
Planos Climáticos 
de entes 
subnacionais
Plano de Ação Climática de São Paulo 
PAC 2050

(coord SIMA – Secretaria de Infraestrutura e Meio 
Ambiente do ESP, apoiado pela GIZ)



Compromissos 
Nacionais e 
compromissos 
estaduais

Acordo de Paris, Metas de Redução 
de Metano

Race to Zero, Race to Resilience

ABEMA - GT CLIMA

Planos estaduais: Pernanbuco, 
Espírito Santo, São Paulo, Minas 
Gerais, Mato Grosso



PAC2050

• Em consulta pública 
https://www.infraestruturameioam
biente.sp.gov.br/2022/11/consulta
-publica-pac2050/

• Coordenação SIMA, apoio GIZ
⌔Eduardo Trani ⌔ Osvaldo Lucon

⌔ Gil Scatena ⌔ Jussara Carvalho

⌔ Cristina Azevedo ⌔ André Simas

Apoio GTs: Transportes, Resíduos, 
Produtos industriais, Resíduos, 
Finanças Verdes, Educação 
Ambiental, AFOLU

https://www.infraestruturameioambiente.sp.gov.br/2022/11/consulta-publica-pac2050/




Plano de 
Neutralização das 

Emissões de 
GEE do ES

2ª Reunião do Grupo de Sustentação
NetZeroES@outlook.com

www.impactoclima.ufes.br/NetZeroES

Instituições EnvolvidasNeyval Costa Reis Junior
Departamento de Engenharia Ambiental

UFES

Net ES
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Contribuição de cada Área Temática para o total das emissões líquidas de GEE do ES, em 2020



Minimização das Emissões 

•Aumento da Eficiência

•Mecanismos de Compensação de Emissões

•Remoção e Captura de GEE

Desafio Estratégico:

Neutralizar as 

Emissões de GEE 

até 2050



O PAC2050
• É um plano de desenvolvimento econômico que 

demandará investimentos em transformações
importantes na infraestrutura de produção e de serviços
do estado, e contribui para reduzir desigualdades sociais
e regionais, aproveitando as oportunidades com melhor
custo-benefício para as ações propostas de mitigação

• A abordagem para orientação de políticas públicas do 
estado para um Plano de Ação Climática consistiu em: a) 
proposição de medidas ou ações (e subações), b) 
intensidade das ações e c) metas temporais. PAC = f [A, 
I(t)]

• MRV: Monitoramento/Mensuração, Reporte/Relato e 
Verificação RASTREABILIDADE 

• Ações propostas com base em: consultas setoriais; 
iniciativas em andamento e/ou em processo de 
implantação; estudos anteriores; consultas com os
Grupos de Trabalho (GTs)



O PAC2050
• PAC2050 em consonância com os planos

setoriais (energia, indústria, transporte, 
agropecuária, florestas e usos do solo – AFOLU, 
saneamento e resíduos) e outras políticas
públicas do Estado de São Paulo

• Um plano de desenvolvimento de baixo carbono, 
com crescimento econômico competitivo 
Crescimento médio do PIB ≈ 2% ao ano

• Ações propostas passaram por um processo de 
avaliação de seus potenciais impactos em quatro
eixos: Tecnologias, Ambiental, Socioeconômico, 
Político Institucional e Estratégico (tecnologias, 
infraestrutura física e regulatória, 
comportamentos, mudança do uso do solo, 
finanças e modelos de negócios)



 Coesão entre os Planos;

 Articulação das gestões dos Planos (GIZ);

 Relação entre contratos;

• Plano de Energia: Subsídios advindos do 

SPIPA;

• Plano ABC +: SAA / FIA;

• PRA – Agrolegal 2040; 

• PITU-2040;

• Acordo Ambiental SP - CETESB;

• Demais obras de infraestrutura: Sabesp e 

outros;

• Resíduos;

• Saneamento.

Estratégia Climática de São Paulo



Governan
ça 

Climática

MRV

Ações e 
Medidas
• Metas

• Projeções

• Indicadores 

Financiamento
• Finanças públicas

• Fundos privados

Mecanismos

• Informação/suporte

• Comando e controle

• Transformação de 
mercados

• Fundos e 
financiamento
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Tecnologias

Financiament
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Metas 

2030-40-50



Metas

RESÍDUOS (RES)

Ações Subações

RES1: Redução de 

emissões em 

sistemas de 

destinação final dos 

resíduos sólidos  

RES1.1: Destinação ambientalmente adequada da 

fração orgânica dos resíduos sólidos 

(redução/compostagem/ biodigestão)

RES1.2: Captura e aproveitamento energético de 

resíduos (eletricidade e biometano)

RES1.3: Fomento a logística regionalizada dos 

resíduos sólidos

RES2: Redução de 

emissões em ETE

RES2.1: Design e controle de processos em ETE

RES2.2: Captura e aproveitamento energético do biogás



RES1: Redução de emissões em sistemas de destinação final dos resíduos sólidos  

Subações medidas de mitigação Variável para estimativa de emissões

Intensidade das medidas

Cenário de 

Mitigação

Cenário de 

Referência

2030 2040 2050 2030 2040 2050

RES1.1: 

Destinação 

ambientalmente 

adequadada  da 

fração orgânica 

dos resíduos 

sólidos 

(redução/ 

compostagem/ 

biodigestão)

Redução na geração de resíduos Quantidade de resíduo que deixa de ser gerada 0% 1% 5% 0% 0% 0%

Redução da quantidade de resíduos orgânicos enviados

para aterros sanitários por conta do encaminhamento

para o tratamento biológico

Fração orgânica desviada para o tratamento 

biológico (compostagem e digestão anaeróbica) e 

não enviados para o aterro sanitário  - % em relação 

a massa total de resíduos

12% 25% 35% 9% 18% 18%

Fração do resíduo orgânico encaminhado para a

digestão anaeróbica

Percentual processado por digestão anaeróbica - % 

sobre quantidade de resíduos orgânicos 

encaminhada para o tratamento biológico

1% 15% 40% 0% 0% 0%

Recuperação de biogás em biodigestores
Percentual de recuperação de biogás em 

biodigestores
60% 75% 85% 0% 0% 0%

RES1.2: Captura 

e 

aproveitamento 

energético de 

resíduos 

(eletricidade e 

biometano)

Captura e aproveitamento energético de biogás 

proveniente de aterros sanitários

Quantidade de metano recuperada em aterros 

sanitários (fração de recuperação ou massa 

recuperada)

60% 75% 85% 43% 51% 60%



PAC 2050

-12%

-26%



Próximos passos SP

• Edital FAPESP – Acelerando a transição
Energética em São Paulo e no Brasil

• Consulta Pública – Resultados

• Estruturação de uma governança climática

• Financiamento para a transição

• Infraestrutura

• Regulação

• Comportamentos

• Uso e ocupação do solo


