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Atividades 
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Infraestrutura de pesquisa 

Infraestrutura 
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Motivação: 

“ Pensar globalmente e 
agir localmente ” 

 
Rene Dubos, “The despairing optim.ist”, The American Scholar, Spring 1977, p. 156. 
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Fonte: http://www.agenda2030.com.br/  7 

http://www.agenda2030.com.br/
http://www.agenda2030.com.br/


Governança para Agenda 2030 no Brasil 

Fonte: Plataforma Agenda 2030, consultada em: http://www.agenda2030.org.br/acompanhe/ 
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Modelos de análise para suporte à decisão 
no Desenvolvimento Sustentável 
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Qualificando e quantificando as metas para o Brasil: 

Fonte: Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – ipea 2018  
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Objetivo 7 - (“Assegurar o acesso confiável, sustentável, 
moderno e a preço acessível à energia para todos”)  

Motivação: 2º Maior custo orçamentario. 
 

Metas mantidas: 

• 7.1 Até 2030, assegurar o acesso universal, confiável, 
moderno e a preços acessíveis a serviços de energia 

• 7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para 
facilitar o acesso a pesquisa e tecnologias de energia limpa, 
incluindo energias renováveis, eficiência energética e 
tecnologias de combustíveis fósseis avançadas e mais 
limpas, e promover o investimento em infraestrutura de 
energia e em tecnologias de energia limpa 
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• 7.2 alterada para “Até 2030, manter elevada a 
participação de energias renováveis na matriz 
energética nacional “ 

• 7.3 alterada para “Até 2030, aumentar a taxa de 
melhoria da eficiência energética da economia 
brasileira. “ 

• 7.b alterada para “Até 2030, expandir a 
infraestrutura e aprimorar a tecnologia para o 
fornecimento de serviços de energia modernos e 
sustentáveis para todos. “. 

 

 

 

Metas alteradas: 
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Indicadores e modelos de análise para 
sustentabilidade urbana (Brasil) 

Fonte: Suise Carolina Carmelo de Almeida, 2018. 
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Monitores disponíveis 

 Fonte: Sistema de Monitoramento de Indicadores - Relatórios Dinâmicos ® ODS - Sesi Paraná - Todos os direitos reservados © 2018, consultado em 
http://rd.portalods.com.br/   (Acesso) 
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Estratégia de “ataque”: 
diagnóstico da 
maturidade baseado no 
inventário com 
indicadores e 
negociação da 
abordagem com 
gestores de função 
(não de cargo). 
=> Agenda Municipal 
para o PDM 

Fonte: Hierarquia de objetivos de 
desenvolvimento sustentável (ODS) in 
P. Kumar et al. Environ Dev Sustain 
(2018) 20:2119–2137. 15 
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PROJETO DE LEI Nº 924, DE 2019 
(PPA 2020-2023 do GESP) 

• Anexo I – Dimensões estratégicas, prospectiva e operacional;  

• Anexo II – Programas, Metas e Recursos; 

• Anexo III – Síntese das Manifestações da sociedade nas audiências públicas. 

 

Objetivo Estratégico 6: Qualidade de Vida Urbana, com Moradia Adequada e Mobilidade: 

• Ampliar a oferta de moradias com acesso à rede de serviços urbanos e inseridas em territórios com 
transporte de qualidade.  

• Intensificar as operações de fomento e novos instrumentos para viabilização de moradias dignas, 
urbanização e regularização fundiária, bem como fomentar, em especial, o transporte integrado e o 
investimento em saneamento (vinculado ao ODS 7 da Agenda 2030). 

 

Objetivo Estratégico 8: Desenvolvimento sustentável preservando o meio ambiente e protegendo a 
população ante os desastres naturais: 

• Promover a gestão harmônica do meio ambiente, dos recursos hídricos, do saneamento e da energia, 
desenvolvendo ações integradoras que promovam o desenvolvimento sustentável.  

• Estimular o uso racional da água e de fontes renováveis de energia, além de ampliar os investimentos 
e na proteção social ante os desastres naturais (vinculado ao ODS 7 da Agenda 2030). 
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Endereçando os desafios 

Fonte:  
Isabel Cristina Moroz-Caccia Gouveia, “A cidade de São Paulo e seus rios: uma história repleta de paradoxos”, 
Consultado em: https://journals.openedition.org/confins/docannexe/image/10884/img-1.png 
 

Definindo escopos 
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O IPT e a Plataforma Pró-municípios 
(62 cadastros) 

Fonte: IPT,  2019, consultado em: http://www.ipt.br/noticias_interna.php?id_noticia=1478 
 

Plataforma Pró-municípios (62 cadastros) 
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Institucionalização 
da ação local 

• ESTATUTO DA CIDADE. Guia para 
implementação pelos municípios e 
cidades. 2. ed. Brasília: Câmara dos 
Deputados, Coordenação de 
Publicações, 2002 

 

OBS: O Plano Diretor Municipal 
(PDM) e o Planejamento Estratégico 
Municipal (PEM) valorizaram e 
potencializaram os instrumentos de 
planejamento e gestão de municípios 
e prefeituras. 
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Hipótese 
de 
trabalho 

• Abordagem de ACVs podem 
subsidiar elaboração de PDMs, 
com uso da idéia de “Unidade 
Funcional” focando nas 
necessidades básicas e 
indicadores para o cidadão. 
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Modelo conceitual proposto 

Territórios, Infraestrutura e Ambiente Construído 

Cidadão: 
Renda 

Bem-estar 
Saúde 

Segurança 
Mobilidade 

Políticas e Serviços Públicos 

Energia 

Água 

Alimentos 

Emissões 

Efluentes 

Resíduos 

26 



Importante 

• Respeitar a vocação e legado cultural do município 

 

• Contextualizar no momento da elaboração do PDM 

Customização para o município: 
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Proposta de Implementação nos 
PDMs em 5 etapas: 

• 1. Definição do escopo do trabalho; 

• 2. Análise do inventário para o sistema produto 
(inclui inventários de GEE para Cidades); 

• 3. Avaliação de impactos  ambientais, econômicos 
e sociais (análise Nível 1); 

• 4. Avaliação de impactos  ambientais, econômicos 
e sociais (análise Nível 2); 

• 5. Interpretação para aplicação nas áreas de 
interesse e elaboração do PDM. 

 

Roteiro de analise para PDM via ACV 
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Roteiro final 
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Conclusões preliminares  

• ACV viável desde que se estabeleça uma Unidade Funcional - 
UF adequada às necessidades do município; 

• Inventário e metas devem ser contrapostos para definição da 
UF; 

• Validação demanda comprometimento da gestão municipal; 

• Participação de especialistas subsidiando consulta pública é 
requerida; 

• Demanda: WFE Nexus ou 

 ( ODS2 + ODS6 + ODS7 ) + ODS11 = Agenda 2050 
Municipal 

• Estudo em andamento para dois municípios. 

Achados preliminares 
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Novas abordagens 

31 



Contato: Oswaldo Sanchez Júnior 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo  -  IPT 
Centro de Tecnologia Mecânica, Naval e Elétrica - CTMNE 
Laboratório de Equipamentos Elétricos e Ópticos – LEO 
 
Fone (+55 11) 3767-4588 
E-mail:   osanchez@ipt.br 
Web: WWW.IPT.BR 
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