do programa
inclui ainda o estímulo à economia verde e infraestrutura urbana compatível.
Outra evolução na agenda climática do ICLEI que acompanhou o processo da UNFCCC
foi o destaque dado a monitoramento, reporte e verificação (MRV), viabilizado pelas
plataformas de registro de emissões e ações climáticas, como a NAZCA, a Carbonn Climate
Registry (ccR) do ICLEI e a CDP, entre outras. Ao se associar com outras grandes redes e
organizações, como a C40, a UN-Habitat, o WRI e a WWF, o ICLEI ampliou seu alcance e
diversificou suas atividades previstas na estratégia de 10 agendas.
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Resultados da mobilização do ICLEI junto à UNFCCC por demandas em nome dos
governos locais, de acordo com o plano estratégico Local Government Climate Roadmap
(LGCR):
•

Reconhecimento
o Governos locais e subnacionais reconhecidos como “atores governamentais”–
par 7 / 1 Dec / CP16 – Acordos de Cancun, 2010
o Papel das cidades e autoridades subnacionais reconhecido para aumentar a
ambição das metas até 2020. – Par. 5b / 1 Dec / CP19 -Varsóvia, 2013
o Citação sobre engajamento de todos os níveis de governo em ações de
capacitação, adaptação e perdas e danos – Preâmbulo do Acordo de Paris, pars.
15, 7.2, 11.2, 8.4.h.
o Decisão da COP21sobre atores não-estatais.

•

Engajamento
o Diálogos entre ministros e prefeitos – COP16-2010-Cancun, COP19-2013Varsóvia e atividades de alto nível na agenda paralela oficial às negociações “
High Level Action Days”, durante a COP20-2014, em Lima e a COP21-2015,
em Paris.
o Discussões técnicas oficiais sobre ambiente urbano e cidades a partir da COP17,
em Durban, em dezembro de 2011.
o Estabelecidos por memorandos de entendimento, o Compacto dos Prefeitos, o
Compacto de Estados e Regiões, a Coalisão de Prefeitos.
o Aumento da participação de governos locais (Local Governments and Municipal
Authorities Constituency - LGMA) nas delegações nacionais, com autoridades
credenciadas como delegados oficiais.
o Agenda de Ação “Lima-Paris Action Agenda (LPAA) ” inclui visão de 5 anos e
Plataforma NAZCA. Sistema de registros de emissões Carbonn (cCR) do ICLEI
como primeiro parceiro de fonte de dados.

•

Empoderamento
o Plano de trabalho do Comitê de Paris sobre Capacitação inclui governos locais
– par 73 d / g / 1 Dec / CP21
o Cerca de 50% das INDCs submetidas em 2015 têm foco na ação subnacional
o Cidades e regiões contribuem para fundos globais - Paris e Bruxelas contribuem
para o Green Climate Fund (GCF); Quebec para o GEF-LDCF, entre outros.
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o Criados várias novas fontes de recursos destinados a financiar ações de
mitigação em cidades.
o Lançamento do Programa de Ações Transformadoras (Transformative Actions
Program - TAP)
o Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 2030 para os países (Sustainable
Development Goals -SDGs) incluem objetivos específicos de ações em cidades
(no. 11).

•

Parceiros institucionais
O ICLEI é o ponto focal dos governos locais e subnacionais (Local Government and

Municipal Authorities -LGMA) junto à UNFCCC, desde a COP1, em 1994, então como grupo
observador, ao lado das organizações não-governamentais (ENGOs) e do setor privado
(BINGOs). A partir de 2010, as associações de governos locais e de regiões passaram a figurar
como atores governamentais, representados por RTCs e organizações como C40, CGLU,
Climate Alliance, WWF, NRG4SD e R20, entre outras.

A partir de 2007, o movimento do ICLEI em direção a parcerias institucionais acelerouse, o que foi benéfico para as cidades-membro, uma vez que essas participam de mais de uma
iniciativa, seja em rede ou por meio de projetos e programas de cooperação internacional.
O tema de mudanças climáticas, por sua transversalidade e natureza multi-escalar
representa uma oportunidade de atuação articulada, horizontal – entre cidades e atores nãoestatais – assim como vertical, com outras esferas de governo para garantir a internalização das
normas no âmbito do regime de mudanças climáticas pelos governos subnacionais. Nesse
contexto, o ICLEI desempenha um papel de liderança, na medida em que dá voz aos governos
locais nas negociações internacionais.

4. 3. 1 Desdobramentos e resultados da CCP no Brasil
Na América do Sul, a CCP foi lançada em 2001 e coordenada pelo Secretariado
Regional para América Latina do ICLEI, o LACS, com sede no Rio de Janeiro. A maioria dos
participantes eram municípios brasileiros. Assim como em outras regiões e, de acordo com a
estratégia global, desdobrou-se em outras campanhas e projetos que deram continuidade à
agenda local de clima na região e no Brasil.
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O projeto piloto da Campanha CCP na América do Sul foi financiado pela Agência
Canadense de Desenvolvimento Internacional (Canadian International Development AgencyCIDA) ao longo de 3 anos e teve resultados considerados positivos: as cidades cumpriram um
cronograma de trabalho para atender os marcos estabelecidos pela metodologia do ICLEI,
incluindo a realização do inventário de GEE, estabelecimento de meta de redução,
desenvolvimento de um plano de ação climática e implementação de ações de mitigação. Os
governos locais participantes são diferentes, em termos de escala e características políticas, mas
o projeto estabeleceu as bases para a ação climática local no continente.
Os desafios iniciais incluíam o quase absoluto desconhecimento sobre o tema de
mudanças climáticas de forma geral, no nível de governo local da América Latina. O assunto,
até o início dos anos 2000, estava restrito aos meios acadêmicos e setores diretamente
interessados, sobretudo no âmbito de governo nacional. Ao estabelecer o secretariado regional
para América Latina do ICLEI na cidade do Rio de Janeiro, em 2001, o primeiro passo foi
enviar cartas-convite para 40 cidades da região. O convite obteve 14 propostas, dentre as quais
foram selecionadas, até 2002: da Argentina, Buenos Aires e Avellaneda; do Brasil, Betim,
Goiânia, Porto Alegre, Niterói, Rio de Janeiro e Volta Redonda; e do Chile, uma cidade
balneária chamada Tomé, com pouco mais de 50 mil habitantes. Em 2003, Niterói deixou a
campanha devido a mudanças internas na prefeitura. Palmas e São Paulo aderiram nesse mesmo
ano e, em março de 2005, as dez cidades concluíram a fase piloto da CCP na América do Sul.
A campanha coordenada pelo ICLEI-LACS se consolidou e ganhou visibilidade internacional
com a participação das cidades na COP10, realizada em Buenos Aires, em dezembro de 2004.
Ao final do projeto piloto, todas as cidades tinham seus primeiros inventários de GEE,
realizados com base em metodologia especialmente desenvolvida para o ICLEI por consultores
canadenses. A campanha CCP na América do Sul foi documentada em relatórios aos
financiadores e suas ações e resultados comunicados ao público por meio dos boletins Conexão
Clima, entre 2002 e 200950. O que foi considerado um indicador importante da credibilidade da
campanha consistiu na inclusão de texto sobre a CCP na Comunicação Nacional Inicial do
Brasil, lançada em dezembro de 2004 (BRASIL/MCT, 2004: 258). O reconhecimento da ação
local pelos governos nacionais nas comunicações nacionais era, uma reivindicação geral do
ICLEI às Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima –

50

Disponíveis para download nos arquivos do ICLEI-SAMS: <http://archive.iclei.org/index.php?id=7020>.
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UNFCCC. O texto, que descreve o início da campanha, está na Parte III, seção 7.10, sobre
Integração das Questões de Mudança do Clima no Planejamento de Médio e de Longo Prazos.
A partir de 2005, a CCP passou a ser um programa guarda-chuva, à medida em que
projetos financiados por outras fontes desenvolviam atividades relacionadas à redução de
emissões de GEE. Além de projeto sobre compras públicas sustentáveis, com base na
metodologia do ICLEI Europa para a campanha PROCURA+, foram desenvolvidos projetos
relacionados a energias renováveis, como a Rede de Cidades e Comunidades Modelo em
Energias Renováveis Locais e a de aproveitamento energético de metano de aterros sanitários.
Em 2012, o Congresso Mundial do ICLEI foi sediado por Belo Horizonte, o que
impulsionou o crescimento da rede no Brasil e na América do Sul. Nesse ano, inaugura-se uma
nova fase para as atividades relacionadas a mudanças climáticas e ação local, com a aprovação
de um projeto internacional financiado pela Comunidade Europeia, Estratégias de
Desenvolvimento Urbano de Baixo Carbono Urban LEDS, do qual participam oito cidades
brasileiras. Os Quadros 13, 14 e 15 abaixo ilustram a cronologia de atividades relacionadas à
mitigação de mudanças climáticas coordenadas pelo ICLEI-LACS, até 2012 e, pelo ICLEISAMS a partir de então.
No período de implantação do piloto financiado pela CIDA, o projeto envolveu
atividades diretamente relacionadas ao plano de trabalho do projeto, que incluía a metodologia
de marcos, com forte viés de engajamento dos municípios da América do Sul na agenda de
clima, por meio de disseminação do tema e capacitação de técnicos municipais. Ao mesmo
tempo, o projeto permitiu alavancar mais recursos para projetos relacionados a mitigação, como
incentivo ao uso de energia renovável e prática de licitações com critérios de sustentabilidade.
Agencias de cooperação bilateral, como a Alemã (GIZ) e fundos de desenvolvimento como o
do Governo Britânico (do Foreign Commonwealth Office – FCO) consistiram nos principais
parceiros financiadores dos projetos do ICLEI-LACS nesse período.
No período que se seguiu, entre 2006 e 2011, ocorreu a mudança do Secretariado
regional LACS do Rio de Janeiro para Buenos Aires, com a abertura de um escritório de
projetos para o Brasil em São Paulo. Foi o início de uma parceria forte com a prefeitura
paulistana, com diversos resultados para a ampliação da rede e a disseminação da agenda de
clima junto a municípios brasileiros. Pode-se citar aqui a elaboração e aprovação da Lei de
Mudanças Climáticas que inspirou diversas outras pelo país e na qual o ICLEI teve papel de
destaque (ICLEI, 2017; BIDERMAN, 2011).
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Quadro 13 – Cronologia da CCP em sua fase piloto (2001-2005)
Fase piloto da CCP na América do Sul
2001

2002

2003

2004

2005

ICLEI USA obtém fundos da CIDA Seleção de 9 cidades, entre 14 Palmas e São Paulo aderem; Cidades reportam iniciativas para Fevereiro: Protocolo de Quioto entra
para implementar projeto piloto na candidatas. Junho: Lançamento Niterói sai da CCP.
reduzir emissões de GEE, em vigor. Março: entrega do relatório
da CCP durante workshop em
América do Sul.
conforme marco 4.
final do projeto para CIDA.
Volta Redonda, RJ.
Memorando
de
Entendimento Rio de Janeiro, Volta Redonda, Foco em gestão de resíduos Foco em transporte urbano.
assinado com PCRJ para sediar Niterói, Betim, Porto Alegre, sólidos.
Goiânia,
Buenos
Aires,
ICLEI-LACS no Rio de Janeiro.
Avellaneda e Tomé.

Resultados: aprovados projetos de
energias renováveis e compras
públicas sustentáveis (CPS) com
fundos do governo britânico (FCO).
Particiipam PMSP, estados de Minas
Gerais (MG) e São Paulo (SP).

Início do projeto: recrutamento: COP8 em Nova Deli, Índia. Cidades completam Marcos Workshop em São Paulo sobre CCP mencionada na Comunicação
transporte e mudanças climáticas. Inicial do Brasil à UNFCCC.
Cartas-convite para 40 cidades na AS. Apresentação da CCP América do 1, 2 e 3.
Sul em evento paralelo.
Congresso Mundial do ICLEI
em Atenas. Sessão sobre
Compras
Públicas
Sustentáveis.

Fonte: Boletins Conexão Clima, ICLEI-LACS; dados sistematizados pela autora.

COP10 em Buenos Aires. Cidades brasileiras participam de
Seminário internacional sobre Cúpula de Prefeitos em Montreal,
oportunidades de MDL para durante COP11/MOP1.
cidades.
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Quadro 14 – Cronologia dos desdobramentos da CCP entre 2006 e 2011: Programa Cidades de Clima Verde
Desdobramentos da CCP no Brasil até 2011
2006

2007

2008

2009

2010

2011

ICLEI-LACS muda sede Escritório de Projetos para o Lançamento do Mapa do
para Buenos Aires. São Brasil do ICLEI com sede na Caminho
"Local
Paulo sedia escritório de UMAPAZ, por meio de Government
Climate
Roadmap" em Bali durante
projetos para o Brasil.
convênio com a SVMA.
COP13.

Apoio à elaboração da Lei de
Clima de São Paulo. Lei
aprovada por unanimidade em
junho.

Iniciativa de compras públicas e
construções sustentáveis com
estado do Rio de Janeiro (RJ).
Publicação
de
cadernos
técnicos. Recursos RJ.

Parceria com MMA e
desenvolvimento
de
manual e capacitação para
GLs em gestão de resíduos
sólidos.

Implementação de projetos
temáticos de energias
renováveis. Lançamento de
guia de compras públicas
sustentáveis em parceria
com GVCes.

Iniciativa de compras públicas São
Paulo
sedia
sustentáveis com estado da conferência internacional
Bahia e Governo Federal. da C40.
Publicações e capacitação.
Recursos BA e MPOG.

Parceria com a PMSP para
desenvolver ações específicas
de mitigação no âmbito do
Programa Ambientes Verdes e
Saudáveis - PAVS da SVMA
(Recursos PMSP).

Estabelecimento
de
centros de referência em
energias renováveis CRER em Betim e Porto
Alegre
(Rede
Elo).
Recursos do FCO.

PEClima: projeto de políticas
climáticas
com
estados
brasileiros de Bahia (BA),
Mato
Grosso
(MT)
e
Pernambuco
(PE),
com
recursos do FCO.

Congresso Mundial do Projeto
de
Construções
ICLEI na Cidade do Cabo, Sustentáveis com cidades:
África do Sul. São Paulo PoliCS (recursos do FCO).
eleita membro do Comitê
gestor internacional do
ICLEI.

Projetos com fundos da
REEEP e da EPA sobre
geração de energia de
biogás de aterro.

Cidades e estados participam ICLEI estabelece parceria com
do Climate Lounge durante IUCN para desenvolver projeto
COP15, Copenhague e de de biodiversidade em cidades.
congresso da C40.

Fonte: ICLEI-SAMS, 2017; sistematizado pela autora.
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Quadro 15 – Cronologia dos desdobramentos da CCP no Brasil a partir de 2012
Programa Cidades de Clima Verde (GreenClimate Cities - GCC)
2012

2013

Congresso Mundial do ICLEI em Belo
Horizonte. Definidas 8 agendas urbanas
para guiar o trabalho da rede na América
do Sul.

Parceria com FNP e lançamento da
ULEDS no Brasil, com 8 cidades
brasileiras. Cidades modelo: Fortaleza e
Recife. Cidades satélite: Belo Horizonte,
Betim, Curitiba, Porto Alegre, Rio de
Janeiro e Sorocaba.

2014

2015

2016-2017

COP20 em Lima, Peru. Congresso Mundial do Aprovada 2a fase do ULEDS, com
Lançamento da GPC - ICLEI na Coréia do Sul.
início em 2017. Início do projeto
Protocolo de contabilização de
com IUCN - INTERACT-bio.
emissões para cidades.

Lançamento de piloto da metodologia Projetos com fundos da Embaixada Parceria com o CB27.
GPC para contabilizar emissões de GEE Britânica: CPS e inovação - MPOG e
de cidades, em parceria com C40 e WRI. MDIC. Gestão Sustentável e Integrada de
Resíduos Sólidos em Eventos - Recife,
Rio de Janeiro e São Paulo.

Fortaleza
e
Recife ICLEI-SAMS passa a apoiar CB27
entregam seus inventários como
secretaria
executiva.
Primeiro inventário de GEE de
de GEE.
consórcio municipal no Brasil Região ABC, SP.

Início
do
projeto
internacional ICLEI-LACS divide-se em 2 centros: no
UrbanLEDS em parceria com UN- México, para América Central e Caribe;
Habitat e com financiamento da em São Paulo, para América do Sul.
Comissão Europeia.

Cidades ULEDS apresentam
inventários de GEE, usando
HEAT
e
reportado
na
metodologia GPC.

Final do projeto ULEDS. Parceria com WRI na iniciativa
Fortaleza
e
Recife global BEA- Eficiência Energética
entregam planos de ações em Edifício. No Brasil, Porto
Alegre é selecionada para fase
climática.
piloto.

ICLEI SAMS é responsável pelo setor de Parceria com WWF na
Resíduos Sólidos e Efluentes Líquidos no iniciativa Hora do Planeta: O
SEEG, da parceria com o Observatório do Desafio das Cidades.
Clima.

Fusão
de
iniciativas
de
compromissos de prefeitos - Global
Covenant of Mayors for Climate
and Energy - GCMCE.

Rio de Janeiro sedia a Rio+20 e lança
Fórum de Secretários de Meio Ambiente
das Capitais Brasileiras: CB27. Apoio da
KAS e do governo alemão.

Fonte: ICLEI-SAMS, 2017; sistematizado pela autora.
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Por fim, o período inaugurado pelo Congresso Mundial do ICLEI em 2012 testemunhou
uma diversificação da agenda do ICLEI-LACS, que passou a se dividir entre a Cidade do
México (América Central e Caribe) e São Paulo (América do Sul).
Uma contribuição importante das cidades do Sul Global foi a introdução dos temas de
biodiversidade urbana e adaptação na agenda climática da rede internacional. Parcerias com
outras redes e OSCs importantes, como a C40, o WRI e o WWF permitiram ampliar o acesso a
recursos, assim como uma atuação mais consistente e fortalecida com o nível federal, por meio
do MMA, do MPOG e do MDIC, e com o nível estadual, com projetos apoiando BA, SP, MG
RJ, MT, PE. Outra novidade introduzida pelo escritório brasileiro foi incluir os estados de
Amazonas, Minas Gerais e São Paulo como membros plenos, baseado no fato de os estados
serem responsáveis pela gestão metropolitana no Brasil.
Uma análise dessa cronologia possibilita associar as ações das cidades no Brasil
diretamente à disponibilidade de financiamento internacional, em geral por agências de
cooperação bilateral ou multilateral para o desenvolvimento internacional dos países ricos. O
que se pode inferir é que a agenda climática municipal no Brasil não apenas é impulsionada
pelas RTCs, mas também pela agenda promovida por essas agencias dos países desenvolvidos,
por meio de seus fundos temáticos vinculados a acordos internacionais.
Vale observar que no Brasil, o ICLEI é constituído como organização da sociedade civil,
embora a principal característica que o diferencia de outras OSCs seja o fato dos associados
serem governos, locais ou estaduais. Entretanto, a operação do ICLEI no Brasil é semelhante à
de OSCs, na medida em que depende de recursos captados por meio de projetos, participação
em editais nacionais e internacionais, e taxa de associação de membros. A arquitetura
institucional do ICLEI, tanto globalmente quanto no Brasil não é objeto deste estudo, porém
tem um papel relevante na definição de seu papel como agente de transformação na governança
do clima, uma vez que implica barreiras a sua operação e vincula a agenda à disponibilidade de
fundos que atendem uma agenda internacional.
No Capítulo 5 a seguir, será possível compreender melhor como o marco legal e
institucional, assim como o modelo federativo, incide sobre a atuação internacional de
municípios e, em particular em sua inserção na governança do clima no Brasil.
O estudo do sistema organizacional do ICLEI no Brasil seria uma importante
contribuição para melhor compreender a governança ambiental e a participação de atores nãoestatais em redes transnacionais como forma de acesso à governança ambiental global.
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5 – A AGENDA CLIMÁTICA DO BRASIL E A IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS
PÚBLICAS MUNICIPAIS

Este capítulo apresenta um panorama sobre o contexto e o ambiente jurídico e
institucional no Brasil para a governança do clima. Esse enquadramento é relevante na medida
em que a atuação dos entes subnacionais no Brasil dá-se dentro dos limites federativos e, a
atuação internacional das cidades no tema das mudanças climáticas é condicionada ao quadro
normativo nacional. Segundo levantamento e análise realizados pela COMISSÃO MISTA
PERMANENTE SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS – (CMMC) do Congresso Nacional, a
legislação subnacional espelha a PNMC, assim como as leis municipais (CMMC, 2013). O
Brasil, por sua vez, participa da governança global do clima, como economia emergente e sem
metas mandatórias de redução das emissões de gases de efeito estufa (GEE).

5. 1 Contextualização
Segundo publicado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Diário
Oficial da União – DOU em 28/08/2015, a população do Brasil, chegou a 204.450.649
habitantes em 1 de julho desse ano. Estima-se que entre 2010 e 2020, o crescimento será de
cerca de 0,7% ao ano, sobretudo no Norte e no Nordeste do país, chegando a 223 milhões de
habitantes em 2030 (IBGE, 2013). Mais de 84% vivem em áreas urbanas e a tendência é de
aumento dessa parcela da população no país, nas próximas décadas.

Figura 3 - Evolução estimada da população brasileira entre 2010 e 2030

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

230000000
225000000
220000000
215000000
210000000
205000000
200000000
195000000
190000000
185000000
180000000

Fonte: IBGE, 2013.
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Em 2005, o Brasil era o quarto maior emissor de GEE, respondendo por cerca de 3%
das emissões globais, de acordo com a Segunda Comunicação Nacional à UNFCCC publicada
em 2010. O fato se deve às emissões dos setores de agricultura e florestas (LULUCF) que
contribuíram 55% e 19%, respectivamente, para o balanço nacional de emissões, de acordo com
o inventário da época, destacando o Brasil dentre a maioria dos outros países emergentes.
Em dados atualizados para 2015, de acordo com estimativa do Observatório do Clima
(OC) com a ferramenta SEEG, (2017), o Brasil é o sexto maior emissor de GEE, com
2.024.556.668 tCO2e, correspondentes a 2,9% do total das emissões anuais globais (métrica:
CO2e (t) GWP-AR5).
O perfil de emissões do Brasil em 2015 demonstra que 32% das emissões são
diretamente relacionadas a atividades urbanas (energia, resíduos e indústria). Os outros dois
terços referem-se a uso da terra e agropecuária, que são impactados pelo consumo nas cidades,
podendo ser atribuídos à concentração de populações nas cidades com hábitos de consumo
característicos de um estilo de vida urbano.
•

Energia – 24% (dos quais, 45% emitidos no setor de transportes);

•

Uso da terra – 46%;

•

Agropecuária – 22%;

•

Resíduos – 3%;

•

Indústria – 5%.
A abordagem para definir as estratégias de mitigação no Brasil recai sobre o setor de

uso e mudança do uso da terra e florestas (LULUCF), que ainda consiste na maior fonte de
emissões de GEE no país, respondendo por 54% das emissões totais em 2010, e 49% em 2014,
de acordo com relatório parcial com estimativas até 2014 (BRASIL/MCT. 2016). Já segundo
relatório do Observatório do Clima (OC), utilizando a ferramenta desenvolvida por
especialistas independentes, o Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa
(SEEG), essas emissões em 2010 correspondiam a 1,539 MtCO2e ou 38,5% e, em 2014, a
794.222.163 tCO2e, 43% do total de emissões brutas (desconsiderando as remoções pelos
sumidouros).
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Figura 4 - Participação por setor nas emissões brutas, em 2005, 2010 e 2014

Fonte: BRASIL/MCTI, 2016.

Os esforços de mitigação das mudanças climáticas no Brasil têm se concentrado no
combate ao desmatamento na Amazônia, e, em menor escala no Cerrado, por meio da
intensificação de iniciativas pré-existentes, o Plano de Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento na Amazônia Legal (PPCDAm) e o Plano de Ação para Prevenção e Controle
do Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (PPCerrado). O resultado foi uma queda nas
emissões brutas de GEE do Brasil, entre 2005 e 2014, de 1.645.766 GtCO2e ou 49% no período
(MCTI, 2016).
Por outro lado, as emissões de energia aumentaram: de 2005 a 2014, de 312.747 GtCO2e
para 469.832 GtCO2e, ou seja, 50% a mais no mesmo período.
Do ponto de vista das metrópoles, o que isso significa? Se considerarmos as emissões
anuais por fonte e absolutas, brutas, de fato a participação das cidades em um primeiro momento
pode parecer desimportante. Porém, se analisarmos a trajetória de aumento das emissões de
energia e as emissões per capita nas cidades, assim como a pressão pelo estilo de vida e
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consumo urbanos sobre os ecossistemas, o quadro é diferente. Existem estudos sobre
metodologias alternativas para a contabilização de emissões de GEE, aplicadas a entes
subnacionais e setoriais considerando a questão do consumo (BRUCKNER, 2011; DAVIS e
CALDEIRA, 2010; DHAKAL, 2010; KENNEDY et al, 2009; LARSEN e HERTWICH, 2010;
LIN et al, 2015). A ferramenta Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas
Emission Inventories (GPC), para contabilização de emissões de GEE, desenvolvida pelo
consórcio formado entre ICLEI, C40, BANCO MUNDIAL e WRI (2012) visa contribuir para
preencher essa lacuna.51

Figura 5 - Emissões brutas de gases de efeito estufa no Brasil por setor, de 1990 a 2014,
em milhões de toneladas de CO2e

Fonte: BRASIL – MCTI (2016).

51

O GPC estabelece diretrizes e metodologia para que governos subnacionais desenvolvam seus inventários de emissões de
GEE em diversos níveis de complexidade, de acordo com a disponibilidade de dados sobre as fontes de emissões. Desse modo,
permite a comparação entre os perfis de carbono das cidades. Ver: <http://www.ghgprotocol.org/city-accounting>.
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Figura 6 - Estimativa de emissões de Energia do Brasil de 1990-2014 em GgCO2e

Fonte: BRASIL/MCTIC (2016).

Viola, Franchini e Melo (2013:273-305) observam a trajetória de evolução do Brasil em
relação a seu perfil climático destacando três fases principais, nos períodos entre 1994 (ano
base do primeiro inventário de emissões de GEE) e 2011: de um perfil irracional para um perfil
moderno. As fases referem-se à distribuição setorial de suas emissões e ao posicionamento da
diplomacia brasileira vis-à-vis as negociações internacionais no âmbito da Convenção do
Clima.
Os autores chamam de “perfil irracional” o intervalo entre 1994 e 2005, com as emissões
preponderantemente de desmatamento e um crescimento econômico hiper-intensivo em
carbono; perfil de transição de 2005 a 2009, com uma forte redução dessas emissões com o
controle do desmatamento; “perfil moderno” a partir de 2010, com retomada do crescimento
econômico e mudança no balanço setorial das emissões. No período entre 2010 e 2015,
seguindo essa análise, o principal vetor da mudança de perfil foi a redução de desmatamento,
com aumento da participação de outros setores, sobretudo de energia, no qual as atividades
urbanas têm um papel mais relevante.
No período entre 1994 e 2011, os autores observam que o Brasil passou por mudanças
também na política externa em relação a clima.
Entre 1994 e 2005, o país se comportou como potência conservadora.
Com a redução do desmatamento a partir desse ano, o Brasil passou a se
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comportar como uma potência reformista para alguns temas nas
negociações

internacionais,

sem

abandonar

o

comportamento

conservador em sua totalidade. Atualmente [entre 2009 e 2011], vários
elementos reformistas podem ser destacados, dentre eles as metas
nacionais para redução de emissões e a Política Nacional sobre Mudança
do Clima (PNMC). (Ibid., 277)

A partir de junho de 2016, com a transição de governo, a posição do Brasil na
governança global do clima, assim como o engajamento do país no cumprimento de suas metas
de redução até 2020 tornou-se incerta. Na ocasião, porém, ministro Sarney Filho afirmou que
as metas seriam cumpridas.

5. 2 Arcabouço legal e institucional para a governança do clima no Brasil
Em dezembro de 2009, durante a Décima-Quinta Conferência das Partes (COP15) à
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC), em
Copenhague, o Brasil anunciou compromissos voluntários de redução de emissões52.
Antes disso, em 2008, o Brasil havia lançado o Plano Nacional de Mudança do Clima
estabelecendo uma meta voluntária de redução do desmatamento de 70% até 2017. Em 2009,
ainda, o Governo Brasileiro lançou a Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) com
metas de redução de emissões de GEE entre 36,1% e 38,9% até 2020 (Art. 12, Lei n.
12187/2009) em relação à média histórica calculada por setor e projetada até 2020. A PNMC
determina ainda que essa meta, assim como as ações detalhadas para atingi-la, serão baseadas
no Segundo Inventário Nacional de Emissões Antropogênicas por Fontes e Remoções por
Sumidouros de GEE não controlados pelo Protocolo de Montreal, publicado em outubro de
2010 com a Segunda Comunicação Oficial Brasileira à UNFCCC. A meta da PNMC deve ser
alcançada por meio da implementação dos planos setoriais, a saber:
a) Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia (PPCDAm);
b) Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado (PPCerrado);
c) Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE);
d) Plano de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC);
e) Plano para Redução de Emissões da Siderurgia;

52

No ano seguinte, o, Brasil comunicou ao Secretariado da Convenção sua posição a respeito dos NAMAs - Ações de Mitigação
Nacionais Apropriadas (Nationally Appropriate Mitigation Actions).
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f) Plano de Transporte;
g) Plano da Indústria e da Mineração;
h) Plano da Saúde;
i) Plano da Piscicultura.
A dimensão climática foi incorporada a políticas pré-existentes, fortalecendo os
mecanismos para sua implementação e possibilitando o acesso a recursos adicionais, com a
criação de fundos específicos, como o Fundo Amazônia e o Fundo Clima. Ademais, os planos
PPCDAm, PPCerrado e o Decenal de Energia (PDE) são anteriores à Lei de Clima, foram
atualizados e incluídos como NAMAs - Ações de Mitigação Nacionais Apropriadas (da sigla
em inglês para Nationally Appropriate Mitigation Actions)53 para indicar o compromisso do
país com o esforço global pela redução de emissões de GEE.
Em escala nacional, as ações de maior alcance concentram-se o setor de agricultura e
florestas, com medidas para reduzir o desmatamento ilegal e melhorar as práticas de agricultura.
O Ministério do Meio Ambiente (MMA) lidera o desenvolvimento de uma estratégia de
REDD+54 em parceria com atores relevantes governamentais e não-governamentais.
A redução das taxas de desmatamento entre 2008 e 2014 tem sido atribuída também à
desaceleração da economia, e não apenas à melhora dos mecanismos de comando e controle
implementados pelos governos federal e estaduais. O contexto global da economia afeta as
exportações de commodities brasileiras, principalmente carne e soja. Por outro lado, as
emissões de energia têm aumentado à medida que a matriz energética amplia a participação da
geração por fontes fósseis, em função da entrada em operação das termelétricas movidas a
petróleo e gás natural para complementar a deficiência de geração das hidrelétricas prejudicadas
pelas secas. Estudo sobre as emissões de carbono da indústria do petróleo no Brasil, realizado
pelo Greenpeace entre setembro de 2010 e agosto de 2011, demonstrou um total de 321,5
gigatoneladas de CO2 incluindo o petróleo exportado e o consumido domesticamente.55 O
mesmo estudo estima que as emissões das reservas do pré-sal até 2020 resultarão em 35 bilhões
de toneladas de CO2 ao longo de um período de 40 anos (GREENPEACE, 2011).

53

As NAMAs são as ações domésticas escolhidas pelos governos para figurar como compromissos na mitigação de emissões
de GEE conforme regras da Convenção do Clima e que possam ser medidas e verificadas.
54
Formalizado no âmbito das negociações em 2007, o mecanismo de redução de emissões do desmatamento e da degradação
florestal – REDD (reducing emissions from deforestation and degradation) tem o objetivo de mitigar o aquecimento global
por meio da redução de emissões líquidas de GEE com a gestão florestal adequada em países em desenvolvimento. O REDD+
(plus) vai além, ao considerar o papel de conservação, manejo sustentável e aumento do estoque de carbono das florestas.
O
carbono
do
petróleo
também
é
nosso.
Disponível
em:
55GREENPACE.
<http://www.greenpeace.org/brasil/Global/brasil/report/2011/MAPA.pdf>. Acesso em: 15 mai. 2017.
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O principal programa do Brasil para incentivar o uso de energias renováveis, em
particular a eólica, é o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica
(PROINFA), estabelecido em 2002 e gerenciado pela Eletrobras. O PROINFA completou seu
primeiro ciclo em 2005, com 3.300MW de energia de fontes renováveis (1.379 eólica;
1.266MW solar e 655 MW de biomassa). Os fundos são compostos por aportes do Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social BNDES, desde 2004, e investimentos de
acordo com um sistema de subsídios de agências federais e receitas do diesel.
A Lei da Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC) estabelece princípios,
objetivos e diretrizes para o gerenciamento de gases de efeito estufa. A Lei é regulamentada
pelo Decreto 7390/2010.
Outra norma importante é a Lei que cria o Fundo Nacional de Mudança do Clima –
Fundo Clima (Lei 12.114, de 12 setembro de 2009). A Lei garante recursos para projetos e
medidas de mitigação e adaptação. O Fundo Clima é vinculado ao MMA e seu gerenciamento
é feito por um comitê formado por representantes do Governo Federal e da sociedade civil.
O Governo Federal estabeleceu diversas normas que têm sinergia com a PNMC ou que
são relevantes para a agenda climática, como a Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos
(PNRS) de 2010, a Lei do Saneamento (2007), o Programa Nacional de Fortalecimento da
Agricultura Familiar (PRONAF), o Plano Brasil Maior (2011), e o Plano de Ação para Produção
e Consumo Sustentáveis (PPCS), também de 2011, além da Política Nacional de Mobilidade
Urbana (PNMU) de 2012.
As políticas sobre resíduos sólidos (PNRS) e mobilidade urbana (PNMU) são
particularmente relevantes para a mitigação de mudanças climáticas em cidades. A PNRS inclui
conceitos relacionados à gestão de resíduos sólidos que resultam em reduções de emissões
como coleta seletiva, captura de metano e geração de energia a partir do biogás de aterro e de
tratamento de efluentes. A PNMU estabelece diversas políticas que também promovem redução
de emissões de GEE, como a restrição ao uso de automóvel, incentivo ao uso de transporte
público e de modais não motorizados.
Essas políticas nacionais estabelecem diretrizes e normas cuja implementação depende
de regulamentação e da ação dos entes subnacionais. Entretanto, como pode ser verificado no
caso dos subsídios federais ao petróleo e à indústria automotiva, a atuação de prefeituras na
redução do uso do automóvel torna-se inócua para diminuir emissões. A discussão sobre
competência e jurisdição, harmonização de políticas e coordenação entre as diferentes esferas
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de governo torna-se, portanto, fundamental para a eficácia das medidas de enfrentamento às
mudanças climáticas.
O arcabouço institucional vigente para a implementação da PNMC está estruturado
conforme a Figura 7 abaixo:

Figura 7 - Estrutura da Governança do Clima no Brasil

Fonte: (MMA), diagrama adaptado pela autora.

Os principais players neste modelo são governamentais, com a participação de alguns
agentes da sociedade civil por meio do Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC)
como articulador, e, incluem:
Ministério das Relações Exteriores (MRE), que normalmente chefia a delegação
brasileira nas negociações no âmbito da ONU.
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Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), responsável por fornecer
apoio técnico-científico para embasar as decisões dos delegados e pela elaboração do inventário
nacional de emissões e pela comunicação nacional à UNFCCC.
Ministério do Meio Ambiente (MMA), responsável pela política ambiental e pelo
apoio técnico aos delegados.
Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) responsável pela
coordenação executiva junto ao gabinete da Presidência- orienta, monitora e avalia a
implementação da PNMC.
Comissão Interministerial sobre Mudança Global do Clima (CIMGC) criada por
Decreto em 7 de julho de 1999. Entre outras coisas, é a Autoridade Nacional Designada (AND,
ou National Designated Authority – NDA) que aprova os projetos de mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL, ou Clean Development Mechanism) do Brasil.
Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC): órgão consultivo criado pelo
Decreto 3.515, de 20 de junho de 2000. Congrega governo e sociedade civil e é presidido pelo
Presidente da República.
Rede Brasileira de Pesquisa sobre Mudança do Clima (Rede Clima): congrega
entidades de pesquisa e academia para gerar e disseminar conhecimento.
A realização do inventário nacional de emissões conforme metodologia do IPCC, bem
como a da comunicação nacional são ferramentas importantes da governança do clima. Em
2016, o Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação (MCTIC) lançou uma
plataforma online para dar acesso às informações atualizadas sobre o perfil de emissões do
Brasil, SIRENE. O sistema contém os dados da Terceira Comunicação Nacional (TCN) até
2010 e é o repositório das informações sobre emissões brasileiras de GEE.
Principais normas nacionais sobre mudanças climáticas
•

Decreto s/n, de 28 de agosto de 2000, que dispõe sobre o Fórum Brasileiro de Mudanças
Climáticas e dá outras providências;

•

Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007, que institui o Comitê Interministerial
sobre Mudança do Clima (CIM), orienta a elaboração do Plano Nacional sobre Mudança
do Clima, e dá outras providências;
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•

Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009 - Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do
Clima, altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto de 1997, e dá outras
providências;

•

Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009 - Institui a Política Nacional sobre Mudança
do Clima e dá outras providências;

•

Decreto nº 7.343, de 26 de outubro de 2010, que regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de
dezembro de 2009, que cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima – FNMC

•

Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010, que regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 da Lei
nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional sobre Mudança
do Clima – PNMC.
Outras políticas nacionais que incidem sobre o perfil de emissões de GEE do Brasil

incluem a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), de 2010, Política Nacional de
Mobilidade Urbana PNMU) de 2012. O quadro no Apêndice 3 (pg. 233) sumariza as principais
normas nacionais relevantes.

5. 3 Os compromissos do Brasil pela proteção climática
Em dezembro de 2009, o Brasil apresentou metas voluntárias de reduções variando entre
36 e 39% de emissões de gases de efeito estufa relativas à sua projeção para 2020. Em 5 de
junho de 2014, o governo anunciou que, de acordo com dados oficiais, a meta relacionada a
desmatamento fora atingida para o primeiro quinquênio, pela primeira vez desde 2004 (INPE,
2014).
Esse compromisso estabelece as metas no âmbito do Protocolo de Quioto, incluindo o
segundo período de 2012 a 2020, aprovado em 2011, durante a COP17/MOP7, em Durban,
África do Sul. Em avaliação do Observatório do Clima (OC), o Brasil está no caminho para
cumprir essas metas que foram consideradas pouco ambiciosas. Nas ações de mitigação
propostas os governos locais teriam pouca participação, uma vez que estão concentradas na
redução do desmatamento.
Conforme acordado em Lima, durante a COP20 (2014), o Brasil submeteu ao
Secretariado da UNFCCC em setembro de 2015, sua Contribuição Nacionalmente Determinada
Pretendida (INDC da sigla em inglês para Intended Nacionally Determined Contribution), na
qual estabelece uma meta absoluta de redução das emissões de gases de efeito estufa de 37%
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até 2025 e, de 43% em 2030, em relação aos níveis de 2005. Define ainda o compromisso de
alcançar a participação de 45% de energias renováveis (incluindo hidrelétrica) na matriz
energética nacional, zerar o desmatamento ilegal em quinze anos e restaurar 12 milhões de
hectares de florestas. São metas absolutas, o que abre espaço para a participação de atores nãoestatais e subnacionais nas ações de mitigação que possam ser contabilizadas.
O processo de consulta pública realizado pelo Governo Federal, sob a liderança do
MRE, incluiu um questionário disponibilizado online, de acesso aberto, entre 26 de maio e 23
de novembro de 2014, dirigido à sociedade civil em geral. Além disso, o MRE realizou oito
reuniões presenciais, temáticas e setoriais, entre 8 e 12 de setembro de 2014. Entre os grupos
consultados estavam Terceiro Setor, Academia, Setor Público e Setor Empresarial. Não houve
reunião ou consulta específica para governos subnacionais. Na ocasião, representantes de
governos locais participaram da reunião com o Terceiro Setor e de reuniões temáticas. Houve
ainda encontros informais a pedido do Fórum de Secretários de Meio Ambiente de Capitais
Brasileiras (CB27), em paralelo às reuniões de calendário oficial, conforme relatório do MRE
(2016). No relatório, consta a recomendação colhida nas contribuições: “[...] necessidade de
maior envolvimento e coordenação entre distintas esferas e níveis de governo, do federal ao
local, de forma a buscar uma implementação mais efetiva das 18 ações de combate à mudança
do clima empreendidas pelo Brasil, em particular no que se refere a iniciativas ligadas a
infraestrutura e desenvolvimento urbano”. (Ibid., p. 17).
Com a entrada em vigor do Acordo de Paris, em 2016, a iNDC deixou de ser apenas
“pretendida” e passou a ser a Contribuição Nacionalmente Determinada (doravante aqui apenas
NDC, da sigla em inglês para Nationally Determined Contribution). No final de 2016, o
Ministério do Meio Ambiente (MMA) divulgou documento-base para definição da estratégia
de implementação dos compromissos do Brasil, a partir de 2020, conforme estabelecido na
NDC. Esse documento-base esteve aberto para contribuições, entre 05 de março e 31 de julho
de 2017, sob coordenação do MMA, de modo a subsidiar a elaboração de estratégia de
implementação com a participação dos diversos setores da sociedade civil. O processo dos
“Diálogos Estruturados” inclui a participação em câmaras temáticas no âmbito do FBMC, ao
longo de 2017 (MMA, 2016).
Do ponto de vista de GMN do clima no Brasil, o relacionamento entre os governos
subnacionais, locais e nacional dá-se de forma subordinada ao Governo Federal. As RTCs ainda
são consideradas como externas e, em geral são vistas com alguma desconfiança pelos agentes
do Governo Federal, que veem como legítima apenas a interlocução com entes subnacionais
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por meio de associações de municípios nacionais, ou por meio do FBMC. O conceito de
paradiplomacia também desperta controvérsias (RODRIGUES, 2008; APRIGIO,2016;
MAUAD, MATSUMOTO e CEZARIO, 2009). A visão do Itamaraty sobre paradiplomacia
pode ser expressa nas palavras de seu então Chefe da Divisão de Clima, Ozônio e Segurança
Química:
Para mim, paradiplomacia significa o contato direto de partidos políticos, por
motivos ideológicos com movimentos revolucionários de outros países, à revelia
dos canais oficiais, por motivos óbvios. Paradiplomacia, portanto, não deve ser
confundida com iniciativas de cooperação entre entes subnacionais por meio de
redes. Estados e cidades fazem parte do Estado brasileiro, da estrutura de governo.
Isso não é “para” diplomacia, é parte da diplomacia. No Itamaraty existe uma
assessoria de relações federativas, justamente para atender demandas de estados e
municípios. O caminho é buscar o Itamaraty para ampliar e fortalecer sua atuação
por meio dos canais existentes, incorporando seu papel como parte do Estado
brasileiro e não como algo paralelo. Diplomacia federativa é uma definição mais
adequada. Everton Frask Lucero, em comunicação pessoal, 14 de março, 2017

A governança multinível global o clima no Brasil envolvendo cidades pode ser expressa
pelo diagrama a seguir:

Figura 8- Cidades brasileiras na governança multinível global do clima

Fonte: Elaboração da autora.
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5. 4 Instrumentos para a gestão urbana de mudanças climáticas no Brasil
A PNMC determina em seu inciso V, do artigo 3 que “[...] as ações de âmbito nacional
para o enfrentamento das alterações climáticas, atuais, presentes e futuras, devem considerar e
integrar as ações promovidas no âmbito estadual e municipal por entidades públicas e privadas.”
(BRASIL, 2010). Entretanto, essa integração é limitada pelas características do modelo
tributário federativo. O decreto que regulamenta a PNMC não menciona a necessidade de
participação dos governos subnacionais na elaboração dos planos setoriais.
Além do quadro jurídico-institucional de caráter normativo dirigido especificamente às
ações climáticas, existem outros instrumentos disponíveis para apoiar os governos nacionais na
mitigação de emissões de GEE. Incluem leis setoriais, como a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS, 2010) e a Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU, 2012),
instrumentos econômicos e fiscais, como taxas, tributos e compensações; subsídios e incentivos
e licenças negociáveis (sistemas cap and trade). Essas medidas são particularmente importantes
quando se verifica o impacto das ações previstas para cumprimento das metas de reduções na
competitividade do setor produtivo e do próprio país (ROMEIRO; PARENTE, 2011).
Incluem-se ações de governo, como programas e projetos que não sejam diretamente
dirigidas a mitigação, mas que resultem em impactos positivos para redução de emissões de
GEE, como o PROINFA, o Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel (PNPB), e
sistemas de certificação, como o selo AQUA e o Selo Azul da CEF, entre outros. Os inventários
de emissões de GEE subnacionais e setoriais, programas de comunicação e educação, integram
estratégias que devem ser definidas e implementadas em parceria com outros atores nãoestatais.
Do ponto de vista de governos municipais, algumas ferramentas têm contribuído para
planejar e desenvolver atividades de mitigação, como metodologias e arranjos institucionais.
Dentre as mais importantes, destacam-se:
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•

Metodologias para elaboração de Inventário de GEE;

•

Planos de Ação Climática;

•

Normas municipais sobre mudanças climáticas;

•

Órgãos de monitoramento/implementação – plataformas multistakeholder56;

•

Normas setoriais (resíduos sólidos, mobilidade urbana, compras públicas);

Conselhos, comitês e outras instâncias consultivas de participação da sociedade civil.
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•

Fundos municipais de meio ambiente;

•

Instrumentos econômicos e fiscais (IPTU Verde, pedágio urbano).

