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As mudanças do clima, a transformação digital e as alterações demográficas não 
conhecem fronteiras. Elas ocorrem em alta velocidade e remodelam os am-

bientes urbanos. 

Essas três grandes transformações em curso são igualmente relevantes para as cida-
des do Brasil e da Alemanha, pois têm impacto nas formas de produção, consumo, nas 
relações trabalhistas, sociais, na qualidade dos serviços públicos e nas expectativas de 
seus cidadãos.
 
Esse compêndio apresenta a transformação urbana como um dos temas centrais 
da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável, além de trazer 
iniciativas implementadas pela GIZ no Brasil e seus parceiros nessa área. A diversi-
dade de metodologias e temáticas aqui reunidas ilustra a necessidade de uma visão 
holística para que a realidade e os desafios da transformação urbana sejam compre-
endidos em toda a sua complexidade. 

A troca de experiências e a abordagem sistêmica   praticadas pela Cooperação se 
tornam, assim, fatores decisivos para a qualidade das soluções encontradas. Além 
disso, o trabalho conjunto permite aos dois países disputar uma posição de lideran-
ça em inovação para a transformação urbana e na implementação das agendas glo-
bais de desenvolvimento sustentável, assim como em parcerias públicas privadas.

Transformação urbana



O mundo está em 
transformação 
e a cidade está 
no centro desse 
processo
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Transformação urbana

Qualquer mudança social, econômica, cultural ou ambiental passa pelas cidades. 
85% da população brasileira já vive em áreas urbanas e até 2050 esta proporção 

deverá chegar a 91%1. 

Além de serem os motores econômicos, as cidades são os maiores consumidores 
de recursos naturais e são grandes poluidoras e emissoras de gases de efeito estufa. 
As ações concretas decorrentes dos acordos globais que promovem um desenvolvi-
mento sustentável não podem ser realizadas sem que as cidades sejam levadas em 
conta como agentes centrais de mudança. 

É também nas cidades onde grande parte da população está mais vulnerável a even-
tos extremos, como secas e cheias (afetando 33,6% da população brasileira, espe-
cialmente em municípios menores)2; assim como inundações, enxurradas, alaga-
mentos e crises hídricas (mais frequentes em municípios maiores, afetando 54,7% 
da população)3. Esses eventos tendem a intensificar-se em decorrência da mudança 
do clima.

Nesse sentido, as áreas urbanas oferecem um enorme potencial para enfrentar os 
desafios socioambientais e para contribuir para a redução de gases de efeito estu-
fa, conforme as metas das agendas internacionais (Acordo de Paris, Agenda 2030, 
Marco de Sendai entre outros).



A definição clássica de desenvolvimento urbano não atende mais as dinâmicas e 
os processos que estamos enfrentando hoje em dia nas cidades. Falamos agora 

em transformação urbana, que é um processo aberto, criado por vários atores.

A transformação urbana abrange a dimensão individual, o comportamento dos ci-
dadãos e as microiniciativas; passa pelas novas possibilidades de produtos e serviços 
oferecidos pelo setor privado; e redefine o papel dos governos na formulação de políti-
cas públicas, seus serviços públicos, legislações e gestão de financiamentos.

Em outras palavras, a transformação urbana entende a cidade como uma complexa 
teia que relaciona desafios tradicionais (como infraestrutura) e mudanças disrup-
tivas (como aquelas trazidas pelo smartphone). Seus processos, estimulam cada 
vez mais um ambiente de co-criação e colaboração, que também devem pautar 
a interação entre cidadãos, setor público e privado na busca de soluções para os 
desafios urbanos.