A contabilização e atribuição de responsabilidade pelas emissões de GEE é a base para
as estratégias de mitigação dos países e vinculam os compromissos de redução. A metodologia
para inventários subnacionais, no entanto, tem características e funções diversas daqueles
nacionais. Constituem instrumentos de planejamento para gestão municipal, as emissões de
carbono são indicadores do consumo energético, mas também de desempenho da administração
municipal e qualidade de vida nas cidades, especialmente quando associadas a indicadores de
poluição local, do ar e da água. As metodologias adotadas por diferentes instituições e
consultores são orientadas pelas diretrizes do IPCC, adaptadas à realidade do nível de governo,
empresa ou órgão que deseja conhecer sua pegada de carbono.
No começo dos anos 2000, começou-se a testar diferentes metodologias e ferramentas
para inventários de emissões, de início com a preocupação de ser o mais próximo possível da
metodologia do IPCC (1996, 2006), o que conferia credibilidade ao método. À medida em que
a tecnologia de informação (TI) se desenvolvia, permitindo o processamento dos dados com
maior velocidade e confiabilidade, as ferramentas se aperfeiçoaram, em um sistema de
aprendizado prático (learning by doing). Ainda, existem metodologias variadas, com fatores de
emissões calculados de forma pouco transparente, tornando os resultados pouco confiáveis para
a comparação com outros inventários57.
Este levantamento encontrou a metodologia do IPCC adaptada para o enquadramento
em território urbano no Brasil, nos inventários do Rio de Janeiro de 1998 e 2005, no primeiro
inventário de São Paulo (2005) e no primeiro inventário de Belo Horizonte (2009). A partir da
aplicação de metodologia desenvolvida pela parceria entre a C40, o ICLEI e o
WRI/GHGProtocol, os inventários passaram a utilizar primeiro um misto entre as metodologias
IPCC e GPC e, depois, a metodologia GPC e IEAP, do ICLEI. Na visão das autoras do estudo,
verificou-se “[...] certa aleatoriedade na forma como os inventários são implementados, nas
possibilidades de financiamento, nas metodologias utilizadas, na forma como são calculadas e
reportadas as emissões.” (ALVES e MARINHO, 2015: 12).

57

Houve diversas iniciativas para se definir uma metodologia que pudesse ser aplicada de forma a permitir
verificação, monitoramento e comparação entre os inventários. Estudo no Brasil identificou a aplicação de
metodologias diferentes na realização dos inventários de Belo Horizonte, São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador,
por exemplo.
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Os inventários de Belo Horizonte (PBH, 2015), Rio de Janeiro (PCRJ, 2015) e São Paulo
(INSTITUTO EKOS BRASIL, 2013) revelam que suas emissões vêm aumentando, apesar das
metas e ações mitigadoras reportadas, o que demanda a aplicação mais rigorosa de
monitoramento e reporte, de modo a usar o instrumento como suporte ao planejamento para o
baixo carbono. Informações mais detalhadas sobre Belo Horizonte e São Paulo serão
apresentadas mais adiante, nos Capítulo 6 e 7.
A parceria entre as entidades internacionais, com apoio do Banco Mundial e outras
agencias do sistema ONU tende a estabelecer a metodologia GPC como a referência padrão, de
modo a diminuir as disparidades e conferir maior credibilidade às informações prestadas pelas
cidades que reportam seus resultados nas plataformas.
Outro debate acadêmico que tem tido espaço nas discussões sobre contabilização referese ao critério de atribuição de responsabilidade pelas emissões de GEE (KENNEDY et al, 2009;
BRUCKNER, 2011; DAVIS e CALDEIRA, 2010). Embora essa discussão não esteja no
escopo deste trabalho, é um elemento fundamental da governança global do clima e deve ser
considerado no aprofundamento sobre os impactos das cidades no cumprimento de
compromissos nacionais de mitigação.

5. 5 Políticas Municipais de Mudanças Climáticas

Esta pesquisa verificou que os municípios têm se interessado prioritariamente por dois
instrumentos: normas legais e inventários de GEE. As capitais brasileiras pioneiras no
estabelecimento de um marco legal para ações climáticas, além de Palmas, que foi a primeira
(2003), incluem São Paulo (2009), Belo Horizonte (2011) e Rio de Janeiro (2011). Outras
cidades desenvolveram políticas no período que se seguiu. As cidades com legislação em vigor
até o final de 2016 estão listadas nos Quadros 16 e 17; aquelas com inventários, no Quadro 18.
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Quadro 16 - Resumo sobre as leis municipais de mudanças climáticas até 2016 (Parte I)
Política
Municipal
de MC

Cidade

Palmas

Manaus

Descrição

Metas

Política estadual de MC

Política Municipal de Não há.
13 de maio de Mudanças
2003.
Climáticas.

TO - Lei nº 1.917, de 17 de
abril de 2008 - Institui a
Política
Estadual
sobre Mudanças Climáticas,
Conservação Ambiental e
Desenvolvimento
Sustentável do Tocantins.

Política de Mudança Art 5o. Redução de
Lei
05 de junho do Clima.
30% das emissões de
nº 14.933/09 de 2009.
GEE em relação a 2005
até 2012.

SP - Lei nº 13.798, de 9 de
novembro de 2009 - Institui a
Política
Estadual
de
Mudanças
Climáticas
–
PEMC.
Decreto nº 55.947, de 24 de
junho de 2010 - Regulamenta
a Lei.

Institui a Política Não há.
Lei nº 254/10 01
de Municipal
de
dezembro de Combate
ao
2010.
Aquecimento Global
e
às
Mudanças
Climáticas.

AM - LEI ORDINÁRIA Nº
3.135, DE 5 DE JUNHO DE
2007.

Lei
nº 1.182/03

São Paulo

Data de
entrada em
vigor

Política Municipal
27 de janeiro sobre Mudança do
de 2011.
Clima
e
Desenvolvimento
Sustentável.

Feira de
Santana

Lei
nº 3.169/11

RJ - Lei nº 5.690, de 14 de
abril de 2010 - Institui a
Política
Estadual
sobre Mudança Global do
Clima e Desenvolvimento
Sustentável e dá outras
Providências.
Decreto nº
43.216, de 30 de setembro de
2011 - regulamenta a Lei.
BA -Lei nº 12.050 de 7 de
janeiro de 2011 - Institui a
Política sobre Mudança do
Clima do Estado da Bahia.

Belo
Horizonte

06 de maio de Política Municipal de
Lei
2011.
Mitigação dos Efeitos
nº 10.175/11
da
Mudança
Climática.

Art 5o. Meta de MG -Decreto nº 45.229, de 3
redução de 30% no de dezembro de 2009.
prazo de até 4 anos da
publicação da Lei.

Rio
de
Janeiro

Lei
nº 5.248/11

Brasília
DF

Recife

/

Lei
nº 4.797/12

Lei
nº 18.011
e
DECRETO
Nº 29.220

Art.
6º
Metas
escalonadas para em
relação
a
2005:
I – meta 2012: oito por
cento;
II – 2016: dezesseis por
cento;
III – 2020: vinte por
cento.
Política
sobre Não há.
01 de março Mudança do Clima.
de 2011.

07 de março Estabelece Política de Não há.
de 2012.
Mudança Climática
no âmbito do Distrito
Federal.

NA.

28 de abril de
2014 e 11 de
novembro de
2015.

PE
Lei nº 14.090, de 17 de junho
de 2010 - Institui a Política
Estadual
de
Enfrentamento
às
Mudanças Climáticas de
Pernambuco, e dá outras
providências.

Política
de
sustentabilidade e de
enfrentamento
das
mudanças climáticas
do Recife. Metas a
serem determinadas
posteriormente.

Fonte: Fontes oficiais e sistematização da autora.

as metas de redução das
emissões GEE serão
definidas
após
a
realização de inventário
municipal.
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Quadro 17 - Resumo sobre as leis municipais de mudanças climáticas até 2016 (Parte II)
Cidade

Política
Municipal MC
Lei nº 2.273/15

Porto
Velho

Data de entrada em
vigor

Descrição

24 de dezembro de Política
2015.
Municipal
de
Mudanças
Climáticas,
Serviços
Ambientais
e
Biodiversidade.

Metas

Política
estadual
de MC

Art. 6º Metas de redução de GEE RO. Não
escalonadas
há.
I
Para
2017-2018:
10%
II
Para
2019-2020:
20%
III
Para
2021-2022:
30%
IV
Para
2023-2024:
40%
V - Para 2025: redução de 50%.
Inventário a ser realizado.

Fonte: Fontes oficiais e sistematização da autora.

Quadro 18 - Resumo sobre governança municipal de mudanças climáticas até 2016
(Parte III)
Inventário GEE
Cidade

Financiamento

ano/
publicação

Governança e implementação

Período
inventariado

Palmas

Fundo Municipal de Meio 2005
Ambiente - FMMA,
instituído
pela
Lei
Municipal
do
Meio
Ambiente nº 1011, de 04
de junho de 2001

2001

São Paulo

Fundo Especial de Meio 2005 e 2012
Ambiente - FEMA

2003; 2009- Diversos mais MDL; recursos do
2011
Fundo Especial de Meio Ambiente –
FEMA.

Manaus

Fundo Municipal de Meio ND
Ambiente
e
outros
públicos e privados.

ND

Rio de Janeiro

Fundo Municipal sobre 2005, 2012 E 2003, 2011 e Diversos, MDL, comércio de carbono.
Mudança do Clima e 2014
2013
Desenvolvimento
Sustentável.

Feira de Santana

Diversas dos governos ND
Federal
e
Estadual.
Linhas orçamentárias e do
FUNDEMA.

ND

Belo Horizonte

Recursos
PBH.
ND

2000 a 2007

Brasília / DF

próprios

da 2009 e 2014
ND

Recife

Fundo Municipal de Meio 2014
Ambiente e incentivos
econômicos e fiscais.

Porto Velho

Fundo Municipal de Meio ND
Ambiente
e
outros
públicos e privados.

Fonte: Fontes oficiais e sistematização da autora.

ND
Primeiro
inventário de
GEE
em
2014.
ND

Expectativa de implementação por
meio de CER. Responsável: Órgão
Ambiental Municipal.

Diversos - órgão gestor: O Instituto de
Gestão das Águas e Clima – INGÁ.
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Entretanto, há pouca informação disponível nos municípios e na literatura sobre a
implementação dessas leis, ou mesmo sobre a efetividade dos inventários e eventuais planos de
ação climática como instrumentos de gestão urbana para a sustentabilidade. Os registros mais
detalhados ou atualizados são os das capitais nesta pesquisa: Belo Horizonte, Rio de Janeiro e
São Paulo. Além da publicação nos sites das prefeituras, as informações constam dos relatórios
das plataformas CDPCities e/ou C40 e cCR, mas são autodeclaradas e não verificadas. Tanto
CDP quanto cCR são as plataformas oficiais da NAZCA para reportes. Mesmo assim, esses
sites, que requerem informações em inglês, contém poucos dados das cidades brasileiras e, sua
navegabilidade é pouco amigável a quem não tem familiaridade com a ferramenta.
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6

–

MUNICÍPIOS

BRASILEIROS

NA

ESTRATÉGIA

NACIONAL

PARA

CUMPRIMENTO DO ACORDO DE PARIS

Este capítulo descreve o estado da atuação (state-of-play) climática das cidades
brasileiras no período entre 2001 e 2016, baseado nos melhores dados oficiais e/ou disponíveis
publicamente, bem como seu impacto na governança climática do país. A partir do
levantamento de relatos sobre boas práticas em publicações e sites das associações de
municípios, bem como de relatórios sobre ação climática das capitais de Belo Horizonte, Rio
de Janeiro, Salvador e São Paulo, foi possível estabelecer uma relação entre a atuação das
cidades em mudanças climáticas e sua participação em redes transnacionais de cidades (RTCs).
A fim de traçar um panorama das iniciativas de cidades brasileiras relacionadas a
mudanças climáticas, foram consultadas as seguintes fontes: relatório do programa UrbanLEDS
do ICLEI; relatório da CDPCities; relatório do CB27 sobre boas práticas das capitais brasileiras.
Também foi utilizada a pesquisa sobre gestão ambiental de municípios da ANAMMA, iniciada
em 2015, cujos dados parciais ainda estavam sendo compilados e foram disponibilizados para
a autora em começo de 2017; uma análise crítica de seu conteúdo permite avaliar o progresso
da percepção sobre o tema pelas cidades brasileiras.
Ainda, verificou-se como essas ações inserem-se na estratégia nacional para
cumprimento dos compromissos do Brasil no âmbito da Governança Global do Clima (GGC).

6. 1 Alcances e limites para cidades na governança do clima no Brasil

Existem inúmeros desafios à integração dos municípios na governança do clima no país.
O Brasil é uma Federação trina - formada por três entes federados, a União, os Estados e os
municípios, o que o diferencia de outros países de matriz federativa, onde o município não
figura como ente federativo. Essa característica torna-o único na América Latina.
O modelo federativo é a forma de Estado que comporta verdadeira
descentralização política, sendo atribuídos poder e capacidade política
aos entes integrantes do sistema, com reserva de autonomia, enquanto
a soberania é única. [...] A Constituição de 1988 consagrou, com
particularidades e anomalias, o regime político de federação à
República brasileira, reconhecendo e proclamando a autonomia dos
entes formadores da Nação [...]. (SERAFIN, 2014)
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A Constituição Federal (CF) de 1988 atribui autonomia de organização políticoadministrativa e determina as competências de cada ente federativo. No caso das relações
internacionais, são de competência exclusiva da União: o art. 21 estabelece que "compete à
União: I - manter relações com Estados estrangeiros e participar de organizações
internacionais" e, no art. 84 que "compete privativamente ao Presidente da República: VII manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; VIII celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso
Nacional". Ainda, no art. 49 prevê ser da competência exclusiva do Congresso Nacional
resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais e, no art. 105, do Poder
Judiciário, exercer o controle de sua constitucionalidade.
Entretanto, a CF prevê que o Senado tem poderes para autorizar negociações diretas dos
entes federados com organismos internacionais, como o Banco Internacional para Reconstrução
e Desenvolvimento (BIRD), ou Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID), e programas das Organizações das Nações Unidas (ONU). Desse modo, governos
estaduais e municipais no Brasil têm se engajado em atividades de paradiplomacia desde os
anos 1990 (APRIGIO, 2016).
Em 2005, com o crescente interesse de governos subnacionais brasileiros em ações
internacionais, o então deputado federal André Costa (Partido Democrático Trabalhista - PDTRJ), diplomata de carreira, foi motivado a apresentar uma Proposta de Emenda Constitucional
- PEC (475/2005) para introduzir a cláusula paradiplomática, segundo a qual

seria

acrescentada, ao parágrafo 2º do artigo 23 da CF, uma cláusula com o seguinte teor: "Os
Estados, Distrito Federal e municípios, no âmbito de suas competências, poderão promover atos
e celebrar acordos ou convênios com entes subnacionais estrangeiros, mediante prévia
autorização da União, observado o art. 49, I, e na forma da lei". A proposta foi arquivada em
2007, com a justificativa do relator de que era redundante e desnecessária58.

58

Câmara

dos

Deputados,

acompanhamento

de

atividade

parlamentar.

Disponível

em:

<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=305376>. Último acesso: 5 mai.
2017.
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Portanto, a atuação paradiplomática dos governos subnacionais no Brasil ocorre em uma
espécie de zona cinzenta, com o consentimento do Estado, mas sem instrumentos legais para
respaldar sua autonomia.
Segundo argumenta Farias, o debate sobre questões jurídicas não reflete o que acontece
na prática. Enquanto não se admitirem outros sujeitos de direito além dos Estados-nação nas
relações internacionais, o dilema persistirá. “A saída [...] deve ser política. Para a política, não
há necessidade de reconhecimento de sujeição internacional. É muito mais relevante discutir a
questão sob a perspectiva do ator, porque não está preocupado com a capacidade de apresentar
petições, exercer voto, mas com o resultado, a ação e a influência que pode exercer sobre as
questões internacionais. É mais importante medir e avaliar o grau de influência, de impacto
dessa atuação, do que propriamente impor uma mudança estrutural do Direito” (2015:126).
Com isso, no entendimento de estudiosos do direito internacional, a paradiplomacia está
implicitamente autorizada pela Constituição Federal, independentemente de reconhecimento
pelo Direito Internacional Público, nos temas relacionados a soft politics como saúde, cultura,
educação, ciência, meio ambiente e combate à pobreza (APRIGIO, 2016; FARIAS, 2015;
GRANZIERA e REI, 2015; RODRIGUES, 2008).
No que diz respeito à operacionalização, o que muitas vezes é identificado como
obstáculo às ações ambientais é a falta recursos financeiros. Entretanto, a dificuldade segundo
observadores é de acesso aos recursos e, na verdade, sua falta decorre de um déficit de
governança nas cidades e municípios. O Tribunal de Contas da União (TCU) aponta a questão
além do arcabouço jurídico, que afeta outros aspectos institucionais e considera que
[...] a melhoria da governança pública nos municípios, nos estados e na
União, é o grande desafio do Brasil, uma premissa para que sejam
superados os demais desafios [...]. Tal convicção decorre do
direcionamento

constitucional

dado

ao

nosso

modelo

de

desenvolvimento, com forte participação do Estado, e dos diversos
trabalhos que realizamos avaliando a qualidade dessa participação.
(TCU, 2014:5)

No Brasil, apesar das atividades frequentes de cooperação internacional, até o início do
novo milênio poucas cidades estavam familiarizadas com a questão climática, restrita aos
círculos acadêmicos e de especialistas governamentais que participavam das negociações
internacionais. O tema entrou na pauta de lideranças políticas municipais no início dos anos
2000, embora o tema já estivesse posto para a sociedade civil organizada com a realização da
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CNUMAD, em 1992, no Rio de Janeiro. O engajamento das cidades na governança multinível
ambiental pode ser diretamente associado às redes transnacionais de cidades, com a
disseminação da Agenda 21 e o recrutamento de municípios brasileiros para participarem de
iniciativas de Agenda 21 Local.
O Rio de Janeiro foi a primeira cidade a fazer um inventário de emissões de gases de
efeito estufa em 1998, motivada por sua adesão ao ICLEI, e sediou seu Secretariado Regional
para América Latina (LACS) entre 2001 e 2006. Os municípios brasileiros iniciaram um
engajamento em atividades de paradiplomacia climática59 em 2001, quando o ICLEI lançou a
Campanha Cidades pela Proteção Climática (CCP) na América do Sul. O projeto envolveu
inicialmente as cidades de Betim, Goiânia, Palmas, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo e
Volta Redonda e se estendeu até 2005, quando o Protocolo de Quioto foi ratificado. Na época,
as cidades participantes da CCP comprometiam-se a implementar a metodologia de marcos que
incluía a realização de um inventário de linha de base das emissões de gases de efeito estufa de
atividades de energia na cidade, além do estabelecimento de uma meta de redução, um plano
de ação climática local e o monitoramento das emissões em um processo atualizado
periodicamente (ICLEI, 2015; SETZER, MACEDO e REI, 2015).
Entre 2005 e 2010, as atividades de cidades relacionadas ao combate às mudanças
climáticas se multiplicaram por meio de projetos pontuais, geralmente desenvolvidos por
organizações não-governamentais internacionais e apoiados por agencias de cooperação
multilaterais ou bilaterais. Esses projetos eram voltados a algum tema específico da agenda
climática, como energias renováveis, gestão de resíduos sólidos, construções verdes ou
transporte sustentável. Entre essas iniciativas, incluem-se a rede Comunidades Modelo em
Energias Renováveis do ICLEI e a rede Cidades Solares, coordenada pelo Instituto Vitae Civilis
em parceria com a DASOL60.
Posteriormente surgiram outras iniciativas associadas à agenda de clima, como o
UrbanLEDS, coordenado pelo ICLEI, a rede do Programa Cidades Sustentáveis - PCS,
coordenada pelo Movimento Nossa São Paulo e a rede de Cidades Resilientes da ONU, liderada
pelo Ministério da Integração Nacional no Brasil. As iniciativas mais relevantes com foco na

Entende-se aqui “paradiplomacia climática” como as atividades que dizem respeito às iniciativas transnacionais estabelecidas
por uma região ou por um estado subnacional para combater problemas relacionados às mudanças climáticas globais. Tais
iniciativas incluem a assinatura de acordos voluntários e parcerias com estados e regiões de países estrangeiros, a participação
em conferencias e eventos internacionais, assim como a participação desses entes em redes transnacionais de governos
subnacionais (SETZER; MACEDO, 2014).
60 DASOL – Departamento Solar da ABRAVA – Associação Brasileira de Refrigeração, Ar Condicionado, Ventilação e
Aquecimento, Informações disponíveis em: <http://www.dasolabrava.org.br/informacoes/cidades-solares/>.
59

107

questão climática, desenvolvidas entre 2000 e 2015, foram impulsionadas por agentes externos,
seja por meio de redes transnacionais, ONGs temáticas e fundações internacionais, ou
organismos das Nações Unidas. As redes brasileiras até então mostraram-se tímidas no
engajamento com as questões climáticas. A Frente Nacional dos Prefeitos – FNP, a ANAMMA
e a Confederação Nacional dos Municípios – CNM participam ocasionalmente dos debates
sobre o tema, convocadas pelos projetos, municípios ou redes transnacionais. Seu engajamento
dá-se por meio de seus membros, cidades que de alguma forma já participam dessas iniciativas.
As cidades brasileiras que participam mais constante e ativamente de redes e projetos
ligados a clima são as capitais: Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro,
Salvador, São Paulo. As redes e organizações que atuam no tema de clima no Brasil têm
projetos e atividades nos quais essas mesmas cidades participam simultaneamente. A iniciativa
pioneira e que mais catalisou a atuação climática de cidades brasileiras foi a campanha do
ICLEI, Cidades pela Proteção do Clima (CCP). As iniciativas no Brasil diretamente
relacionadas às mudanças climáticas que se seguiram incluem as das redes internacionais C40
(2005) e 100 Resilient Cities (100RC, 2016), além do CB27 e programas como a Hora do
Planeta do WWF, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e o CDPCities. Outros projetos em
rede abordam temas como energias renováveis (Cidades Solares) e sustentabilidade urbana de
baixo carbono (Iniciativa de Cidades Emergentes e Sustentáveis – ICES), mas de modo geral,
não têm continuidade para além do financiamento do projeto. Nos quadros de 19 e 20 a seguir,
uma compilação de informações sobre atuação climática de capitais brasileiras, relacionandoas a indicadores demográficos e econômicos. Com a exceção de Palmas, todas as capitais têm
mais de um milhão de habitantes. Os dados sobre investimento em meio ambiente traduzidos
pela porcentagem do orçamento municipal dedicado à área não permitem inferir a relação entre
práticas climáticas e gastos municipais. Entretanto, em uma avaliação dos indicadores de
atuação climática (realização de inventário de emissões de GEE, desenvolvimento de política e
participação em projetos ou iniciativas internacionais) verifica-se que estão relacionados e sua
participação nas RTCs. Dessas capitais, dez são membros do ICLEI, estando concentradas
principalmente na região Sudeste.61

61

Palmas, Fortaleza, Recife, Salvador, Goiânia, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto
Alegre. Capitais com inventários de GEE e/ou políticas climáticas, signatárias de compromissos internacionais.
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Quadro 19 - Perfil ambiental e ação climática de capitais brasileiras (Parte I)
Capitais brasileiras
por região

População
CENSO
(2010)

População
estimada
(2016)

IDH
(2010)

% do
orçamento
meio
ambiente
municipal
2016

Emissões
Inventário
Ano base do
emissões o
anuais
GEE 1 inventário (MtCO2e)

Emissã
o per
capita

Política
Municipal
de clima

Participação em RTCs

Compromisso
internacional
clima

Participação em
outras iniciativas
climáticas

Região Norte
Rio Branco (AC)

336.038

377.057

0,727

0,84%

Macapá (AP)

398.204

465.495

0,733

ND

Manaus (AM)

1.802.014

2.094.391

0,737

0,46%

Belém (PA)

1.393.399

1.446.042

0,746

0,71%

Porto Velho (RO)

428.527

511.219

0,736

ND

Boa Vista (RR)

284.313

326.419

0,752

9,66%

Palmas (TO)

228.332

279.256

0,788

0,06%

932.848

1.021.709

0,721

0,20%

Salvador (BA)

2.675.656

2.938.092

0,759

0,35%

1

2013

3,70

1,38

C40, ICLEI,100RC

Fortaleza (CE)

2.452.185

2.609.716

0,754

0,37%

1

2002

3,83

1,56

ICLEI

São Luís (MA)

1.014.837

1.082.935

0,768

0,14%

723.515

801.718

0,763

0,07%

1

1.537.704

1.625.583

0,772

0,08%

2

Teresina (PI)

814.230

847.430

0,751

0,12%

-

Natal (RN)

863.739

877.662

0,763

0,97%

-

Aracaju (SE)

571.149

641.523

0,770

0,60%

-

2010
1

ND

ND

ND

ND

EHCC; ULEDS

2015

1

ND

3,75

13,19

ND

ND

2003 ICES; ICLEI

Região Nordeste
Maceió (AL)

João Pessoa (PB)
Recife (PE)

Fontes: dados oficiais e informação da ANAMMA sistematizados pela autora.

WRI
CoM

EHCC; ULEDS

CoM

EHCC; ULEDS

-

2012

1,72

2,38

3,12

2,03

ICES
2014 ICLEI
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Quadro 20 - Perfil ambiental e ação climática de capitais brasileiras (Parte II)
Capitais brasileiras
por região

População
CENSO
(2010)

População
estimada
(2016)

IDH
(2010)

% do
orçamento
meio
ambiente
municipal
2016

Ano base
Inventário
do 1o
emissões
inventári
GEE
o

Emissões
Emissão Política
anuais
per
Municipal
(MtCO2e
capita
de clima
)

Participação em RTCs

Compromisso
internacional
clima

Participação em outras
iniciativas climáticas

Região Centro-Oeste
Cuiabá (MT)

551.098

585.367

0,785

2,43%

-

Campo Grande (MS)

786.797

863.982

0,784

ND

1

Goiânia (GO)

1.302.001

1.448.639

0,799

1,12%

1

Brasília (DF)

2.570.160

2.977.216

0,824

ND

-

327.801

389.555

0,845

1,39%

-

Belo Horizonte
(MG)

2.375.151

2.513.451

0,810

0,34%

3

2000

3,45

1,45

2011 ICLEI, CA

CoM; MXP

EHCC; ULEDS, TAP

Rio de Janeiro (RJ)

6.459.682

6.498.837

0,799

0,34%

3

2012

22,32

3,46

2011 C40; ICLEI; 100RC, CA

CoM; MXP

EHCC; ULEDS, TAP

11.253.503 12.038.175

0,805

0,41%

2

2003

15,12

1,34

2009 C40, ICLEI, CA

CoM; MXP

EHCC

2013

2,96

2,27

ICES, ICLEI
2012

Região Sudeste
Vitória (ES)

São Paulo (SP)

ICES

Região Sul
Florianópolis (SC)

421.240

477.798

0,847

ND

1

2010

1,44

3,43

ICES

Curitiba (PR)

1.751.907

1.893.997

0,823

5,07%

1

2008

3,52

2,01

ICLEI

CoM; MXP

ULEDS

Porto Alegre (RS)

1.409.351

1.481.019

0,805

1,25%

1

2013

2,21

1,57

ICLEI

CoM; MXP

EHCC; ULEDS

Legenda
CoM - Compact of Mayors
EHCC - Earth Hour City Challenge
MXP - Mexico City Pact
ULEDS - Urban LEDS
C40 - large cities leadership group
ICLEI - SAMS
ICES - Iniciativa Cidades Emergentes e Sustentáveis (BID)
CA - Cities Alliance
100RC - 100 Resilient Cities
TAP - Transformative Action Program

WRI

Fontes: dados oficiais e informação da ANAMMA sistematizados pela autora.
http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/curitiba-divulga-relatorio-de-emissao-de-gases-de-efeito-estufa/39784
http://cobesa.com.br/2016/download/cobesa-2016/IVCOBESA-320.pdf
http://www.redesocialdecidades.org.br/br/GO/goiania/emissoes-de-gee-per-capita
http://multimidia.curitiba.pr.gov.br/2012/00118446.pdf
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Em setembro de 2015, a ANAMMA iniciou um “CENSO”62 junto aos órgãos de meio
ambiente municipais brasileiros, com questões sobre vários aspectos da gestão ambiental,
incluindo licenciamento, políticas públicas e mudanças climáticas. Até 22 de abril de 2017,
havia 478 respostas. Após uma triagem da planilha, verificou-se que algumas cidades estavam
repetidas. O número na data é de 433 municípios, equivalentes a 7,8% de um total de 5.570
municípios no país. Dessas, uma cidade média-grande, 4 grandes e 4 metrópoles são membros
de RTCs. O porte das cidades está discriminado no Quadro 21 abaixo.

Quadro 21 - Cidades que participaram do CENSO ambiental da ANAMMA
Classificação de cidades por população
Até 5.000 habitantes
49 (pequena)
Entre 5.000 e 10.000
61 (pequena)
Entre 10.000 e 20.000
91 (pequena)
Entre 20.000 e 50.000
124 (pequena)
325 cidades pequenas (até 50 mil habitantes)
Entre 50.000 e 100.000
52 (média-pequena)
52 cidades entre pequenas e médias
Entre 100.000 e 200.000
26 (média)
26 cidades médias
Entre 200.000 e 500.000
18 (média-grande)
18 cidades média-grandes
Entre 500.000 e 1.000.000
7 (grande)
8 cidades grandes
Acima de 1.000.000
5 (Metrópole)
5 metrópoles
Total
433 respondentes
Fonte: ANAMMA (2017) - adaptada pela autora.

Até 22 de abril de 2017, dos 433 municípios respondentes, 325 são cidades pequenas
(com até 50 mil habitantes); 52 cidades entre pequenas e médias (entre 50 e 100 mil habitantes);
26 cidades médias (entre 100 e 200 mil habitantes); 18 cidades médio-grandes (entre 200 e 500
mil habitantes); 7 cidades grandes (entre 500 mil e um milhão de habitantes) e 5 metrópoles
(com população acima de um milhão de habitantes).

62

Nome atribuído pela ANAMMA para a pesquisa online sobre o perfil ambiental das prefeituras.
http://www.anamma.org.br/single-post/2016/12/14/Munic%C3%ADpios-s%C3%A3o-convidados-a-participarde-censo
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Ou seja, 75,2% dos respondentes são cidades pequenas, 22% são cidades com população
entre 50 mil e 500 mil habitantes e, aquelas com população acima de 500 mil habitantes
representam 2,8% do total de respondentes. As metrópoles são: Campinas (SP), Curitiba (PR),
Fortaleza (CE), Rio de Janeiro (RJ) e São Luís (MA). Destas, apenas São Luís não participa de
RTCs. A pergunta sobre mudanças climáticas pede que o respondente identifique as iniciativas
voltadas às questões de mudanças climáticas existentes no município, com as seguintes
alternativas:
•

Campanhas de sensibilização e engajamento da sociedade;

•

Elaboração de Inventário de Emissão de Gases de Efeito Estufa;

•

Fomento à inovação, pesquisa e transição à economia de baixo carbono;

•

Fortalecimento da resiliência da cidade face às mudanças climáticas;

•

Gestão sustentável de resíduos sólidos;

•

Incentivo à adoção de critérios de sustentabilidade em edificações e instalações;

•

Incentivo à adoção de fontes de energia alternativas;

•

Medidas de melhorias em eficiência energética;

•

Medidas de prevenção a queimadas e/ou de redução do desmatamento;

•

Medidas de prevenção e adaptação a eventos climáticos extremos;

•

Medidas de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos;

•

Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade sustentável;

•

Planejamento sustentável do uso do solo;

•

Outros (educação ambiental).
As cidades que declararam não ter quaisquer atividades referentes a mudanças

climáticas totalizaram 199, representando 45,75% dos respondentes. Nenhuma dessas pertence
a RTCs no Brasil.
Duzentos e quarenta municípios relataram pelo menos uma ação climática, conforme o
Quadro 22 abaixo. Dentre essas cidades, fora as dez capitais listadas anteriormente, Alta
Floresta (média/grande), Sorocaba e São Bernardo do Campo (ambas grandes) e Campinas
(metrópole), são as mais atuantes, todas membros do ICLEI e signatárias do CoM.
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Quadro 22 - Cidades que declaram ter iniciativas relacionadas a mudanças climáticas
Número de habitantes
Até 5.000

Cidades
19

Por porte

Membro
RTCs

Entre 5.000 e 10.000

34

Entre 10.000 e 20.000
Entre 20.000 e 50.000
Entre 50.000 e 100.000

47
67 167 pequenas
29

Entre 100.000 e 200.000

18

Entre 200.000 e 500.000

14 61 médias

1

Entre 500.000 e 1.000.000

7 7 grandes

4

Maior que 1.000.000

5 5 metrópoles

4

Total

240 Cidades

9

Fonte: ANAMMA (2017) - adaptada pela autora.

Cento e trinta e sete municípios citam a gestão sustentável de resíduos sólidos; cento e
vinte e oito cidades declaram realizar ações de combate ao desmatamento; cinquenta e seis
cidades informam realizar ações voltadas para a melhoria da mobilidade urbana e investimento
em mobilidade sustentável; quarenta e quatro incentivam energias renováveis e/ou eficiência
energética e, oitenta e nove municípios promovem engajamento e sensibilização da sociedade
para o tema por meio de campanhas. Nove municípios declaram ter inventário de emissões de
gases de efeito estufa (GEE), ou estar desenvolvendo um. No Quadro 23 encontra-se um resumo
desses municípios e suas ações climáticas.
Os respondentes que declararam não ter quaisquer atividades referentes a mudanças
climáticas em seus municípios totalizaram 119. Entretanto, vinte e quatro respondentes desse
grupo citam, entre suas iniciativas ambientais, diversas ações relacionadas a mitigação, como
combate ao desmatamento, proteção a biodiversidade e recursos hídricos, gestão de resíduos
sólidos e coleta seletiva. Assim, observa-se nesta análise uma sobreposição: ainda que os
respondentes tenham declarado não haver iniciativas referentes a mudanças climáticas em seus
municípios, por não as associar ao tema, considera-se na contabilização desta análise as ações
mencionadas que são compatíveis com a mitigação de mudanças climáticas. Sugere-se assim
que a agenda de clima é descolada da questão ambiental na percepção de agentes ambientais
municipais.
Embora o resultado seja parcial, correspondendo a um universo de 7,8% do total de
municípios no Brasil, é importante destacar que mais da metade da amostra declara que existem
iniciativas para o enfrentamento às mudanças do clima em suas cidades. Essas cidades incluem

113

sete capitais estaduais, das quais quatro são metrópoles com mais de um milhão de habitantes,
além de outra metrópole no estado de São Paulo, Campinas. A pesquisa da ANAMMA não
contém dados de outras grandes cidades, capitais e metrópoles que já empreendem ações
climáticas. Entretanto, uma análise preliminar indica um interesse expressivo pelo tema em
todo o país e, entre cidades de todas as escalas. Uma análise aprofundada dos municípios
menores que participaram da pesquisa pode avaliar melhor o quanto podem contribuir com
reduções de emissões de GEE, ainda que apenas de uma perspectiva qualitativa.

Quadro 23 - Municípios com inventários de emissões de GEE e suas ações climáticas
(Parte I)
Município

Estado População

Ações climáticas no município

Antonina do
Norte

CE

Entre 5.000
e 10.000

Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Medidas de prevenção e adaptação a eventos
climáticos extremos, Incentivo a práticas agropecuárias
sustentáveis, Planejamento sustentável do uso do solo
Entre 5.000 Incentivo à adoção de fontes de energia alternativas, Medidas de
e 10.000
prevenção e adaptação a eventos climáticos extremos, Medidas de
melhorias em eficiência energética, Medidas de prevenção a
queimadas e/ou de redução do desmatamento, Campanhas de
sensibilização e engajamento da sociedade, Planejamento
sustentável do uso do solo, Gestão sustentável de resíduos sólidos,
Fortalecimento da resiliência face às mudanças climáticas,
Medidas de proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos
Entre 20.000 Sem ação reportada além da realização do inventário
e 50.000

Sud Menucci

SP

Rio Grande da
Serra

SP

Itaituba

PA

Entre 50.000 Incentivo a práticas agropecuárias sustentáveis, Medidas de
e 100.000
prevenção a queimadas e/ou de redução do desmatamento, Gestão
sustentável de resíduos sólidos, Medidas de proteção da
biodiversidade e dos recursos hídricos

Guaratinguetá

SP

Entre
100.000 e
200.000

São Bernardo
do Campo*

SP

Entre
500.000 e
1.000.000

Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Medidas de prevenção e adaptação a eventos
climáticos extremos, Incentivo a práticas agropecuárias
sustentáveis, Campanhas de sensibilização e engajamento da
sociedade
Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Medidas de prevenção e adaptação a eventos
climáticos extremos, Incentivo à adoção de critérios de
sustentabilidade em edificações e instalações, Medidas de
melhorias em eficiência energética, Medidas de prevenção a
queimadas e/ou de redução do desmatamento, Campanhas de
sensibilização e engajamento da sociedade, Gestão sustentável de
resíduos sólidos, Medidas de proteção da biodiversidade e dos
recursos hídricos

*cidades que participam da rede do ICLEI
Fonte: ANAMMA (2017) – Dados sistematizados pela autora.
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Quadro 24 - Municípios com inventários de emissões de GEE e suas ações climáticas
(Parte II)
Município

Estado População

Sorocaba*

SP

Entre
500.000 e
1.000.000

Curitiba*

PR

Maior que
1.000.000

Fortaleza*

CE

Maior que
1.000.000

Ações climáticas no município
Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Incentivo à adoção de fontes de energia alternativas,
Medidas de prevenção e adaptação a eventos climáticos extremos,
Incentivo à adoção de critérios de sustentabilidade em edificações e
instalações, Incentivo a práticas agropecuárias sustentáveis,
Medidas de melhorias em eficiência energética, Medidas de
prevenção a queimadas e/ou de redução do desmatamento,
Campanhas de sensibilização e engajamento da sociedade,
Fomento à inovação, pesquisa e transição à economia de baixo
carbono, Gestão sustentável de resíduos sólidos, Fortalecimento da
resiliência da cidade face às mudanças climáticas, Medidas de
proteção da biodiversidade e dos recursos hídricos
Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Incentivo à adoção de fontes de energia alternativas,
Medidas de prevenção e adaptação a eventos climáticos extremos,
Incentivo à adoção de critérios de sustentabilidade em edificações e
instalações, Campanhas de sensibilização e engajamento da
sociedade, Fomento à inovação, pesquisa e transição à economia de
baixo carbono, Planejamento sustentável do uso do solo, Gestão
sustentável de resíduos sólidos, Fortalecimento da resiliência da
cidade face às mudanças climáticas, Medidas de proteção da
biodiversidade e dos recursos hídricos
Melhoria da mobilidade urbana e investimento em mobilidade
sustentável, Medidas de prevenção a queimadas e/ou de redução do
desmatamento, Campanhas de sensibilização e engajamento da
sociedade, Fomento à inovação, pesquisa e transição à economia de
baixo carbono, Planejamento sustentável do uso do solo, Gestão
sustentável de resíduos sólidos, Fortalecimento da resiliência da
cidade face às mudanças climáticas, Medidas de proteção da
biodiversidade e dos recursos hídricos

*cidades que participam da rede do ICLEI
Fonte: ANAMMA (2017) – Dados sistematizados pela autora.

Ao se considerar mais adiante os casos das capitais brasileiras constantes do relatório
do CB27 (2016), pode-se avaliar que as ações são expressivas, embora não seja possível
quantificar seus resultados, na maioria das iniciativas descritas.

6. 2 Experiências de metrópoles brasileiras em ação climática local

Ao se discutir a contribuição das cidades para o cumprimento de compromissos de
mitigação do governo brasileiro, optou-se nesta Tese por destacar as experiências de metrópoles
brasileiras, entre 2001 e 2016, com uma análise mais detalhada da atuação de Belo Horizonte e
São Paulo, e relato de ações do Rio de Janeiro e de Salvador. O recorte da análise baseou-se
nos seguintes critérios:
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Primeiro, considerando as premissas postas aqui, sobre as limitações do Estado-nação
para enfrentar um problema global, multi-escalar e multidimensional.
Segundo, suas características emblemáticas que incluem concentração de populações
urbanizadas em territórios de grandes dimensões, escala de poderio econômico e capacidade de
consumo, centralidade de informação e conhecimento e, histórico de atuação paradiplomática
por meio de RTCs em mudanças climáticas.
Terceiro, existência de uma série histórica de dados, disponibilidade e facilidade de
acesso a informações, e sobre a atuação das prefeituras no tema de clima, documentada tanto
pelas próprias prefeituras como pelas RTCs em seus sites.
Quarto, pela liderança nacional e pelo potencial de impacto agregado sobre as emissões
de gases de efeito estufa (GEE) no setor de energia, em particular de transporte rodoviário
urbano, cujas emissões são as que mais cresceram a partir de 2005, conforme a contabilização
oficial.
As quatro metrópoles participam de pelo menos quatro iniciativas internacionais de
RTCs em mudanças climáticas, entre as quais as mais importantes no contexto de governança
global do clima (GGC). Todas aderiram ao Compacto de Prefeitos (CoM). Todas têm papel de
liderança junto às principais associações nacionais de municípios. O resumo desses critérios
está nos Quadros 25 e 26 a seguir.

Quadro 25 - Participação de cidades brasileiras no CoM, em rede transnacionais e
associações nacionais de municípios em 2017 (Parte I)63
Cidades Brasileiras

Associações Nacionais de
Municípios

Redes Transnacionais de Cidades

Redes de cidades

ICLEI

C40

UCLG/
FLAC
MA

METRO
POLIS

Total de membros no
mundo
Signatárias do Compacto
de Prefeitos (CoM)

1183

90

240
mil

138

100
RC

PCS

100 165

Merco
cidades

FNP

CNM ANAM
CB27
MA
*

326

658

4736

ND

27

Belo Horizonte, MG
Rio de Janeiro, RJ
Salvador, BA
São Paulo, SP
Fonte: Dados nos sites, sistematização da autora.

63

Obs: CNM* Todas as cidades participam como membros diretos, onde assinalado, ou por meio de suas
associações estaduais de municípios que são membros.
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Quadro 26 - Participação de cidades brasileiras no CoM, em rede transnacionais e
associações nacionais de municípios em 2017 (Parte II)
Cidades Brasileiras

Redes de cidades
Total de membros no mundo

Associações Nacionais de
Municípios

Redes Transnacionais de Cidades
ICLEI

C40

1183

90

UCLG/
METRO
FLACM
POLIS
A

240
mil

100
RC

PCS

Merco
cidades

FNP

CNM*

ANAM
CB27
MA

138

100

180

326

658

4736

ND

27

10

2

12

22

5

34

25

8

Signatárias do (CoM)

Brasília, DF
Jaboatão dos Guararapes, PE
Canoas, RS
Alta Floresta, MT
Apuí, MT
Aracaju, SE
Bauru, SP
Betim, MG
Campinas, SP
Contagem, MG
Curitiba, PR
Fortaleza, CE
Goiânia, GO
Guarulhos, SP
Itú, SP
Joinville, SC
Londrina, PR
Manaus, AM
Natal, RN
Porto Alegre, RS
Recife, PE
São Bernardo do Campo, SP
São José dos Campos, SP
Santa Maria, RS
Santo André, SP
São Carlos, SP
Sorocaba, SP
Tailândia, PA
Volta Redonda, RJ
Maringá, PR

31
4
21
Fonte: Dados nos sites, sistematização da autora.

Total de cidades: 34
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Das 34 signatárias do CoM, apenas 3 não são membros do ICLEI até junho de 2017, mas todas
participam de RTCs. Todas as signatárias assumem o compromisso de realizar inventário de
GEE e reportar suas ações de mitigação nas plataformas oficiais cCR, CDPCities e NAZCA.

Experiência de Belo Horizonte64
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) tem uma política de enfrentamento às
mudanças climáticas estabelecida pela Lei Nº 10.175/11, que é reconhecida internacionalmente.
Por três vezes consecutivas (2014, 2015 e 2016), um júri internacional premiou a cidade como
Capital Nacional do Desafio das Cidades/Hora do Planeta da WWF.
A política de enfrentamento às mudanças climáticas de BH organiza-se a partir do
Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE), vinculado à
Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMA). O CMMCE foi criado em 2006 como um
órgão colegiado e consultivo, cujo objetivo central é apoiar a implementação da política
municipal de enfrentamento às mudanças climáticas, atuando na articulação das políticas
públicas e da iniciativa privada para a mitigação e adaptação aos seus efeitos e na
conscientização ambiental da sociedade. Desde a sua implantação, o Comitê tem aberto espaço
para diferentes atores sociais, registrando suas contribuições e discutindo-as em Grupos de
Trabalho, cujos temas principais têm sido mobilidade, energia, saneamento, construção
sustentável e adaptação.
Suas iniciativas incluem:
•

Elaboração e publicação do Primeiro Inventário Municipal de Emissões de Gases e
Efeito Estufa/GEE (2009, período de referência: 2000-2007);

•

Inclusão da meta de redução de 20% dos gases de efeito estufa/GEE no Planejamento
Estratégico de Belo Horizonte para o ano de 2030;

•

Promulgação, em maio de 2011, da Lei nº 10.175/11 que institui a “Política
Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática” (Em revisão);

•

Elaboração, implementação e acompanhamento do Plano de Redução das Emissões
dos Gases de Efeito Estufa - PREGEE (publicado por meio do decreto municipal nº
15.690 de 23 de setembro de 2014);

•

Atualização do Inventário Municipal de Emissões de Gases de Efeito Estufa/GEE (1ª
atualização: 2012, período de referência 2000-2010; 2ª atualização: 2014, período de

64

As informações foram fornecidas pela Secretária Executiva do Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas
e Ecoeficiência (CMMCE) e estão disponíveis em diversas páginas no site <http://portalpbh.pbh.gov.br>.
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referência 2000-2013), utilizando a metodologia GPC/GHG Protocol e reportando os
resultados nas plataformas Carbonn Climate Registry (CCR) e CDPCities;
•

Assinatura da ferramenta web CLIMAS de gestão da emissão de gases de efeito
estufa, para atualização mensal do inventário municipal e maior consistência da
informação. A análise setorial e a publicação periódica no portal da Prefeitura, visa
aumentar a transparência dos processos relativos à política municipal de
enfrentamento das mudanças climáticas;

•

Realização do estudo Análise de Vulnerabilidade às Mudanças Climáticas para
verificar a capacidade de resposta da cidade. O Índice de Vulnerabilidade desse
estudo utiliza mapas georreferenciados e bases estatísticas para identificar as áreas
mais vulneráveis aos impactos das mudanças climáticas, como deslizamentos,
inundações, ondas de calor e dengue.

Outras iniciativas vêm sendo desenvolvidas para avançar na política climática
municipal. Um resumo das ações inclui:
•

Projetos-pilotos de eficientização energética em prédios públicos, em parceria com o
Banco Mundial (com doze escolas públicas municipais, para instalação de placas
fotovoltaicas, dimerização dos pontos de iluminação, etc.)

•

Troca de toda a iluminação semafórica convencional por LED (já realizada);

•

Troca da iluminação pública convencional por LED (em andamento no início de
2017);

•

Implantação de sistema de certificação municipal “Selo BH Sustentável”, concedido
a empreendimentos públicos e privados, condomínios residenciais e comerciais e/ou
industriais, escolas, estádios, aterros sanitários e frotas de veículos, entre outros, que
adotarem medidas que contribuam para a redução do consumo de água, energia, de
emissões diretas de gases de efeito estufa e para a redução/reciclagem de resíduos
sólidos.

•

Sistema de BRT MOVE, implantado a partir de março de 2014, com 428 veículos
mais modernos, trafegando em corredores para aumentar a velocidade e a eficiência
do transporte público.

Belo Horizonte é a terceira cidade mais arborizada do Brasil, com um índice de 18,22
m² de áreas verdes protegidas por habitante; possui mais de 500 mil árvores distribuídas em
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logradouros públicos, 73 parques municipais e 790 praças públicas. Entre 2012 e 2015 foram
plantadas 54.318 em ruas e avenidas, em todas as regiões, pelo Programa “BH Mais Verde”.
Outra inovação da cidade, segundo a Secretária Executiva do CMMCE, é o “Sistema de
Informações do Inventário das Árvores de Belo Horizonte” (SIIA BH), uma ferramenta auxiliar
no manejo das árvores em áreas públicas contendo informações de 297.426 árvores cadastradas
de um total de 300 mil árvores previstas inicialmente, o que representa 99,14%. Esses dados
serão utilizados para a elaboração do Plano Diretor de Arborização de Belo Horizonte.
A Prefeitura de Belo Horizonte passou a incorporar o tema de mudanças climáticas em
suas normas urbanas, a partir de 2015. Proposta de Emenda à Lei Orgânica nº 8/2015, que abre
caminho para o novo Plano Diretor, foi aprovada pelo Legislativo Municipal. Com isso,
assuntos como a outorga onerosa do direito de construir, os compulsórios, a concessão de uso
especial para fins de moradia, dentre outros instrumentos passam a constar da Lei Orgânica. No
campo da mobilidade, destaca-se o dispositivo que prevê a "prioridade ao deslocamento não
motorizado e ao transporte coletivo, privilegiando a destinação de investimentos e espaços aos
modais de transporte proporcionalmente à sua eficiência e sustentabilidade”.
O que se observa no relato de representantes da prefeitura e na documentação disponível
é a consistência e continuidade das ações de sustentabilidade urbana que têm impacto sobre
suas emissões de GEE. A verificação desses resultados revela que a agenda de meio ambiente,
com foco em Agenda 21 Local, foi associada à agenda de cooperação descentralizada a partir
de 2005, o que abriu a janela política para a questão de mudanças climáticas trazida pelo ICLEI,
do qual Belo Horizonte é membro desde 1994. A relação da cidade com essa rede perpassou
administrações de diferentes partidos, conforme demonstra o Quadro 27, o que sugere uma falta
de relação causal entre partido político da liderança, orçamento sobre meio ambiente e
paradiplomacia e orientação nas políticas ambientais. Entretanto, com essas informações não
é possível estabelecer qual a prioridade dada aos temas ambientais e sua relação com a
orientação partidária da liderança. Tampouco foi feito um cenário sobre o resultado dessas
ações em termos de redução de emissões de GEE.
Outro fator a ter em conta é que a cidade apresentou aumento nas emissões de GEE no
período entre 2000 e 2013, conforme demonstra a Figura 9. Ao se analisar a evolução das
emissões de GEE, em relação à liderança política ao longo do tempo, verifica-se que o
crescimento é continuado não tendo variado com a mudança do partido no poder. A partir de
2007, porém, essa tendência sofreu uma variação maior.
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Não é possível determinar com os dados fornecidos se as políticas implementadas
conforme os planos disponíveis de fato incidiram sobre o perfil de emissões da cidade, ou se
em sua ausência, o crescimento de emissões teria sido maior. Será preciso uma série temporal
mais longa e dados mais precisos sobre as emissões de GEE e atividades relacionadas.
Figura 9 - Evolução das emissões totais em Belo Horizonte, 2000 – 2013 (tCO2e)

Fonte: PBH, 2015.

Quadro 27 - Relação de lideranças municipais e seus partidos, Belo Horizonte 1997-2017
Prefeito
Célio de Castro

Fernando
Pimentel

Partido
PSB

PT

Marcio Lacerda PSB

Mandato

Partido

Mandato

Paulo Emílio Coelho Lott

PMDB

Juarez Amorim

PPS

Paulo Maciel Júnior (interino)

ND

Jorge Martins Espechit

PPS

01/01/2001 08/04/2003

Paulo Maciel Júnior

ND

01/01/1997 –
20/03/1998
20/03/1998 –
31/03/2000
31/03/2000 –
02/06/2000
02/06/2000 –
31/12/2000
01/01/200108/04/2003

09/04/2003 31/12/2004

Paulo Maciel Júnior

ND

09/04/2003 –
17/06/2003

Carla Maria de Vasconcelos Fróes

ND

Murilo de Campos Valadares (interino)

PT

Flávia Mourão Parreira do Amaral 65

PT

01/01/2005 31/12/2008

Flávia Mourão Parreira do Amaral

PT

17/06/2003 –
25/05/2004
25/05/2004 –
28/05/2004
28/05/2004 –
31/12/2004
01/01/2005 -31/08/2009

01/01/2009 31/12/2012

Flávia M. P. do Amaral Secretária
Adjunta
Ronaldo Vasconcellos Novais Secretário Adjunto
Ronaldo Vasconcellos Novais Secretário

PT

01/01/2009 –
14/02/2009

PV

14/02/2009 –
04/07/2009

PV

04/07/2009 –
01/04/2010

01/01/1997 01/01/2001

Titular do órgão de meio ambiente

Continua...

65

Até 31/12/2004: Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saneamento Urbano. De 01/01/2005 a 03/07/2009: Secretaria
Municipal Adjunta de Meio Ambiente, subordinada à Secretaria Municipal de Política Urbana.
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Prefeito
Partido
Marcio Lacerda PSB

Mandato

01/01/2009 31/12/2012

Titular do órgão de meio ambiente
Vasco de Oliveira Araujo – Secretário
Interino
Níveo Tadeu Lasmar Pereira
Antônio Sérgio Lima Braga

01/01/2013 31/12/2016

Vasco de Oliveira Araujo – Secretário
Interino
Carla Vasconcellos Couto Miranda
Vasco de Oliveira Araujo – Secr.Interino
Délio de Jesus Malheiros

Alexandre Kalil PHS

A partir de
01/01/2017

Vasco de Oliveira Araujo – Secretário
Interino
Vasco de Oliveira Araujo – Secretário
Municipal
Mário Werneck

Partido
PV
ND
ND

Mandato
01/04/2010 –
18/05/2010
18/05/2010 –
08/08/2011
08/08/2011 –
05/12/2011

PV

05/12/2011 –
02/03/2013
02/03/2013 –
16/05/2013
16/05/2013 –
25/06/2013
25/06/2013 –
02/04/2016

PV

02/04/2016 –
03/09/2016

PV

03/09/2016 –
31/12/2016

PV

01/01/2017

PV
ND
PV

Fonte: Informações oficiais, sistematização da autora.

Experiência de São Paulo66
A Prefeitura Municipal de São Paulo (PMSP) participa de redes transnacionais
ambientais desde 1994, quando aderiu ao ICLEI. Em 2003, porém, com a criação da Secretaria
de Relações Internacionais (SRI) na gestão Marta Suplicy, a PMSP consolidou o foco em uma
agenda ambiental e climática internacional ao aderir à campanha Cidades pela Proteção do
Clima (CCP) do ICLEI (BIDERMAN, 2015; BACK, 2012; ICLEI BRASIL, 2004). No período
entre 2004 e 2012, a PMSP participou ativamente dos fóruns internacionais, inclusive das COPs
de clima e biodiversidade. Técnicos e lideranças municipais integraram delegações às
conferências, tanto do governo brasileiro como da rede do ICLEI.
Em 2005, já na gestão Serra, São Paulo fez parte do grupo original de grandes cidades
que fundou a rede C40, com o apoio do ICLEI e da Fundação Clinton, por meio da Clinton
Climate Initiative (CCI). Foi a cidade anfitriã do Secretariado para América Latina e Caribe do
ICLEI entre 2007 e 2012 e, em 2011 sediou a Conferencia internacional da rede C40, durante
a gestão Kassab (PMSP). O tema de mudanças climáticas permaneceu na agenda política
municipal de São Paulo ao longo de 10 anos, apesar das mudanças de governo nesse período.
Entre 2009 e 2012, a cidade de São Paulo também desempenhou um papel de liderança
no tema das mudanças climáticas. O município foi de fato o primeiro governo no país a adotar

66

As informações sobre o histórico e a atuação da PMSP nas redes foram obtidas nos sites da SVMA e das
RTCs, nas publicações acadêmicas citadas na bibliografia e por meio das entrevistas.
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uma Política Municipal de Mudanças do Clima (PMMC) com metas obrigatórias de redução de
emissões de GEE. A Lei, aprovada por unanimidade na Câmara de Vereadores de São Paulo
em junho de 2009, define a meta de redução de 30% até 2012 em relação ao ano base de 2003.
Nesse mesmo ano, o governo do Estado de São Paulo aprovou sua política de clima em
novembro e o Brasil apresentou seus compromissos de redução voluntária em Copenhague,
durante a COP15.
O primeiro inventário de emissões de GEE, contratado pela Secretaria Municipal do
Verde e do Meio Ambiente (SVMA)67 e publicado em 2005, quantifica as emissões de dióxido
de carbono (CO2) e de metano (CH4), no ano de 2003 em São Paulo. No total foram 15.738.241
GgCO2e, sendo 99,62% provenientes dos setores de energia e resíduos sólidos. O setor de
energia, por si só, gerou 76,14% das emissões, enquanto a disposição de resíduos sólidos
contribuiu com 23,48%; o setor de transporte rodoviário foi o que mais contribuiu para o total
das emissões de energia, com 88,78% provenientes do uso direto de combustíveis fósseis. A
análise do perfil das emissões revelou ainda que a maior fonte dessas emissões foi o transporte
individual, com o consumo de gasolina automotiva (UFRJ, 2005).
Em 2011, a Prefeitura de São Paulo contratou a elaboração do Segundo Inventário
Municipal de Emissões e Remoções Antrópicas de GEE, ampliando o escopo do primeiro, de
forma a incluir os setores de energia e de resíduos sólidos e efluentes para os anos de 2010 e
2011. Também foi feita uma readequação aos parâmetros do IPPC para a realização de
inventários: o primeiro utilizou a metodologia de 1996, enquanto que o segundo inventário
adotou o recorte definido em 2006. O segundo Inventário foi publicado no final de 2013. Os
resultados apresentados em março de 2013 indicaram que a cidade não havia conseguido atingir
a meta de redução pretendida. Entretanto, logrou a estabilização das emissões absolutas. Ao
mudar a gestão da prefeitura em 2013, porém, as atividades relacionadas à PMMC foram
descontinuadas. Com mais uma mudança na gestão, em 2016, a SVMA ficou sob a liderança
de Vereador Gilberto Natalini, comprometido com a causa climática desde seu mandato inicial
como vereador de São Paulo, em 2011.

67

Os primeiros inventários de GEE realizados pelas cidades brasileiras no âmbito da CCP, entre 2003 e 2005, não
são considerados nos relatos das cidades e bibliografia devido às limitações metodológicas e da ferramenta
utilizada na época. Foi dada pouca publicidade na época. Porém, um resumo de cada inventário está no boletim da
campanha, Conexão Clima no 7 (ICLEI, 2009). Disponível em: <http://archive.iclei.org/index.php?id=7020>.
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Figura 10 – Evolução das Emissões de São Paulo (2003-2011)
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Fonte: INSTITUTO EKOS BRASIL, GEOKLOCK CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL, ANTP,
2013.

A academia passou a se interessar de fato pelo caso de São Paulo e sua atuação no tema
de clima a partir de 2009 (SETZER, 2009; BIDERMAN, 2011; BACK, 2013, 2016; RAMIRES
2015), quando o processo de elaboração de um projeto de lei sobre mudanças climáticas
culminou na Lei da Política Municipal de Mudança do Clima (Lei14.933/2009), aprovada em
junho daquele ano, por todos os vereadores menos um, que não estava presente na votação.
O ponto de maior controvérsia foi um artigo onde constava a possibilidade da PMSP
adotar medidas de restrição à circulação de veículos privados, interpretadas como indicação de
que a cidade adotaria o “pedágio urbano” com base na Lei. Pressionado pela opinião pública,
o prefeito decidiu retirar o artigo do texto e a Lei foi aprovada.
Em resumo, a análise do caso de São Paulo sugere que o engajamento da municipalidade
em redes transnacionais teve um papel preponderante, impulsionando a elaboração e adoção da
Lei de Clima. Conforme Setzer (2009), houve três fatores que favoreceram esse
desenvolvimento: comprometimento de indivíduos, disponibilidade de recursos financeiros e
competência do município para agir sobre a questão (uso e ocupação do solo, transporte urbano
e uso de energia). Todavia, as ações concentraram-se no desenvolvimento da estrutura legal e
institucional sem, no entanto, garantir a redução efetiva das emissões na cidade. Fatores como
o aumento da frota circulante, devido a incentivos fiscais do Governo Federal no período entre
2008 e 2011, podem ter influenciado o desempenho das emissões de GEE da cidade. A ação
paradiplomática da cidade tampouco se mostrou eficaz na implementação da Lei, sobretudo
após a mudança da administração em 2013, quando foram descontinuadas as ações relacionadas
a mudanças climáticas iniciadas na gestão anterior.

124

Na visão do secretário de meio ambiente Eduardo Jorge, responsável por liderar o
processo de discussão, elaboração e aprovação da Lei junto às outras secretarias e ao gabinete
do prefeito, a descontinuidade das políticas deveu-se à
[...] ignorância sobre clima e meio ambiente [das lideranças
que assumiram o governo]. Uma visão industrialista de progresso, do
século passado – socialismo e capitalismo nos extremos do espectro de
doutrina política, valores dogmáticos. O resultado: Soviete mais
eletricidade – fordismo soviético. Veja programa de aceleração do
crescimento - PAC. [...]. Quanto menos articulado for o setor ambiental,
melhor para uma agenda centralizadora que percebe a atuação
ambiental como entrave ao desenvolvimentismo desses governos no
Brasil (comunicação pessoal).

Depois de 2012, outras cidades assumiram o protagonismo, mas de forma isolada.
Segundo depoimentos de representantes da cidade, o Governo Federal deveria fazer uma
articulação entre os diferentes entes federativos. Como exemplo dessa articulação, cita o setor
da saúde. Nesse caso, o CONASEMS é ator relevante de peso no sistema de saúde e inclui
representação forte das 3 esferas de governo). “Só mil cidades tinham órgão municipal de meio
ambiente em 2005. Cerca de 75% do orçamento nacional está centralizado no nível federal.
Média de orçamentos de órgãos ambientais em todos os níveis não passava de 0,4% no Brasil.
Inclusive do MMA e das secretarias estaduais de meio ambiente. ”
Segundo Kingdon (2003), existe uma grande diferença entre os papéis dos atores
governamentais no Executivo, em particular, de tomadores de decisão do segundo escalão,
geralmente nomeações políticas na administração municipal (decisores) e burocratas de carreira
(técnicos concursados) na definição da agenda política. Em sua categorização (2ª ed. 2003;2334 e 43-44), os atores governamentais na formação de políticas públicas são separados de
acordo com suas funções de tomadores de decisão responsáveis pela definição de agenda
(agenda setting) e de implementadores, pela execução e geração de alternativas à agenda. Os
atores no Executivo diferenciam-se entre autoridade política máxima (no caso descrito, o
Presidente); a assessoria de gabinete; os decisores de segundo escalão, nomeados politicamente,
como secretários, adjuntos, e presidentes ou diretores de agências e órgãos estatais; e servidores
públicos, em geral burocratas de carreira de nível técnico.
Na linha de comando verticalizada, de cima para baixo, a definição da agenda ocorre no
nível da autoridade política máxima; seus assessores próximos, que atuam como interlocutores
junto aos auxiliares diretos de segundo escalão, como secretários, os quais têm poder para elevar
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temas setoriais na agenda política, mas não decidem sua prioridade no governo, apenas
influenciar: isso depende do grau de autonomia conferida, ou delegação de poder. Quanto aos
servidores e burocratas, sua importância reside na capacidade e vontade de implementar a
agenda; têm a seu favor a permanência, o conhecimento da máquina pública ou técnico do setor
e, sua rede de contatos na gestão e em grupos de interesse. Esse referencial aplica-se ao caso
das cidades analisadas aqui.
Os atores fora de governo, sem cargos formais incluem grupos de interesse,
pesquisadores e acadêmicos, consultores, mídia, partidos e parlamentares e sociedade civil em
geral. Os grupos de interesse incluem representantes da sociedade civil organizada, como setor
produtivo, consumidores, sindicatos, associações profissionais e ambientalistas. Sua
capacidade de influenciar a agenda reside mais no seu poder de bloquear do que estabelecer ou
inserir itens de agenda na definição de políticas públicas. Entretanto, pode-se argumentar que,
no caso de governos municipais essa função tenha um peso maior do que no caso de outros
níveis de governo, como o estadual e o federal, devido a sua proximidade com o cidadão. Um
exemplo pode ser visto no caso do movimento pela redução do preço das passagens no
transporte público em junho de 2013, que colocou o tema na agenda municipal de cidades pelo
Brasil todo. Esses grupos de interesse têm o poder de influenciar de acordo com alguns fatores,
como sua capacidade de mobilização, coesão, “vocalidade”. Outros atores têm o poder de
influenciar alternativas, mas não a definição de uma agenda em si (Kingdon, 2003:67-70).
A mudança de liderança na administração tem enorme influência sobre a agenda, assim
como o nível de governo ou sua jurisdição sobre um determinado tema, maior do que a afiliação
político-partidária, como se pode observar pelo Quadro 28, com a relação de prefeitos,
secretários e seus mandatos, conforme sua vinculação partidária.
No caso da Lei que estabelece a política municipal de clima de SP, de junho de 2009,
defensores dessa agenda encontraram uma janela de oportunidade política com os grandes
eventos e marcos internacionais de mudanças climáticas, como a entrada em vigor do Protocolo
de Quioto, em 2005 (KINGDON, 2003:165-170), aliados à atuação de lideranças municipais
em RTCs, no período entre 2003 e 2012. Por sua vez, essa atuação afetou as agendas de outros
níveis de governo, que no segundo semestre de 2009 também aprovaram leis e metas de redução
de GEE. Entretanto, em São Paulo, a mudança na administração em 2013 retirou da pauta
completamente a questão climática, uma decisão monocrática do prefeito de então.
Houve uma aproximação pró-forma, porém, em duas ocasiões: quando São Paulo foi
convidada para a reunião com o Papa Francisco I, em julho de 2016 e, quando a cidade foi
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vencedora, entre 290 candidatas da América Latina, do prêmio Mayors Challenge 2016, da
Bloomberg Philantropies. O objetivo é premiar ideias inovadoras em gestão urbana. A proposta
inclui a recomposição como parte de uma estratégia de preservação e inclusão social em zona
rural determinada no Plano Diretor Estratégico (PDE), por meio de fomento à agricultura
orgânica para uso na alimentação escolar. A ideia inovadora é criar uma plataforma digital de
troca entre os agricultores e os consumidores. Os produtores rurais estarão conectados
diretamente aos consumidores, como restaurantes, mercados e instituições que necessitam de
produtos cultivados localmente. Como resultado ao longo do tempo, a iniciativa promoverá um
desenvolvimento inclusivo, contribuindo para agregar valor às terras da periferia, com uso
sustentável e proteção de mananciais. O prefeito foi a Nova York receber o prêmio no final de
2016.
Quadro 28 - Relação de lideranças municipais e seus partidos em São Paulo 1997-2017
Prefeito

Partido

Mandato

Partido

01/01/2001 - 31/11/2002

Adriano Diogo

PT

01/12/2002 - 31/12/2004

PSDB 01/01/2005 - 31/03/2006 Eduardo Jorge

PV

01/01/2005 - 31/03/2006

31/03/2006 - 31/12/2008 Eduardo Jorge

PV

31/03/2006 - 31/12/2008

01/01/2001 - 31/12/2004 Stela Goldenstein
PT

Gilberto Kassab

01/01/2009 - 01/08/2012

DEM 01/01/2009 - 31/12/2012
PV

01/08/2012 - 31/12/2012

PV

01/01/2013 - 17/02/2014

Wanderley Nascimento

ND

18/02/2014 - 14/06/2015

José Tadeu Candelária

PR

15/06/2015 - 10/12/2015

Rodrigo Ravena

ND

11/12/2015 - 31/12/2016

Gilberto Natalini

PV

01/01/2017

Carlos Fortner
Fernando
Haddad

01/01/2009 - 31/12/2013 Ricardo Teixeira

PT

João Dória

Mandato

ND

Martha Suplicy

José Serra

Titular do órgão de
meio ambiente

PSDB 01/01/2017

Fonte: Fontes oficiais e sistematização da autora.

Ao se comparar a participação da área ambiental no orçamento das prefeituras de Belo
Horizonte e de São Paulo, no Quadro 29, observa-se valores díspares, com duas rubricas
definidas para o meio ambiente em ambos os casos: uma para o órgão ambiental e outra para
“ações de meio ambiente”. Não é possível deduzir qual o gasto efetivo com a área ambiental a
partir esses dados, o que conduz à conclusão de que seria necessário buscar uma harmonização
na forma de reportar esses gastos de modo a ter maior transparência e precisão nas análises
sobre a priorização dos temas ambientais na agenda municipal.
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Quadro 29 – Comparativo da participação orçamentária de meio ambiente em Belo
Horizonte e São Paulo68
Belo Horizonte
Ano Exercício

SMMA

Mais outras
de MA

São Paulo
SVMA

Mais
outras de
MA

2003

ND

ND

1,52%

1,55%

2004

0,44%

2,00%

0,84%

0,84%

2005

0,50%

2,30%

0,52%

0,52%

2006

0,41%

0,41%

0,59%

0,59%

2007

0,28%

2,30%

0,60%

0,75%

2008

0,29%

2,00%

0,82%

1,05%

2009

0,28%

1,80%

0,71%

1,05%

2010

0,36%

1,70%

1,05%

1,39%

2011

0,37%

1,90%

0,73%

0,91%

2012

0,38%

1,60%

0,60%

0,81%

2013

0,29%

1,80%

0,56%

0,75%

2014

0,32%

1,90%

0,41%

0,76%

2015

0,24%

1,50%

0,35%

0,51%

2016

0,32%

1,60%

0,31%

0,51%

2017

0,23%

1,40%

0,40%

0,44%

Fonte: Leis Orgânicas dos Municípios de Belo Horizonte e de São Paulo - sistematização da autora.

Pode-se notar que o orçamento para a SVMA tem sido consistentemente maior do que o
de Belo Horizonte, em termos de participação do total de cada município. Entretanto, na
avaliação dos valores declarados como dedicados à rubrica de meio ambiente, essa diferença
não se repete. Pode-se considerar que se trata de uma diferença de planejamento orçamentário
e alocação dos recursos por área, sem, contudo, significar a valoração do tema na agenda de
cada cidade.

Experiência do Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro é a cidade com mais tempo de engajamento em mitigação das
mudanças climáticas. Aderiu à campanha internacional CCP do ICLEI em 1998, e realizou o
primeiro inventário de emissões de GEE já então, desenvolvido pela COPPE-UFRJ. Em 2005
preparou um segundo inventário e em 2012, o terceiro, revisado em 2015.

68

No quadro, as células verdes destacam as porcentagens mais altas e os valores em vermelho correspondem aos
valores mais baixos.
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A Lei do Rio foi aprovada em 2011, com metas quantitativas de reduções escalonadas
até 2020. Além da Lei de clima, a cidade dispõe de políticas setoriais, de uso e planejamento
do solo, de transporte e mobilidade e de habitação que contemplam o tema de clima em suas
disposições. Em março de 2016, a cidade lançou sua declaração e compromisso com a
sustentabilidade para os próximos 50 anos, no documento “O Rio do Amanhã: Visão Rio 500
e Planejamento Estratégico 2017-2020”, onde apresenta sua aspiração de se tornar zero carbono
líquido até 2065 (PCRJ, 2016).
Suas ações de mitigação incluíram a implantação do sistema de transporte público de
ônibus rápido, o BRT, cujas reduções de emissões, até 2016, não haviam atendido as
expectativas. O aterro de Gramacho passou a gerar energia a partir da captura de biogás, mas
os resultados tampouco apareceram no levantamento de 2016. Rodrigo Rosa, da prefeitura do
Rio de Janeiro (PCRJ) avalia que houve ainda uma série de benefícios de longo prazo, como o
de estabelecer uma cultura de governança local de mudanças climáticas (comunicação pessoal).
A PCRJ criou o escritório de baixo carbono no âmbito da administração municipal, que deverá
garantir a continuidade das ações de implementação da política. Ademais, outros co-benefícios
de ter a política como eixo estratégico de gestão ambiental urbana incluem a promoção da
cultura de sustentabilidade; o engajamento dos cidadãos na gestão de resíduos sólidos por meio
da coleta seletiva e campanhas educacionais, a aceitação dessas medidas de proteção ambiental
pela população e sua percepção como benefício; a expansão do programa de bicicletas e a
replicação por outras prefeituras de várias dessas medidas.

Experiência de Salvador
No caso de Salvador, a prefeitura realiza desde 2013, por meio da Secretaria de Cidade
Sustentável (SECIS), diversas ações com impacto sobre as emissões de GEE da cidade. O
Secretário de Cidade Sustentável André Fraga destaca o estabelecimento de instrumentos de
planejamento que reconhecem as mudanças climáticas como um efeito da ação humana. Esses
incluem:
1. O novo plano diretor PDDU e a Lei de Ocupação e uso do solo LOUOS;
2. A Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;
3. O Plano Diretor de Arborização Urbana;
4. O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro;
5. Delimitação das Bacias Hidrográficas e de Drenagem;
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6. Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa de Salvador.
Fraga cita ainda as ações de mitigação em curso, no início de 2017:
•

Mudança da motorização da frota de ônibus para Euro V;

•

Plantio de 50 mil árvores;

•

Criação de 19 milhões de m² de novas áreas protegidas pelo PDDU;

•

Criação do IPTU Verde (Eleito, pelo C40, em 2015 uma das 100 iniciativas urbanas
inovadores para combater as mudanças Climáticas em âmbito global);

•

Outorga Verde (instrumento inovador que complementará o IPTU Verde);

•

Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos que beneficia mais de 100 catadores,
em fase de expansão;

•

Programa Salvador Vai de Bike, que incentiva a mobilidade ativa e ampliou a rede de
16 km de ciclovias/ciclofaixas e ciclo rotas para mais de 140km;
A cidade também implementa ações de adaptação e desenvolve seu plano de Resiliência,

em conformidade com sua participação na rede 100RC.
Salvador participou ativamente da criação, em 2013, e, do fortalecimento do CB27; a
capital foi eleita para presidência em março de 2017.

6. 3 CB27: Capitais brasileiras na governança climática do Brasil

Nesse contexto, destaca-se o estabelecimento do Fórum de Secretários de Meio
Ambiente de Capitais Brasileiras de clima e sustentabilidade, CB27, em junho de 2012, por
ocasião da Rio +20.69 Idealizada por lideranças da Secretaria de Meio Ambiente do Rio de
Janeiro (SMAC), a rede foi criada com apoio do Banco Interamericano de Desenvolvimento
(BID) e da Fundação Konrad Adenauer (KAS) no Brasil. Em seu primeiro período (2012-2016)
foi coordenada por Belo Horizonte e Rio de Janeiro. A rede do CB27 congrega os órgãos de
meio ambiente das 27 capitais brasileiras, inclusive Brasília, e desponta como interlocutora para
o tema junto ao Governo Federal, tendo inclusive iniciado um esforço de ampliação da rede
para a América Latina.
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A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável - Rio+20 foi realizada no Rio de Janeiro, em junho
de 2012, tendo como marco a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – CNUMAD de 1992.
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Até março de 2017, o CB27 já tinha promovido nove encontros nacionais e diversos
encontros regionais, com o compromisso de empreender ações para redução de emissões de
GEE70. Dessas capitais, quatorze já tinham seus inventários de emissões de GEE e planos de
ação climática em dezembro de 2016, incluindo Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo.
Outras capitais, como Florianópolis, Fortaleza, Goiânia, Porto Alegre, Recife e Salvador,
fizeram seus inventários de linha de base entre 2014 e 2015. No mesmo período, nove capitais
haviam desenvolvido políticas de mudanças climáticas, seis estabeleceram metas de reduções
de GEE e quatro desenvolveram planos de ação de mitigação (ANAMMA, 2016; CB27/KAS,
2016; CERQUEIRA e VICENTE, 2016). A expectativa é de que o grupo se consolide e lidere
regiões metropolitanas e outras cidades brasileiras em apoio à implementação dos planos
setoriais de mudanças climáticas estabelecidos pela Política Nacional de Mudança do Clima
(MACEDO e SETZER, 2015).
Uma das contribuições da rede para a disseminação de boas práticas de gestão ambiental
e ação climática foi a publicação de casos das capitais em 2012.71 Embora as ações reportadas
pelas cidades concentrem-se principalmente na implantação ou melhoria de áreas verdes,
existem ações com impacto sobre clima, como a de São Paulo, que estabeleceu e implementou
projeto de captura de metano para geração de energia em aterros sanitários, associando ganhos
ambientais e socioeconômicos, e, a do Rio de Janeiro que iniciou o programa “Rio Capital da
Bicicleta” fundamentado na melhoria da mobilidade urbana e redução de emissões veiculares.
Da mesma forma que na pesquisa da ANAMMA, no relatório do CB27 feito pelas
próprias secretarias de meio ambiente, os casos de sucesso não incluem ações urbanas, por
exemplo de ampliação de transporte público, BRT e corredores de ônibus como mitigação de
mudanças climáticas.
À medida em que se fortalecem as relações entre as redes RTCs e as associações
nacionais de municípios (ANMs), espera-se que os municípios consigam melhorar sua
interlocução com as outras instâncias de governo e passem a figurar como atores na governança
do clima no Brasil. Com o envolvimento de todas as capitais no CB27, a agenda deverá se
tornar mais diversificada, com as cidades que têm problemas diferentes buscando apoio para
suas próprias agendas. Por exemplo, no Norte e no Centro Oeste, cidades se envolvem mais
com as questões de LULUCF; no Nordeste, desertificação e escassez de água serão prioridade,
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Site do fórum: < http://www.forumcb27.com.br/>.
Publicações disponíveis em: <http://www.kas.de/brasilien/pt/publications/31346/>.
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no Sul e Sudeste, questões como transporte, gestão de resíduos sólidos e de água, associadas ao
combate à pobreza são as principais preocupações.
Na pesquisa da ANAMMA, os respondentes expressaram grande preocupação com a
gestão de resíduos sólidos e destacaram educação ambiental (EA) como resposta às demandas.
Entretanto, não foi possível determinar quais ações de EA foram implementadas e quais os seus
resultados, tanto do ponto de vista de alcance quanto de impacto sobre emissões de GEE.
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7 – A PERSPECTIVA DOS ATORES RELEVANTES SOBRE A GOVERNANÇA DO
CLIMA NO BRASIL

Este capítulo baseia-se na pesquisa e análise sobre a atuação paradiplomática das
cidades no tema de clima, abrangendo o período entre 2001 e 2016, a partir de entrevistas com
atores relevantes na governança das mudanças climáticas no Brasil. Os sujeitos da pesquisa são
representantes das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, redes
transnacionais de cidades (RTCs) e associações nacionais de municípios (ANMs), assim como
atores do Governo Federal, da academia, e de organizações da sociedade civil, incluindo uma
fundação; esses indivíduos são agentes, com poder de influência política ou gerencial e
autoridade, na governança multinível do clima no Brasil.
Considerando que alguns dos entrevistados mudaram de cargo ou exerceram papéis
diferentes entre 2001 e 2016, as entrevistas foram realizadas com foco na atividade relevante
ao tema da tese nesse período, de acordo com a posição que ocupavam à época. A escolha dos
atores levou em conta seu poder de influir na definição da agenda ou da implementação das
medidas.
O conteúdo deste capítulo é inteiramente baseado nos depoimentos. Contribuição e
visões da autora estão expressas apenas na síntese analítica ao final de cada tema, incluída nos
três blocos. A análise a partir da pesquisa empírica é norteada pelo marco teórico que inclui a
governança global ambiental e a governança multinível (GMN) do clima, e, a paradiplomacia
de governos municipais.