A transformação urbana demanda 
dos indivíduos, das empresas 
e dos governos novas formas 
de pensar e criar a cidade

5 6

Iniciativas GIZ no Brasil

Transformação urbana

Diálogos sobre Eficiência Energética 

Para sensibilizar gestores e técnicos do governo federal brasileiro, foi organizada uma série de even-
tos sobre sustentabilidade na habitabilidade das nossas cidades. As discussões colocaram o concei-
to de eficiência energética na vanguarda do debate público sobre formas de reforçar a coabitação e 
a resiliência urbana nas cidades com medidas concretas em edifícios e bairros. Tudo isso de maneira 
smart e solidária. Destaque do programa de capacitação foi uma viagem de especialistas com re-
presentantes dos setores público e privado do Brasil à Alemanha, com visitas a projetos inovadores 
de desenvolvimento urbano sustentável e participação no congresso sobre política nacional de de-
senvolvimento urbano.

Projeto: Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional
Financiador: Ministério Federal para a Cooperação Econômica e o Desenvolvimento da Alemanha

A Política Nacional de Desenvolvimento Urbano 

Quais tipos de cidades precisamos e queremos no Brasil no século 21? A Política Nacional de De-
senvolvimento Urbano (PNDU) busca respostas e orientações para essa pergunta. Como ferramenta 
principal para facilitar um diálogo nacional sobre novas formas de pensar e criar cidades brasileiras, 
a política toma como ponto de partida tanto as grandes transformações socioculturais e econô-
micas, como os desafios urbanos tradicionais para definir Objetivos de Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (ODUS). A PNDU junta as abordagens setoriais e oferece orientações e instrumentos de 
financiamento, planejamento e gestão para um desenvolvimento urbano integrado. A GIZ apoia ao 
Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) na formulação colaborativa da PNDU.

Projeto: Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional 
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha

Painel Salvador de Mudança do Clima 

O Painel é uma rede de conhecimento técnico-científico sobre a mudança do clima. O seu propósito 
é observar, reunir, sistematizar e traduzir em comunicação acessível conhecimentos e possibilidades 
de soluções de mitigação e adaptação aplicáveis à cidade de Salvador. Além disso, ele promove a in-
tersetorialidade necessária à formulação de políticas públicas e às tomadas de decisão por meio do 
trabalho de suas câmaras temáticas, seminários, bancos de trabalhos e financiamento de projetos. 

Projeto: Apoio para adaptação à mudança do clima (ProAdapta)
Parceiro: Prefeitura Municipal de Salvador 
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da 
Alemanha 



O caminho para uma cidade 
mais sustentável passa 
pela redução de suas 
desigualdades estruturais

A oferta de transporte público de qualidade ou a universalização do saneamento 
básico são exemplos de serviços públicos ainda não solucionados em grande par-

te das cidades brasileiras e seu entorno. 

A expressão mais marcante deste desafio são as áreas ocupadas de forma irre-
gular com oferta limitada de serviços urbanos, que somavam 3 milhões de domi-
cílios em 2010. 

Soma-se a isto a urgência de lidar com os novos desafios urbanos, como a necessida-
de de adaptação à mudança do clima ou as transformações trazidas pelas ferramen-
tas e dispositivos digitais. Isto exige que as cidades se dediquem aos seus problemas 
históricos, sob o risco de tornar ineficientes a atuação em novas áreas e a utilização 
de instrumentos inovadores. 

A transformação urbana, nesse sentido, também pode ser entendida como uma 
oportunidade de revisitar e enfrentar de outra maneira questões como a desigual-
dade social, a violência, a falta de moradia, entre outras.
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Metodologia de Adaptação baseada em Ecossistemas – 
AbE Morro Monte Serrat, Santos (São Paulo)

Uma área considerada de alto risco geológico para ocorrência de deslizamentos é alvo de medidas 
de recuperação socioambiental após a realocação de moradores desse local altamente vulnerável. O 
planejamento prevê a recuperação de serviços ambientais como proteção do solo, retenção de água 
e diminuição da velocidade de escoamento por meio do plantio de espécies nativas da Mata Atlântica, 
entre outras. A comunidade local foi envolvida em ciclos de sensibilização e capacitação sobre me-
didas de Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) e as possíveis intervenções estão sendo redire-
cionadas para o atendimento das necessidades e direitos humanos desses moradores. Esse processo 
leva em conta a garantia da representatividade e a igualdade de oportunidade entre homens e mulhe-
res. Assim, busca-se reestabelecer a relação do Morro Monte Serrat com o restante da cidade e integrar 
a população ali residente aos equipamentos locais.

Projeto: Apoio para adaptação à mudança do clima (ProAdapta)
Parceiros: Prefeitura Municipal de Santos
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha 

Revisão do Plano Nacional da Habitação

A retomada do planejamento no setor habitacional, expressa na revisão do Plano Nacional da Habitação 
(PlanHab), é o ponto de partida para a formulação de uma estratégia de longo prazo para equacionar 
as necessidades habitacionais do país, direcionando os recursos existentes e futuros, e apresentando 
estratégias para os eixos estruturadores da política habitacional. 

A GIZ no Brasil apoia a metodologia e a coordenação na formulação de estratégias e instrumentos de 
provisão e melhoria da habitação social, visando a reduzir impactos climáticos através de energias 
renováveis e eficiência energética em edifícios e bairros, com participação de diversos setores e com 
aproveitamento da digitalização. Também objetiva revisar e/ou elaborar mecanismos de financiamen-
to, ferramentas de avaliação e procedimentos de seleção, entre outros instrumentos.

Projeto: Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional
Financiador: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha
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É preciso ampliar a 
oferta de serviços 
urbanos, mas isso 
só será possível 
com inovação e 
sustentabilidade Uma urbanização informal e precária tem como consequência uma significativa 

desigualdade no acesso aos serviços urbanos essenciais (saneamento básico, 
mobilidade urbana, entre outros), que deixa grande parte da população desassistida.

Sem aumentar a disponibilidade dos serviços, não é possível resolver as demandas 
urbanas. Por outro lado, ao ampliar a cobertura, é necessário levar em conta a pressão 
e o impacto dessa ampliação sobre os recursos naturais e os desperdícios destes 
recursos (atualmente o índice de perdas de água em áreas urbanas chega a 38,5%4).

Em outras palavras, não se pode ampliar os serviços urbanos se eles mantiverem os 
mesmos índices de emissão de gases de efeito estufa ou o mesmo consumo energé-
tico praticados atualmente.

As tendências no setor de transportes no país podem exemplificar tanto a necessi-
dade de ampliação do serviço, quanto a de busca de soluções com menos impactos 
climáticos. O índice de motorização no país (uso de veículos particulares) cresceu 
66% entre 1990 e 2018, enquanto o número de passageiros que realizam viagens 
por ônibus urbanos caiu 30%5. Cabe lembrar que sozinho, esse setor respondeu por 
10% das emissões de CO2 do Brasil em 20186. 

Analisando o setor de resíduos, responsável por 5%7 das emissões brasileiras de CO2, 
o tamanho do problema também é impactante: mais de 50% dos municípios brasilei-
ros ainda utilizam lixões a céu aberto. Somente 40,8% do total dos esgotos gerados 
no Brasil são tratados. Isso significa que mais de 100 milhões de brasileiros não tem 
acesso a esse serviço8. 

O quadro demonstra que é preciso buscar soluções eficazes, inovadoras, sustentá-
veis e replicáveis que ampliam a oferta de serviços urbanos para todos municípios, 
para, assim, melhorar a qualidade de vida das pessoas a longo prazo.

Transformação urbana



Boas práticas na Gestão de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)

Um documento interativo para reunir casos de sucesso do Brasil e de países da América Latina que 
podem servir de inspiração e ajudar os gestores públicos a identificar boas práticas e lições aprendidas 
em resíduos sólidos urbanos.

As ações identificadas no documento foram divididas entre: combate a impactos ambientais e cli-
máticos; coleta seletiva e inclusão de catadores; soluções tecnológicas para tratamento de resíduos; 
e ações contra desperdício e estímulo ao consumo sustentável. Em cada caso, é possível identificar 
informações relacionadas ao porte do município onde foi implementada a ação. Conheça aqui.