7. 1 Aspectos metodológicos

Foram identificados 41 atores relevantes com atuação na governança climática no Brasil
em âmbito municipal. Foram 31entrevistados, entre representantes das municipalidades de Belo
Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo, do poder Executivo, com poder de decisão
(autoridades) ou de perfil técnico de alto nível (assessores estatutários ou comissionados);
atores externos às municipalidades, de grupos com poder de decisão em suas esferas de
competência, cuja atuação incide sobre a governança climática no Brasil. Esse recorte leva em
consideração sua função de agentes e relação com a agenda de políticas climáticas em suas
respectivas instituições.
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As respostas foram sistematizadas de acordo com as categorias dos atores, divididos
em:
•

Municipalidades (onze entrevistados)

•

Governo Federal (quatro entrevistados)

•

Redes Transnacionais de Cidades (RTCs) e Associações Nacionais de Municípios
(ANMs), (nove entrevistados: seis de RTCs e três de ANMs)

•

Organizações da sociedade civil (OSCs) (quatro entrevistados)

•

Outros (dois representantes da academia / comunidade científica e uma
representante de fundação internacional).

Atores no Governo Federal, na academia e das OSCs também fazem parte da
comunidade epistêmica e suas opiniões têm base em conhecimento científico, além da
perspectiva em função do cargo ocupado no período entre 2001 e 2016.
O perfil da amostra de entrevistados está esquematizado na figura 11 abaixo. Os
números não são cumulativos e incluem funções duplicadas em alguns casos. Os agentes em
papel de liderança atuam ou atuaram em diferentes instituições e até mesmo em níveis de
governos diferentes, ocupando cargos nas redes e nas associações simultaneamente. Os atores
externos às municipalidades, fora os de RTCs e ANMs, não participaram diretamente da gestão
local no período em análise.
Figura 11 – Perfil dos entrevistados

Fonte: Elaboração da autora.

As entrevistas foram organizadas em três blocos, abordando aspectos diferentes e
complementares para avaliar o estado da prática de governança climática nas cidades, assim
como a perspectiva dos diferentes atores sobre a atuação paradiplomática dos governos
municipais vis-à-vis a governança multinível global das mudanças climáticas. O roteiro de
perguntas visa captar a perspectiva dos entrevistados, por meio de suas percepções e relatos das
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práticas conforme a estrutura no Quadro 30. As respostas também foram analisadas do ponto
de vista dos atores, se internos ou externos às municipalidades. Os atores internos são
indivíduos em papel executivo na administração municipal; os outros atores considerados
externos são aqueles que não tem cargo ou função nos municípios. No caso das RTCs e ANMs,
esses agentes e seus papéis às vezes se sobrepõem.
As perguntas estão agrupadas nos temas distribuídos em: Bloco A – A agenda de
mudanças climáticas das cidades, sobre o entendimento, interesse a atuação das cidades em
temas relacionados à mudança global do clima; Bloco B – Paradiplomacia climática das
cidades sobre a inserção de cidades brasileiras na governança multinível (GMN) global do
clima por meio de participação em redes transnacionais de cidades (RTCs), como participam,
quais os resultados e estratégias de comunicação sobre as ações; e no Bloco C - Cidades na
governança do clima no Brasil, sobre a relação dos municípios com o Governo Federal na
definição (agenda setting) e implementação das políticas e medidas sobre clima conforme os
compromissos brasileiros no âmbito da Convenção do Clima (CQNUMC).
Os roteiros de perguntas para cada grupo, a lista de entrevistados e a sistematização das
respostas, por bloco e categoria, encontram-se no Apêndice. Note-se que essa categorização
não estabelece, necessariamente, fronteiras rígidas entre os temas, que em algumas respostas se
sobrepõem ou se repetem. Sua função é de organizar o fluxo das ideias que permita uma
compreensão dos processos de desenvolvimento e implementação da GMN climática no Brasil.
Inicialmente, o objetivo era obter o mesmo número de entrevistados das quatro
municipalidades: Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Foram contatados
dezoito representantes das municipalidades. Responderam cinco de Belo Horizonte e quatro de
São Paulo, mas somente foi possível entrevistar um de Salvador e um do Rio de Janeiro. Nem
todos os entrevistados responderam todas as perguntas.
Essas metrópoles têm perfis e graus de envolvimento diferentes entre si e todas são
membros de redes transnacionais, entre elas o ICLEI (Quadro 31). O Rio de Janeiro é a cidade
com mais tempo e maior tradição de atividade paradiplomática ambiental. São Paulo tem uma
participação mais recente, mas igualmente importante por seu peso na economia do país e
representatividade. Belo Horizonte é a cidade com população menor, cuja atuação
paradiplomática também é mais recente e não participa da Rede C40. Entretanto, tem
intensificado suas atividades internacionais, além de ter posição de liderança em ANMs.
Salvador é a única cidade fora da região Sudeste e, a que começou sua atuação internacional
estruturada mais tarde, a partir de 2013. Além dos aspectos geográficos e políticos, difere das

135

outras por estar no início de um processo de internacionalização no tema de mudanças
climáticas.
Os depoimentos mais detalhados e com maior número de respondentes são das cidades
de Belo Horizonte e São Paulo. As duas metrópoles tiveram também trajetórias diferentes em
sua atuação de paradiplomacia climática no período da análise deste trabalho. Enquanto a
capital mineira aumentou e intensificou suas ações, assumindo progressivamente uma posição
de liderança junto às redes, São Paulo se distanciou dessa agenda entre 2013 e 2016.

Quadro 30 - Estrutura do roteiro de perguntas para atores relevantes

Bloco
A

Agenda de mudanças
climáticas das cidades

1. Prioridades, interesse e engajamento
2. Implementação de políticas e medidas de mitigação
3. Compromissos, transparência e continuidade

Bloco
B

Paradiplomacia climática
das cidades

1. Motivação e interesse em mudanças climáticas e GMN
2. Formas e resultados da participação na GMN do clima e
em RTCs
3. Comunicação das ações climáticas locais

Bloco
C

Cidades na governança do
clima no Brasil

1. Percepção sobre liderança do Brasil na governança global
do clima
2. Conhecimento sobre governança do clima do Brasil
3. Percepção sobre a participação das cidades brasileiras

Fonte: Elaboração da autora.

7. 2 Bloco A - Agenda de Mudanças Climáticas das Cidades

Neste bloco de perguntas, pretende-se estabelecer qual a inserção do tema de mudanças
climáticas globais nas agendas municipais, quais as suas prioridades em relação a mitigação e
adaptação, quais as políticas e medidas adotadas localmente, seus resultados e como se
sustentam politicamente.

7. 2. 1 Prioridades, interesse e engajamento

Na primeira questão estimulada, dez dos onze entrevistados de municípios responderam.
Foram convidados a atribuir pesos, de “muito importante” a “pouco importante”, a partir de
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uma lista com os principais temas de mitigação e adaptação comuns a cidades e gestão urbana
no mundo (FISCHER et al, 2015; BULKELEY e BETSILL, 2003, 2005; DAKHAL, 2010;
IPCC, 2014; WORLD BANK, 2010). Na segunda pergunta, de múltipla escolha, dirigida
apenas aos atores institucionais externos às municipalidades, sete respondentes avaliaram o
grau de interesse, com notas variando entre “muito alto” (1) e não acredita/é contra (6),
conforme sua percepção.
O objetivo da primeira pergunta é avaliar a compreensão dos atores municipais sobre a
relação entre os principais temas de clima e as questões de gestão em suas próprias cidades, e,
da segunda, seu grau de interesse e engajamento, percebidos por atores externos, na
implementação de políticas e medidas de clima.
Em mitigação foram elencados os seguintes tópicos: energias renováveis (ER);
eficiência energética (EE); transporte rodoviário (TR); resíduos sólidos urbanos (RSU); água e
saneamento; ambiente construído; capacitação; compras públicas e outros (a especificar). Em
adaptação, os tópicos foram: elevação do nível do mar; secas; enchentes e alagamentos;
infraestrutura; saúde pública, tempestades, deslizamentos, ondas de calor e outros (a
especificar). Nesta questão, as respostas deveriam considerar o contexto da cidade do
respondente, no caso dos atores municipais e, as cidades brasileiras em geral, no caso de atores
externos. O resultado foi obtido a partir da média para cada grupo e, depois, ponderada para o
conjunto de respostas. Nem todos os entrevistados responderam todas as perguntas.
Para dez representantes de municipalidades, o tema de mitigação avaliado como
“muito importante” foi o de resíduos sólidos urbanos (RSU); foram avaliados como
“importantes”, nessa ordem, transporte rodoviário (TR), eficiência energética (EE) e energia
renovável (ER). O tema de adaptação considerado “muito importante” foi o de enchentes e
alagamentos; foram considerados “importantes”, nessa ordem, os temas de deslizamentos e
saúde pública.
Três representantes das associações nacionais de municípios (ANMs) e quatro das
redes transnacionais de cidades (RTCs) atuando em clima, no Brasil, avaliaram como “muito
importantes”, no tema de mitigação, resíduos sólidos urbanos (RSU) e transporte rodoviário
(TR)); os temas energia renovável, (ER), eficiência energética (EE), água e saneamento;
ambiente construído e capacitação foram avaliados como “importantes”. No aspecto de
adaptação, consideram “muito importantes” os temas de enchentes e o de alagamentos e
deslizamentos.
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Para os quatro representantes de organizações de sociedade civil (OSCs), o tema
considerado “muito importante” foi o de transporte rodoviário (TR), seguido dos itens
considerados “importantes”, nessa ordem: resíduos sólidos, eficiência energética, água e
saneamento e capacitação. Quanto a adaptação, secas, enchentes e alagamentos, saúde pública,
tempestades e deslizamentos foram considerados “importantes”. Para os representantes de
organizações de sociedade civil, o tema considerado muito importante foi o de transporte
rodoviário (TR); foram considerados importantes, nessa ordem, eficiência energética, resíduos
sólidos, água e saneamento e capacitação. Quanto à adaptação, secas, enchentes e alagamentos,
saúde pública, tempestades e deslizamentos foram considerados “importantes”.
Na avaliação de três dos representantes do Governo Federal, os temas “muito
importantes” em mitigação foram transporte rodoviário e resíduos sólidos; os temas de energia
renovável, eficiência energética e água e saneamento foram considerados “importantes”.
Também consideraram como temas “importantes” a elevação do nível do mar, secas, enchentes
e alagamentos e deslizamentos.
Na avaliação de ambos acadêmicos, os temas de mitigação considerados como “muito
importantes” foram eficiência energética, resíduos sólidos, água e saneamento; transporte
rodoviário e ambiente construído foram avaliados como “importantes”. E, quanto a adaptação,
os temas “muito importantes” foram elevação do nível do mar, secas, enchentes e alagamentos,
tempestades e deslizamentos; ondas de calor foi considerado como tema “importante”.
Na média dos 27 entrevistados que responderam esta questão, o tema de mitigação
considerado “muito importante”, na ordem de prioridade, foi o de resíduos sólidos, seguido por
transporte rodoviário; água e saneamento, energia renovável e eficiência energética foram
considerados tópicos “importantes”. Em adaptação, na média, o tema considerado mais
importante foi o de enchentes e alagamentos, seguido de deslizamentos e saúde pública.
Grau de interesse
Esta avaliação foi feita por sete entrevistados externos às cidades. A percepção de quatro
respondentes das RTCs é que há um grande interesse das cidades brasileiras pelo tema de
mudanças climáticas. O ICLEI, por exemplo, aumentou o número de seus associados no Brasil
de nove, em 2002, para trinta e cinco, em 2017. Em 2002, a população representada por essas
cidades era de 24 milhões, sendo 11 milhões da cidade de São Paulo. Segundo o depoimento
dos representantes do ICLEI-SAMS, houve um forte crescimento a partir de 2006, acentuado
em 2012, depois do Congresso Mundial em Belo Horizonte. A maioria dos projetos
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desenvolvidos pela organização no Brasil concentra-se em temas relacionados a mudanças
climáticas.
As ANMs começam a atuar mais intensamente em parceria com as RTCs também a
partir de 2012. Além da Frente Nacional de Prefeitos (FNP), apenas o CB27 trabalha com as
capitais e cidades maiores, abordando temas enquadrados como mudanças climáticas. Na
percepção dessas redes, o interesse de seus associados de forma geral é neutro, mas começa a
aparecer na agenda de forma mais difusa, por meio da adesão dessas cidades às RTCs ou de
participação em projetos pontuais de cooperação bilateral, promovidos pelo Governo Federal,
estadual ou por organizações da sociedade civil.
Observa-se uma tendência positiva de interesse pelo tema de mudanças climáticas por
parte das cidades brasileiras representadas, ainda que, durante as entrevistas os respondentes
comentassem que o interesse maior de seus associados e parceiros dos municípios seria indireto,
por questões relacionadas a clima com impacto na gestão urbana, mais do que em mudanças
climáticas globais.
Na consulta com dez representantes de municípios sobre os temas de maior interesse
para a cidades, por exemplo, o tema avaliado como o mais importante para todos os
entrevistados foi o de resíduos sólidos, seguido de água e saneamento. Transporte rodoviário,
o setor que é o principal emissor de gases de efeito estufa, foi avaliado como “muito importante”
por todos menos um, sendo priorizado por representantes do Governo Federal e das
organizações de sociedade civil. Aspectos econômicos e financeiros da mitigação não foram
citados pelos representantes de municipalidades, tendo sido mencionados apenas pelos
representantes das associações de municípios. Entretanto, em levantamento do perfil da gestão
ambiental realizado pela ANAMMA, junto a 433 municípios brasileiros, as cidades mencionam
problemas financeiros para implementar a sua agenda ambiental e citam ações ambientais como
gestão de resíduos sólidos, mobilidade urbana e combate ao desmatamento (ANAMMA, 2017).
Engajamento
A fim de avaliar o nível de engajamento das municipalidades, os atores externos
responderam duas perguntas: uma sobre a qualidade das ações municipais de proteção ao clima
e a outra sobre a variação no nível de engajamento das cidades, entre 2005 e 2016.
Onze atores relevantes foram consultados sobre a qualidade das ações de proteção
climática das três capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, no período entre 2001
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e 2016: quatro representantes do Governo Federal, dois da academia, um da fundação e quatro
da sociedade civil organizada (OSC).
A questão não se aplica a representantes de municipalidades ou a associações de
municípios, porém, um representante de associação nacional e um de RTC comentaram o tema
durante seus depoimentos. Esses comentários incluem-se nesta síntese.
Um dos representantes de associação de municípios brasileira comentou durante a
entrevista que a atuação dessas capitais (Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo) é
referência para outras cidades, não apenas em mudanças climáticas, liderando ações em outras
redes internacionais, como a Mercocidades e a Metropolis.
Em sua entrevista, Yunus Arikan do ICLEI Global (desde 2009) comentou que os
membros brasileiros do ICLEI foram bastante proativos nas atividades do ICLEI,
principalmente a partir de 2012, ano em que o Congresso Mundial do ICLEI, foi realizado em
Belo Horizonte. Desde então, o ICLEI aumentou bastante o número de membros brasileiros,
inclusive iniciando o projeto URBAN LEDS com 2 capitais do Nordeste, o que gerou bastante
repercussão, na região e na rede mundial. A participação dos brasileiros em grandes eventos
como as COPs de Lima, Paris e Marrakesh também foi muito ativa.
Para os respondentes de organizações de sociedade civil (OSCs), houve de fato uma
atuação climática dessas cidades, cuja qualidade variou conforme a liderança à época (prefeito/a
ou secretário/a).
Em nenhum dos três municípios a agenda de mudanças climáticas se converteu de fato
em agenda de desenvolvimento, ou orientou o planejamento de médio e longo prazos, por
exemplo, o Plano Diretor, embora o tema seja mencionado nesses instrumentos; O representante
do Observatório do Clima (OC), avalia que a adoção da Lei de Clima em São Paulo
“Aconteceu pontualmente, de forma oportunista,
motivada por parcerias ou pela participação nas atividades do
ICLEI. Em nenhuma das três cidades o processo foi contínuo,
sistemático ou integrado a políticas de desenvolvimento de longo
prazo, ou a planejamento urbano, territorial das cidades.”

Entretanto, o PDE da gestão Haddad, contempla questões relacionadas a mudanças
climáticas, introduzidas na versão aprovada pela Câmara dos Vereadores e que foi submetida a
consulta pública em 2014. Em Belo Horizonte, tramita proposta de emenda à Lei Orgânica do
Município que permitirá incluir aspectos de gestão climática na revisão do Plano Diretor.
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Foi lembrado pela maioria dos entrevistados que, embora o Prefeito Haddad de São
Paulo tenha implementado algumas ações relacionadas a clima, “ignorou a política climática e
cancelou diversos programas da Lei, sem levar em consideração os riscos socioambientais
decorrentes das catástrofes ligadas ao clima. ” Em registro de entrevistas à mídia citadas por
Back (2016:132; 142-143; 146-147), Haddad destaca ações de mobilidade urbana não
motorizada, iluminação pública a LED e coleta seletiva, sem, contudo, mencionar a relação
com mudanças climáticas, seus benefícios para a redução de emissões de gases de efeito estufa,
ou o cumprimento de uma Lei específica que contempla esses pontos.
Nenhuma cidade apresenta uma gestão que trate as questões de mudanças climáticas de
maneira relevante ou estratégica, segundo o entrevistado do OC, “[...] as ações são pouco
efetivas, o poder público não leva a sério, a sociedade não cobra, nem a câmara de vereadores;
o tema não é prioritário, como são saúde, mobilidade, moradia”.
Na avaliação dos representantes associados à comunidade epistêmica, incluindo-se aí os
respondentes do Governo Federal e da academia, considerou-se haver uma preocupação maior
dos municípios com mitigação do que com adaptação durante esse período. Na visão de um dos
representantes, as ações de mitigação dessas cidades têm grande visibilidade, assim a avaliação
da qualidade de sua atuação reduz-se aos projetos de sucesso ou divulgados pela grande mídia,
“gerando uma versão romanceada da atuação dos referidos municípios, ou, em casos de crises
ou acidentes, uma crítica generalizada por parte dos especialistas”. Foram citadas as
experiencias de Belo Horizonte com aquecimento por energia solar, e do Rio de Janeiro e de
São Paulo no uso de biogás do aterro para gerar energia, destacando-se a escala e os resultados
dos aterros Bandeirantes e São João em SP e Gramacho e Seropédica, do Rio de Janeiro.
Todos os entrevistados relacionaram a atuação climática dessas capitais diretamente a
sua participação na CCP do ICLEI e, mais tarde, na C40.
Vinte atores relevantes foram consultados sobre a variação no nível de engajamento das
cidades em geral (e, em particular, das três capitais, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São
Paulo), no tema de mudanças climáticas, no período entre 2001 e 2016: nove representantes de
associações de municípios, quatro representantes do Governo Federal, dois da academia, um de
fundação e quatro da sociedade civil organizada. A questão não se aplica a representantes de
municipalidades.
Desses entrevistados, dezesseis responderam: dois do Governo Federal; dois da
academia; nove das associações de municípios e três das OCS. Vale mencionar que cinco
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respondentes de outros grupos fazem parte da comunidade epistêmica de mudanças do clima
no Brasil. Alguns não são formalmente vinculados à academia, mas atuam ou atuaram na
produção de conhecimento sobre cidades e mudanças climáticas. Também comentaram a
questão dois participantes de Organizações da Sociedade Civil sem atuação acadêmica.
Todos os respondentes percebem uma variação marcante de tendência positiva no
engajamento das cidades no tema de mudanças climáticas, acentuada a partir de 2015. O
período em que isso ocorreu, porém, varia na percepção de cada um. Ao citarem os casos das
três capitais, dois representantes de OSCs citam São Paulo como tendo sofrido um retrocesso
entre 2013 e 2016, descumprindo a PMMC. Foi citado por um dos representantes de RTCs que
esse engajamento oscilou de acordo com o interesse do prefeito no período. Dois representantes
de OSCs avaliaram a opção por não cumprir a PMMC e implementar apenas medidas pontuais
e paliativas como falta de visão estratégica e perda de oportunidade. Um deles destacou que
“Sem as redes ajudando a pautar o tema (ICLEI, PCS), não haveria mobilização das cidades, o
nível de participação seria muito baixo, quase nenhum. ” A falta de continuidade foi citada
como barreira importante, a despeito das condições favoráveis propiciadas – mas não
determinadas ou viabilizadas - pelo arcabouço legal brasileiro.
Diversos fatores foram citados pelos entrevistados como marcos e impulsores de
engajamento. Entre esses, a COP15 (2009) e a COP21 (2015), a Rio+20 (2012), além de
grandes eventos de cidades, como a reunião da C40 em São Paulo em 2011 e o Congresso
Mundial do ICLEI de 2012, realizado em Belo Horizonte. Outros dois representantes de uma
RTC citaram o encontro de prefeitos no Vaticano (2016) e a Encíclica Papal “Laudato Sí”, que
destaca o papel de cidades no combate às mudanças climáticas, como motivador para cidades
e as redes nacionais, até então distantes do debate sobre clima.

7. 2. 2 Implementação de políticas e medidas de mitigação

O conjunto de perguntas neste item se concentra na avaliação das ações empreendidas
pelos municípios. As respostas foram cotejadas com relatórios e notícias sobre as políticas e
medidas das capitais de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo.
Belo Horizonte teve forte atuação na implementação de medidas previstas na Lei nº
10.175/11 que institui a “Política Municipal de Mitigação dos Efeitos da Mudança Climática”,
promulgada em maio de 2011. A lei encontra-se em fase de revisão, porém, sua implementação
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continua em curso. O Comitê Municipal sobre Mudanças Climáticas e Ecoeficiência (CMMCE)
vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, é responsável por acompanhar o processo.
Foi mencionado que a lei aprovada pela Câmara de Vereadores não reflete o que foi
discutido com a sociedade e o Comitê de Clima. Um dos respondentes considera que o texto
aprovado é uma cópia da lei de São Paulo, por manobra do legislativo, portanto, justifica sua
revisão.
As medidas adotadas incluem melhorias no sistema de transporte público via BRT, o
programa de eficiência energética na administração pública via PREGE; implantação de nova
iluminação pública com tecnologia LED. A redução das emissões alcançadas, especialmente
pelo novo sistema de transporte público, porém, não havia sido aferida até abril de 2017.
Compras verdes e selo ambiental de construção sustentável, plano de mobilidade incorporando
redução de emissões e resíduos sólidos e aproveitamento energético do aterro desativado, mas
é pouco; entra na rede da Cemig como energia, mas o ganho principal é o de reduzir as emissões.
Segundo a coordenadora do CMMCE, a implementação das medidas é financiada com
orçamento da prefeitura e, por fundos internacionais para medidas que incidem sobre mudanças
climáticas, mas que não são enquadradas como tal, como Banco Mundial e outros.
Embora um dos respondentes considere que a lei de BH tenha sido um ato mais
simbólico do que um instrumento para orientar as ações de enfrentamento às mudanças
climáticas e de sustentabilidade da cidade, outro mencionou como benefício o aumento da
percepção sobre a responsabilidade individual, ampliação da discussão, mudança
comportamental em relação à coleta seletiva, “[...] sobre o que isso significa para o planeta, não
só para catadores”.
Em São Paulo, os entrevistados do governo sobre a implementação de Lei Municipal
de Mudanças Climáticas de São Paulo são decisores, responsáveis por estabelecer as agendas
ambientais do município, um vereador e uma técnica da SVMA. A escolha desses indivíduos
foi baseada na busca por compreender o papel das lideranças ambientais vis-à-vis o governo
municipal, e os impactos na gestão, seu papel de atores e identificar sua função de agência.
Incluem pessoas que ocuparam diversos cargos em posição de decisão, como a secretária de
estado de meio ambiente de São Paulo (SMA -1998), secretária municipal de meio ambiente
(2001-2002) e assessora da casa civil da PMSP (2005-2009); o então Secretário Municipal do
Meio Ambiente que foi deputado federal e secretário municipal da saúde (2005-2012), o então
vereador( - 2016) e secretário nomeado em janeiro de 2017, e uma técnica da SVMA, que
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participa como funcionária concursada das gestões municipais analisadas aqui, desde 2001,
acompanhando a agenda de mudança climática de São Paulo desde 2003.
As avaliações convergem para a conclusão de que houve um grande impulso das ações
devido à iniciativa das lideranças engajadas, que culminaram na Lei da Política Municipal de
Mudanças Climáticas de São Paulo (PMMC), em junho de 2009.Nos três anos que se seguiram,
esses atores consideram que, a partir da Lei, houve avanços nas ações climáticas, que passaram
a ser mais integradas. A lei incidiu sobre a proteção dos mananciais e a política de uso do solo
e habitação, por exemplo. A PMSP realizou remoções de assentamentos ilegais com o protocolo
da ONU para remoção. Em 2011 foram zeradas as mortes em deslizamentos pela primeira vez.
Foram feitos investimentos em inovação de tecnologia de combustível – ônibus com etanol,
eletricidade e D20, incentivo econômico a indústria de trólei bus e de gestão de resíduos sólidos.
A PMSP implementou uma frota de 10% de ônibus limpos. Deram continuidade à conversão
dos aterros para capturar metano e gerar energia, resultando em reduções de 10% das emissões
e uma receita de 70 milhões de reais aplicados em saneamento, urbanização de favelas e
construção de parques. Um gestor municipal em posição de autoridade na época avalia que o
tema de adaptação, porém, teve pouco destaque, assim como o de biodiversidade.
Na gestão seguinte, a prefeitura reverteu todas as medidas ambientais do transporte
público e de melhoria da qualidade do ar, como a inspeção veicular e o uso de combustíveis
limpos. A contribuição foi no tema de bicicleta, que resultou em uma mudança de paradigma
na Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e na PMSP.
Segundo os atores municipais de São Paulo, a meta de redução de 30% das emissões,
com a linha de base de 2005, até 2012 (portanto, em três anos) foi estabelecida de forma
arbitrária, contando que essas reduções pudessem ser obtidas com as medidas de melhoria da
frota de ônibus e a captura de metano dos aterros, para gerar energia. Ninguém contestou a meta
e o texto original foi mantido, incluindo a meta de 30%, que de fato se provou irrealista.
Alguns fatores contribuíram para que essa meta não fosse cumprida no prazo
determinado pela Lei:
•

As reduções mais importantes necessárias ao atingimento da meta, do setor de

transporte motorizado individual, não dependiam apenas de ação local. Decisões sobre
qualidade de motores e combustíveis está fora da jurisdição municipal.
•

O Governo Federal estimulou naquele período a posse e o uso de veículos

motorizados individuais e o uso de combustível fóssil, concedendo incentivos fiscais às
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montadoras, subsidiando o custo do petróleo e facilitando o financiamento para os
consumidores. O resultado foi que aumentaram as frotas urbanas, sem melhorar a qualidade do
combustível e a tecnologia dos motores.
•

A maior redução de emissões foi obtida com a captura de metano dos aterros

sanitários. Entretanto, a redução não foi contabilizada para a meta da PMSP, uma vez que
venderam os créditos, titularidade foi anulada.
Ainda não é possível avaliar a contribuição dessas medidas para a pegada de carbono
da cidade. A técnica da SVMA pondera “[...] ainda não foi feita a conta, mas pode ser que tenha
havido reduções. O Plano de mobilidade da cidade feito pelo IEMA tem capítulo sobre fontes
de inventários bottom up, mas não tem memória de cálculo. ”
No seu depoimento, a técnica revela ainda que houve uma diminuição dos índices de
poluição local no período; comenta, porém, que o inventário de emissões de transporte atribuiu
essa diminuição à redução da circulação de veículos de passeio, devido à inclusão do desgaste
de pneus como fonte. Segundo ela, esse elemento forneceu argumentos à prefeitura para não
trocar o combustível dos ônibus.
As áreas de habitação, transporte e infraestrutura foram as mais difíceis de engajar,
porque não tinham familiaridade com os conceitos e temiam que a imposição das metas
impossibilitasse os departamentos de cumprir suas metas setoriais.
A Lei é fundamental como guarda-chuva institucional para impulsionar as ações. A Lei
de clima contém aspectos programáticos, o que não é da cultura da administração municipal.
Seu principal impacto, na avaliação de uma representante da PMSP, foi dar impulso à mudança
cultural na administração pública. A descontinuidade da política na gestão Haddad, porém,
reverteu esse ganho. Essa técnica conclui que “A SVMA não se estruturou para ir além de suas
atribuições básicas, como cuidar de parques; abriu mão de atuar na orientação de políticas
públicas. Isso demanda mudança cultural ampla na PMSP como um todo”.
O Rio de Janeiro é a cidade com mais tempo de engajamento em mitigação das
mudanças climáticas. Aderiu à campanha internacional do ICLEI, a CCP já em 1998 e realizou
o primeiro inventário de emissões de GEE. A Lei do Rio foi aprovada em 2011, com metas
quantitativas de reduções escalonadas até 2020. Além da Lei de clima, a cidade dispõe de
políticas setoriais, de uso e planejamento do solo, de transporte e mobilidade e de habitação que
contemplam o tema de clima em suas disposições. Em março de 2016, a cidade lançou sua
declaração e compromisso com a sustentabilidade para os próximos 50 anos, por meio do
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documento “O Rio do Amanhã: Visão Rio 500 e Planejamento Estratégico 2017-2020”, no qual
apresenta sua aspiração de se tornar zero carbono líquido até 2065 (PCRJ, 2016).
Suas ações incluíram a implantação do sistema de BRT, cujas reduções de emissões, até
2016, não haviam atendido as expectativas. O aterro de Gramacho passou a gerar energia a
partir da captura de biogás, mas os resultados tampouco apareceram no levantamento de 2016.
A prefeitura do Rio de Janeiro (PCRJ) avalia que houve ainda uma série de benefícios de longo
prazo, como o de estabelecer uma cultura favorável à governança local de mudanças climáticas.
A PCRJ criou o escritório de baixo carbono no âmbito da administração municipal, que deverá
garantir a continuidade das ações de implementação da política. Ademais, outros co-benefícios
de ter a política como eixo estratégico de gestão ambiental urbana incluem a promoção da
cultura de sustentabilidade; o engajamento dos cidadãos na gestão de resíduos sólidos por meio
da coleta seletiva e campanhas educacionais, a aceitação dessas medidas de proteção ambiental
pela população e sua percepção como benefício; a expansão do programa de bicicletas e a
replicação por outras prefeituras de várias dessas medidas.
No caso de Salvador, a prefeitura por meio da Secretaria de Cidade Sustentável
(SECIS) desde 2013 realiza diversas ações de impacto sobre as emissões de GEE da cidade. O
entrevistado destaca o estabelecimento de instrumentos de planejamento da cidade que
reconhecem as mudanças climáticas como um efeito da ação humana. Esses incluem:
7.

O novo plano diretor PDDU e a Lei de Ocupação e uso do solo LOUOS;

8.

A Política Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável;

9.

O Plano Diretor de Arborização Urbana;

10.

O Plano Municipal de Gerenciamento Costeiro;

11.

Delimitação das Bacias Hidrográficas e de Drenagem;

12.

Inventário de Emissões dos Gases de Efeito Estufa de Salvador.

O representante da cidade cita ações de mitigação em curso, no início de 2017:
•

Mudança da motorização da frota de ônibus para Euro V;

•

Plantio de 50 mil árvores;

•

Criação de 19 milhões de m² de novas áreas protegidas pelo PDDU;

•

Criação do IPTU Verde (Eleito, pelo C40, em 2015 uma das 100 iniciativas

urbanas inovadores para combater as mudanças Climáticas em âmbito global);
•

Outorga Verde (instrumento inovador que complementará o IPTU Verde);
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•

Implantação da coleta seletiva de resíduos sólidos que beneficia mais de 100

catadores, em fase de expansão;
•

Programa “Salvador Vai de Bike”, que incentiva a mobilidade ativa e ampliou a

rede de 16 km de ciclovias/ciclofaixas e ciclo rotas para mais de 140km.
A cidade também implementa ações de adaptação e desenvolve seu plano de Resiliência,
em conformidade com sua participação na rede 100RC.
Salvador participou ativamente da criação e fortalecimento do Fórum de Secretários de
Meio Ambiente das Capitais Brasileiras, mais o Distrito Federal, o CB27 em 2013 e assumiu
sua presidência em março de 2017, para um mandato de dois anos.

7. 2. 3 Compromissos, transparência e continuidade

Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo são as metrópoles pioneiras no Brasil em
desenvolver inventários de emissões de gases de efeito estufa (GEE) e se engajar sistemática e
continuadamente em uma agenda climática. Salvador completou seu primeiro inventário de
GEE em 2014. As quatro aderiram ao Compacto de Prefeitos (Compact of Mayors - CoM), a
plataforma de governos locais que se comprometem a cumprir metas e atuar pela proteção
climática, por meio de políticas e medidas, registradas nas plataformas carbonn Climate
Registry (cCR) e CDPCities. A adesão a essas plataformas, embora voluntária, é uma maneira
de assumir compromissos com os pares e a comunidade internacional, reportar os resultados e
engajar as autoridades de gestões diferentes para garantir continuidade das ações.
Belo Horizonte é vanguarda em política climática, o Comitê Municipal sobre Mudanças
Climáticas e Ecoeficiência (CMME) foi estabelecido em 2006. A partir de 2010, a questão
climática ganhou mais relevância, a lei foi aprovada, determinando a adoção de metas de
reduções de GEE em seu planejamento estratégico. A meta de redução de 20% dos gases de
efeito estufa/GEE foi adotada em 2016, no Planejamento Estratégico de Belo Horizonte 2030,
na Área de Resultado Cidade Sustentável. Trata-se de uma meta de redução de emissões per
capita, com ano base 2007, de 1,32tCO2 ano para 1,05tCO2 até 2030. Belo Horizonte é
signatária do Compacto de Prefeitos/Covenant of Mayors. Suas ações de mitigação e adaptação
estão registradas na plataforma carbonn Climate Registry (cCR), na plataforma CDP para os
anos de 2013, 2014, 2015 e 2016 e na plataforma NAZCA, de atores não-estatais da UNFCCC.
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A continuidade de sua política é garantida pelo CMMCE, criado como um órgão
colegiado e consultivo para apoiar a implementação da política municipal de enfrentamento às
mudanças climáticas, atuando na articulação das políticas públicas e da iniciativa privada.
São Paulo tem dois inventários: o primeiro feito pela COPPE-UFRJ em 2003 com ano
base de 1994, publicado em 2005. O segundo feito em 2012 pela parceria INSTITUTO EKOS
BRASIL & GEOKLOCK CONSULTORIA E ENGENHARIA AMBIENTAL, abrange o
período entre 2003 e 2009, revisou os dados e metodologia do primeiro e atualizou os resultados
até 2011. De acordo com o artigo 5º da Lei 14.933/09, a meta de redução de emissões de GEE
de São Paulo é de 30 por cento até 2012, com ano base de 2003. Segundo o ex-secretário de
meio ambiente, Eduardo Jorge Alves Sobrinho, a meta foi estabelecida de forma arbitrária. Na
época, ninguém contestou e o texto original do PL encaminhado pelo Executivo à Câmara de
Vereadores foi mantido, incluindo a meta de 30%, que era irrealista. Não foi cumprida no
primeiro período, e seria preciso fazer novo inventário para verificar e rever a meta.
A continuidade foi uma das preocupações do secretário quando assumiu a SVMA, em
2005. Muitas ações da PMSP já sendo implementadas antes da gestão Serra/Kassab, eram
compatíveis com a política de clima. No período de 2005 a 2012, a PMSP deu continuidade às
ações da gestão anterior, por exemplo, na conversão dos aterros para capturar metano e gerar
energia. A medida reduziu 10% das emissões (ver as reduções de resíduos sólidos em SP e a
obtenção dos CRE) A receita obtida, de R$70 milhões, foi aplicada em saneamento,
urbanização de favelas e parques. Mas, como a prefeitura era parceira e os executores do projeto
venderam os créditos, a PMSP não teve direito à titularidade. Com os recursos do MDL foram
feitos investimentos em inovação de tecnologia de combustível – ônibus com etanol,
eletricidade e D20, incentivo econômico a indústria de tróleibus e de lixo, com captura de
metano e aproveitamento de energia. Houve um processo para envolver o conjunto das
secretarias até 2012, com a preocupação de consolidar a lei e garantir sua continuidade, uma
preocupação do secretário desde o início.
A nova gestão que assumiu a PMSP em 2013 não deu continuidade às parcerias com
RTCs de clima e reverteu praticamente todas as iniciativas relacionadas a qualidade do ar e
clima do transporte público, como a Inspeção Veicular e a Ecofrota, por exemplo. O tema de
adaptação teve pouco destaque, assim como biodiversidade urbana. Entretanto, a iniciativa de
criar ciclofaixas e incentivar o uso de bicicletas foi mantida e ampliada, contribuindo para uma
mudança de paradigma na CET e na própria PMSP; a execução de medidas setoriais que
impactaram o clima foi considerada positiva, ainda que não expressa como tal.
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Entre 2013 e 2016, quando começaram as iniciativas de reporte, São Paulo não
participava mais de fato das redes de clima. Como ainda era membro da rede da C40 por
“default”, porém, apresentou o relatório à C40, de modo a poder receber em 2015 o prêmio
Desafio das Cidades da Bloomberg Philantropies, para ideias inovadoras de gestão municipal;
a iniciativa requer que a candidata esteja em dia com os compromissos junto à C40. São Paulo
participa da CDP. Segundo o secretário do meio ambiente Gilberto Natalini que assumiu em
janeiro de 2017, “é preciso retomar o protagonismo de São Paulo na área climática.” Em abril
de 2017, durante evento do CB27 em Brasília, o secretário declarou que adotaria o tema como
eixo estratégico da área ambiental em sua gestão. Porém, no período de revisão desta Tese, o
Secretário Natalini foi exonerado, sendo substituído por um acadêmico com experiência em
meio ambiente e profissional do setor privado, Fernando Von Zuben, em agosto de 2017.
A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a fazer um inventário de
emissões de GEE baseado em metodologia do IPCC, em 1998. Desenvolveu o segundo
inventário em 2009 e o terceiro em 2015, atualizando dados e metodologia para o período até
2012. Todos os inventários foram feitos pela COPPE-UFRJ, sendo que o terceiro utilizou a
metodologia desenvolvida pela parceria C40-ICLEI-WRI para inventários na escala
subnacional, o Global Protocol for Community-Scale Greenhouse Gas Emission Inventories
(GPC).
O Rio adotou metas escalonadas para 2012, 2016 e 2020 em relação ao ano de 2005, na
Lei que estabelece a Política Municipal sobre Mudança do Clima e Desenvolvimento
Sustentável, de janeiro de 2011: Oito por cento até 2012; dezesseis por cento até 2016 e vinte
por cento até 2020. As metas implicam alcançar reduções equivalentes a 0,93milhões de
toneladas de CO2e em 2012, 1,86 milhões de toneladas em 2016 e 2,32 milhões de toneladas
até 2020 (C40, Siemens, 2015). Seus compromissos de redução de GEE monitoráveis e
verificáveis, estão reportados em plataformas públicas, a exemplo da NAZCA 72. Segundo o
representante da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) que coordenou as atividades da
C40 junto ao gabinete do prefeito nesse período, “A gestão já vinha evoluindo ao longo da
história do Rio e perpassou várias gestões, desde o César Maia [...]. Deve continuar nessa
gestão”.

A Non state Actors Zone for Climate Action – NAZCA, estabelecida pelo secretariado da Convenção do Clima, é uma
plataforma de registro que congrega as ações voluntárias de atores não-estatais representativos, como governos subnacionais e
empresas. Suas mais de 11.000 iniciativas estão disponíveis para consulta em <http://climateaction.unfccc.int/cities>.
72
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Em março de 2016, a PCRJ lançou o Planejamento Estratégico 2017-2020,
desenvolvido de forma integrada e com participação pública por meio de um site específico. As
ações previstas para o período estão organizadas em 6 temas:
•

Tema 1 - Alto Valor Humano: Equidade de Oportunidades e Cidadania;

•

Tema 2 - Rio de Janeiro: Fonte de Bem-estar, Qualidade de Vida e Dignidade;

•

Tema 3 - Cidade Verde, Sustentável e Resiliente;

•

Tema 4 - Território Conectado, Integrado e Democrático;

•

Tema 5 - Cidade Competitiva, Inovadora e de Oportunidades;

•

Tema 6 - Governança e Reinvenção Sustentável da Máquina Pública.

As ações de mitigação e adaptação perpassam os diversos temas, mas estão concentradas
no Tema 3: Cidade Verde, Sustentável e Resiliente.
A cidade de Salvador passou a buscar projeção internacional por meio de suas
secretarias envolvidas em questões além de culturais ou turísticas, atribuição da assessoria de
relações internacionais da prefeitura e, de um colegiado estabelecido em 2004 para promover
cooperação internacional, vinculado à Secretaria Municipal do Desenvolvimento, Turismo e
Cultura – SEDES (SEDES, 2004). A Secretaria de Cidade Sustentável e Inovação – SECIS e a
Secretaria de Mobilidade - SEMOB atuaram em parcerias importantes relacionadas a mudanças
climáticas, com o ICLEI, a C40 e o WRI Cidades (anteriormente, EMBARQ Brasil).
Salvador publicou seu primeiro inventário em 2015, com ano base de 2013, no âmbito
de um projeto com o WRI Brasil, financiado pelo Overseas Development Fund (ODF) do
governo Britânico. Como no caso das outras metrópoles, a principal e maior fonte de emissões
de GEE é o setor de transporte, somando 2.729.700 tonCO2e, correspondendo a 74% do total.
Dessas, 74% originam-se o transporte terrestre, 24% na aviação e 2% no hidroviário. Apenas
8% das emissões são provenientes do setor de resíduos sólidos. Desde o início da gestão em
2013, Salvador implementou diversas medidas relacionadas à proteção do clima, além de passar
a integrar as principais RTCs atuando no país. Por meio do site e de redes sociais, a prefeitura
de Salvador tem dado ampla divulgação a sua atuação climática.
Em relação a transparência, as RTCs estão estruturadas para orientar as cidades na
elaboração dos relatórios para as plataformas de reporte dos compromissos e ações climáticas.
Em alguns casos, a adesão faz parte da contrapartida das cidades para fazer parte dos projetos,
que envolvem capacitação, trocas de experiências entre pares e suporte para a participação em
eventos internacionais. A C40 e o ICLEI no Brasil, em parceria com a CDP, conduziram o
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processo de captação de signatários ao CoM, no qual as cidades se comprometem a empreender
ações e reporta-las nas plataformas oficiais. O ICLEI verifica se os inventários no âmbito do
CoM estão conformes com metodologia GPC, para serem reportados corretamente nas
plataformas. Entretanto, os representantes do ICLEI no Brasil comentam que as informações
são obtidas apenas mediante cobrança. O ICLEI monitora, mas é um esforço, pois os governos
não são proativos. Precisam de orientação, de feedback para completar os reportes, que
costumam ser fracos. A iniciativa de premiação e reconhecimento impulsiona a prática de
reportar. As cidades realizam ações de mitigação, mas muitas vezes não as associam à pauta de
mudanças climáticas. Medidas como ciclovias ou corredores de ônibus, por exemplo, são
divulgadas na mídia, mas sem vinculação com clima. Um representante de RTC comenta:
“Comunicação em gestão pública é um esforço. Não existe a cultura de comunicar esse tipo de
açao ainda, mas está melhorando. Daí a importância dos movimentos e plataformas”.
Já as associações brasileiras congregam municípios de vários portes, participam de
projetos de cooperação descentralizada em outros temas e não têm a atribuição de monitorar as
ações de seus membros. Estes contribuem voluntariamente com informações sobre suas
iniciativas ambientais, de modo geral, para destacar boas práticas e dar visibilidade às suas
gestões municipais.