Projeto: Cooperação para a Proteção do Clima na Gestão dos Resíduos Sólidos (ProteGEEr)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha

Perdas de água - Guia para determinar o nível econômico e metas progressivas de 
controle para municípios, reguladores e prestadores de serviço 

Neste guia, prestadores de serviço de abastecimento de água em áreas urbanas, municípios e regula-
dores dos serviços urbanos podem estabelecer metas de um modo racional e inovador, visando o nível 
mais econômico e sustentável para a sociedade. Assim, os recursos financeiros das contas públicas 
e oriundos das tarifas são aplicados de modo mais oportuno, o que permite maximizar a liberação 
de recursos e ampliar a oferta de serviços de abastecimento de água para a população que ainda se 
encontra desprovida.

O modelo também permite considerar situações de escassez e de crises hídricas em um contexto de 
alterações climáticas.  Brasil e Alemanha aprimoraram soluções existentes para, de modo sistemático 
e inovador, atender aos desafios globais urbanos.

Projeto: Eficiência Energética no Abastecimento de Água – Fase 2 (ProEESA 2)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional 
Financiador: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha

Iniciativas GIZ no Brasil
Assistência Técnica para sistema de transporte público limpo e integrado da região 
metropolitana de Florianópolis (SC)

O estado de Santa Catarina está desenvolvendo o projeto de integração do transporte coletivo da Gran-
de Florianópolis considerando o uso de tecnologias de baixo carbono na renovação gradual de sua frota 
de ônibus. Com a integração, linhas de oito municípios passam a se integrar em uma rede de transpor-
te público com novos terminais

As vantagens esperadas são muitas: viagens mais curtas, linhas municipais e intermunicipais integra-
das, redução nas emissões atmosféricas e mitigação climática, redução de tráfego intenso e de ruídos 
na cidade. Além disso, a tecnologia de ônibus elétrico à bateria vai ganhando espaço junto a operadores 
locais, servidores estaduais e municipais.  
 
A assistência técnica envolve o apoio no desenho técnico do projeto, análise econômica e de investi-
mento do uso de tecnologias de baixo carbono, avaliação dos riscos socioambientais, gestão organi-
zacional, preparação da documentação para licitação e planejamento da licitação visando linhas de 
crédito para ação climática internacionais.  

Projeto: Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility (FELICITY)
Parceiro: Superintendência de Desenvolvimento da Região Metropolitana da Grande Florianópolis 
(SUDERF) do Estado de Santa Catarina
Financiador: Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha

Scooters elétricas nas cidades

Com a popularização dos serviços de entrega e logística, o uso de scooters elétricas apresentou grande 
potencial: em 2017, esse mercado foi avaliado em 17,6 bilhões de dólares, com taxa de crescimento 
anual composta prevista em 12,8% até 2026. Para avaliar esse cenário, foi realizado o Estudo de Scoo-
ters Elétricas: Mercados, casos e análises. A publicação apresentou as especificidades das scooters 
elétricas, esclareceu e desmistificou dúvidas para a utilização delas em frotas públicas e corporativas 
e ainda serviu como ferramenta para tomada de decisão sobre a substituição e ampliação de frotas 
para empresas públicas e privadas.

Projeto: Sistemas de Propulsão Eficiente (Promob-e)
Parceiro: Setor privado (Sidera Consult, Riba) 
Financiador: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha

Estudos de viabilidade Técnica, econômico-financeira para projetos fotovoltaicos 
dos municípios de Curitiba e Rio de Janeiro

Para estimular projetos de sistemas fotovoltaicos, é fundamental partir de avaliações técnico-econô-
mico-financeiras, além de considerar estudos de impacto ambiental e social. Em Curitiba e no Rio de 
Janeiro, a GIZ no Brasil apoia iniciativa voltada para diferentes frentes, como na capacitação de ser-
vidores municipais ou a disponibilização de um plano financeiro viável para a aquisição, operação e 
manutenção dos sistemas fotovoltaicos. Assim, espera-se que as prefeituras desenvolvam habilidades 
para avaliar, gerenciar e implementar os próprios projetos de energias renováveis e que possam buscar 
financiamento para esse setor.