A CNM, por exemplo, mantém uma iniciativa relacionada a

vulnerabilidade clima, o Observatório dos Desastres. Entretanto, em sua narrativa, a CNM não
faz essa associação. AFNP, assim como a ANAMMA, têm trabalhado em parceria com as RTCs
em ampliar o debate sobre mudanças climáticas e ações locais relacionadas, como gestão de
resíduos sólidos, mobilidade e combate ao desmatamento.
As OSCs ouvidas não monitoram ou recebem informações sistematizadas sobre ações
climáticas das cidades, com exceção da CDP, que mantém uma plataforma onde os
participantes preenchem um relatório. Entretanto, as informações são autodeclaradas e não são
verificadas pelo programa CDPCities, apenas disponibilizadas para consulta por outras cidades
parcerias. A Rede Nossa São Paulo tem uma atuação mais próxima das prefeituras, pois
desenvolveu um sistema de indicadores adequados à realidade brasileira para o Programa
Cidades Sustentáveis (PCS). Sua campanha para obter compromisso das prefeituras de cumprir
metas de gestão tem a adesão de mais de quarenta cidades brasileiras. Ao longo do mandato, o
PCS monitora o cumprimento de metas de gestão estabelecidas pelos próprios prefeitos no
início da gestão, compatíveis com as promessas de campanha. Para seu representante “a lei de
acesso à informação foi muito positiva, pois as cidades são obrigadas a organizar essas
informações de modo a disponibilizá-las aos cidadãos. Essas informações também servem para
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apoiar a elaboração de projetos, pois as cidades têm que apresentar projetos com indicadores
para obter recursos. [As cidades] que participam do programa de metas prestam contas
publicamente”. Mas ressalta “A transparência depende também de pressão popular e da
demanda da sociedade. Não é espontâneo. O poder público prefere apresentar só os dados
positivos”.

7. 2. 4 Síntese analítica: Bloco A – agenda de mudanças climáticas de cidades

A – Temas prioritários, interesse e engajamento

Temas prioritários
Os tópicos dos temas de mitigação e adaptação escolhidos como opções nas perguntas
estimuladas, para efeito de atribuição de peso e prioridade na agenda, são os principais aspectos
que afetam a gestão das cidades, de modo geral, por seu impactos e custos socioambientais e
econômicos. Alguns aspectos são relacionados às características de território e clima, outros
relacionados a questões gerenciais. As respostas a esses problemas são da competência do
município, mas têm jurisdição compartilhada em alguns casos.
Na mitigação das mudanças climáticas em cidades, o tema avaliado como o mais
importante para todos os entrevistados foi o de resíduos sólidos, seguido de água e saneamento.
Transporte rodoviário, o setor que é o principal emissor de gases de efeito estufa, foi avaliado
como muito importante pela maioria dos entrevistados, priorizado pela maioria dos
representantes de municípios (exceto um) e, por representantes do Governo Federal e das
organizações de sociedade civil.
O ponto de vista local, portanto, tende a associar mudanças climáticas com os aspectos
sociais da sustentabilidade urbana, na medida em que prioriza resíduos sólidos, saneamento e
abastecimento de água. Transporte rodoviário, entendido em sua relação com mobilidade
urbana, também foi priorizado por todos, menos um dos gestores municipais. A governança da
mobilidade urbana perpassa todos os níveis da administração pública e seus impactos são
sentidos por todos os cidadãos.
Em adaptação, os representantes de municípios, avaliam como muito importantes os
problemas de gestão urbana que afetam diretamente os cidadãos: enchentes, alagamentos e
deslizamentos. O foco de sua preocupação com mudanças climáticas é de natureza gerencial,
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priorizando os impactos imediatos, em questões relacionadas diretamente à competência do
município.
Já os atores do Governo Federal, da academia e de organizações da sociedade civil, cuja
atuação não incide diretamente sobre gestão urbana e qualidade de vida, têm uma visão mais
focada nas fontes de emissões de GEE, priorizando temas relacionados à energia, como energias
renováveis, eficiência energética e transporte rodoviário.
Entre outros temas de mitigação que não constavam da lista, foram mencionados: por 5
entrevistados, o tema de áreas verdes ou florestas; por 3 pessoas o de transporte público e, o de
financiamento, por 2 pessoas. Foram citados ainda gestão de risco, economia verde e consumo.
No tema de adaptação, foram citados biodiversidade, moradia, queimadas e desmatamentos e,
parques e arborização urbana.
Aspectos econômicos e financeiros da mitigação não foram citados pelos representantes
de municipalidades, tendo sido mencionados apenas pelos representantes das associações de
municípios. Em adaptação, houve poucas respostas de outros temas, tendo despontado uma
preocupação difusa em relação a biodiversidade, desmatamento e áreas verdes. Houve uma
menção à questão de moradia, denotando, novamente, a preocupação com aspectos sociais.
O resultado demonstra uma convergência para o tema de resíduos sólidos como o mais
importante para as cidades brasileiras, assim como transporte rodoviário urbano, e água e
saneamento. Reflete os resultados do inventário de emissões de gases de efeito estufa das
metrópoles brasileiras e, daquelas cidades que realizaram inventários e ações climáticas na
consideração dos temas, mas não em sua priorização do ponto de vista de redução de emissões.
Na estimativa do SEEG para as emissões nacionais em 2015, por exemplo, as emissões de
resíduos sólidos corresponderam a 3% do total. Essas cidades investem na coleta, no tratamento
e disposição adequada dos resíduos sólidos urbanos, porém, não é a realidade da maioria das
cidades brasileiras.
Em uma análise de abordagem construtivista, o resultado da enquete demonstra que,
embora o foco principal das prefeituras brasileiras não seja a atuação paradiplomática, verificase que as percepções dos municípios vão além da visão pragmática de orientação realista,
refletindo conhecimento sobre as implicações de ações locais em um contexto global
(FINNEMORE e SIKKINK, 2001; JOHNSON, SCHROEDER e TOLY, 2016; OLSON, 1971).
A priorização de respostas, porém, baseada em uma visão de curto prazo, que demanda
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respostas imediatas, é coerente com os prazos da administração municipal e as preocupações
dos cidadãos leigos.
Também os atores relevantes de outros setores entendem a participação das cidades na
governança global do clima como limitada e subordinada ao Governo Federal. As ações de
municípios são relevantes como implementadoras de políticas pontuais, sem impacto na
mitigação de escala nacional, cujo principal foco no Brasil é a questão de desmatamento. Pouca
ou nenhuma importância foi dada ao tema de compras públicas, o que denota um
distanciamento da narrativa mais recente das RTCs das quais essas cidades participam (ICLEI,
2003; BIDERMAN et al, 2006). Este é um ponto a ser destacado, para avaliar a definição das
agendas climáticas das cidades que participam das RTCs. Consumo e compras públicas é um
tema mais presente na pauta de países desenvolvidos, particularmente da Europa, embora não
domine o debate sobre as respostas às causas das mudanças climáticas (AAL e HILLE, 2010).
Algumas cidades brasileiras já estiveram engajadas em programas de compras públicas
sustentáveis (ICLEI, 2009, 2017), mas não é possível determinar o impacto dessas medidas,
pois algumas iniciativas se limitaram a estabelecer marcos regulatórios que sequer são
implementados. Compradores institucionais, como administrações públicas têm grande
impacto pela escala das compras e podem direcionar tendências de mercado, inclusive com
critérios de redução de emissões de GEE. Um levantamento do Greenpeace de 2005, por
exemplo, identificou que 27% da madeira de desmatamento ilegal são consumidos em grandes
cidades do Sudeste do país. Estudo realizado pelo Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Escola de Administração de Empresas Getúlio Vargas de São Paulo (GVCes indica que São
Paulo responde por 17% de todo o consumo, dos quais a maior parte em obras públicas e cidades
(ADEODATO et al, 2011:103, 118-119). Não se leva suficientemente em consideração a
relação entre consumo de madeira e desmatamento. Outra relação importante a ser verificada é
o consumo de carne bovina em grandes cidades, devido à responsabilidade da agropecuária pelo
desmatamento nas regiões do Cerrado e da Amazônia. Embora as emissões do consumo de
energia baseadas em fontes fósseis representassem 24% do inventário nacional em 2015, tendo
crescido de 8% em 2004, o setor continua sendo o que mais aumentou as emissões,
principalmente de transporte rodoviário (SEEG, 2016). Essas são algumas considerações a
respeito de como a atuação em cidades brasileiras, que concentram mais de 80% da população,
podem ter impacto sobre a mitigação de emissões de GEE no Brasil.
A metodologia de quantificação de GEE desenvolvida pela parceria C40, ICLEI e WRI,
que leva em consideração esse aspecto, passou a ser adotada como referência dos inventários
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subnacionais a partir de 2014. É de se esperar que esse tema ganhe mais espaço na agenda das
grandes cidades no início do cumprimento do Acordo de Paris, em 2020.
Grau de interesse
Foi pedido a treze representantes de dez organizações: oito associações de municípios,
uma fundação e quatro organizações da sociedade civil, que têm contato direto com cidades,
que avaliassem o interesse das cidades brasileiras no tema de mudanças climáticas. Todos os
entrevistados fazem parte, direta ou indiretamente, da governança multinível de mudanças
climáticas no Brasil, têm familiaridade com o assunto e interagem nessa arena. Das catorze
pessoas consultadas, oito responderam à questão específica. Daqueles que não responderam
diretamente com avaliação de acordo com o enunciado (atribuir valor ao grau de interesse, de
muito alto a nenhum), foi possível obter uma opinião ao longo da entrevista. Entretanto, suas
considerações não estão ponderadas nesta síntese.
Segundo três representantes das redes transnacionais, o interesse é muito alto. Para um
representante de rede transnacional e um de rede nacional, o interesse, é alto. Para dois
representantes de redes nacionais e de uma organização de sociedade civil brasileira, o interesse
é neutro. Observa-se uma tendência positiva de interesse pelo tema de mudanças climáticas por
parte das cidades brasileiras representadas, ainda que durante as entrevistas os respondentes
comentassem que o interesse maior de seus associados e parceiros dos municípios seria indireto,
por questões relacionadas a clima com impacto na gestão urbana, mais do que em mudanças
climáticas globais.
A amostra de associações de municípios inclui as duas principais redes transnacionais
atuando no Brasil no tema de mudanças climáticas: a C40 e o ICLEI, cujos associados são em
sua maioria capitais e cidades grandes. Embora suas agendas sejam mais abrangentes, incluindo
temas relacionados à gestão urbana para sustentabilidade, as ações prioritárias e com mais
visibilidade são aquelas relacionadas a clima.
As quatro redes brasileiras consultadas são as principais associações de municípios em
território nacional. O conjunto de seus associados é heterogêneo: a Confederação Nacional de
Municípios (CNM) inclui membros de cidades pequenas, médias e grandes. A Frente Nacional
dos Prefeitos (FNP) congrega os prefeitos de capitais e das cidades maiores. As agendas de
ambas as associações são mais amplas, focadas principalmente em administração pública em
geral, atividades políticas e relações federativas. A ANAMMA é a associação de secretários de
meio ambiente que tem alcance nacional e abrange cidades de todas as escalas, embora os
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membros mais atuantes sejam aqueles de cidades maiores. Sua agenda concentra-se em temas
ambientais, como gestão ambiental, aspectos legais e licenciamento. Já o fórum de secretários
de meio ambiente das capitais brasileiras e do Distrito Federal, o CB27 é uma rede com foco
específico em mudanças climáticas, mas relacionando o tema a uma agenda de sustentabilidade
urbana. As maiores cidades, inclusive as cidades do estudo de caso neste trabalho, são membros
em mais de uma dessas associações.
As quatro organizações da sociedade civil contatadas atuam diretamente com
representantes de cidades, desenvolvendo projetos, programas e atividades relacionados a
mudanças climáticas em si, ou a temas com impactos sobre clima. Dessas, duas são
internacionais, com representação local legalmente estabelecida: a CDPCities e a WRI Brasil.
Um dos entrevistados pertence ao Observatório do Clima (OS), uma rede das principais
organizações brasileiras que atuam no tema de mudanças climáticas. A quarta organização
pertence a uma rede de alcance nacional que vem se expandindo para a América Latina e atua
como movimento pela qualidade de vida urbana, a Rede Nossa São Paulo e seu Programa
Cidades Sustentáveis (PCS).
Engajamento
Assim como em outros países, a agenda de atores municipais se desenvolve
impulsionada por agentes transnacionais atuando de forma voluntária, autodeclarada e
experimental, independentemente da institucionalidade de um regime de mudanças climáticas
(BULKELEY et al, 2015:150-153).
A análise mais crítica de especialistas fora do governo local concentra-se na falta de
visão estratégica das lideranças municipais em geral, resultando em prejuízo para a
continuidade das ações. Essa avaliação não se limita às políticas municipais sobre mudanças
climáticas, porém, em se tratando de uma agenda de longo prazo, com transversalidade e
priorização da integração entre setores da administração pública, poderia nortear uma agenda
de sustentabilidade urbana dinâmica e inovadora, com uma visão de futuro, ao invés de se
concentrar na repetição de arranjos anacrônicos de gestão pública.
Perde-se, portanto, a oportunidade de usar as leis de clima da cidade como eixo para a
implementação de políticas e medidas que contribuam para melhorar a gestão urbana e a
qualidade de vida dos cidadãos.
Embora as experiências de sucesso mencionadas sejam reconhecidamente positivas, não
garantem sua replicação, consolidação ou continuidade no longo prazo, tampouco sua
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integração a outras políticas locais, por exemplo de energia e de saneamento. Além dos
depoimentos, o fato pode ser verificado ao se analisar as ações das cidades em tela ao longo do
tempo.
Do ponto de vista do representante do ICLEI internacional, porém, a avaliação das
atividades transnacionais (de representação e articulação política na comunidade climática
global) pelas lideranças municipais brasileiras foi crescente e bastante positiva a partir de 2012.
O Congresso Mundial do ICLEI em Belo Horizonte consolidou a parceria com a capital
mineira, cujo prefeito se engajou pessoalmente na agenda climática e promoveu a aproximação
com a Frente Nacional dos Prefeitos, da qual foi presidente entre 2012 e 2016.
A questão sobre o progresso do engajamento de governos locais brasileiros em ação
climática foi respondida pelos outros atores relevantes, os representantes das municipalidades
não responderam esta questão. Segundo os entrevistados, o aumento do engajamento de cidades
brasileiras no tema de mudanças climáticas, sobretudo a partir de 2005, é perceptível. Essa
avaliação está em linha com levantamento realizado com 100 cidades do mundo, sobre
experimentação climática urbana, realizada por Castan-Broto e Bulkeley (2013). O estudo
enfoca principalmente cidades em economias mais desenvolvidas, em geral pioneiras na ação
climática e orientadas sobretudo para mitigação, mas inclui as cidades brasileiras de Belo
Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. O resultado desse estudo é um
banco de dados, disponível online73. A conclusão dessas autoras, consideradas as limitações da
pesquisa, é que a experimentação climática urbana ocorre em cidades do mundo todo, lideradas
pelas autoridades locais e em parceria com outros atores relevantes, sendo a participação em
redes transnacionais um fator comum à maioria das cidades analisadas.
Com base nos depoimentos e, observado na experiência da autora como executiva de
rede transnacional no Brasil (2002-2011), o interesse e engajamento foram crescentes já a partir
de 2003, mas aumentaram a partir de 2005 e, de forma mais acentuada a partir da COP21 em
Paris, quando as posições dos Estados-nação convergiram para a adoção do Acordo de Paris.
Nesse período, a mobilização de atores não-estatais e de governos subnacionais acelerou-se,
em linha com o movimento dos Estados, em seguida à COP20, em Lima, em 2014, para se
chegar em 2015 a um acordo vinculante a substituir o Protocolo de Quioto, a partir de 2020.
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Entretanto, o engajamento de cidades brasileiras foi impulsionado também por fatores
além de sua participação nas redes transnacionais: esses incluem a exposição à agenda
internacional, os eventos de grande visibilidade que destacaram as mudanças climáticas e o
papel das cidades, a posição de grandes líderes mundiais em apoio à ação climática, a disposição
positiva do Governo Federal para interagir com cidades em ações de diplomacia federativa,
como forma de fortalecer a posição do Brasil nas negociações internacionais, entre outros.
A observação de atores externos às municipalidades corrobora os depoimentos dos
representantes de municípios, os quais se engajaram na agenda climática por meio da adesão a
redes e programas de ação transnacional, financiadas por organizações internacionais de países
desenvolvidos, com compromissos mandatórios de redução por meio da mitigação das
mudanças climáticas. O papel das organizações internacionais na governança global como
orquestradores (ABBOTT et al, 2015) fica evidente ao se analisar a cadeia de eventos que
conduziu à participação dessas cidades e redes na GMN global do clima. Ademais, corrobora a
teoria de que o regime internacional de mudanças climáticas é na verdade um complexo
transnacional de regimes no qual as interações entre atores além dos estatais se desenvolvem
em múltiplas escalas, setores e níveis (ABOTT, 2011; KEOHANE e VICTOR, 2010).

B – Implementação de políticas e medidas de mitigação
As cidades brasileiras mais citadas pelos outros atores como parceiras ou beneficiárias
de projetos e atividades de redes ligados a clima são as capitais Belo Horizonte, Curitiba,
Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Algumas dessas participam
simultaneamente de vários projetos e atividades de RTCs e organizações diferentes. A iniciativa
que mais catalisou a atuação climática de cidades brasileiras foi a campanha do ICLEI, Cidades
pela Proteção do Clima (CCP), descrita no Capítulo 4 desta Tese.
As iniciativas de governos locais no Brasil que se seguiram, diretamente relacionadas
às mudanças climáticas, incluem sub-redes e projetos temáticos das redes internacionais C40
(2005), ICLEI e 100 Resilient Cities (100RC, 2016), além da rede brasileira do CB27 e
programas como a Hora do Planeta do WWF, o Programa Cidades Sustentáveis (PCS) e o
CDPCities. Outros projetos atuam em rede e abordam temas como energias renováveis
(Cidades Solares), mas não têm continuidade para além do financiamento do projeto.
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo já possuem lei municipal de política de
mudanças climáticas, e, no momento desta pesquisa, Salvador estava encaminhando um
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processo administrativo para desenvolver sua lei de clima. O CB27 tem incentivado as capitais
a realizarem inventários de emissões de GEE e planos de ação climática, que podem ou não ser
parte de uma política própria de clima (CERQUEIRA e CAETANO, 2016).
No caso de Salvador, a prefeitura por meio da Secretaria de Cidade Sustentável (SECIS),
desde 2013, ampliou as áreas verdes, implementou intervenções urbanas para redução de
trânsito, e, estabeleceu o centro de operações que realiza gerenciamento de risco.
Um levantamento das leis municipais relacionadas diretamente às mudanças climáticas
no Brasil revela que a principal estratégia das administrações foi publicar uma lei baseada em
outra já existente e, em alguns casos, adaptada à realidade local. Uma relação das cidades com
políticas de clima encontra-se no Apêndice 3 (pg. 233). Entretanto, a iniciativa pode ser
considerada positiva pois estabelece um marco legal que, ainda que não seja implementado
imediatamente, possibilita a cobrança da sociedade, como ocorreu em São Paulo, em 2014. O
Ministério Público (MP), acionado pelo vereador Gilberto Natalini questionou a Prefeitura
sobre a suspensão das reuniões do Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e Ecoeconomia
(CMMCE), órgão implementador da Lei, que desde o início da gestão não havia sido
convocado. As reuniões foram retomadas pela PMSP em 22 de agosto de 2014, motivado pela
ação do MP.
Independentemente das políticas e medidas relacionadas à mitigação das mudanças
climáticas estabelecidas por algum instrumento legal, as cidades implementam ações que
contribuem para a redução de emissões de gases de efeito estufa, como gestão apropriada dos
resíduos sólidos, mobilidade sustentável e eficiência energética. Entretanto, a desarticulação
dessas ações em um ambiente político e institucional fragmentado não contribui para a
governança multinível do clima. Isso significa, para todos os atores envolvidos, perda de
oportunidades para acelerar e avançar a ação climática no cumprimento das metas de redução
de GEE do Brasil.

C – Compromissos, transparência e continuidade
As metrópoles analisadas nesta pesquisa têm tradição de atuação internacional. Ao se
engajarem em projetos e RTCs, implementam as metodologias que implicam medir, monitorar
e reportar suas emissões de GEE e ações de mitigação, o sistema de auto-regulação dessas redes
(HICKMAN, 2016:112). Entretanto, ainda é preciso superar as dificuldades para consolidar a
cultura de transparência, melhorar a qualidade das informações e garantir a prática permanente
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de medir, verificar e reportar, independentemente das convicções políticas e ideológicas das
lideranças.
As RTCs estão estruturadas para também orientar as cidades na elaboração dos
relatórios para as plataformas de reporte dos compromissos e ações climáticas. Em alguns
casos, a adesão faz parte da contrapartida das cidades para participar dos projetos, que envolvem
capacitação, trocas de experiências entre pares e suporte para a participação em eventos
internacionais. A C40 e o ICLEI no Brasil, em parceria com a CDP, por exemplo, conduziram
o esforço de captação de signatários ao CoM, no qual as cidades se comprometem a empreender
ações climáticas e reporta-las nas plataformas oficiais. Embora sejam informações
autodeclaradas, voluntárias e o não cumprimento não acarrete sanções, o caráter de rede entre
pares onde as principais lideranças têm visibilidade funciona como pressão (peer pressure).
O ICLEI verifica se os inventários no âmbito do CoM estão conformes com metodologia
GPC, para serem reportados corretamente nas plataformas. Entretanto, os representantes do
ICLEI no Brasil comentam que as informações são obtidas apenas mediante cobrança.
“Comunicação em gestão pública é um esforço. Não existe a cultura de comunicar esse tipo de
açao ainda, mas está melhorando. Daí a importância dos movimentos e plataformas”.
Já as associações brasileiras congregam municípios de vários portes, participam de
projetos de cooperação descentralizada em outros temas e não têm a atribuição de monitorar as
ações de seus membros. Estes contribuem voluntariamente com informações sobre suas
iniciativas ambientais, de modo geral, para destacar boas práticas e dar visibilidade às suas
gestões municipais. A CNM, por exemplo, mantém uma iniciativa relevante para o tema de
clima, o Observatório dos Desastres; entretanto, sua narrativa não a associa ao tema. Segundo
o diretor executivo da associação, a seca é uma pauta importante dos estados e as associações
estaduais da CNM coordenam os contatos com as prefeituras. A FNP, assim como a
ANAMMA, tem trabalhado em parceria com as RTCs em ampliar o debate sobre mudanças
climáticas e ações locais relacionadas, comom gestão de resíduos sólidos, mobilidade e combate
ao desmatamento.
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo são metrópoles com histórico de
ação paradiplomática e visão sobre a atuação internacional de cidades. No caso de São Paulo e
Rio de Janeiro, são cidades globais, aqui entendidas como centros de comando da economia
global, por onde os fluxos de capital e informação se conectam em redes transnacionais, que
não se limitam às fronteiras geográficas e sistemas regulatórios nacionais, na conceituação de
Saskia Sassen em sua obra The Global City: New York, London and Tokyo (1991; 2000).
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Essas capitais - com exceção de Salvador que começou a atuar nessa agenda a partir
de 2013 - têm inserção em arenas de negociações internacionais sobre meio ambiente, além de
outros temas, como direitos humanos e saúde (APRÍGIO, 2016; CEZÁRIO, 2011; KLEIMAN,
2005; PERPÉTUO, 2013; RODRIGUES, 2008; SATO, 2000). A atuação internacional dessas
metrópoles tende a ampliar o alcance de suas ações, assumir liderança e protagonismo não
apenas nacionalmente, mas também na arena da governança global do clima, impulsionada pela
participação em RTCs.
Os decisores de cidades brasileiras, como prefeitos e secretários municipais que atuam
nas RTCs e assumem a liderança também em associações nacionais, têm o poder de disseminar
os conceitos, valores e práticas de seus pares em cidades exemplares no âmbito de governos
locais no Brasil. A articulação entre essas redes transnacionais e nacionais fortalece os
municípios na interlocução com o Governo Federal na agenda ambiental e de mudanças
climáticas.

7. 3 Bloco B - Paradiplomacia Climática das Cidades
O objetivo desta parte das entrevistas foi captar e compreender a perspectiva dos atores
relevantes envolvidos na paradiplomacia climática das cidades, sobre como se dá o
engajamento, a atuação e a operacionalização dessas relações, seus resultados e, como essas
informações são disseminadas pelos parceiros.
No bloco B1 de perguntas, buscou-se levantar as motivações e interesses das cidades
em participar da governança global do clima, para avaliar sua percepção sobre o contexto e as
implicações da atuação paradiplomática. A narrativa das diferentes perspectivas permite testar
a hipótese da Tese.
No Bloco B2 investiga-se como a iniciativa das lideranças se viabiliza na estrutura
administrativa, e quais são os resultados percebidos pelos agentes das municipalidades e dos
outros setores. Permite-se assim fazer uma análise qualitativa dessa atuação, seu alcance,
limites e perspectivas no contexto dos compromissos do Brasil expressos nas NDCs.
Na terceira parte do Bloco B confirma-se a importância da comunicação como
ferramenta e apoio estrutural à atuação climática dessa rede atores governamentais e nãogovernamentais engajados na GMN global do clima no Brasil.
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A análise crítica das respostas inclui a observação empírica e se baseia na
sistematização por categoria, dividida em 2 grupos de atores, internos (1) e externos (2):
1) municipalidades (Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo);
2) outros atores, incluindo os representantes do Governo Federal, da academia e de uma
fundação, de RTCs e associações nacionais de municípios, e de organizações da sociedade civil
(OSCs).
As perguntas foram adequadas a cada grupo e capturam a percepção desses atores de
acordo com sua experiência na capacidade de técnicos e lideranças em setores relevantes à
GMN do clima no Brasil.

7. 3. 1 Motivação e interesse – Perspectiva das Municipalidades
No período anterior a 2001, os órgãos ambientais no Brasil, em todos os níveis,
possuíam baixo orçamento (no máximo 0,4%) e não se envolviam nas discussões sobre
mudanças climáticas, restritas à academia ou a grupos de burocratas, no Itamaraty e no
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT). Na opinião de uma liderança que participou das
três esferas de governo ao longo de sua carreira política de 35 anos, mesmo depois, “até 2005
[...] a visão geral era de que o tema pertencia à esfera federal, e, na federal, de que se tratava de
questão para o Anexo I.” Entretanto, as metrópoles do Sudeste, Belo Horizonte, Rio de Janeiro
e São Paulo, já tinham uma atuação internacional mais difusa, relacionada a temas de “soft
politics”, como meio ambiente, educação e cultura, urbanismo, saúde, cooperação técnica e
científica, entre outros (BANZATTO, 2015; PEREIRA, 2003; ONUKI e OLIVEIRA, 2013). O
Rio de Janeiro foi a primeira cidade brasileira a ter uma estrutura formal de relações
internacionais: estabeleceu uma Assessoria Internacional (AI) em 1986, convertida em
Coordenadoria das Relações Internacionais e do Cerimonial no ano seguinte (APRIGIO,
2016:67). São Paulo já tinha uma assessoria de relações internacionais (ARI) em 1987 e criou
a Secretaria Municipal de Relações Internacionais (SMRI) em 2001; Belo Horizonte estabelece
1993 como o ano em que iniciou atuação internacional estruturada.
Segundo depoimentos dos representantes municipais, o interesse não era ter incidência
em negociações internacionais e sim, acessar oportunidades de recursos técnicos e financeiros,
além de conhecer boas práticas para incorporar à cidade. Trata-se de uma abordagem
pragmática, menos relacionada a ideologia do que a interesses individuais das cidades (PLUIJM
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e MELISSEN, 2015:36). Essa afirmação é coerente com o levantamento feito pela
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que publicou uma cartilha de orientação para a
atuação internacional municipal (2008) e, com a literatura sobre paradiplomacia de cidades
(ROSENAU, 1990; BETSILL e BULKELEY, 2006; HOORNWEG et al, 2011). Na área
ambiental, a atuação internacional das cidades é pautada pelos marcos internacionais alinhados
com a atuação do Governo Federal. A motivação para a atuação de paradiplomacia de Belo
Horizonte (PBH) na área climática, iniciada em 2005, é coerente com a política de relações
internacionais da cidade, orientada pela ideologia dos partidos das lideranças municipais, de
atuar em redes para além as fronteiras nacionais, além de se beneficiar das oportunidades de
intercâmbio e financiamento de medidas que não são previstas em seus orçamentos.
A Prefeitura do Município de São Paulo (PMSP) também tem um histórico de ação
paradiplomática que, segundo relatório sobre o balanço de gestão 2001-2003, iniciou-se com a
criação da Secretaria Municipal de Relações Internacionais, (SMRI), em julho de 2001 (PMSP,
2004:32). A motivação incluía promover e dar visibilidade à cidade, captar recursos e participar
de redes e atividades de intercâmbio técnico e político. Nesse ano a prefeita Marta Suplicy foi
eleita Co-presidente da rede internacional Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU).
Também neste caso, a orientação ideológica era clara e São Paulo foi bastante atuante nesse
período (ARAÚJO, 2012). No tema de mudanças climáticas, a PMSP aderiu à Campanha CCP
do ICLEI em 2003. Com a mudança na administração, porém, essa diretriz foi mantida. Durante
o período 2005-2012, o envolvimento com a questão climática deu-se pelo entendimento de
que, devido a sua dimensão, São Paulo deveria assumir uma visão holística do meio ambiente,
conectando temas globais e locais. A participação da PMSP na C40 impulsionou a atuação da
cidade atribuindo peso à questão climática.
A escala e o peso de São Paulo colocaram a prefeitura na governança mundial do ICLEI.
São Paulo, representada pelo secretário de meio ambiente tornou-se membro do comitê
internacional e liderou o apoio dos membros brasileiros à candidatura de Belo Horizonte como
sede do Congresso Mundial do ICLEI em 2012, o que consolidou a presença do ICLEI no
Brasil. Esta é também a avaliação dos representantes do ICLEI-SAMS.
Nos foros nacionais, São Paulo também assumiu liderança ao participar do Conselho
Estadual do Meio Ambiente (CONSEMA) e do Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA), para representar os municípios, com o apoio da ANAMMA e da CNM. Com isso,
o entrevistado entende que os governos locais tiveram alguma incidência na política nacional
do clima.

163

O histórico da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (PCRJ) com redes transnacionais
inclui ter sido a primeira cidade anfitriã do ICLEI-LACS, entre 2001 e 2005, além de ter sediado
o secretariado da C40, de 2014 a 2016, pela primeira vez em um país em desenvolvimento.
Segundo representante da PCRJ, um dos motivos na época para o interesse da municipalidade
nas RTCs foi “o fato de relacionarem questão climática e gestão urbana, aproximando um tema
global do dia a dia do cidadão, promovendo a conscientização sobre os impactos e riscos
climáticos. ”
O Rio participou de articulações com outras redes, com a ONU e com o governo
nacional. Seus representantes estiveram na Cúpula do Clima em Nova York, em setembro de
2014, colaboraram para desenvolver a agenda, além de mobilizarem cidades brasileiras para
participar da reunião de prefeitos no Vaticano, em julho de 2015.
A agenda de mudanças climáticas foi compartilhada na PCRJ entre o gabinete do
prefeito, a equipe de relações internacionais (CRI) e a Secretaria de Meio Ambiente da Cidade
do Rio de Janeiro (SMAC). Nesse período, foram implementadas iniciativas importantes, como
o sistema de BRT e o Centro de Operações – COP. Pode-se considerar ainda que a realização
da Copa do Mundo FIFA em 2014 e dos Jogos Olímpicos em 2016 tiveram papel preponderante
para impulsionar as ações climáticas da cidade. Os comitês organizadores de ambos os eventos
incluem critérios de sustentabilidade na avaliação das candidaturas; o Rio submeteu várias
ações climáticas em sua proposta ao Comitê Olímpico Internacional (COI). Essas ações foram
fiscalizadas pelos organizadores e, embora muitas estivessem incompletas, o legado inclui
medidas como a implantação dos sistemas de BRT e VLT.
A atuação do Rio de Janeiro na C40 inspirou a criação do CB27, sob a liderança do
Secretário de Meio Ambiente Carlos Alberto Muniz e de Nelson Franco (in memoriam), o
coordenador de mudanças climáticas na SMAC. O entrevistado do Rio de Janeiro acredita que
haverá continuidade da visão estruturante na gestão municipal, que implica o comprometimento
com o tema, pela “organicidade da gestão climática e sua transversalidade” (sic) .
Salvador é a única metrópole do Nordeste e a que mais recentemente aderiu ao
movimento das cidades brasileiras engajadas na mitigação das mudanças climáticas, em relação
às mencionadas anteriormente, concentradas na região Sudeste. A capital baiana intensificou
sua atuação internacional a partir de 2013. Embora já participasse de cooperação
descentralizada, segundo o representante da prefeitura de Salvador, “a gestão estava interessada
em conectar-se com temas atuais como estratégia desta gestão e, em sua visão, qualquer
estratégia urbana deve ter o tema de mudanças climáticas como prioritário.” A capital passou a
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integrar a C40, ao lado de Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo em maio de 2015, foi selecionada
para participar da iniciativa de cidades resilientes 100RC e, associou-se ao ICLEI em janeiro
de 2017.

7. 3. 2 Motivação e interesse – Perspectiva de outros atores relevantes

Governo Federal
No caso dos representantes ligados ao Governo Federal, não se aplica a questão sobre
organização parceira de RTCs. Entretanto, há relatos sobre alguns casos de atuação conjunta
para apoiar o engajamento de governos locais na governança global do clima e nas políticas
nacionais de mitigação. “O MMA está estruturando um acordo de cooperação técnica com o
ICLEI e o CDP para oferecer capacitação e conteúdo para capacitação em municípios. Também
com a ANAMMA para levar o tema à ponta. As parcerias são necessárias para divulgar
oportunidades junto aos municípios”.
Na opinião de representante que atuou junto à Presidência entre 2004 e 2012, seria
preciso “repactuar a federação, por exemplo incluir no censo do IBGE sobre cidades, o MUNIC,
uma seção sobre cooperação internacional de municípios. ”A afirmação corrobora
levantamento sobre a atuação do Itamaraty entre 1995 e 2001(APRÍGIO, 2016; MIKLOS,
2011). Já na opinião de cientista e liderança no tema, em sua capacidade como gestor no MCTI,
“Falta os governos locais envolverem-se em ações concretas de redução de emissões. A
primeira seria de eletrificação da frota de ônibus. Também fazer compras públicas sustentáveis.
Os municípios devem estabelecer metas não somente de reduções no próprio município, mas
também que induzam menos emissões indiretas em agricultura e uso da terra”.
O coordenador de um órgão multisetorial nacional, que também faz parte da
comunidade epistêmica de mudanças climáticas, avalia que “o Governo Federal deve promover
ações, estruturar e implementar programas conjuntamente com os governos locais que
permitam criar e/ou ampliar o conhecimento e a capacidade técnica, política e financeira das
cidades, orientadas ao enfrentamento dos problemas vinculados às ações mitigação e
adaptação”.
Na avaliação desses representantes, portanto, a capacitação de municípios sobre clima
e sobre atuação internacional é uma lacuna a ser preenchida pelo Governo Federal. A
participação dos próprios governos municipais em implementar ações de mitigação, direta e
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indiretamente, é uma contribuição fundamental aos esforços do país para reduzir suas emissões
de GEE.
Academia
Ambos acadêmicos consultados confirmam envolvimento com as RTCs no Brasil, em
geral por meio de apoio técnico ou prestação de serviços em projetos específicos. Em sua
avaliação, a principal lacuna para melhorar a participação de governos locais na GMN do clima
e nas políticas nacionais de mitigação é a falta de continuidade nas administrações públicas; é
preciso “[...] que os governos continuem comprometidos com a agenda climática nas suas
respectivas cidades e estados.” Também a capacidade técnica e de endividamento foi
identificada como barreira à atuação de governos subnacionais na GMN do clima. A articulação
na escala metropolitana foi considerada uma forma de alavancar recursos e fortalecer a ação
climática local.
Redes Transnacionais de Cidades (RTCs) e Associações Nacionais de Municípios
(ANM)
As RTCs têm trabalhado cada vez mais em parceria e, segundo depoimento de
representante internacional, a UCLG tornou-se um convocador das redes de cidades. Nos
depoimentos sobre atuação em parceria e cooperação, tanto de representantes de associações
como de municípios, as RTCs mencionadas são a C40, o ICLEI e a UCLG; as iniciativas mais
citadas são o Compacto de Prefeitos e o programa Urban LEDS. Alguns citam ainda a rede
Mercocidades, embora não especificamente no tema de clima.
Na avaliação de Yunus Arikan, do ICLEI Global, deveria haver um empenho maior das
próprias redes que trabalham com cidades para convergir, de modo a evitar duplicação dos
esforços e competição por recursos. Arikan relata que as relações entre as diferentes RTCs têm
melhorado, inclusive pelo fato de a UCLG assumir um papel convocatório em relação às outras
redes. Destacou que tanto o ICLEI como a UCLG têm alcance internacional, e que as redes têm
capacidades diferentes e complementares. Ele avalia que “Seus estilos, pontos fortes e ativos
variam, o que é positivo para as cidades que participam de várias dessas redes. [...] O foco
deveria ser o serviço prestado aos membros, que deveriam se beneficiar de todas as redes de
que participam e não ter que escolher entre uma ou outra.”
A COP21 de Paris é citada como divisor de águas pelas RTCs. A partir de então, as
redes conseguiram uma mobilização maior das cidades, articular-se para incluir outras ONGs,
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criar o Compacto de Prefeitos e outras plataformas integradas. Com isso, torna-se mais fácil
potencializar seus recursos financeiros em apoio às cidades.
Embora citada como motivador de adesão às redes e engajamento na ação climática,
segundo representante de RTC no Brasil no período analisado, a troca de experiências tem
alcance muito limitado; é preciso complementar com estudos e apoio técnico e, as lideranças
políticas têm que perceber os benefícios do trabalho em rede. “O nível técnico gosta de
cooperar, reunir-se com seus pares, já os políticos se interessam por uma agenda mais ampla e
por visibilidade. Poderiam ter essa abordagem de cooperação e perceber o benefício disso.”
Em termos de parcerias, as outras organizações mais citadas incluem a CDP e o WRI
Brasil. Entretanto, o espaço de redes de cidades vem se tornando mais congestionado, o que
acaba restringindo o acesso a recursos. Embora de natureza diferente, essas organizações que
têm programas e projetos envolvendo municípios acabam competindo pelos mesmos recursos.
Apesar da orientação de se trabalhar em parceria, segundo depoimento de representantes de
RTCs, nenhum projeto conjunto desenvolvido no Brasil no período avaliado por esta pesquisa
conseguiu obter financiamento. Porém, a ideia é “começar a estruturar os projetos em conjunto,
a exemplo do Urban LEDS, desenvolvido com a UN-Habitat, o de Biodiversidade, com a UICN
e a GIZ, e o desafio das cidades da hora do planeta (EHCC) com a WWF”.
Outra parceria importante das RTCs no Brasil é com o Observatório do Clima (OC), um
coletivo de OSCs que atuam no tema. O ICLEI é membro e colaborador do OC. Essas OSCs
atuam em rede para pressionar os prefeitos como sociedade civil: exigem disponibilização dos
dados obtidos com os projetos para compartilhar com outras cidades. Segundo representantes
do Observatório do Clima (OC) e do Programa Cidades Sustentáveis (PCS) da Rede Nossa São
Paulo, pretende-se obter dos prefeitos o compromisso de colocar as ações de clima nos
orçamentos municipais.
A avaliação das RTCs sobre a contribuição de Belo Horizonte a sua atuação destaca o
engajamento direto do prefeito, sobretudo a partir de 2012, quando a capital mineira sediou o
Congresso Mundial do ICLEI, o que conferiu uma visão mais integrada na prefeitura. Sua
presidência na Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) também impulsionou a atuação do ICLEI
junto ás cidades brasileiras. Outro fator apontado como um apoio às RTCs e ao tema de clima
em geral, foi a Lei de São Paulo sobe a Política Municipal de Mudanças Climáticas (PMMC),
que serviu de inspiração para outras cidades no país. A maior dificuldade para ampliar o alcance
dessas RTCs no Brasil é a escassez de financiamento, tanto para projetos como para as ações
climáticas das cidades.
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As cidades que são líderes regionais, como as capitais estaduais, afetam suas zonas de
influência e são multiplicadoras. Do ponto de vista técnico, têm capacidade para inovar, receber
grandes eventos e dar visibilidade ao tema. Do ponto de vista global, contribuem com a
perspectiva da realidade regional. Na avaliação de outro representante de RTC, “é importante
viabilizar a participação [das cidades de países em desenvolvimento] para incidir sobre a
política global, caso contrário, criam-se plataformas onde não há diálogo. ”
Entre as ações necessárias para aumentar e qualificar a participação das cidades na GMN
do clima e nas RTCs, foram identificadas pela maioria dos entrevistados aquelas que devem ser
empreendidas pelos próprios municípios e, as que são de responsabilidade do Governo Federal.
No âmbito dos municípios, cabe às lideranças compreender a necessidade de ter
estratégia com visão de longo prazo, compromisso com os objetivos de redução de emissões de
GEE e alocação de recursos do orçamento municipal compatível com esses objetivos. Ainda de
competência do governo local, é preciso melhorar a articulação em torno do tema com a
sociedade civil, integrar as políticas setoriais e atuar em coordenação com outras cidades para
fortalecer o papel dos municípios perante o Governo Federal.
Partindo do pressuposto de que a agenda é de cooperação, as instâncias estaduais e
federais devem apoiar os municípios na divulgação, sensibilização e capacitação para o tema,
tanto dos próprios quadros como da sociedade civil em geral, para compreender a relação entre
seu dia-a-dia e as mudanças climáticas. Facilitar a participação das cidades em RTCs contribui
para ampliar a troca de experiências e gerar oportunidades de captação de financiamento para
ações de mitigação. Essa abordagem evidencia o caráter multi-escalar da governança ambiental
e, no caso, climática, para além da divisão tradicional geopolítica (BULKELEY e BETSILL,
2005), que isola as instâncias local, estadual e nacional. As relações cada vez mais complexas,
horizontais e verticais, demandam uma abordagem que avalie a atuação de governos locais sob
a perspectiva da governança multinível e policêntrica, tanto na arena nacional como
internacional.
A coordenação entre as RTCs e as associações de municípios brasileiras contribui para
levar a agenda a outras cidades, sobretudo as pequenas e médias, que de outra maneira não
teriam seus interesses representados. Essas associações, aliadas às RTCs, podem levar suas
demandas ambientais e climáticas ao Governo Federal.
O acesso à informação é um fator essencial; as RTCs facilitam acesso às plataformas e
abrem espaço para a gestão das cidades com inovação. Entretanto, para que os governos
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subnacionais brasileiros possam efetivamente se beneficiar dessas oportunidades, é preciso que
o Governo Federal fortaleça os órgãos nacionais de apoio à diplomacia federativa, como a
Subchefia de Assuntos Federativos e Parlamentares da Presidência da República (SAF) e a
Assessoria de Relações Federativas (ARF) do Ministério das Relações Exteriores (MRE), para
que cumpram seu papel de promotores da ação internacional dos entes subnacionais.
Organizações da Sociedade Civil (OSCs)
Existe uma relação de cooperação e parceria entre as OSCs entrevistadas, entre si, com
as RTCs e com as prefeituras que participam de suas atividades. Todas as associações, redes e
organização não-governamentais são orientadas por uma lógica de cooperação, de somar
esforços para fortalecer o movimento de proteção ao clima e atingir as metas de reduções de
emissões, nacional e globalmente.
Entretanto, seu posicionamento é mais crítico, no sentido de apontar falhas e lacunas.
Assim como os outros atores que não pertencem a governos locais, identificam a falta de
continuidade de políticas e medidas nas administrações – inclusive no nível federal - como
questão que deve ser considerada para melhorar a participação de cidades na GMN global e nas
próprias RTCs.
Vontade política e abordagem estratégica, no sentido de compreender e incorporar a
visão de longo prazo relacionada às mudanças climáticas, assim como abertura a parcerias com
o setor privado, seriam necessárias para que as cidades implementassem ações de mitigação e
assim tivessem incidência sobre as metas nacionais. A inclusão de governos subnacionais,
sobretudo os municípios, é imprescindível ao cumprimento dos compromissos do Brasil. Nas
palavras de um representante das OSCs, “é preciso lembrar que o Acordo de Paris é de longo
prazo e que irá demandar reduções progressivas e responsabilidades compartilhadas; tem que
haver um engajamento maior de cidades”.
A avaliação dessas lideranças do terceiro setor é que as cidades perdem oportunidades
e não aproveitam as inovações. As cidades precisam ainda aprofundar as relações diretas com
outras cidades, dependendo menos do Governo Federal. Contribuindo para esse fim, as redes e
organizações deveriam dar mais visibilidade aos benefícios de participação em redes para os
municípios. Já em relação ao Governo Federal, seria preciso ampliar os espaços de debate,
acesso a recursos e abertura para integrar de fato esses entes na GMN do clima.

169

7. 3. 3 Formas e resultados - Perspectiva das municipalidades

O envolvimento de municipalidades com as RTCs como forma de participar da GMN
global do clima também é condicionado pela estrutura administrativa, disponibilidade de
recursos humanos, materiais e financeiros e pela percepção dos benefícios obtidos para as
cidades, em uma abordagem coerente com a visão racionalista da ação coletiva (OLSON, 1971).
Entretanto, nas respostas sobre as motivações para participar na governança global do clima e
aderir às RTCs, nota-se a assimilação do discurso ideológico recorrente na arena da GGC, sobre
a necessidade de envolver toda a sociedade no esforço de reduzir emissões de gases de efeito
estufa de modo a proteger o clima global como bem comum.

Principais interlocutores no tema de mudanças climáticas
A gestão do relacionamento da prefeitura de Belo Horizonte com as RTCs é
compartilhada principalmente entre a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA), criada
em 1983, e a Secretaria Municipal Adjunta de Relações Internacionais - SMARI, criada em
2005. Quando o tema é mudanças climáticas, o Comitê Municipal de Mudanças Climáticas e
Ecoeficiência (CMMCE) atua como responsável ou articulador. Outros departamentos são
envolvidos de acordo com o assunto, por exemplo, a Comissão Municipal de Defesa Civil
(COMDEC) em vulnerabilidade e adaptação, e a BHTrans, que participa de várias redes
internacionais e iniciativas ambientais, ligadas a mobilidade e mudanças climáticas.
Em São Paulo, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) e a Secretaria de
Relações Internacionais (SRI) foram os principais interlocutores da PMSP junto às RTCs. A
criação do Comitê de Mudança do Clima e Ecoeconomia (CMCE) permitiu que o tema de
mudança do clima fosse além do interesse específico na área ambiental, integrando outras
secretarias de governo, tornando-se foco de cada uma das políticas públicas relacionadas à Lei
da PMMC da cidade. A Secretaria de Planejamento presidia o CMCE de modo a garantir a sua
integração na estrutura da gestão municipal. O ICLEI-Brasil tem assento no CMCE desde sua
criação.
No Rio de Janeiro, os principais interlocutores junto às RTCs incluíam a coordenação
de relações internacionais (CRI), e a Secretaria de Meio Ambiente (SMAC), que estabeleceu
uma gerência de mudanças climáticas liderada por Nelson Franco. No gabinete do prefeito foi
estabelecida uma equipe especial, coordenada por Rodrigo Rosa. Essa atuação mais direta do
prefeito se deu em função de sua presidência de 2 anos à frente da C40, entre 2015 e 2016.
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Salvador iniciou sua atuação no tema de mudanças climáticas e em RTCs a partir de
2013. Como mais nova integrante desse grupo de cidades brasileiras com protagonismo no
tema, Salvador concentra a representação nas diversas redes na pessoa do secretário de cidade
sustentável (SECIS), André Fraga que integra o Executivo da prefeitura desde 2013. Na C40,
o prefeito Antonio Carlos Magalhães Neto é o titular, a prefeitura é representada internamente
também pelo SECIS, que faz a interlocução ainda com o ICLEI e a 100RC. Técnicos de outras
secretarias participam nos com subgrupos temáticos afins. Salvador aderiu ao Compacto de
Prefeitos e exerce a coordenação do CB27 a partir de março de 2017.

Viabilização da participação da cidade nas RTCs
A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) participa de diversas redes, fóruns e iniciativas
internacionais, inclusive por meio de plataformas. Em geral, a PBH adere por meio de filiação,
com a assinatura de prefeito ou secretário responsável pelo tema. Não depende de chancela da
Câmara de Vereadores, com exceção do caso de convênios, que exigem plano de trabalho e
adequação à Lei Municipal sobre repasse de recursos. Nestes casos, são analisados
individualmente e o trâmite é feito no departamento jurídico. Mas, no caso de filiação, o
convênio não dá segurança para o pagamento de anuidades. É feito um empenho a partir de
uma demanda do secretário, tendo o instrumento de filiação como respaldo documental.
Segundo representantes da prefeitura, nunca houve questionamento jurídico, eventualmente
algum em período de transição, mas a prefeitura tem autonomia política para esse tipo de
atuação. São feitas revisões periódicas dessas participações a partir da avaliação dos secretários
de RI sobre seu benefício para a cidade.
São Paulo filiou-se ao ICLEI em setembro de 1991, durante a gestão de Luíza Erundina
(PT) e aderiu à CCP em 2003. Segundo depoimento de representante da PMSP (em diferentes
capacidades ao longo de três gestões consecutivas, de 2001 a 2010), a cidade é autorizada a
participar de associações internacionais, independentemente de norma específica para cada
entidade.
Em 2001, a relação com a PMSP era feita por intermédio da SRI, mas em 2006 a
interlocução direta passou a ser com a SVMA, que sediou o escritório para o Brasil do ICLEI
até início de 2013. Na visão de representante técnica da PMSP, a “decisão [de participar de uma
rede internacional] é da autoridade de plantão. Às vezes o conhecimento pessoal é a motivação.
Entretanto, o pagamento de taxas de associação sempre foi um problema e as assessorias
jurídicas criam barreiras, sem orientar os órgãos sobre como proceder.” De fato, no período em
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que esteve sediado pela SVMA, o órgão responsável pela parceria com o ICLEI, a PMSP deixou
de pagar a anuidade, por orientação do departamento jurídico da SVMA, que entendia não haver
norma autorizando a filiação. A autora participou diretamente do processo de negociação com
a procuradora responsável pelo departamento jurídico da SVMA, de 2009 a 2011, para
regularizar a situação de São Paulo junto ao ICLEI, em vão. O instrumento de formalização do
relacionamento com a SVMA foi um termo de cooperação técnica, que permitia que a cidade
cedesse o espaço para o escritório do ICLEI em troca de suporte técnico aos quadros da
prefeitura, termo este que também foi questionado pelo jurídico. Com a mudança na
administração em 2013, o ICLEI deixou o espaço no prédio da UMAPAZ, cedido pela SVMA.
A questão de cidade anfitriã, na época era importante pois materializava o compromisso da
prefeitura com a organização. Entretanto, diante das barreiras burocráticas e desgaste político,
a diretora executiva interina que assumiu em abril de 2011 optou por descontinuar o acordo
com a SVMA e transferiu o escritório para um espaço comercial.
O Rio de Janeiro participa de diversas redes e iniciativas internacionais relacionadas a
meio ambiente desde 1994, na esteira da Rio 92, quando a Agenda 21 Local ganhou destaque
e apoio internacional. Não existem obstáculos à adesão da cidade a associações nacionais ou
internacionais. No caso das RTCs, é autorizada a pagar anuidade, desde que chancelada pelo
departamento jurídico, para realizar o empenho. Quando sediou o ICLEI, entre 2001 e 2006, a
condição de cidade anfitriã foi exercida mediante um convênio redigido pelo próprio
departamento jurídico da prefeitura. Durante a gestão do prefeito César Maia, os repasses
combinados não foram realizados, mas a PCRJ pagava as anuidades. Após um processo
burocrático de dois anos, em 2004 todas as instâncias da prefeitura aprovaram a liberação do
empenho para o ICLEI. Entretanto, o prefeito não o concretizou. Quando Eduardo Paes assumiu
a prefeitura, em 2009, quitou a dívida da gestão anterior com o ICLEI, além de regularizar o
relacionamento da PCRJ com outras entidades internacionais que ficaram pendentes na gestão
do Prefeito César Maia.
Sobre a forma de participar, Salvador afirma que não existem empecilhos de ordem
administrativa. O ICLEI e ANAMMA, por exemplo, cobram anuidade, mas como os valores
são baixos, não há burocracia nem empenho, só precisa autorização da Procuradoria Geral do
Município (PGM) para pagar. No caso da C40, a prefeitura submeteu proposta de adesão e foi
aprovada; a participação não acarreta custo, mas exige compromissos. Segundo depoimento da
liderança ambiental de Salvador, “a C40 está revendo as regras, avaliando se as cidades que
não cumprirem esses compromissos devem ser desligadas. Em outras redes com atuação
política, não há cobrança de resultados”.
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Principais fontes de financiamento
No caso de cidades brasileiras, as principais fontes de financiamento para a atuação
climática em projetos e redes incluem recursos próprios do orçamento ou de fundos, recursos
de parcerias bilaterais e multilaterais, como projetos e programas do BID ou do Banco Mundial,
como a AL-LAs – Aliança Euro-Latino-Americana de Cooperação entre Cidades (AL-LA).
Nas atividades do Fórum dos Secretários de Meio Ambiente das Capitais Brasileiras (CB 27),
participam com recursos próprios e apoio da Fundação Konrad Adenauer (KAS). Em casos
pontuais, os projetos das redes financiam a participação de representantes da cidade em suas
atividades, como o ICLEI – Governos Locais pela Sustentabilidade e o Instituto de Políticas de
Transporte e Desenvolvimento – ITDP. Fica claro pelos depoimentos dos representantes de
municipalidades que as prefeituras têm motivações semelhantes, assim como formas de
viabilizar sua participação nessas redes. Entretanto, a percepção sobre os benefícios dessa
atuação nem sempre são suficientes para garantir a continuidade do relacionamento das
prefeituras com as RTCs ou a superação das barreiras internas, como ficou demonstrado no
caso de São Paulo, entre 2005 e 2012.

Contribuição das cidades brasileiras para as RTCs
Os representantes das prefeituras entendem que sua principal contribuição às redes
advém do compartilhamento de suas experiências, por meio do intercâmbio de conhecimento e
recursos econômicos, materiais e humanos. Ademais, o fato de serem membros dessas redes
contribuem para fortalece-las na defesa dos interesses das cidades na arena internacional. Além
de serem emblemáticas, o perfil das metrópoles desta pesquisa também é citado como fator que
agrega valor às redes. As metrópoles brasileiras participantes dessas redes representam milhões
de cidadãos, concentram a maior renda per capita no país, e são maiores em população e
território do que muitos países.
Na percepção dos representantes de Belo Horizonte, por exemplo, a cidade contribuiu
com suas experiências para se tornar referência de boa gestão para outras cidades, como
exemplo de políticas públicas e nas questões sociais, no Brasil e internacionalmente.
Segundo respondente da SVMA “São Paulo é a maior cidade no Hemisfério Sul, tudo o
que se faz em São Paulo sempre desperta muito interesse; tem muita importância, pelas
adversidades e contradições, para além da escala. Seu engajamento e compromisso inspiram
outras cidades. ” Em 2006, São Paulo entrou para o Conselho Mundial do ICLEI e depois foi
reeleita. Tinha a responsabilidade para ampliar alcance do ICLEI e do tema no Brasil. São Paulo
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participou da fundação e foi parte da coordenação executiva da C40. Ao assumir um papel de
protagonismo na rede, a cidade qualifica sua atuação como ator relevante transnacional.
O respondente do Rio de Janeiro considera que sua participação “pode trazer o olhar de
uma cidade em desenvolvimento que lida com desafios múltiplos, diferentes daqueles
enfrentados pelas cidades desenvolvidas que são a maioria nessa arena. ” A condição do Rio à
frente da C40 colocou a cidade em um patamar especial em termos de paradiplomacia climática
e participação em RTCs no Brasil, mas seu papel de liderança se expandiu também
domesticamente: um dos resultados importantes de sua participação nas RTCs foi a criação do
CB27, durante a realização da Rio+20 em junho de 2012. A Secretaria de Meio Ambiente da
cidade do Rio de Janeiro (SMAC), foi a secretaria executiva do CB27 até 2016, na pessoa de
Nelson Franco, e a coordenação ficou por conta de Belo Horizonte, na pessoa de Délio
Malheiros.
O representante de Salvador também cita suas práticas exemplares que servem de
inspiração para outras cidades, como o IPTU verde que dá desconto de 10% ao cidadão
(Qualiverde do Rio e Selo Verde de BH, são certificações, sem desconto) e a recuperação
florestal no lixão de Salvador. Como não foi feito inventário anterior às medidas citadas, não
será possível determinar se houve e qual foi o impacto dessas ações sobre o perfil de emissões
da cidade.

Resultados para a cidade da participação nas RTC
Os respondentes citam múltiplos benefícios para suas cidades de da participação em
RTCs. Incluem o reconhecimento e aprendizado sobre boas práticas locais, além do aumento
da percepção pública sobre a importância da atuação local em questões ambientais globais; a
projeção internacional é vista como instrumento inovador para a gestão das cidades; contribui
para atrair investimentos: “quando havia prospecção de empresas estrangeiras no bureau de
desenvolvimento da cidade, esse tipo de participação fazia parte dos critérios de avaliação. ”
Outro entrevistado comenta: “[...] é muito bom para ampliar horizontes e conferir maior
visibilidade às ações politicamente sensíveis. Como têm reverberação internacional, granjeia
apoio político. ” Belo Horizonte é hoje referência em vários aspectos: em 2013 recebeu o
prêmio Sasakawa da ONU, pelas ações de adaptação; a cidade foi contemplada com o título de
cidade Hora do Planeta em 2014, 2015 e 2016 por sua atuação climática. Foi a primeira cidade
brasileira a ter um Plano Municipal de Vulnerabilidades frente às Mudanças Climáticas, por
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meio de convênio com Banco Mundial, Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq) e Way Carbon.
Internamente, essa atuação gera prestígio do tema junto às secretarias. Na avaliação de
uma liderança da PMSP entre 2005 e 2012, “[...] as articulações em rede são importantes para
incentivar as lideranças a priorizarem os temas nas agendas municipais e assumirem
protagonismo internacional. ”
Dentre os benefícios da atuação nas RTCs, o entrevistado do Rio de Janeiro cita o
reconhecimento internacional do esforço de planejamento e inovação da capital, que foi
chancelado por sua escolha como sede da C40. Além de ampliar a consciência do público em
geral e colocar o tema na agenda municipal, houve um avanço na agenda da resiliência,
importante devido à vulnerabilidade do Rio às mudanças climáticas, conforme verificado por
levantamento do INPE (NOBRE e YOUNG, 2011).
O entrevistado de Salvador avalia que participar dessas redes é positivo: “Dá para
dialogar com cidades avançadas nessa agenda, com realidades diferentes ou então com
situações parecidas. O mais importante é poder ver o que está acontecendo nas cidades.”
Do ponto de vista de gestão pública, o acesso a recursos técnicos e financeiros,
referências de boas práticas, visitas técnicas e, participação em eventos internacionais foram
benefícios diretos para a prefeitura, gestores, técnicos e atores da sociedade civil que participam
dessas atividades. Poder comparar e avaliar o desempenho da própria cidade (Benchmarking) é
outro ponto positivo.

7. 3. 4 Formas e resultados - Percepção de outros atores

Principais interlocutores municipais no tema de mudanças climáticas
Todos os respondentes citaram as secretarias de meio ambiente e de relações
internacionais como seus principais interlocutores nas prefeituras. No caso do Rio de Janeiro e
de Belo Horizonte, porém, a relação com o gabinete do prefeito foi citada pela C40 e a FNP,
devido à configuração das organizações como redes de prefeitos.
O ICLEI teve uma interação maior com o prefeito de Belo Horizonte. Segundo
depoimento de liderança do ICLEI, é preciso buscar agenda com o prefeito e com as SRIs onde
houver, ter uma abordagem mais intersetorial, uma vez que a interlocução tende a se concentrar
nas secretarias de meio ambiente de seus membros. Na sua visão “Tem que ter um protocolo
para tratar com prefeitos. O ICLEI tem uma visão tecnicista, não pode se aplicar aqui. Por isso
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a C40 ganhou espaço. Todos os secretários têm que conhecer, valorizar e participar do ICLEI.
Por isso não pode perder de vista o prefeito. ” O entrevistado que foi executivo da C40 observa
que a razão do sucesso pode ser simples: “As prefeituras não pagavam anuidade para a C40. A
rede não dava muito trabalho, nem despesa para as prefeituras. Por isso as cidades gostavam. ”
Mas mesmo no caso da C40, de modo geral, assim como no ICLEI a interlocução tende
a se desenvolver com as secretarias de meio ambiente e de relações internacionais, em contato
com políticos e técnicos, de acordo com a pauta.
Um dos líderes de OSCs engajadas com cidades identifica as secretarias de meio
ambiente como os principais interlocutores de prefeituras na questão de mudanças climáticas.
Mais especificamente, em relação à adesão às RTCs, percebe que “[quem decide] em geral é o
secretário que tem alguma militância na questão ambiental, não é o técnico. Às vezes também
é uma decisão política. Teria que ter uma atuação mais transversal. Não é prioridade nem
estratégico para as cidades. ” Menciona ainda acreditar que as principais fontes de
financiamento são o orçamento municipal nas cidades médias e grandes, além de fundos
federais e internacionais, embora não saiba detalhar o que isso representa.
Segundo técnicos do ICLEI, as SRIs participam da interlocução por ser uma pauta
multilateral, mas não lideram. As SMA ajudam a trazer aspectos de sustentabilidade, mas por
terem peso e orçamento menor, acabam não tendo permeabilidade para uma estruturação mais
integrada. SMA. Em alguns casos, porém, as secretarias de governo envolvem-se, como no caso
das cidades que participaram do Urban LEDS. “O Compact of Mayors (CoM) tem 40
brasileiros. A indicação de interlocutor foi quase toda de secretarias de meio ambiente. Falta
reconhecer a transversalidade do tema.”
No caso de Belo Horizonte e de São Paulo, a despeito de mudanças na liderança política,
os técnicos responsáveis pela pauta de mudanças climáticas permaneceram os mesmos ao longo
dessas administrações, desde o início do envolvimento da cidade com o tema.

Principais fontes de financiamento
Uma análise dos orçamentos para meio ambiente de Belo Horizonte e de São Paulo
revela que, entre 2003 e 2016, a participação no orçamento municipal foi da ordem de 0,3% a
0,5%, em média, em linha com a média nacional (ANAMMA, 2017). As atividades
relacionadas diretamente às RTCs não têm rubrica específica, e a participação dos municípios
brasileiros é viabilizada por diferentes fontes de recursos.
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Em geral, as redes têm financiamento por meio dos projetos, com aporte de grandes
financiadores internacionais, para garantir a participação das cidades. As prefeituras também
dispõem de recursos próprios para custear as despesas de participação nos projetos das RTCs.
A contrapartida das cidades é a presença de seus representantes nas atividades, ou a
disponibilização d e recursos em custo valorizado, como espaço, transporte, despesas de
viagens e diárias dos funcionários. Entretanto, essa contrapartida entra como parcela residual.
Hoje a principal fonte é a cooperação internacional, além de algumas fundações como a
Bloomberg Philantropies, a CIFF e a Fundação Rockefeller. Fundos federais ou estaduais não
foram mencionados, embora existam opções disponíveis para projetos temáticos.

Contribuição das cidades brasileiras para as RTCs
A principal contribuição das cidades a essas redes, na opinião de seus representantes, é
seu alto grau de engajamento. “As prefeituras legitimam as redes perante os financiadores. As
redes querem representar as cidades, precisam das cidades. É uma via de mão dupla. As cidades
têm acesso ao benchmarking que permite comparação entre cidades semelhantes” E, as que
mais colaboram são as que tem mais ações e em larga escala. Como exemplo, citam Curitiba,
Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo. Um então representante da C40 comenta:
Curitiba trouxe o tema de ônibus, a rede de BRT, de ônibus de baixo
carbono; era rede e agora virou uma organização na Colômbia, a
SIMUS. [...] ampliou a agenda das cidades desenvolvidas para incluir
esse tema. Belo Horizonte contribuiu com a profissionalização do
serviço público, como o tema de compras públicas sustentáveis. O Rio
tinha interesse em visibilidade e focou muito na Copa do Mundo e nas
Olimpíadas. São Paulo tinha foco mais em mobilidade e biodiversidade.
A C40 criou um banco de dados de boas práticas para permitir essa
comparação.

A contribuição de cidades de países em desenvolvimento ajudou a incluir a pauta de
biodiversidade e PSA, doenças tropicais, impactos das mudanças climáticas na saúde pública,
importantes para as cidades dos países desenvolvidos” (GORDON e ACUTO, 2014).
Para os representantes do ICLEI, quando as cidades que são líderes regionalmente
aderem, afetam suas zonas de influência, motivam outras a aderirem. E completam “ter esse
perfil de cidade engajada é muito importante, [essas cidades] são multiplicadoras. Do ponto de
vista técnico têm capacidade para inovar; têm capacidade para receber eventos.”
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Por meio da participação em projetos piloto como o projeto Estratégias de
desenvolvimento de baixa emissão de carbono (URBAN LEDS) do ICLEI, as cidades piloto
(Belo Horizonte, Betim, Curitiba, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Sorocaba) contribuíram para
demonstrar os ganhos sociais, ambientais e econômicos da adoção de políticas de fomento à
economia de baixo carbono. Do ponto de vista global, oferecem a perspectiva da realidade
regional. “É importante viabilizar a participação dessas cidades para incidir sobre a política
global. Do contrário, criam-se plataformas onde não há diálogo.”
A percepção dos representantes de associações brasileiras é de que as RTCs facilitam o
acesso às plataformas e abrem espaço para a gestão urbana com inovação, fortalecendo a
posição dos municípios na governança do clima no Brasil.
A avaliação sobre a contribuição de Belo Horizonte às RTCs destaca o engajamento
direto do prefeito, sobretudo a partir de 2012, quando sediou o Congresso Mundial do ICLEI,
o que conferiu uma visão mais integrada sobre o tema na própria prefeitura. Sua presidência na
FNP também impulsionou a atuação do ICLEI junto ás cidades brasileiras, deu escala nacional
à atuação da rede. Outro fator apontado como um apoio às RTCs e, ao tema de clima em geral
junto aos municípios brasileiros, foi a Lei de São Paulo sobre a Política Municipal de Mudanças
Climáticas (PMMC), que serviu de inspiração para as outras cidades. As cidades têm interesse
em participar, mas em geral, só aderem quando há um projeto que financie as atividades; a
maior dificuldade para ampliar o alcance dessas RTCs no Brasil é a escassez de financiamento
(sic), tanto para projetos como para as ações climáticas das cidades.
As cidades que são líderes regionais, como as capitais estaduais, afetam suas zonas de
influência e são multiplicadoras. Do ponto de vista técnico, ademais, têm capacidade para
inovar, receber grandes eventos e dar visibilidade ao tema. Além das metrópoles aqui estudadas,
outras cidades têm algum tipo de apoio para se engajar em ações transnacionais. O
levantamento da CNM em 2008 verificou que apenas 146 municípios dos então 5.562, declaram
possuir algum tipo de representação ou estrutura voltada à atuação internacional.
Do ponto de vista global, contribuem com a perspectiva da realidade regional. Na
avaliação de outro representante de RTC, “é importante viabilizar a participação [das cidades
de países em desenvolvimento] para incidir sobre a política global, caso contrário, criam-se
plataformas onde não há diálogo”.
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Incidência das RTCs sobre as políticas nacionais de clima no Brasil
Sobre a interferência das RTC em políticas nacionais, os representantes de OSCs que
responderam consideram que as RTCs não incidem ou incidem pouco e indiretamente, afetando
apenas as políticas em nível subnacional. Entretanto, reconhecem que contribuíram para
aproximação das cidades brasileiras com o Governo Federal, por meio da pressão sobre as
cidades atuantes em clima, para que se colocassem no debate junto ao Governo Federal em
interlocução direta com o MRE e o MMA.
Na percepção de dois agentes do Governo Federal durante o período abrangido pela
pesquisa, a atuação das RTCs exerce alguma influência indireta sobre as políticas nacionais de
clima, na medida em que capacitam os agentes de governos subnacionais e fortalecem a
participação dos municípios. De certa maneira, conseguem preencher uma lacuna de articulação
que existe dentro do próprio país. De acordo com um dos entrevistados,
É legítimo que estados e municípios tenham posicionamentos sobre o
tema. O que não existia, até as redes começarem a atuar no Brasil, era
essa capacidade de articulação entre Governo Federal e entes
subnacionais e que agora existe.

Na avaliação dos representantes da academia, as RTCs não interferem diretamente ou
de forma significativa nas políticas em nível nacional. Segundo seus depoimentos, em nível
nacional as determinantes são outras, por exemplo, pressão da sociedade civil organizada para
controlar o desmatamento. Entre as razões apontadas, incluem-se ainda a soberania nacional
para assuntos de política exterior e as interferências de atores mais fortes do que as RTCs, como
aqueles provenientes dos diferentes ministérios, setores, corporações e associações nacionais,
por exemplo, energia, agricultura e transporte.

O que falta
Existem diversas barreiras e lacunas para melhorar e ampliar a incidência dos governos
locais sobre a governança climática no Brasil, na visão dos representantes de organizações do
terceiro setor consultados nesta pesquisa. Na visão dos respondentes em geral, o que falta para
ampliar/melhorar a participação das cidades brasileiras na GMN do clima e nas RTCs é um
conjunto de fatores, de natureza política e operacional. Incluem vontade política,
desconhecimento sobre a relação entre as mudanças climáticas e a gestão urbana de suas
consequências, capacidade técnica e coordenação institucional.
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A opinião dos representantes de associações nacionais é que faltam o engajamento dos
governos federal e estaduais, e o envolvimento com a sociedade civil organizada. Outras
limitações incluem a falta de divulgação, sensibilização e capacitação para o tema, além de
melhor estruturação e financiamento de órgãos ambientais municipais. Um dos dirigentes
comenta que “a participação ainda é muito limitada a algumas poucas cidades brasileiras. As
pequenas e médias têm nas associações uma representação que, aliadas às RTCs podem levar
suas demandas ao Governo Federal”.
As RTCs reconhecem dificuldades tanto do lado das próprias organizações como dos
municípios. Da parte das próprias redes, é preciso melhorar a própria capacidade para atender
os associados. Para as prefeituras, participar de redes demanda um esforço, então, quanto mais
coordenada for a ação das RTCs, melhor para o município. Com isso, as RTCs podem fazer a
interlocução com as áreas da prefeitura que interessam. Questões institucionais, como a
legislação brasileira sobre o terceiro setor, burocracia e cultura institucional refratária às ONGs
(que é como são vistas essas redes no Brasil), não foram mencionadas, mas merecem estudo
aprofundado posteriormente.
Da parte dos municípios, as RTCs avaliam que as lideranças políticas têm que perceber
os benefícios do trabalho em rede. “O nível técnico gosta de se reunir com seus pares, já os
políticos, se interessam por uma agenda mais ampla e por visibilidade. Precisam priorizar e
colocar os discursos em prática.” Precisam melhorar a percepção de que tem que ter estratégia,
nível de compromisso e recurso. Outra limitação é a falta de gente especializada nas prefeituras
com perfil internacional, além de um ambiente que motive o corpo técnico: “As prefeituras são
muito engessadas, não conseguem inovar e os funcionários preferem fazer nada por causa dos
procuradores. Eles temem as sanções legais e não têm iniciativa. ”
Demais aspectos a melhorar incluem a coordenação entre os entes federativos,
sobretudo quando se passar a metas obrigatórias; revisão da arquitetura institucional de
governança do clima para incluir os outros agentes; vontade política e motivação para ações
locais em mudanças climáticas; garantia de que mudanças de governo não afetem a
continuidade das ações em curso; incentivo a colaboração com outros stakeholders por exemplo
com empresas privadas, por meio de Parcerias Público-Privadas (PPPs); ampliação dos espaços
de debate e acesso a recursos e informações; aumentar a percepção de que a atuação em rede
contribui para melhorar a gestão das cidades: “Isso não fica claro para as cidades brasileiras.
Com a dificuldade de recursos, priorizam cada vez mais as relações em que ganhem alguma
coisa. ”
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Na percepção de uma liderança e especialista em mudanças climáticas “Existe uma certa
passividade dos entes subnacionais, esperam o que o Governo Federal vai fazer, não se
antecipam nem ajudam a pautar as políticas climáticas. Precisa inverter o comportamento
reativo desses governos subnacionais. ” Esse mesmo respondente considera que o momento é
oportuno [primeiro trimestre de 2017], pois o processo de consulta pública sobre o documento
estratégico da NDC, embora precário, permite aos municípios incluir suas demandas na
estratégia de implementação. Um outro respondente conclui: “[...] a governança global não se
abriu totalmente para o acesso dos governos locais. ”
Segundo um especialista e agente do Governo Federal, este deve promover ações e
estruturar e implementar programas conjuntamente com os governos locais que permitam criar
e/ou ampliar o conhecimento e a capacidade técnica, política e financeira das cidades. Os
entrevistados da academia identificam a necessidade de garantir a continuidade nas
administrações municipais e fortalecer a capacitação técnica. Um dos especialistas acrescenta
“Os municípios têm que ter capacidade de endividamento. São limitados “[...Falta] governança
em nível metropolitano. Tem que haver uma articulação nesse nível”.

7. 3. 5 Comunicação sobre ação climática – Contribuição de outros atores

Divulgação e disseminação das ações de cidades
Uma das atribuições e serviços oferecidos aos membros das RTCs é dar publicidade às
ações ambientais, suas boas práticas e notícias relevantes.
A plataforma da C40 tem informações sobre todas as cidades. A C40 dá grande ênfase
a comunicação, pois é uma rede política e entende a necessidade de visibilidade dos prefeitos.
Outras redes ou entidades têm que cumprir os planos de trabalho em projetos apoiados por
financiadores ou fundos públicos e, via de regra, divulgar os resultados faz parte das atividades
de projetos.
O ICLEI tem publicações regulares e um site de boas práticas, além de boletins
temáticos e relatórios disponíveis nas páginas dos programas e projetos, em todos os seus
escritórios ao redor do mundo. No Brasil, em geral, dão destaque quando a cidade recebe
premiação ou reconhecimento de boa prática; reporta-se que o ICLEI divulga não apenas a
atuação dos membros, mas também notícias de boas práticas de cidades em geral. Em
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depoimento de representante “Mesmo que a iniciativa não seja do ICLEI, sempre se destaca as
ações das cidades. Faz parte da consolidação de conhecimento coletivo.”
O mesmo se aplica, de forma geral às associações de municípios, embora as
participantes neste trabalho – FNP, CNM, ANAMMA – tenham uma agenda mais ampla, com
pouca atuação na área climática. Todas divulgam as boas práticas e ações por meio dos sites,
em redes sociais e em boletins impressos, como a revista ANAMMA, ou alguma publicação
específica, como o relatório de boas práticas em sustentabilidade do CB27.
Os representantes de organizações da sociedade civil e da fundação que responderam
sobre comunicação das ações climáticas das cidades atuam em parceria e, em geral têm boletins,
páginas e bancos de boas práticas como parte dos seus produtos. O CDPCities, o Observatório
do Clima, o Programa Cidades Sustentáveis e o WRI Cidades Sustentáveis disponibilizam
plataformas, indicadores e outras ferramentas para reporte de ações climáticas e canalizam as
informações para outros parceiros e plataformas, como a NAZCA e a cCR.
Os representantes do Governo Federal não entendem como sua atribuição comunicar as
ações climáticas dos entes subnacionais. Entretanto, apontam que o Governo Federal abre
espaço em eventos de disseminação relacionados ao tema e participa de eventos organizados
pelas cidades e outras entidades, incluindo academia, RTCs, associações e OSCs.

7. 3. 6 Síntese analítica: Bloco B – Paradiplomacia climática das cidades

A participação das cidades brasileiras no tema de mudanças climáticas desenvolveu-se
como na maioria de outros países, embora mais tarde, conforme as evidências na literatura. A
produção acadêmica pesquisada neste trabalho indica uma maior ocorrência de ações
transnacionais nos países desenvolvidos, desde o final dos anos 1980 (BULKELEY,
SCHROEDER et al, 2009; BULKELEY e BETSILL, 2003; GORDON e ACUTO, 2014;
MIKLOS, 2010; PLUIJN e MELISSEN, 2007; ROGER, HALE E ANDONOVA, 2015). A
internacionalização das cidades no Brasil dá-se sobretudo a partir de uma agenda de cooperação
descentralizada, depois do final dos anos 1990, com foco em temas afetos à agenda urbana,
visando aprendizado, compartilhamento de recursos e busca por investimentos na cidade
(APRIGIO, 2016; MARCOVITCH e DALLARI, 2015; MAUAD et al, 2011).
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Segundo depoimentos dos representantes municipais, o interesse não era ter incidência
em negociações internacionais, e sim, acessar oportunidades de recursos técnicos e financeiros,
além de conhecer boas práticas para incorporar à cidade. Trata-se de uma abordagem
pragmática, menos relacionada a ideologia do que a interesses individuais das cidades (PLUIJM
e MELISSEN, 2015:36). Essa afirmação é coerente com o levantamento feito pela
Confederação Nacional dos Municípios (CNM) que publicou uma cartilha de orientação para a
atuação internacional municipal (2008) e, com relatos na literatura internacional sobre
paradiplomacia de cidades (ROSENAU, 1990; BETSILL e BULKELEY, 2006; HOORNWEG
et al, 2011, CASTÁN BROTO e BULKELEY, 2013).
Entretanto, a estratégia dos municípios brasileiros não foi proativa, como aconteceu em
cidades de países desenvolvidos, quando autoridades locais buscam a adesão às redes como
forma de se colocarem à frente ou até mesmo em desafio às políticas climáticas de seus
governos nacionais (BULKELEY, SCHROEDER et al, 2009; BULKELEY e BETSILL, 2003;
KERN e ALBER, 2009; WARDEN, 2011). No caso das cidades brasileiras, mesmo aquelas
com histórico de atuação internacional foram recrutadas pelo ICLEI, assim como por outras
redes e entidades com projetos e programas relacionados a gestão de mudanças climáticas em
nível municipal (ALMEIDA et al, 2013; BACK, 2012; BARBI, 2014; DA SILVA e
BUENDIA, 2016; HICKMAN, 2016). A exceção identificada aqui fica por conta de Salvador,
que submeteu candidatura à C40, em 2014, segundo relato do representante da prefeitura.
Em relação à operacionalização do relacionamento com as RTCs, os representantes das
cidades confirmaram que os principais interlocutores para o tema de clima são as secretarias de
meio ambiente e, quando existem, os órgãos de relações internacionais. No caso da C40, o
gabinete do prefeito também é envolvido diretamente, pela própria natureza da rede. As
atividades em grupos de trabalho envolvendo temas específicos, como transporte, resíduos
sólidos ou áreas verdes contam com a participação de técnicos dos órgãos municipais
correspondentes. As fontes de recursos para viabilizar o engajamento em atividades das redes
e programas incluem recursos próprios das municipalidades como contrapartida, fundos de
doadores canalizados pelos projetos coordenados pelas redes e organizações parceiras e, por
meio de parcerias com outros órgãos de governo. Embora a falta de financiamento seja um
citado como barreira, argumenta-se que os fundos existem, porém, por falta de capacidade
técnica ou conhecimento, o acesso é dificultado para as prefeituras. Nesse sentido, as RTCs têm
apoiado cidades na elaboração de propostas e acesso a fontes internacionais.
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Na avaliação da paradiplomacia das cidades no período da Tese, observa-se ainda a
fragmentação da governança multinível no nível nacional, embora a relação de subordinação
ao nível nacional seja tácita. Estudiosos da governança multinível nos países desenvolvidos têm
debatido as diferenças entre o regime de governança global, com a centralização no sistema da
Convenção Quadro de Clima e seus instrumentos, e a arquitetura institucional fragmentada da
governança multinível (ASSELT e ZELLI, 2013; BIERMAN e PATTBERG,

2012;

KEOHANE e VICTOR, 2010; ZELLI, 2015), identificando as vantagens e desvantagens de
cada abordagem e tipificando a fragmentação em 1) sinergética, 2) colaborativa e 3) conflitiva.
No caso das cidades brasileiras, embora a participação nas RTCs ocorra de forma
independente da agenda nacional, não existe conflito com o Governo Federal, sendo percebida
pelos atores envolvidos como complementar. Essa observação vai ao encontro da avaliação de
Ostrom (2009, apud CASTÁN BROTO e BULKELEY, 2013): “soluções globais negociadas
em nível global, sem o suporte de uma variedade de esforços em nível nacional, regional e local
[...], não têm garantia de funcionar bem [pg4]74.
Por fim, a rede multisetorial de atores relevantes na governança multinível das
mudanças climáticas é impulsionada pela comunicação, principalmente apoiada em tecnologia
da informação, cujos avanços têm permitido maior agilidade nas relações entre as cidades e no
fluxo de informações. Devido à natureza pública de suas atuações, divulgação e comunicação
integram a estratégia de todas as organizações, inclusive as municipalidades. Entretanto,
quando consultados sobre o que falta para melhorar o engajamento e a atuação climática das
cidades, alguns entrevistados apontaram divulgação como um dos itens. Ao buscar informações
nos sites sobre as ações climáticas das cidades pesquisadas, observou-se que há pouco destaque
para o tema e, em muitos casos, a navegação e acessibilidade são ineficientes, sem clareza e
difíceis. No entanto, não é possível afirmar que essas dificuldades sejam exclusivas dos setores
de meio ambiente das prefeituras.
As RTCs e OSCs atuando apenas em mudanças climáticas tendem a dar ênfase à
comunicação das ações de seus membros e parceiros, como práticas exemplares, premiações e
participação em eventos. E, embora não seja atribuição específica do Governo Federal, diversos
órgãos federais abrem espaço em eventos de disseminação relacionados ao tema e participam
de eventos organizados pelas cidades e outras entidades, incluindo academia, RTCs,
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Tradução da autora para “‘global solutions negotiated at a global level, if not backed up by a variety of efforts at national,
regional, and local levels […] are not guaranteed to work well’ (p. 4).
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associações e OSCs. O Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) integra a
governança do clima em nível federal e conta com a participação de entidades municipais em
suas reuniões. Em sua revista no. 1, de novembro de 2009, inclui-se um artigo sobre a ação
local (FBMC, 2009). O Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) incluiu informações
sobre as ações e políticas subnacionais em seus relatórios (RAN 1; 2;3, 2015) e na Comunicação
Nacional Inicial do Brasil à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(BRASIL, 2004:258).