Projeto:  C40 -CFF Cities Finance Facility 
Parceiro: Prefeitura Municipal de Curitiba e Prefeitura Municipal de Rio de Janeiro
Financiadores: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha, 
Governo do Reino Unido, Fundação do Fundo de Investimento para Crianças e Agência dos Estados 
Unidos para o Desenvolvimento Internacional

Transformação urbana
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http://protegeer.gov.br/biblioteca/publicacoes/619-boas-praticas-na-gestao-de-residuos-solidos-urbanos
http://www.promobe.com.br/library/estudo-de-scooters-eletricas-mercados-casos-e-analises/
http://www.promobe.com.br/library/estudo-de-scooters-eletricas-mercados-casos-e-analises/
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Em uma cidade, todas as questões passam pelo uso do solo. É preciso encontrar 
formas equilibradas de abrir espaços para diferentes usos dos terrenos urbanos, 

como habitação para diferentes grupos populacionais, áreas verdes, espaços comer-
ciais, industriais e viários.

A transformação urbana exige que olhemos para a ocupação do solo não apenas 
como uma questão de infraestrutura, mas como intervenções urbanas fundamen-
tais que podem mudar a forma como nossas cidades funcionam.

Os desafios são muitos: além do crescente déficit habitacional (7,8 milhões de unida-
des em 20179), 41% da população urbana vive hoje em assentamentos precários, in-
formais ou domicílios inadequados10. Do ponto de vista climático, o impacto também 
é considerável, uma vez que as habitações urbanas provocam 28% das emissões de 
CO

²
 no setor energético11.

A disputa sobre o uso do solo decidirá a capacidade da cidade de se adaptar à mudan-
ça do clima e contribuir na diminuição das emissões de gases de efeito estufa.

A cidade que 
queremos oferece 
a todos moradia e 
espaços públicos 
acolhedores e 
inovadores

Transformação urbana



Iniciativas GIZ no Brasil

Cidade e natureza não devem ser tratadas em uma relação de oposição, pois são 
interdependentes. Sem os serviços oferecidos pela natureza (serviços ecossis-

têmicos), nossas cidades jamais poderiam se desenvolver ou se manter (p.e. água po-
tável, regulação climática e de eventos extremos). O mesmo se dá com os sistemas 
trazidos pelas transformações digitais, que também facilitam, determinam e afetam 
o funcionamento das áreas urbanas e governos locais.

As cidades brasileiras precisam de um casamento entre inteligência ambiental e digi-
tal para enfrentar estes desafios complexos e fomentar um desenvolvimento urbano 
sustentável e inclusivo.

As cidades dependem de 
sistemas inteligentes 
naturais e digitais
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Requalificação de Empreendimentos Habitacionais Degradados

A transformação urbana provocada pela produção em massa de habitações no âmbito do Programa 
Minha Casa Minha Vida nem sempre foi planejada e incorporada a processos de urbanização qualifi-
cados nos municípios brasileiros. O Programa beneficiou, em todas as suas faixas e modalidades, mais 
de 4,8 milhões de famílias, podendo ainda ser melhorado do ponto de vista da qualidade de seus pro-
cessos e resultados. O apoio da GIZ no Brasil visa a contribuir para a sustentabilidade urbana e encon-
trar formas equilibradas de abrir espaços para convivência de diferentes grupos populacionais, com 
espaços públicos vivos e áreas verdes, sempre em busca de desenvolver as cidades de forma mais 
adaptada às questões climáticas e reduzindo emissões de gases de efeito estufa. 