7. 4 Bloco C - Cidades na governança do clima no Brasil

Neste bloco, o objetivo foi verificar as perspectivas dos atores sobre a governança
multinível global do clima no Brasil em suas diferentes dimensões: o papel que o Governo
Federal exerce no âmbito das negociações internacionais; a compreensão sobre o arcabouço
jurídico-institucional no Brasil para mudanças climáticas e sua adequação às demandas dos
municípios; a interação entre políticas e medidas de clima nas diferentes escalas de governo
para o cumprimento de metas e compromissos.
As perguntas foram adequadas para captar a perspectiva dos atores conforme suas
diferentes categorias, considerando suas posições internas ou externas à instância municipal.
As respostas foram agrupadas de acordo com as perspectivas das municipalidades e de outros
atores, incluindo de Governo Federal (GF), academia, Redes Transnacionais de Cidades
(RTCs), Associações Nacionais de Municípios (ANMs), Organizações da Sociedade Civil
(OSCs) e fundação.

7. 4. 1 Sobre a liderança do Brasil na governança global do clima

Perspectiva das Municipalidades
Na visão dos representantes de Belo Horizonte, o Brasil interviu, mas não teve papel de
liderança. E a falta de integração dos entes federativos nas estratégias do Governo Federal tem
um peso, segundo alguns dos entrevistados. Os atores municipais da PMSP percebem a
participação ativa, pontual e variável do Brasil nas negociações de mudanças climáticas, mas
não como liderança. Os representantes de Salvador e Rio de Janeiro percebem liderança na
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atuação do Brasil nesse tema. O representante de Salvador disse não acompanhar as
negociações internacionais, mas sabe que houve uma influência da ministra do Brasil nas
negociações em Paris. O representante do Rio acredita que houve protagonismo durante o
governo Lula, quando foram propostas metas. Considera ainda que o “Brasil é sempre
importante, independentemente de quem está na presidência. ” Cita a atuação no âmbito do
BRICs, em 2009, quando fez a ponte entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. “Em
termos de liderança, porém, sua posição variou. [...] mas, o país amadureceu na priorização do
tema de clima”.
Os representantes do Governo Federal não foram consultados sobre a liderança do Brasil
na arena internacional. Entretanto, o entrevistado que esteve no MRE e no MMA em posição
de decisor, no período de investigação deste trabalho, considera que os Compromissos do Brasil
no âmbito do Acordo de Paris são ambiciosos e comenta: “foi o único grande país a assumir
metas absolutas de redução de emissões, de 37% até 2025 e de 47% até 2030”.

7. 4. 2 Conhecimento sobre governança do clima do Brasil

Perspectiva das Municipalidades
Os entrevistados de Belo Horizonte acreditam que o quadro jurídico-institucional sobre
mudanças climáticas no Brasil não é suficiente e adequado para tratar do problema no âmbito
das cidades. De sua perspectiva, será preciso que, por um lado, a agenda climática nacional
incida sobre o planejamento governamental como um todo e, por outro, que mecanismos
institucionais e financeiros sejam implementados com vistas ao suporte às ações locais.
Conforme um depoimento, “é preciso reconhecer a capacidade dos governos locais de forma a
habilitá-los junto a organismos internacionais públicos ou privados, de financiamento ou não,
como forma de buscar as soluções práticas para a questão. ” Consideram que o Governo Federal
não tem uma compreensão federativa, o quadro regulatório é fragmentado, e,
institucionalmente, sem liderança. Nas outras áreas, os resultados são pouco evidentes. Alguma
coisa é falada sobre construção, mas que não reflete na prática. Adaptação também se fala, mas
não se realiza. ” Essa percepção está alinhada com a análise de Viola, Franchini e Ribeiro sobre
o desempenho do Brasil em sua governança climática. Os autores destacam 2009 como o ano
de transformação significativa no quadro jurídico-institucional e político, quando houve uma
intensificação da agenda climática no país (2013:295-302), sempre concentrada no controle de
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desmatamento e uso da terra, de fato as maiores fontes de emissão do Brasil. Entretanto, como
se verifica na contabilização mais recente das emissões brasileiras (BRASIL/MCTI, 2014),
houve um aumento expressivo das emissões de energia, que não foi acompanhado por medidas
de apoio à mitigação no setor, sobretudo de transporte
Segundo dois respondentes de São Paulo, que atuaram na PMSP no período entre 2003
e 2016, as leis disponíveis são suficientemente gerais para permitir, mas não estimular ou
viabilizar a ação climática de governos locais. Um deles pontua “Se as cidades quiserem atuar
na mitigação das emissões de CO2, a legislação permite. Não precisa de lei para fazer
programas que impliquem reduções, como racionalização de água, energia, compras verdes,
tratamento de esgotos, controle de resíduos, construção verde, etc.”
Na visão do representante do Rio de Janeiro, a gestão federal para cidades é deficiente,
sobretudo a de clima, que de modo geral não articula bem áreas de governo, horizontal ou
verticalmente. A estrutura de governança no nível federal, com SAF e outras instituições, não
foi eficaz, ficou só no papel.
O que se observa é que nos fundos federais não há previsão de financiamento para
cidades, para implementação dos planos nacionais, de mobilidade e de resíduos sólidos, por
exemplo. Tampouco existe incentivo para implantação de medidas relacionadas à mitigação de
mudanças climáticas, como frotas limpas ou aterros sanitários. Segundo um entrevistado,
[...] existe no papel, mas há uma desconexão na prática. Não
há base legal para aplicação de cidades no Fundo Clima. As cidades via
CB27 estão pedindo ao MMA um programa para capitais e estão
desenhando as regras juntos, por exemplo, definindo quais áreas que se
qualificam para receber recursos.

Conforme outro depoimento, “é preciso reconhecer a capacidade dos governos locais de
forma a habilitá-los junto a organismos internacionais públicos ou privados, de financiamento
ou não, como forma de buscar as soluções práticas para a questão. ” Por outro lado, uma
liderança de São Paulo observa que o problema não é a normatização em si, mas sua
implementação no nível local:
Se as cidades quiserem atuar na mitigação das emissões de
CO2, a legislação permite. Não precisa de lei para fazer programas que
impliquem reduções, como racionalização de água, energia, compras
verdes, tratamento de esgotos, controle de resíduos, construção verde,
etc..
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Esta observação está alinhada com a percepção do representante de Salvador:
Nos fundos federais não há previsão de financiamento para
cidades, para implementação dos planos nacionais, de mobilidade e de
resíduos sólidos, por exemplo. Tampouco existe incentivo para
implantação de medidas relacionadas à mitigação de mudanças
climáticas, como frotas limpas ou aterros sanitários.

Perspectiva de outros atores
Os representantes do Governo Federal reconhecem que o quadro legal e institucional
sobre mudanças climáticas não é adequado nem suficiente para tratar do problema no âmbito
das cidades. Uma liderança ministerial avalia que a governança de clima no Brasil está
defasada. “A lacuna no diálogo com entes subnacionais permanece na lei de clima. A Lei de
2009 tem um parágrafo que incentiva a participação de estados e municípios, mas tem caráter
meramente exortatório, nunca foi posto em prática. Faltam recursos e falta maior clareza nas
políticas e ações de adaptação no nível federal. ” Outro comenta que “ Falta um conhecimento
mais aprofundado por parte dos gestores, com mandato e comissionados, do arcabouço
institucional que regulamente o tema capaz de fazer valer a legislação em curso e propor ajustes
à realidade das cidades ou região” ”
Para os acadêmicos, o quadro não está claro, há conflito entre instâncias, falta
articulação entre os órgãos federais relevantes, como MMA, MC, CEF. A maior parte das
regulamentações é feita fora do nível municipal. Poder-se-ia criar uma agencia de clima
Brasileira, operacional, na qual as cidades poderiam participar.
Na avaliação das RTCs e ANMs, as prefeituras não participaram da definição das
políticas nacionais sobre clima, ou aquelas relacionadas ao tema com incidência sobre questões
urbanas. Segundo um então representante de RTC, não havia interesse dos municípios em
contribuir para a agenda nacional, e, “o Governo Federal despreza a agenda urbana. ” A despeito
disso, a criação do Ministério das Cidades levou as pautas municipais, como transporte urbano
e resíduos sólidos para o nível federal. Essas políticas setoriais ajudaram a aproximar as
agendas, mas, mesmo assim, as decisões foram tomadas de cima para baixo (top down): a
participação de municípios limita-se à obrigação de cumpri-las.
Outros respondentes de RTC têm a percepção que alguns aspectos evoluíram, mas não
são suficientes. “A PNMC de 2009 não contemplava em nada as cidades. As NAMAs não
tinham nada para cidades. Depois, com a iNDC, faz menção. O plano nacional de adaptação
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tem um capítulo inteiro para cidades. ” Na estratégia do governo em consulta pública falta uma
abordagem mais integrada, restringe a ação transversal pois setoriza os temas. A forma é
truncada, desconexa, desfavorável ao estabelecimento de uma estratégia transversal.

É

praticamente impossível para as cidades acessarem o Fundo Clima. Quando o projeto é
rejeitado, não tem feedback sobre o motivo.
Um dos respondentes de ANM considera que os marcos regulatórios são bons em geral.
Existem as leis de mobilidade urbana, saneamento e resíduos sólidos, além dos estatutos da
cidade e da metrópole que impactam as ações. “Não é a falta de arcabouço legal que limita a
participação das cidades. A legislação em geral é avançada. ”
Representante de uma rede nacional de OSCs considera que o quadro jurídicoinstitucional no Brasil é muito fragmentado, afetando a participação dos municípios na
governança do clima: “não são capazes de conectar os temas relevantes para as cidades, por
exemplo, as epidemias de Dengue, Zika e Chicungunha, com as mudanças climáticas; não
entendem como [os impactos] se combinam com a precariedade do saneamento básico e o
atraso cada vez maior na universalização do saneamento básico, na implementação de políticas
de resíduos sólidos e sua implementação. Não entendem como saneamento e saúde se integram
por meio do pilar estratégico de mudanças climáticas. A PNMC deveria ser desenvolvida como
um pilar estratégico que conduziria a uma integração melhor entre os entes federativos.
Considera-se que houve algum avanço nas relações federativas, mas apenas devido a iniciativas
individuais, citando uma diretora de mudanças climáticas do MMA, “que levou o Plano de
Adaptação (PdA) até agora e incluiu questões urbanas, como a redução de vulnerabilidades para
o desenvolvimento de cidades resilientes”. O respondente conclui que “o comportamento do
Brasil não é de estimular a participação de municípios nos foros internacionais. Embora o
governo permita, não fomenta nem utiliza a participação das cidades para ampliar seu grau de
influência”.
Outro representante do terceiro setor, porém, considera o arcabouço legal e institucional
do Brasil bem estruturado, mas com pouco sentido prático para implementar, inclusive no nível
municipal. Lembra que as cidades precisam ter sua própria normatização adaptada ao contexto
local, de forma complementar.
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7. 4. 3 Sobre a participação das cidades na governança climática do Brasil

A - Resultados da atuação paradiplomática das cidades para políticas nacionais
Perspectiva das municipalidades
Os respondentes de Belo Horizonte destacam o aprendizado sobre boas práticas
internacionais e a divulgação internacional dos desafios da cidade, com isso promovendo o
país. A oportunidade de estabelecer uma referência para suas ações, é um resultado positivo
do ponto de vista do tomador de decisão. Destaca-se ainda o aspecto de sinergia com as
políticas nacionais: “Quando os governos locais se envolvem e assumem compromissos com
as mudanças climáticas [...]podem contribuir com os esforços nacionais de implementação das
medidas de mitigação e adaptação [além de] ampliar a rede de contatos de apoio técnico e
financeiro para projetos”.
No que se refere à participação nas RTCs, além do aspecto de aprendizado sobre o tema
de mudanças climáticas globais, destaca-se sua contribuição para o reconhecimento pelo
Governo Federal do papel dos municípios, não apenas na implementação de políticas nacionais,
com também na GMN do clima. Na opinião de uma liderança “Se não fossem as redes talvez
as cidades estivessem alijadas do processo. [...] sua participação nas COPs tem sido cada vez
mais qualificada, há cada vez mais espaço para as cidades, em função do trabalho continuado
das redes. ”
Para São Paulo, não há incidência direta da ação climática municipal sobre a política
nacional do clima. Porém, indiretamente, por meio das associações e colegiados, houve alguma
influência da cidade no nível federal. As articulações em rede também são importantes para
incentivar as lideranças a priorizarem os temas nas agendas municipais e assumirem
protagonismo internacional. O fortalecimento dos colegiados nacionais também é considerado
um cobenefício da participação em RTCs. São Paulo, representando a ANAMMA, passou a
participar do CONAMA, que tem papel normativo, além do consultivo e, do conselho gestor
do Fundo Clima.
Segundo o Rio de Janeiro, a atuação paradiplomática das cidades tem pouca ou nenhuma
incidência sobre as políticas nacionais sobre clima. Mas, segundo o representante de Salvador,
tem influência indireta por meio das redes nacionais.
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Perspectiva de outros atores
Um entrevistado que atuou junto à Subchefia de Assuntos Federativos - SAF (20042012) avalia que a Lei de Responsabilidade Fiscal motivou a busca por recursos internacionais,
incentivando maior criatividade e proatividade dos municípios, além de maior abertura para
inovações. Mas, devido à disponibilidade de recursos a partir do governo Lula, os municípios
passaram a buscar recursos junto ao Governo Federal, e esta agenda sofreu um desgaste, já no
final do ano de 2012.
Entrevistado em posição de decisor junto ao MMA, desde junho de 2016, entende que
a mobilização das cidades tem aberto espaço para que se considere a visão local, e não apenas
setorial, na definição das políticas nacionais. Comenta que, em 2009, o Brasil apresentou metas
setoriais, algumas das quais têm incidência sobre cidades. Em sua análise, o problema é que
cada plano setorial de clima ficou sob o ministério correspondente, onde cada um tem suas
prioridades setoriais; pois o tema de clima não é tratado com o mesmo grau de importância ou
centralidade e não entra no processo decisório. E afirma que a estratégia de implementação tem
que ser nacional, integrada.
Na visão de um acadêmico, houve um ganho na disseminação do tema. No início das
negociações o Governo Federal (MRE e MCT) era contra a participação das cidades. Ampliouse a participação geral e divulgação do tema pelas cidades.
De forma geral, a atuação das cidades nas RTC tende a contribuir para as políticas
nacionais do clima no Brasil. Pelo estímulo para que as cidades continuem atuantes no tema e
pela disseminação das boas práticas. No entanto, é preciso haver coordenação entre os níveis
de governo, o que ainda ocorre de maneira precária.
Na opinião de outro respondente, as ações das RTCs têm a capacidade de gerar o debate,
assim como pressionar o Governo Federal e a estrutura legislativa a colocar na pauta as
demandas das cidades, destacando ainda a troca de conhecimento promovida pelas RTCs.
As RTCs têm foco em uma agenda positiva, influenciaram as cidades a pressionar a
agenda nacional, ao estabelecerem metas ambiciosas e leis de mudanças climáticas.
Contribuíram também para gerar uma cultura de sistematização de informações, que foram
passadas para o Governo Federal.
Depoimento de gestores de RTC foi de que
A agenda se fortaleceu com o tempo, dando centralidade para essa
agencia nas cidades. Entretanto, a aceitação das demandas das cidades
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para participar da GGC foi difícil, os países percebiam a mobilização
dos entes subnacionais como uma ameaça a sua soberania.

No campo das relações internacionais, a inclusão de atores transnacionais ainda consiste
um ponto polêmico, alimentando o debate acadêmico desde os anos 1990. Entretanto, no Brasil
os municípios não têm essa posição de confronto e as redes atuam muito mais como suporte e
apoio especificamente à ação das prefeituras no interesse da gestão de questões locais.
No depoimento do representante do ICLEI Global, Yunus Arikan, percebe-se o
sentimento geral, na comunidade internacional envolvida na governança do clima, sobre a
atuação paradiplomática de cidades por meio de redes: “Em 2014, os países do Bloco
G77+China, principalmente do BASIC, estavam preocupados com a pressão externa de
organizações internacionais para incluir cidades no regime global. Eles temiam que as
iniciativas propostas por Ban Ki Moon resultantes da Cúpula do Clima de Nova York, como o
Compacto dos Prefeitos (Compact of Mayors – CoM), fossem utilizadas para enfraquecer a
posição do bloco nas negociações internacionais em Lima, durante a COP20. Sua posição
mudou apenas depois de se assegurarem de que as decisões nacionais não seriam alteradas nem
questionadas por quaisquer processos da ONU. Essa garantia foi a chave para o sucesso em
Paris. Depois disso, os países se tornaram mais receptivos à participação das cidades”

B - Impacto das ações locais pelo clima no cumprimento das NDCs do Brasil
Perspectiva das municipalidades
Segundo representantes de Belo Horizonte, a participação dos governos locais nas
discussões globais sobre o clima ainda é muito incipiente, mas tem se ampliado, impulsionada
pela União Europeia e pela ONU. O reconhecimento do governo brasileiro se reflete na
referência aos governos locais incluída no anexo da iNDC brasileira. Um respondente menciona
que as políticas de transporte, da recuperação de áreas degradadas e do aproveitamento de GEE
no aterro foram voltadas para redução de emissões. Entretanto, não é possível determinar se
essas ações implicam sua integração na estratégia de implementação da NDC.
Um respondente da PMSP comenta que “a iNDC foi feita pelo MMA, sem discussão.
Já o plano de adaptação teve discussão com as ONGs, mas não com cidades. Agora a NDC está
em consulta pública, mas sem alusão direta às cidades. ”
Outro pondera,
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Naquela época, a atuação da cidade de São Paulo teve peso. Mesmo
para o estado, o fato da cidade ter estabelecido metas, teve impacto. O
secretário estadual de meio ambiente da época relutou muito em adotar
metas, mas houve evidencia política suficiente de que era necessário, a
começar pela demanda favorável do governador.

A avaliação de uma pessoa da SVMA é que existe impacto em relação à formação de
massa crítica sobre riscos em escala local e conhecimento sobre gestão, mas não em temas de
escala maior, como desmatamento. E continua:
Tem alguma influência em ações pontuais, por visibilidade política,
por exemplo, no caso da Lei de Clima de São Paulo. E mesmo assim, é
pequena. Não agrega participar no nível federal, não se expressa com
evidência nas políticas nacionais [...]. As demandas municipais não
estão na pauta do Governo Federal. Por exemplo, no caso do aumento
de vetores de doenças tropicais como resultado das mudanças
climáticas. Pode ser cumulativo se houver persistência de eventos,
senão, não há, perde-se.

O respondente do Rio de Janeiro considera que houve um reconhecimento da
importância das cidades na iNDC do Brasil e também no Acordo de Paris, mas, segundo seu
depoimento, “o jogo é formalista e muito rígido, a influência foi limitada. ”
Já o representante de Salvador avalia que as ações locais têm impacto. Na C40, por
exemplo, apresentam-se experiências de cidades onde os governos nacionais não atuam. “Os
governos nacionais deveriam estimular, até para que as reduções das cidades possam ser
contabilizadas, para se apropriarem disso. Por enquanto não dá para quantificar [a contribuição
das cidades]”.
Perspectiva de outros atores
O respondente do MMA menciona que os planos setoriais foram implementados e o
resultado mais significativo foi a redução do desmatamento, meta principal do Brasil. A
prioridade era o PPCDam; já os outros planos de mitigação não avançaram tanto. E afirma
“Como as metas são para 2020, ainda há espaço para trabalhar esses temas com os ministérios
[...]. Temos uma meta para 2025 e vamos trabalhar de forma mais integrada, no conjunto global
da economia. ”
Esse representante entende que os municípios devem estabelecer metas, não somente de
reduções no próprio município, mas que induzam reduções de emissões indiretas, em
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agricultura e uso da terra. Ele informa que a questão urbana não foi considerada especificamente
na Terceira Comunicação Nacional do Brasil (TCN), pois o foco estava em desmatamento.
Outro entrevistado reconhece que qualquer que seja a motivação para implementar
ações de mitigação, estas devem incluir os governos locais. Nesse contexto, incluem-se
promoção da eficiência energética, gestão dos resíduos sólidos, descentralização da produção
de energia a partir de fontes renováveis, entre outras.
O cientista e gestor do MCTI avalia que as ações urbanas têm enorme impacto no
cumprimento das metas de NDCs, diretamente em transporte e energia e, indiretamente, em
agricultura e uso da terra, em função da pressão pelo consumo.
O entrevistado que atuou junto ao FBMC até 2016 comenta que, para potencializar as
contribuições dos municípios nesse sentido, é preciso que o Governo Federal garanta acesso a
recursos financeiros e capacidade técnica para participar da governança do clima no Brasil.
Essa contribuição das cidades deve integrar um programa de ações com objetivos e metas
definidas, cuja continuidade seja garantida, independentemente das trocas de governos.
As ANMs avaliam que ações locais têm impacto no atingimento das metas de mitigação
brasileiras, com medidas de transporte e resíduos, agendas de competência das cidades. Os
municípios começaram a mudar a tendência em atividades urbanas geradoras de GEE, mas não
existem dados quantificados.
Representante de OSC internacional atribui a importância das cidades a sua escala e
poder de consumo. As cidades abrigam mais de 80% da população na América Latina e são
responsáveis por grande parte das emissões de carbono. “Suas ações serão essenciais para
alcançar os objetivos ambiciosos do Acordo de Paris [...] A transição para uma economia
sustentável e resiliente requer que cidades e empresas adotem estratégias [conjuntas] para
mitigação e adaptação às mudanças climáticas. ”
De acordo com outro entrevistado, em 2009 a contribuição das cidades foi muito
pequena, pois as metas, para 2020, são na maioria dependentes de ações do próprio Governo
Federal. Não se criou o espaço para os níveis subnacionais, as metas foram definidas top-down
e os municípios tampouco buscaram esses espaços. Sugere que o fórum CB27 deve ser
reconhecido como interlocutor, pois “seus membros representam 43% da população brasileira
vivendo em cidades, são capitais multiplicadoras, lançam tendências e inovações.”
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Outra liderança do terceiro setor acredita que a mobilidade não motorizada e o transporte
público resultaram em algum impacto, e, observa que “está em curso uma mudança na matriz
da mobilidade urbana. ”
O engajamento das cidades seria no cumprimento da meta agregada. Os governos locais
podem contribuir de diferentes maneiras: adotando gestão de resíduos mais eficaz, ampliando
transporte sustentável, promovendo eficiência energética, promovendo geração de energia
descentralizada.
O sucesso do Acordo de Paris requer sintonia fina entre diferentes níveis de governo. A
participação de grandes cidades é muito importante para a eficiência no uso de recursos, é onde
as emissões e os impactos ocorrem. O Acordo de Paris é um compromisso de longo prazo, que
deve ser crescente, com engajamento cada vez maior. Será preciso investir na capacitação dos
governos locais, que não estão preparados para aproveitar as oportunidades, como por exemplo
os mecanismos de desenvolvimento sustentável.

C - Ação do Governo Federal para envolver governos locais na agenda de clima
Perspectiva das Municipalidades
Um respondente de Belo Horizonte que acompanhou as discussões no nível federal
comenta “o processo decisório sobre a preparação da iNDC foi fundamentado no relatório final
das consultas à sociedade civil brasileira coordenadas pelo Itamaraty em 2014 e, em consultas
políticas de alto-nível que a Ministra Izabella Teixeira conduziu durante 2015. O Grupo de
Trabalho Interministerial (GTI) envolveu amplamente o Executivo federal e recebeu
contribuições dos governos, da sociedade civil, de movimentos sociais, do setor privado e da
academia. Entretanto, foi um processo distanciado dos governos locais. ” A menção a governos
locais é feita em alguns trechos relativos ao Plano Nacional de Adaptação na iNDC
(BRASIL,2015:3).
Outra entrevistada que deixou o governo local para atuar na autoridade metropolitana
de Minas Gerais, informa que, no governo do estado, o envolvimento se deu por meio da
participação em conselhos. Em sua avaliação, houve interesse do Governo Federal nas ações
estaduais por serem mais objetivas. Minas Gerais já tinha um diagnóstico, e o plano de energia
e mudanças climáticas incluindo informações sobre municípios. Destacou ainda que o estado
apresentava oportunidades de parcerias no tema de clima, por exemplo com o governo francês,
com a perspectiva de ganhos econômicos, por meio da atração de negócios e investimentos.
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Em uma avaliação mais crítica, outro respondente julgou que “o governo anterior
desconsiderava completamente a importância dos atores locais, apesar de a maioria das ações
de mitigação dependerem de governos locais, inclusive por competência.” As reuniões
ocorridas no Itamaraty com alguns governos locais foram informais, a convite do Chefe da
Divisão de Clima, Ozônio e Segurança Química, Departamento de Sustentabilidade Ambiental
do MRE, nas quais foram apresentadas as demandas das cidades, tendo o fórum CB27 como
interlocutor, na pessoa de seu coordenador.
Um decisor da SVMA de São Paulo avalia não ter havido qualquer envolvimento com
o Governo Federal até 2010. Em seu depoimento, considera que
[...] a percepção era que mudanças climáticas não era questão para
municípios; tampouco para estados, que achavam que era uma questão
do Governo Federal, que por sua vez entendia que se tratava de questão
para os países do Anexo I: um verdadeiro jogo de empurra-empurra.

E conclui que “falta protagonismo dos municípios nas questões-chave de meio
ambiente.”
A respondente técnica comenta que São Paulo nunca foi contatada por órgão federal
sobre políticas e estratégias relevantes ao contexto urbano e acrescenta “[o Governo Federal]
deveria ter chamado qualquer representação de cidades para discutir ações interinstitucionais
[...] por exemplo no caso do programa Inovar-Auto, ou na política de ônibus. ”
De acordo com o representante do Rio de Janeiro, houve pouco envolvimento de
governos locais pelo Governo Federal, nas discussões sobre políticas de clima. No discurso,
reconhecem o papel das cidades como interlocutor, mas nada concreto; houve pouco diálogo
até mesmo dentro do Governo Federal na elaboração das iNDCs. Segundo ele, “Falta uma
cultura de colaboração entre nos governos, tanto federal como municipal. ”
O representante de Salvador entende que a abertura do documento estratégico para
receber contribuições de atores não estatais configura-se como iniciativa de integração. As
cidades, articuladas pela parceria entre ANAMMA, C40, CB27 e ICLEI apresentaram sua
contribuição em documento entregue ao representante do MMA pela CB2, em março de 2017.

Perspectiva de Outros atores
O representante que atuou junto à SAF pondera que, no geral, o governo brasileiro abriuse mais para a participação de ONGs nos foros internacionais do que de estados e municípios,
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segundo ele “porque havia a possibilidade de uma contaminação da política partidária,
inclusive. Não dava para correr o risco de se expor nos foros internacionais, com um
representante político de partido adversário tendo um discurso contraditório com o do Governo
Federal. ”
Em seu relato comenta que no período em tela, o foco era a cooperação Sul – Sul,
sobretudo no âmbito do Mercosul. Em relação às mudanças climáticas, a ambição era de
integração energética com o envolvimento dos estados. Criou-se um espaço para participação
lateral dos municípios nesse foro, com a rede MercoCiudades.
Segundo testemunho de outro entrevistado,
[...] as metas da INDC foram desenvolvidas de forma mais centralizada.
Considera que, com o compromisso nacional no Acordo de Paris para
o conjunto da economia brasileira, será preciso repensar a política e a
governança climática no país. [E completa...] É hora de envolver outros
atores na implementação de uma forma mais clara, é um trabalho que
precisa ser feito. A Lei da PNMC precisa de atualização.

De modo a integrar os governos locais na governança do clima no Brasil, na visão de
outro entrevistado, “será preciso promover ações, estruturar e implementar programas que
permitam dar viabilidade a projetos de mitigação em s áreas como energia renovável, eficiência
energética, transporte público, gestão de resíduos sólidos, saneamento, construção civil e
infraestrutura urbana, entre outros.”
O dirigente de uma ANM considera que o processo de consulta pública para a
construção do Plano Nacional de Mudanças Climáticas foi diluído. “Não houve um
direcionamento claro e um processo eficiente de engajamento e contribuição dos governos
locais, tendo em vista as diferentes realidades das cidades brasileiras. ”
Segundo um executivo de RTC, os esforços de integração partem das prefeituras, não
do Governo Federal. “A prefeitura que compreende a questão intersetorial, consegue achar os
recursos. O Governo Federal não tem essa perspectiva, pode ter estrutura burocrática, mas na
prática, não acontece. ” Entretanto, outro respondente de RTC diz não ter visto mobilização dos
prefeitos para serem envolvidos.
Sobre a atuação internacional de municípios, o executivo da RTC pondera que ainda é
limitada. “Houve um movimento do Governo Federal para sensibilizar as cidades, a SAF criou
plataformas para materializar a paradiplomacia de GLs, estimulou a formulação de projetos no
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marco da cooperação franco brasileira e Sul-Sul, mas depois de 2012, perdeu ímpeto e começou
a retroceder na sua atuação.”
Os representantes do terceiro setor, ou OSCs, concordam que os municípios não foram
envolvidos nos processos decisórios, sua participação se deu apenas por meio das consultas
públicas e de diálogos muito esporádicos, promovidos mais pelas RTCs. Os agentes
responsáveis do Governo Federal não convocaram as redes nacionais, como ANAMMA e FNP,
por exemplo. Houve uma pressão com apoio das redes transnacionais, que não resultou em
diálogo, mas pelo menos agora, as cidades são ouvidas.

D - Ação do Governo Federal para envolver governos locais na implementação de metas
Perspectivas das Municipalidades
Para cumprir os objetivos de redução de GEE colocadas em sua NDC, o Brasil terá que
envolver os governos locais em diversas inciativas, por exemplo: aumentar a participação de
energia renovável na matriz energética brasileira; promover tecnologias limpas, eficiência
energética e infraestrutura de baixa emissão de carbono na indústria; melhorar a eficiência e a
infraestrutura no transporte público em áreas.
Outra estratégia é estabelecer parcerias, compromissos e cobrar metas, mediante
coparticipação dos entes federados em todas as discussões e na repartição dos recursos
financeiros previstos legalmente. A agenda não pode ser exclusiva e os assuntos devem tramitar
de forma horizontalizada. Uma contribuição dos governos locais a ser solicitada pelo Governo
Federal, seria por exemplo a produção de indicadores locais. No final de 2016, o MMA abriu
consulta pública até junho de 2017, do documento preparado pelo BID sobre a estratégia de
implementação da NDC brasileira.
Um respondente lembra outras oportunidades apoiadas ou promovidas pelo Governo
Federal, por meio das quais os governos locais podem contribuir com a implementação das
metas. Por exemplo, a atuação junto ao FCCR/Mercosul, as cooperações descentralizadas
bilaterais e a cooperação Sul-Sul, com a articulação da SAF e apoio da Agência Brasileira de
Cooperação (ABC) e da FNP. Os entrevistados entendem que o vínculo entre as NDCs e os
impactos locais é evidente: não se faz implementação sem as cidades.
Todos os respondentes enxergam maneiras para envolver as cidades na implementação
das metas de mitigação. Entre essas incluem-se ações de conscientização para gerar mudança
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de comportamento, por exemplo, no uso de bicicletas e na redução de consumo. Destaca-se
que,
[...] existe uma enorme concentração tributária na esfera federal. Se as
metas de redução fossem critério para financiamento das políticas que o
próprio GF estabelece, por exemplo, já seria um ganho importante [para
incluir as cidades]. Além da consulta pública aberta para a sociedade em
geral, o Governo Federal poderia tratar os municípios de forma
diferenciada.

A crítica que permeia todas as entrevistas é que falta articulação da ação federal, que
não considera o município. Os próprios municípios e suas associações também são
responsabilizados “Não existe demanda. Se houvesse pressão das associações de municípios,
se a FNP ou o CB27 fossem mais proativos, o governo atenderia. São colegiados positivos que
poderiam ter representatividade e pressionar o governo. ”
Na avaliação do representante do Rio de Janeiro, há um diálogo maior com Governo
Federal agora, pelo menos no discurso, mas a governança federativa além do tema do clima,
deveria ser melhor estudada e compreendida, em um país federativo e de grande escala como o
Brasil. Em sua opinião, o FBMC poderia ter esse papel de articulador no tema de clima. O
Governo Federal poderia melhorar sua articulação e envolver as cidades de modo mais
consistente e permanente.
O respondente de Salvador acredita que é preciso pensar política pública do ponto de
vista de recursos. Faltam linhas de financiamento para cidades implementarem as ações
climáticas.
Os governos locais sofrem pressões diretas e não tem recursos. Precisa
haver uma revisão do pacto federativo. Na CF/1988, o município
recebeu mais responsabilidades, mas passou a ter muito menos
recursos. Precisa reequilibrar distribuição de recursos, falta clareza; é
uma questão tributária. Por exemplo, a TCFA75 que não chega aos
municípios. Vários impostos passam pelo município, mas não ficam.

Perspectiva de outros atores
Assessor da SAF comenta que na época da sua criação, a reivindicação de participação
dos municípios era ignorada pelo nível federal. Relata que “até então [2002], as comitivas de
75

Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental – TCFA (IBAMA).
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prefeitos eram muito mal recebidas pelo GF, inclusive no Parlamento. A SAF trabalhou muito
com a CNM para ampliar a participação dos municípios na agenda federal [...].”
O entrevistado do MMA relata que o Fundo Clima está sendo reestruturado. Comenta
que é por lei um instrumento da PNMC e não pode financiar projetos pontuais, esporádicos e
sem uma coordenação maior. Em sua avaliação, será preciso desenvolver editais que sejam
indutivos de determinada política. Aqueles projetos que tenham condição de mensurar as
reduções terão mais condições de obter recursos.
Outra iniciativa citada é a da criação do Núcleo de Articulação, ocorrida em 19 de
fevereiro de 201376, com o objetivo de integrar as diversas políticas setoriais que guardem
relação com o tema de mudança do clima, notadamente no que diz respeito a seus impactos, e
promover a troca de experiências entre os órgãos governamentais. O Núcleo conta com a
participação de representantes de todos os Estados e diversos Órgãos do Governo Federal.
A principal fonte de emissões no Brasil é desmatamento. Tem que ver
se as prefeituras da Amazônia e do Cerrado colaboraram. As ações
climáticas das grandes cidades tiveram resultados, tanto em mitigação
quanto adaptação, como as respostas a eventos extremos. Aumentou a
consciência sobre transporte público e mobilidade urbana, em clima e
poluição do ar. Em adaptação as cidades têm um papel crucial, pois
estão mais próximas dos cidadãos.

Na visão do respondente, as cidades podem contribuir com ações nas áreas de
planejamento urbano e transporte público, que podem resultar em reduções significativas.
Muitas dessas ações não são consideradas pelos governos nacionais em seus inventários, mas,
uma vez contabilizadas, podem contribuir para o alcance das metas nacionais. Reduções ainda
mais significativas podem resultar da implementação de ações e campanhas que alterem estilos
de vida e padrões de consumo nas cidades.
Um dos acadêmicos considera que a ênfase deve ser na capacitação. Entretanto, a
continuidade também é importante, pois os técnicos mudam de função muito rapidamente.
Existem conflitos de jurisdição e competência. Uma gestão metropolitana ajudaria muito. Para
isso, precisa capacitar os municípios. Mesmo as grandes metrópoles têm dificuldades. Teria
que ter programas, instituições como ICLEI e Instituto Brasileiro de Administração Municipal
(IBAM) poderiam ser articuladas com o Ministério das Cidades, por exemplo.
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Outra avaliação refere-se a saneamento (consórcios intermunicipais de aterros, estações
de esgoto para captura de metano), à expansão dos sistemas de transporte coletivo e ao uso do
solo.
Alinhar política fiscal, incluindo critérios de emissões de carbono para
incentivos fiscais, implementação de energia distribuída e redes
inteligentes são frentes para atuação municipal. Mas isso só se viabiliza
se for articulado com os outros níveis de governo. E depende, muitas
vezes, do repasse de recursos.

Na visão das redes transnacionais e nacionais, as abordagens setoriais são importantes
pois ajudam a dar escala às ações. Mas consideram que é preciso reconhecer agentes municipais
como corresponsáveis pela mitigação no território nacional. Citam que os agentes do Governo
Federal, em geral, não apoiam a realização de inventários por cidades, não existem sistemas de
monitoramento atrelados a políticas subnacionais e nem financiamento. Identificam, porém,
uma mudança de atitude depois de 2015.
Esses representantes enxergam diversas oportunidades para o Governo Federal apoiar
os governos locais na implementação de metas e recomendam algumas ações. Citam como
exemplo apoiar e viabilizar a capacitação para qualificar os governos locais a financiamento e
a desenvolver seus próprios inventários; articular as políticas das cidades que já estão em
andamento e ver o que tem potencial para melhorar, calcular os custos políticos e financeiros
para priorizar. Isso teria um papel importante.
Uma estratégia seria condicionar a liberação de recursos para municípios ao
cumprimento das metas. Na opinião de um dos executivos, “O Governo Federal está preparando
a estratégia para implementação das NDCs e ainda pode envolver os municípios. ”
Outra liderança comenta que é preciso demonstrar os benefícios políticos da ação
climática aos gestores públicos. E completa “é uma luta para decidir se vai mobilizar as pessoas
antes ou depois dos desastres. Aconteceu em São Paulo e está acontecendo agora em Brasília.
No Brasil, educa-se depois, por exemplo no caso de secas, falta de água e de energia”.

7. 4. 4 Síntese analítica: Bloco C – Cidades na governança do clima no Brasil

O Brasil participou ativamente das negociações internacionais de clima e, a diplomacia
brasileira teve destaque em ocasiões diferentes do processo que culminou na adoção do Acordo
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de Paris, em dezembro de 2015, durante a COP21/MOP11. Pode-se mencionar a Proposta
Brasileira, que conduziu ao Protocolo de Quioto, em 1997 (GONÇALVES e SARRO, 2015;
LA ROVERE, BAUMERT e MACEDO, 2002; REI e CUNHA, 2015) e a submissão de metas
voluntárias de mitigação, em 2009. Entretanto, sua posição na arena da governança global do
clima (GGC) é determinada por suas alianças com os países conservadores do G77+China e
seu posicionamento no âmbito global, como destacam Viola, Franchini e Lemos (2013);
ademais, embora reconheçam a posição de liderança global intermediadora alternada com
liderança setorial, os autores concluem que “a posição da diplomacia brasileira [...] segura o
país no campo conservador. Apesar de ter o potencial, o país não foi capaz de se tornar um líder
global na arena da governança do clima, sacrificando esse papel no altar de antigas alianças
com o mundo em desenvolvimento, uma categoria hoje carente de qualquer significado. ” (Ibid.
2013:277-323). Os entrevistados de municípios têm essa percepção sobre a posição do Brasil
na arena internacional, embora alguns destaquem como sinal de liderança internacional as ações
do governo que não são elementos das negociações, e sim, medidas domésticas de governança
do clima.
Para os atores municipais, o quadro regulatório e institucional nacional sobre clima em
vigor não contempla de forma adequada e suficiente a atuação no nível local. Percebe-se que o
Governo Federal não tem uma compreensão federativa, o quadro regulatório é fragmentado, e,
institucionalmente, sem liderança. Embora reconheçam os avanços na redução do
desmatamento e no setor de energia, não veem os municípios como parte dessas estratégias.
Entretanto, além da PNMC, existem outras políticas em escala nacional, como a de
mobilidade e a de resíduos sólidos, que incidem diretamente sobre as emissões urbanas de GEE.
Essas leis preveem incentivos e têm sanções para o não cumprimento, estratégias que poderiam
ser melhor exploradas com foco em redução de emissões.
Também observam que o poder para estabelecer normas e implementar ações
mitigadoras é do governo municipal e não há conflito ou concorrência com as leis federais
estaduais sobre a matéria. Como destacado por um dos entrevistados de municipalidade, as
prefeituras não precisam de leis para implementar ações de mitigação que são benéficas para a
gestão urbana.
Considerando-se as RTCs e AMNs como atores internos à gestão municipal, a
percepção sobre as limitações do quadro jurídico-institucional para clima e cidades é a mesma
dos representantes das cidades entrevistadas. No entanto, esses têm uma visão mais global, e
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observam que as deficiências são mais relacionadas à capacidade de operacionalização em nível
local dessas normas, construídas por agentes distantes da realidade dos municípios.
Já os atores externos aos municípios na governança do clima (Governo Federal,
academia e organizações da sociedade civil), cuja atuação não incide diretamente sobre gestão
e qualidade de vida urbana, a avaliação é que o quadro legal e institucional não é adequado nem
suficiente para a ação climática de cidades. Além dos aspectos operacionais que afetam os
governos municipais, identificam outras limitações da governança do clima no Brasil, como a
fragmentação horizontal e vertical, a falta de liderança que articule as políticas setoriais, o
aspecto voluntário das normas que não gera consequências para seu não cumprimento e, o
modelo federativo que concentra recursos no nível federal. Este aspecto traz inúmeras
dificuldades para a gestão local do clima. No entanto, são falhas que afetam também outros
setores de políticas públicas e gestão no Brasil.
No que se refere à participação de cidades brasileiras em RTCs, além do aspecto de
aprendizado sobre o tema de mudanças climáticas globais reconhecido pelos municípios,
considera-se que as articulações em rede também são importantes para incentivar as lideranças
a priorizarem os temas nas agendas municipais e assumirem protagonismo internacional. O
fortalecimento dos colegiados nacionais também é considerado um cobenefício da participação
em RTCs. Por exemplo, São Paulo, representando a ANAMMA, passou a participar do
CONAMA, cujo papel é normativo além do consultivo e, do conselho gestor do Fundo Clima.
Destaca-se ainda sua contribuição para o reconhecimento de seu papel pelo Governo
Federal, não apenas na implementação de políticas nacionais, com também na GMN do clima.
Nesse sentido, embora reconheçam que não haja incidência direta das RTCs nas políticas
nacionais, entendem que essas redes têm impacto indireto, ao fomentar a participação
paradiplomática dos municípios membros, apoiar sua atuação de liderança nas associações
nacionais e fortalecer sua posição perante agentes do Governo Federal. Na opinião de uma
liderança “se não fossem as redes, talvez as cidades estivessem alijadas do processo [...] sua
participação nas COPs tem sido cada vez mais qualificada, há cada vez mais espaço para as
cidades, em função do trabalho continuado das redes.”
Em relação à incidência das RTCs sobre as políticas nacionais e os benefícios da
participação de cidades brasileiras nas redes, a avaliação dos entrevistados tem um balanço
positivo, e, até decisivo segundo alguns.
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A mobilização das cidades na governança global do clima por meio de sua atuação em
RTCs tem aberto espaço para que se considere a visão local, e não apenas setorial, na definição
das políticas nacionais. Houve um ganho na disseminação do tema. No início das negociações,
por exemplo, o Governo Federal (MRE e MCT) era contra a participação das cidades. Com
engajamento das cidades nas redes, ampliou-se a participação geral e a divulgação do tema
pelas cidades, que contribuiu para a atuação do Governo Federal domesticamente.
As RTCs têm foco em uma agenda positiva, e, influenciaram as cidades a pressionar a
agenda nacional ao estabelecerem metas ambiciosas e leis de mudanças climáticas.
Contribuíram também para gerar uma cultura de sistematização de informações, que foram
passadas para o Governo Federal.
Foi observado que durante as negociações anteriores à COP21, houve resistência a
aceitar as demandas das cidades para participar da GGC, pois os países percebiam a
mobilização dos entes subnacionais como uma ameaça a sua soberania. No campo das relações
internacionais, a inclusão de atores transnacionais ainda consiste um ponto polêmico,
alimentando o debate acadêmico desde os anos 1990. Entretanto, no Brasil os municípios não
têm essa posição de confronto e as redes atuam muito mais como suporte e apoio operacional,
especificamente à ação das prefeituras no interesse da gestão de questões locais.
O movimento para incluir as cidades na governança do clima no Brasil ainda é tímido,
a afirmação de interesse e reconhecimento por parte de agentes federais ainda é retórica, mais
do que consequente. No documento-base do MMA/BID (2016), por exemplo, os temas urbanos
não têm destaque, existe apenas uma parte dedicada a mobilidade urbana e o tema de resíduos
sólidos sequer é citado. A contribuição das cidades articulada pelas RTCs, em parceria com as
ANMs, foi entregue em ato oficial durante reunião do CB27 em Salvador, em março de 2017.
A contribuição destaca pontos do documento-base em que os municípios podem ser envolvidos
e propõe o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) como espaço para apresentar
suas demandas. O tom é colaborativo, não confronta ou questiona o conteúdo do documentobase.
O argumento dos municípios e redes é que o sucesso do Acordo de Paris requer sintonia
fina entre diferentes níveis de governo e a abordagem colaborativa se apropriou da narrativa
das RTCs. Por outro lado, as críticas à postura do Governo Federal vêm principalmente das
OSCs, que consideram que a consequência dessa fragmentação será a oportunidade perdida de
aumentar a ambição das metas e a eficácia da implementação.
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8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nestas Considerações Finais apresenta-se: 1) o resumo geral da pesquisa e seus
resultados, especialmente as entrevistas com os atores relevantes, dentro e fora dos governos
municipais, destacando os principais aspectos, com a análise das respostas consolidadas; 2) as
conclusões sobre a situação de governos municipais na governança climática no Brasil; 3) as
principais limitações da pesquisa; 4) perspectiva para pesquisas futuras.
Na Tese realizou-se uma avaliação qualitativa da participação de governos municipais
brasileiros na governança global do clima (GGC) por meio da ação paradiplomática facilitada
pelas RTCs. Investigou-se ainda a contribuição das cidades aos compromissos de redução de
emissões de GEE do Brasil.
Verificou-se que, mais do que as cidades individualmente, é o conjunto representado
por essas redes que tem incidência sobre as negociações internacionais de clima. Essas redes
tornam-se o elo entre a governança global das mudanças climáticas e os atores subnacionais,
sendo agentes em si mesmas. O papel das RTCs na agenda climática das municipalidades
brasileiras é definidor: as RTCs não apenas apoiam, viabilizam e facilitam a inserção de
municípios brasileiros na GGC, como também determinam a agenda municipal de clima no
Brasil.
Ainda que construída conjuntamente pelos agentes municipais de cidades do mundo
todo, mediada por técnicos e lideranças das redes, a ação climática local no Brasil é alavancada
por recursos vindos de fundos internacionais; as RTCs facilitam o acesso a esses recursos e
definem uma agenda de mitigação compatível com a agenda do Norte Global.
A análise da ação paradiplomática das metrópoles e de seus resultados, permitiu
compreender o estágio em que se encontra sua contribuição para os esforços de mitigação do
governo brasileiro, bem como sua incidência nas políticas nacionais.
O resultado da investigação permite confirmar a hipótese de que as RTCs facilitam a
ação climática com benefícios adicionais à gestão urbana. Confirma ainda que, do ponto de
vista da governança de clima no Brasil, são necessários a ampliação do diálogo federativo e o
estabelecimento de canais institucionais adequados.
No Capítulo 7, os atores relevantes entrevistados foram tratados ao mesmo tempo como
indivíduos e como agentes institucionais e políticos; em muitos casos esses atores tinham vários
papéis na governança do clima, uma vez que atuavam em múltiplas instituições consecutiva ou
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simultaneamente, no período entre 2001 e 2016. Foi possível observar que, com isso, a
perspectiva do agente torna-se multifacetada. Além disso, as respostas de diversos atores muitas
vezes convergem para uma mesma percepção em determinados tópicos, ao se fazer o recorte
entre atores internos e externos à esfera municipal. Assim, o que se verifica é uma narrativa
comum, enriquecida pela experiência em múltiplos foros. A avaliação das respostas permite
inferir alguns pontos comuns, descritos a seguir.
•

As metrópoles brasileiras compreendem a relevância das ações climáticas para
a gestão urbana e a governança global do clima. Seus gestores e empreendedores
políticos estabelecem prioridades compatíveis com a realidade de seus
municípios, sem deixar de perceber os benefícios da atuação internacional em
rede.

Entretanto, os temas de mitigação e adaptação priorizados pelos municípios refletem
preocupações locais e estão associados diretamente ao resultado de seus inventários de emissões
de gases de efeito estufa, onde transporte e resíduos sólidos são as principais fontes. Os
principais temas climáticos, na perspectiva local, relacionam-se a problemas socioambientais
locais, como poluição do ar e destinação de resíduos domésticos, com menor impacto sobre as
emissões brasileiras e sua contribuição ao aquecimento global. Existe pouca consideração à
pressão do consumo típico de vida urbana sobre recursos naturais como florestas, água e solo.
Isso sugere que o foco principal das prefeituras brasileiras não é a participação na governança
global do clima em si, mas a gestão local, o que, indica uma visão pragmática e de curto prazo
dos municípios enquanto grupo de pressão, na relação com essas redes.
•

Suas motivações para a ação paradiplomática incluem os co-benefícios locais e
a atração de investimentos, além das oportunidades para participar de atividades
internacionais, obter visibilidade e reconhecimento, tanto de seus pares na
comunidade global, como perante o governo nacional.

Os respondentes citaram a COP15 (2009) e a COP21 (2015), a Rio+20 (2012), além de
outros grandes eventos de cidades, como a reunião da C40 em São Paulo em 2011 e o
Congresso Mundial do ICLEI de 2012, realizado em Belo Horizonte, como marcos e
impulsores de engajamento. A Encíclica Papal “Laudato Sí” que destaca o papel de cidades no
combate às mudanças climáticas, foi mencionada como motivador para cidades e redes
nacionais, até então distantes do debate sobre clima.
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•

Assim como em outros países, a agenda climática de municípios no Brasil se
desenvolveu impulsionada por agentes transnacionais, que convocam sua
participação com base na narrativa das vantagens e benefícios da ação local pelo
clima. Quando aderem, as cidades atuam de forma voluntária e experimental,
independentemente da institucionalidade de um regime internacional de
mudanças climáticas.

•

A análise mais crítica de especialistas fora do governo local concentra-se na
falta de visão estratégica das lideranças municipais em geral, que pode resultar
em prejuízo para a continuidade das ações.

Essa avaliação, porém, não se limita às políticas municipais sobre mudanças climáticas.
Em se tratando de uma agenda de longo prazo, complexa, transversal e que demanda integração
entre setores da administração pública para ser bem-sucedida, o governo local poderia adotar o
tema de mudanças climáticas como eixo para nortear uma agenda de sustentabilidade urbana
dinâmica e inovadora, com uma visão de futuro, ao invés de se ater à repetição de modelos
anacrônicos de gestão pública.
•

Os instrumentos para a gestão urbana orientada à proteção climática incluem
preponderantemente políticas e medidas. Seu objetivo visa fortalecer um marco
legal e institucional que garanta continuidade em situações de mudanças de
gestão.

Nos depoimentos das cidades e, na análise de casos no Brasil, constata-se que seu uso é
frequente. Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo possuem lei municipal de política de
mudanças climáticas, e, no momento desta pesquisa, Salvador estava encaminhando um
processo para desenvolver sua lei de clima. O CB27 tem incentivado as capitais a realizarem
inventários de emissões de GEE e planos de ação climática, que podem ou não ser parte de uma
política própria de clima. Essa rede nacional de órgãos ambientais das capitais tem o potencial
de liderar os governos locais na governança do clima no Brasil. A articulação das redes
transnacionais com essas associações nacionais é fundamental para fortalecer a posição das
cidades vis-à-vis o Governo Federal.
•

As metrópoles foco desta pesquisa têm histórico de ação paradiplomática e visão
sobre a atuação internacional de cidades. São Paulo e Rio de Janeiro são cidades
globais, aqui entendidas como centros de comando da economia global, por onde
os fluxos de capital e informação se conectam em redes transnacionais, que não
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se limitam às fronteiras geográficas e sistemas regulatórios nacionais. Essas
capitais - com exceção de Salvador que começou a atuar nessa agenda a partir
de 2013 - têm inserção em arenas de negociações internacionais sobre meio
ambiente, além de outros temas, como direitos humanos, paz e saúde.
A atuação internacional dessas metrópoles tende a ampliar seu alcance, assumir
liderança e protagonismo não apenas nacionalmente, mas também na governança global do
clima, impulsionada pela participação em RTCs. Embora a prioridade na agenda climática seja
para questões locais concretas, os benefícios da atuação em rede são valorizados pelas
lideranças e, as oportunidades de intercâmbio e aprendizado são apreciadas pelos técnicos
municipais.
Uma parte importante desse aprendizado refere-se à prática de medir, monitorar,
verificar e reportar resultados das ações. As RTCs estão estruturadas para orientar as cidades
na elaboração dos relatórios para as plataformas de reporte dos compromissos e ações
climáticas. Em alguns casos, a adesão faz parte da contrapartida das cidades para integrar os
projetos que envolvem capacitação, trocas de experiências entre pares e suporte para a
participação em eventos internacionais. A C40 e o ICLEI no Brasil, em parceria com a CDP,
por exemplo, conduziram a captação de signatários ao CoM, no qual as cidades se
comprometem a empreender ações climáticas e reporta-las nas plataformas oficiais. Embora
sejam informações autodeclaradas, voluntárias e o não cumprimento, por enquanto, não
acarrete sanções, o caráter de rede entre pares, onde técnicos e lideranças têm visibilidade,
funciona como pressão (peer pressure) para se obter bom desempenho. Outra inovação para
as administrações municipais relacionada a esse aspecto é o conceito de “accountability”, que
pode ser traduzido como o dever de se prestar contas, ou a responsabilização. Entretanto, na
avaliação de agentes externos aos municípios, falta proatividade aos atores municipais no
engajamento com as redes. Em cidades de países desenvolvidos, de acordo com casos descritos
na literatura, as autoridades locais buscam a adesão às redes como forma de se colocarem à
frente, ou até mesmo em desafio às políticas climáticas de seus governos nacionais. No Brasil,
a posição dos governos subnacionais é de cooperação, subordinada à liderança do Governo
Federal.
•

No caso das cidades brasileiras, sua participação em projetos não é espontânea;
mesmo aquelas com histórico de atuação internacional, no caso das atividades
relacionadas a clima, foram recrutadas pelo ICLEI, assim como por outras redes
e entidades com projetos e programas relacionados a governança e gestão de
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mudanças climáticas em nível municipal. A exceção conhecida nesta pesquisa
fica por conta de Salvador, que submeteu candidatura à C40, em 2014, segundo
relato de representante da prefeitura.
O que se pode deduzir pela pesquisa com os atores e, pela observação no contexto da
governança multinível do clima onde as redes são atores relevantes, é que a C40 deixa claro os
benefícios para seus membros e exige pouca contrapartida. Outras redes são mais dependentes
de um envolvimento direto dos representantes das cidades, demandam um esforço que vai além
de suas atividades e obrigações habituais nas prefeituras.
A cultura de atuação em rede ainda não está bem disseminada na administração pública
local brasileira. O fato de decisores e empreendedores políticos, como prefeitos e secretários
municipais que participam das RTCs assumirem a liderança também em associações nacionais,
contribui para disseminar os conceitos, valores e práticas de seus pares em cidades modelo, no
âmbito de governos locais no Brasil. A articulação entre essas redes transnacionais e nacionais
fortalece os municípios na interlocução com o Governo Federal, em relação à agenda ambiental
e climática. O que se nota, ainda, da participação desses atores em RTCs e ANMs é que as
atividades, os compromissos e o compartilhamento de conhecimento e práticas contribuem para
a integração entre diferentes departamentos e temas no âmbito das próprias prefeituras.
•

Um resultado importante deste levantamento é constatar que os representantes
dos municípios e, mesmo outros atores externos, compreendem o valor da
participação das cidades também para as próprias redes. Esse elo, porém, precisa
ser fortalecido para potencializar os benefícios para ambas as partes e para os
governos nacionais.

Na visão dos respondentes em geral, falta um conjunto de fatores para ampliar/melhorar
a participação das cidades brasileiras na GMN do clima e nas RTCs, de natureza política e
operacional: inclui vontade política, desconhecimento sobre a relação entre as mudanças
climáticas e a gestão urbana de suas consequências, capacidade técnica e coordenação
institucional. Recursos humanos, técnicos e financeiros para estruturar os órgãos ambientais
são limitados e afetam a capacidade de participação.
•

Do ponto de vista externo à gestão municipal, as redes reconhecem que precisam
melhorar a coordenação para atender seus participantes e facilitar seu
engajamento. A estrutura fragmentada de governança policêntrica requer um
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esforço maior de coordenação entre os entes federativos, sobretudo quando
houver metas obrigatórias.
As medidas para superar essas barreiras passam por uma revisão da arquitetura
institucional de governança do clima de modo a incluir os outros agentes: incentivos à
colaboração com empresas privadas, por exemplo, por meio de Parcerias Público-Privadas
(PPPs), ampliação dos espaços de debate e acesso a recursos e informações.
•

O arcabouço jurídico-institucional sobre clima em vigor não contempla de forma
adequada e suficiente a atuação no nível local. Ademais, a efetividade das
normas é questionável devido a seu caráter voluntário, uma vez que não há
consequência para o não cumprimento. Percebe-se que o Governo Federal não
tem uma compreensão federativa, o quadro regulatório é fragmentado, e,
institucionalmente, sem liderança. Reconhecem os avanços na redução do
desmatamento e no setor de energia, mas não veem os municípios como parte
dessas estratégias.

•

Com base nas características das emissões brasileiras, poder-se-ia afirmar que a
contribuição das cidades ainda não é significativa e a prioridade das ações de
mitigação deve ser, para o horizonte de tempo até 2050, no âmbito de LULUCF,
como tem sido desde 2009.

Esta é a posição que se defende no nível federal. Entretanto, não se considera o aspecto
da pressão sobre recursos naturais do consumo nas cidades. Ainda que essas emissões não sejam
contabilizadas de acordo com consumo, mas como fonte, anuais e não cumulativas, agir sobre
a mitigação em cidades tem impacto no resultado final.
Houve um aumento expressivo das emissões de energia, que não foi acompanhado por
medidas de apoio à mitigação no setor, sobretudo de transporte. Pelo contrário, o Governo
Federal continuou concedendo incentivos cada vez maiores à indústria de petróleo e automotiva
até o início de 2012, demonstrando a falta de compromisso real com as agendas de mitigação e
de transição para uma economia de baixo carbono.
Independentemente das políticas e medidas relacionadas à mitigação das mudanças
climáticas estabelecidas por algum instrumento legal, as cidades implementam ações que
contribuem para a redução de emissões de gases de efeito estufa, como gestão apropriada dos
resíduos sólidos, mobilidade sustentável e eficiência energética. Entretanto, a desarticulação
dessas ações em um ambiente político e institucional fragmentado impede que a atuação das
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cidades contribua para a governança do clima. Para todos os atores envolvidos isso significa
perda de oportunidades para acelerar e avançar a ação climática no cumprimento das metas de
redução de GEE do Brasil. Verifica-se que lideranças e técnicos municipais não relacionam
essas políticas setoriais à ação climática local, quando de fato, a implementação dessas políticas
está sob jurisdição do município e teria impacto direto sobre a mitigação de emissões de GEE.
Essa percepção pode ser atribuída à falta de uma visão estratégica e abrangente da governança
municipal.
•

No que tange ao Governo Federal, também falta visão estratégica em relação à
participação dos entes subnacionais na governança do clima. Permitem, mas não
fomentam nem incluem como estratégia, não consideram sua contribuição
relevante. A atuação nas redes, porém, abriu portas e contribuiu para que o
Governo Federal compreendesse a importância de governos locais em mitigação
e adaptação, pelo menos no discurso.

Com a necessidade de estabelecer um plano de ação claro para atingir as metas e
implementar as medidas na vida real, configura-se uma oportunidade para potencializar essa
colaboração. Ainda não foi possível mensurar a participação das cidades na governança
climática no Brasil. As plataformas de reporte internacional são ferramentas úteis para
sensibilizar e educar, mas ainda não são passíveis de verificação.
Apoiar os esforços de mensuração de emissões dos municípios seria uma estratégia
positiva para integrar suas demandas e ampliar uma visão de futuro. Por enquanto só é possível
estimar o impacto agregado como cenário. Nesse aspecto, a participação nas RTCs estabeleceu
uma base para que as cidades se fortaleçam enquanto atores relevantes, mas o esforço maior
tem que vir dos governos brasileiros, em todas as esferas.
A literatura sobre governança multinível no Brasil ainda é incipiente e os estudos de
caso concentram-se na análise das ações da cidade e do estado de São Paulo. Existem estudos
sobre o impacto das mudanças climáticas em cidades, sobre adaptação e vulnerabilidade,
aspectos políticos, econômicos e sociais citando outras cidades, mas sem informações
sistematizadas que permitam desenvolver um quadro de referência. As informações sobre ações
climáticas são autodeclaradas e de difícil verificação, com dados quantitativos limitados e sem
uma base harmonizada para possibilitar comparações.
Nos depoimentos e informações divulgadas pelas próprias cidades, o principal foco do
que se considera “ação climática” é o desenvolvimento de normas, estudos e diagnósticos. As
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informações quantitativas estão limitadas principalmente aos inventários de emissões de GEE.
As séries históricas no período entre 2001 e 2016 ainda não permitem avaliar o resultado das
políticas públicas.

Perspectivas para pesquisas futuras
Existem demanda, campo e espaço institucional para avançar na pesquisa sobre cidades
e mudanças climáticas no Brasil, em seus vários aspectos. A Rede Clima, estabelecida em 2007
pelo Governo Federal tem vários subtemas, dentre os quais o de Cidades e já contribuiu para
gerar estudos relacionados principalmente a vulnerabilidade e adaptação, megacidades,
políticas públicas e implicações sociais. O estabelecimento do Painel Brasileiro de Mudanças
Climáticas (PBMC) em 2010 possibilitou ao governo federal realizar uma ampla revisão da
literatura, respaldada na comunidade epistêmica, que inclui estudos e publicações sobre temas
urbanos. Entretanto, notam-se lacunas na sistematização de informações sobre a ação climática
de governos locais, sobretudo devido à falta de dados quantitativos confiáveis produzidos no
âmbito das cidades.
À medida que as prefeituras se tornam melhor capacitadas, haverá séries históricas de
dados mais confiáveis, que permitam melhor analisar o desempenho de sua ação climática. Ao
mesmo tempo, a atuação em rede, tanto nacional quanto internacionalmente possibilitará a
disseminação das práticas e conceitos para outros municípios do país.
Uma abordagem multidisciplinar da governança do clima no Brasil deve favorecer o
surgimento de novas frentes de pesquisa e estimular o processo de sistematização de
informações relevantes à compreensão do regime de mudanças climáticas com a participação
de atores não-estatais, sobretudo das cidades.
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APÊNDICE 1 – Lista de atores
Lista de atores relevantes por categoria convidados a participar da pesquisa77
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1. Municipalidade
RJ

Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro
Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro

Stela Goldenstein

SVMA/Aguas Claras

1. Municipalidade

São Paulo

Mário Werneck

SEMA/PBH

1.Municipalidade

Belo
Horizonte

Adalberto Maluf

C40 São Paulo /
BYD Brasil

Bruna Cerqueira

ICLEI - SAMS

2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios

ICLEI-SAMS

Prefeito 2012-2016

Desde jan 2017

São Paulo

Igor Albuquerque

Secretário de Meio
De 2013 a 2016
Ambiente
Secretário do Verde e
De 2005 a 2009
do Meio Ambiente

Vereador pelo PV

1. Municipalidade

Gustavo Cezário

Desde 2017

São Paulo

PMSP

Frente Nacional dos
Prefeitos - FNP
Confed. Nacional
Municipios CNM

Vereadora pelo PV

Desde 2015

1. Municipalidade

João Dória*

Gilberto Perre

Período

Salvador

Aspásia Camargo*

Flávia Mourão

Cargo relevante
(Jan 2001-Dez
2016)

São Paulo

coordenadora Comitê
MC e Ecoeficiência
Prefeito e presidente
da FNP (2008-2016)
ND
Secretário Relações
Internacionais de BH
Presidente do IPP e
assessor do Gabinete
Secretária do Verde e
de Meio Ambiente
Secretário de Meio
Ambiente
Diretor Executivo
para São Paulo

Desde 2005
De 2009 a 2016
Desde 01/2017
De 2005 a 2015
de 2010 a 2016
De 2001 a 2002
Desde 2017
De 2007 a 2012

São Paulo

Gerente membresia

Desde 2009

Brasília

Diretor Executivo

Desde 2012

Brasília

Diretor Executivo

2006 a 2010 e
desde 2012

São Paulo

Gerente de mudanças
climáticas

Desde 2012

Continua...
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Total de convidados: 41; total de entrevistas: 31. Os nomes marcados com asterisco* não puderam participar ou não responderam.
(**) Rodrigo Perpétuo concedeu entrevistas como secretário de RI em BH e, a partir de 2016, como Diretor Executivo do ICLEISAMS.
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Nome

Organização

Cidade

Rodrigo Rosa

PCRJ /Gab Prefeito /
C40

2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios
2. Associação de
municípios

Rogério Menezes

ANAMMA / Pref.
Mun, Campinas

2. Associação de
municípios

Campinas

Yunus Arikan

ICLEI Global

2. Associação de
municípios

Bonn, DE

Andrea Banhe

CDP

Jeb Brugmann*

ICLEI /
100 Resilient Cities

Categoria

Maryke Van Staden* ICLEI Global
R. Perpétuo ICLEI** ICLEI-SAMS

Carlos Rittl
Cristina Mendonça
Oded Grajew
Rachel Biderman
Emílio La Rovere
Joana Setzer
Marina Caetano

3. Organização/
Sociedade Civil
Observatório do
3. Organização/
Clima (OS)
Sociedade Civil
3. Organização/
C40 Rio de Janeiro
Sociedade Civil
INSP e Programa
3. Organização/
Cidades Sustentáveis Sociedade Civil
3. Organização/
WRI Brasil
Sociedade Civil
COPPE / UFRJ
London School
Economics
Fundação Konrad
Adenauer

Alberto Kleiman

OPAS

Alfredo Sirkis*

Congresso / FBMC

Carlos Nobre

INPE

Everton Lucero

MRE/MMA

Neilton Fidelis

FBMC

Fonte: Elaboração da autora.

Nova York
Bonn, DE
Belo
Horizonte
Rio de
Janeiro

Cargo relevante
(Jan 2005-Dez
2016)
dietor de inovação
Diretora do Carbonn
Center on Climate
Secretário Executivo
ICLEI-SAMS
Assessor de RI do
Prefeito Eduardo Paes
Presidente /
Secretário de Meio
Ambiente
Coordenador de
políticas e advocacy
global

Período
De 1990 a 2000
Desde abr 2017
Desde 2010
Desde out 2016
De a 2010 a 2016
Desde 2015

Desde 2009

São Paulo

Gerente CDPCities

Desde 2010

Brasília

Secretário Executivo

Desde 2011

Rio de
Janeiro

Diretora para o Rio
de Janeiro

Desde 2010

São Paulo

Diretor

São Paulo

Diretora executiva

Desde 2010

4. Outros - Academia

Rio de
Janeiro

Coordenador LIMA
COPPE/UFRJ

Desde 1997

4. Outros - Academia

Londres

Docente

Desde 2014

4. Outros - Fundação

Rio de
Janeiro

4. Outros - Governo
Federal

Washington
DC

Gerente de projetos
CB27
Coordenador
Subchefia Assuntos
Federativos
Deputado Federal /
GT MC na Câmara

4. Outros - Governo
Federal
4. Outros - Governo
Federal

Brasília

Desde 2015
De 2004 a 2012
Desde out 2016

Brasília

Secretário MCTI

De 2012-2016

4. Outros - Governo
Federal

Brasília

Secretario de
Mudanças Climáticas
e Florestas MMA

Desde 2016

4. Outros - Governo
Federal

Brasília

Coordenador

De 2005 a 2016
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APÊNDICE 2 - Roteiros de entrevistas

Cidades na Governança Multinível Global das Mudanças Climáticas
Pesquisa para Tese de Doutorado de Laura Valente de Macedo
Entrevista com atores relevantes
Questionários consolidados: 1. Municipalidades; 2. Associações de municípios;
3. Organizações da Sociedade Civil; 4. Outros atores institucionais.
A. Mudanças climáticas globais e cidades
A.1. Prioridades, interesse e engajamento
1. Quais os temas prioritários relacionados a mudanças climáticas comuns às cidades brasileiras? Atribuir
peso a cada um dos itens em ordem decrescente (De 1: Muito importante, até 5: pouco importante).
Mitigação: Energia renovável; Eficiência energética; Transporte rodoviário; Resíduos sólidos; Água e
saneamento; Ambiente construído; Compras públicas; Capacitação; Outros. Vulnerabilidade e
adaptação: Elevação do nível do mar; Secas; Enchentes e alagamentos; Infraestrutura; Saúde pública;
Tempestades; Deslizamentos; Ondas de calor; Outros.
2. Qual o grau de interesse da maioria de seus associados em temas relacionados às mudanças climáticas?
De 1 a 6 – 1. Muito alto; 2. Alto; 3. Neutro; 4. Sem interesse; 5. Desconhece o assunto; 6. É contra, ou não
acredita.
3. Como avalia a qualidade da participação das cidades de BH, RJ e SP em ações de proteção ao clima no
Brasil no período em questão?
4. Percebe variação no nível de engajamento das cidades em geral (principalmente BH, RJ e SP), no tema de
mudanças climáticas, durante o período entre 2005 e 2016?
A.2. Implementação de políticas e medidas de mitigação
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sua cidade implementa algum programa ou ações de mitigação ou adaptação? Quais e desde quando?
Como está a implementação de Lei de Mudanças Climáticas em sua cidade? Cite pelo menos 3 medidas
da Lei que foram implementadas
Como essas medidas foram (ou são) financiadas?
Quais os resultados da Lei sobre a cidade?
Sua organização / departamento atua/atuou (entre 2001 e 2016) em parceria com municípios em projetos /
atividades de proteção climática local? Caso sim, cite alguns.
Quantos municípios participam de projetos de sua organização e/ou se engajam em suas atividades no
tema de MC? Cite pelo menos 3 cidades grandes.
As cidades brasileiras em geral contribuíram para suas atividades com informação e/ou dados climáticos?
Caso sim, cite algumas cidades e em que contribuíram.
Como avalia a qualidade de participação das cidades de BH, RJ e SP em sua rede?
A.3. Compromissos, transparência e continuidade

1.

Sua cidade assumiu algum compromisso de redução de emissões de GEE? Qual e desde quando? Tem
meta e mecanismo de verificação do cumprimento?
2. Os compromissos e ações da cidade declarados nas plataformas tipo NAZCA, CCR, CDP e outras são
verificados, quantificados e comunicados?
3. Houve (ou haverá) continuidade de políticas climáticas em sua cidade no período em que participou da
gestão?
4. Os municípios e/ou associados comunicam regularmente a rede sobre suas ações pela proteção do clima?
5. Sua organização monitora, avalia e reporta as ações climáticas de seus associados?
6. As cidades brasileiras em geral contribuíram para suas atividades com informação e/ou dados climáticos?
Caso sim, cite algumas cidades e em que contribuíram.
Fonte: Elaboração da autora.
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B. Participação de cidades na GMN global do clima (paradiplomacia das cidades)
B.1. Motivação e interesse
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Por que sua cidade quis (quer) participar da governança global do clima?
Como sua cidade participou (participa) da governança global do clima?
Sua organização é parceira de (outras) RTCs? Caso sim, quais? Sua organização colabora/colaborou com,
ou engajou-se em atividades de RTCs no Brasil? Caso sim, quais?
Qual a diferença da atuação climática entre as cidades que participam e as que não participam de RTC?
Comente.
Qual a contribuição das cidades brasileiras para os projetos das RTCs? Cite pelo menos 3 exemplos. Pode
comentar especificamente o papel das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, caso façam
parte de sua rede? Caso não, segundo seu conhecimento e percepção?
O que falta para ampliar/melhorar a participação das cidades brasileiras na governança global das
mudanças climáticas?
Sua organização colabora/colaborou com, ou engajou-se em atividades de RTCs no Brasil? Caso sim,
quais?
O que falta para ampliar/melhorar a participação das cidades brasileiras nas RTC?
B.2. Formas e resultados

1.
2.

Como se viabiliza a participação da cidade nas RTC no âmbito da gestão local?
Quem são (foram) os principais responsáveis (Departamentos e/ou servidores) pela gestão junto às RTC
no âmbito da prefeitura?
3. Quais as principais fontes de financiamento para a participação dos municípios nas atividades de
programas e redes ligadas ao tema de mudanças climáticas?
4. Quais os resultados do envolvimento de sua cidade nas RTC para a própria cidade?
5. Qual a contribuição de sua cidade para as RTCs e/ou no contexto internacional?
6. As RTCs interferem com as políticas nacionais de clima no Brasil? Comente.
7. Quem são (foram) os principais interlocutores no tema de mudanças climáticas junto a sua organização
(departamentos e/ou servidores), no âmbito da prefeitura?
8. Qual a contribuição das cidades brasileiras para os projetos das RTCs? Cite pelo menos 3 exemplos. Pode
comentar especificamente o papel das cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo, caso façam
parte de sua rede? Caso não, segundo seu conhecimento e percepção?
9. Quem são (foram) os principais interlocutores no tema de mudanças climáticas junto a sua organização
(departamentos e/ou servidores), no âmbito da prefeitura?
10. Qual a diferença da atuação climática entre as cidades que participam e as que não participam de RTC?

B.3. Comunicação sobre ação climática local
1. Essas informações (sobre atuação climática) são públicas?
2. Sua organização divulga as ações das cidades associadas em outras RTC? Caso sim, como?
Fonte: Elaboração da autora.
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Bloco C. Participação das cidades na governança do clima no Brasil 78
C1 Percepção sobre liderança internacional do Brasil em MC
1.

Considera que o Brasil teve posição de liderança nas negociações internacionais de clima, no período entre
2002 e 2015?
C2 Conhecimento sobre governança do clima no Brasil

1.

Considera que o quadro legal e institucional sobre mudanças climáticas no Brasil é suficiente e adequado
para tratar do problema no âmbito das cidades?
C3 Participação de cidades na governança do clima no Brasil

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Quais os resultados da atuação das cidades nas RTCs para as políticas nacionais do clima no Brasil?
Quais os resultados da atuação paradiplomática das cidades para as políticas nacionais do clima no Brasil?
Como o Governo Federal encara a atividade paradiplomática das cidades brasileiras nesse tema
especificamente?
Qual o impacto das ações locais pelo clima no cumprimento das metas de reduções de GEE, estabelecidas na
Política Nacional de Mudanças Climáticas – PNMC, do Brasil até 2015 (a PNMC foi estabelecida em 2009)?
Qual o impacto das ações locais pelo clima no cumprimento das NDCs do Brasil?
Como os municípios podem contribuir para o cumprimento das metas de reduções de GEE do Brasil no
âmbito do Acordo de Paris?
O Governo Federal envolveu governos locais na definição das estratégias para cumprimento dos
compromissos voluntários (Compromissos Nacionalmente Determinados - NDCs) de redução de
emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE)? Caso sim, como? Caso não, o que faltou?
Como o Governo Federal envolveu (pode envolver) os governos locais no cumprimento de suas metas de
reduções no âmbito do Acordo de Paris?
Comentários Adicionais

Fonte: Elaboração da autora.

78

Para todos os entrevistados.
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APÊNDICE 3 – Normas federais
Seleção de normas federais incidentes sobre governança climática e paradiplomacia de
cidades no Brasil

NORMA

DESCRIÇÃO

INCIDÊNCIA

FONTE

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988
Carta Magna da República Federativa
do Brasil.

Quadro regulatório nacional.

TÍTULO I - DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS

Art. 3, inciso II

Sobre os fundamentos e garantias da
República Federativa do Brasil.
Garantir o desenvolvimento nacional.

Garante compromisso com
desenvolvimento do país.

TÍTULO III - DA ORGANIZAÇÃO DO ESTADO
CAPÍTULO II - DA
UNIÃO
Art. 21, inciso I

Art. 21, inciso XX

Compete à União manter relações com
Estados estrangeiros e participar de
organizações internacionais.
Atribui à União a competência para
instituir diretrizes gerais para o
desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e
transportes urbanos.

Restringe a atuação
diplomática ao Governo
Federal.
Determina competência
federal nas funções públicas
de interesse comum em nível
urbano, inclusive gestão do
transporte urbano.

CAPÍTULO IV - DOS MUNICÍPIOS
Art. 30, inciso I

Compete aos Municípios legislar sobre
assuntos de interesse local.

Art. 30, inciso II

Compete aos Municípios suplementar a
legislação federal e a estadual no que
couber.
CAPÍTULO II DA POLÍTICA URBANA

Art. 182

Continua...

Atribui ao poder público municipal a
execução da política de
desenvolvimento urbano, visando
ordenar o pleno desenvolvimento das
funções sociais da cidade e garantir o
bem-estar de seus habitantes.

Estabelece a competência do
Município para gestão urbana,
implicitamente a mobilidade e
o transporte.

http://www.planalto.gov.br
/ccivil_03/constituicao/con
stituicaocompilado.htm
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DESCRIÇÃO

INCIDÊNCIA

FONTE

Lei nº 10.257 de 1o de julho de 2001
http://www.planalto.
gov.br/ccivil_03/leis
/LEIS_2001/L10257
.htm

Estatuto da Cidade
CAPÍTULO I DIRETRIZES GERAIS
Art 2o Inciso V

CAPÍTULO III - DO
PLANO DIRETOR
Art. 41. O plano diretor
é obrigatório para
cidades

Oferta de equipamentos urbanos e comunitários,
transporte e serviços públicos adequados aos
interesses e necessidades da população e às
características locais;
Estabelece normas de ordem pública e interesse
social que regulam o uso da propriedade urbana em
prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar
dos cidadãos, bem como do equilíbrio ambiental. §
2o No caso de cidades com mais de quinhentos mil
habitantes, deverá ser elaborado um plano de
transporte urbano integrado, compatível com o
plano diretor ou nele inserido com os sistemas de
transporte coletivo de passageiros.

Determina o escopo e
alcance das funções
públicas de interesse
comum, inclusive a
gestão d transporte
urbano.

Lei nº 12.114, de 9 de dezembro de 2009
Cria o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima,
altera os arts. 6º e 50 da Lei nº 9.478, de 6 de agosto
de 1997, e dá outras providências.

Fonte potencial de
recursos para projetos
urbanos de mitigação.

http://www.planal
to.gov.br/ccivil_0
3/_ato20072010/2009/lei/l12
114.htm

Lei Nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009
Política Nacional de Mudanças do Clima
(PNMC)
Art. 11, parágrafo único

Estabelece o desenvolvimento de planos setoriais,
incluindo o setor de transporte por sua contribuição
às emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE).

Incide sobre
mobilidade urbana que
contribui para a
mitigação das
emissões de GEE.

http://www.planalt
o.gov.br/ccivil_03/_
ato20072010/2009/lei/l121
87.htm

Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010
http://www.planalt
o.gov.br/ccivil_03/_
ato20072010/2010/lei/l123
05.htm

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS
SEÇÃO II - DO
PLANO NACIONAL
DE RESÍDUOS
SÓLIDOS

Art. 9

Par. 1

Art. 15, inciso IV

Continua...

Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos,
deve ser observada a seguinte ordem de prioridade:
não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

Relaciona resíduos
sólidos a meio
ambiente e inclui
abordagem de gestão
circular, que reduz
emissões de metano.
Prevê a utilização de
biogás para geração de
energia limpa.

Poderão ser utilizadas tecnologias visando à
recuperação energética dos resíduos sólidos
urbanos, desde que tenha sido comprovada sua
viabilidade técnica e ambiental e com a implantação
de programa de monitoramento de emissão de gases
tóxicos aprovado pelo órgão ambiental.
Estabelecimento de metas para o
Prevê a utilização de
aproveitamento energético dos gases gerados
biogás para geração de
energia limpa.
nas unidades de disposição final de resíduos
sólidos.
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DESCRIÇÃO

INCIDÊNCIA

Art. 18.

§ 1o, inciso 2

FONTE
http://www.planalto
.gov.br/ccivil_03/_a
to20072010/2010/lei/l123
05.htm

SEÇÃO IV - DOS
PLANOS MUNICIPAIS
DE GESTÃO
INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS
A elaboração de plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos, nos termos
previstos por esta Lei, é condição para o
Distrito Federal e os Municípios terem acesso a
recursos da União, ou por ela controlados,
destinados a empreendimentos e serviços
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados
por incentivos ou financiamentos de entidades
federais de crédito ou fomento para tal
finalidade.
Serão priorizados no acesso aos recursos da
união referidos no caput os municípios
que: implantarem a coleta seletiva com a
participação de cooperativas ou outras formas
de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas
físicas de baixa renda.
Lei no. 12.587 de 03 de janeiro de 2012
Política Nacional de Mobilidade Urbana
(PNMU)
Seção I, sobre definições

Inclui o transporte
coletivo, público e
privado e o transporte
público individual.

http://www.planalt
o.gov.br/ccivil_03/_
ato20112014/2012/lei/l125
87.htm

Art. 4
Inciso VIII

Art. 12

Transporte público individual: serviço
remunerado de transporte de passageiros aberto
ao público, por intermédio de veículos de
aluguel, para a realização de viagens
individualizadas.
Os serviços de utilidade pública de transporte
individual de passageiros deverão ser
organizados, disciplinados e fiscalizados pelo
poder público municipal.

Serviços de
compartilhamento de
viagens.

Estabelece a
competência do
Município para gestão
da mobilidade
compartilhada.

Lei nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015
Estatuto da Metrópole
Complementa a legislação urbanística federal
para o ordenamento de regiões metropolitanas e
aglomerações urbanas. Apesar de não trazer
disposições específicas sobre mobilidade
urbana, o Estatuto da Metrópole introduz o
conceito de governança interfederativa, que
prevê o compartilhamento de responsabilidades
e ações entre entes da Federação no que diz
respeito a funções públicas de interesse comum,
inclusive, implicitamente, os serviços de
transporte urbano.

Continua...

Determina o escopo e
alcance das funções
públicas de interesse
comum, inclusive a
gestão do transporte
urbano.

http://www.planalto
.gov.br/ccivil_03/_
Ato20152018/2015/Lei/L13
089.htm
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DESCRIÇÃO

INCIDÊNCIA

FONTE

Decreto s/n, de 28 de agosto de 2000
Dispõe sobre o Fórum Brasileiro de
Mudanças Climáticas e dá outras
providências.

Espaço para
participação da
agenda nacional de
clima – caráter
consultivo.

http://www.planalto.g
ov.br/ccivil_03/dnn/2
000/Dnn288.2000.htm

Decreto nº 6.263, de 21 de novembro de 2007
Institui o Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima (CIM), orienta a
elaboração do Plano Nacional sobre
Mudança do Clima, e dá outras
providências.

http://www.planalto.g
ov.br/ccivil_03/_ato20
072010/2007/decreto/d6
263.htm

Decreto nº 7.343, de 26 de outubro de 2010
Regulamenta a Lei nº 12.114, de 9 de
dezembro de 2009, que cria o Fundo
Nacional sobre Mudança do Clima –
FNMC.

http://www.planalto.g
ov.br/ccivil_03/_Ato2
0072010/2010/Decreto/D
7343.htm

Decreto nº 7.390, de 9 de dezembro de 2010
Regulamenta os arts. 6º, 11 e 12 do Clima –
PNMC.

Fonte: Elaboração da autora.

http://www.planalto.g
ov.br/ccivil_03/_ato20
072010/2010/Decreto/D
7390.htm
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ANEXO