Projeto: Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Urbano
Financiador: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha

Modelo de controle do uso do solo e da densidade urbana 

Como organizar a crescente demanda por verticalização dos empreendimentos imobiliários conside-
rando capacidade de infraestrutura, aspectos ambientais e necessidades da população? Para encon-
trar respostas para perguntas como essa, é desenvolvida uma estratégia no município de Hortolândia 
(SP) que torna o controle do uso do solo e da densidade urbana mais eficaz. O planejamento baseia-
-se em um modelo de gestão que auxilia o município a orientar suas dinâmicas de desenvolvimento 
urbano. Desse modo, promove-se o compartilhamento das vantagens e benefícios da urbanização, 
gerando recursos para reinvestimento na melhoria da qualidade da cidade. 

Projeto: Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS)
Parceiro: Prefeitura Municipal de Hortolândia
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha
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Carta Brasileira para Cidades Inteligentes

A Carta Brasileira para Cidades Inteligentes é um documento de referência nacional sobre a transfor-
mação digital nas cidades, que está sendo implementada por um processo colaborativo com mais de 
400 participantes de órgãos nacionais, municípios, representantes do setor privado, público e da aca-
demia. A Carta oferecerá orientações para todos os municípios brasileiros para usar a transformação 
digital a favor do desenvolvimento urbano sustentável e da redução de desigualdades socio-espaciais 
no Brasil.

Projeto: Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional e Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha

Integração de Serviços Ecossistêmicos no Planejamento Urbano

A natureza presta serviço ao homem quando faz chover regularmente e repõe a oferta de água para o 
uso das pessoas, das indústrias, da agricultura; ou quando os insetos e outros animais polinizam plantas 
e possibilitam os frutos dos quais depende boa parte da produção de alimentos;  também quando corais 
e manguezais funcionam como barreiras que detêm o avanço do mar sobre as áreas costeiras e ilhas. 

Esses serviços prestados pela natureza são chamados de serviços ecossistêmicos. Uma vez que as 
ações humanas dependem e impactam os serviços ecossistêmicos é de grande importância que o 
planejamento urbano integre o conceito dos serviços ecossistêmicos para o bem-estar humano. As-
sim, a resiliência das cidades pode ser aumentada e garantida. A consideração dos serviços ecossis-
têmicos nas iniciativas da cooperação acontece através da aplicação da metodologia AbE (Adaptação 
baseadas em Ecossistemas), da abordagem ISE (Integração de Serviços Ecossistêmicos) e da incor-
poração transversal do tema em processos de apoio à políticas públicas (Carta Brasileira para Cidades 
Inteligentes, Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, etc.)

Projetos: Apoio para adaptação à mudança do clima (ProAdapta) e Apoio à Agenda Nacional de Desen-
volvimento Urbano Sustentável (ANDUS)
Parceiro:  Ministério do Meio Ambiente, Ministério de Desenvolvimento Regional
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha  

CECarbon – Calculadora de Energia e Carbono 

Uma ferramenta digital on-line, acessível e confiável para cálculo de emissões de gases do efeito estu-
fa e do consumo energético nas construções. Um sistema de cálculo que leva em conta todo o ciclo de 
vida da edificação, bem como suas atividades operacionais correntes, com foco em habitação social. 

Assim foi projetada essa solução capaz de oferecer aos setores privado e público uma série de vanta-
gens: às empresas da construção civil, a calculadora permitirá o acompanhamento e monitoramento 
das emissões e sua relação com a eficiência energética por meio de dados relacionados ao consumo 
energético operacional e à energia embutida nos materiais utilizados na construção. Além disso, ser-
virá ao setor público como base de projeção confiável dessas emissões e consumos para a realização 
de previsão de cenários futuros.

Projeto: Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS)
Parceiro: Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado de São Paulo (SindusCon-SP) e Progra-
ma Nacional de Qualidade e Produtividade na Habitação (PBQB-H)
Financiador: Ministério Alemão de Cooperação Econômica e para Desenvolvimento da Alemanha

Kit de ferramentas inovadoras para a Gestão municipal de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)
Aprimoramento da Gestão Tecnológica, Econômica e Ambiental 

Gestores e gestoras municipais terão em mãos um kit de ferramentas elaborado de forma interativa, 
didática e gratuita capaz de facilitar e orientar a tomada de decisão na gestão dos resíduos sólidos 
urbanos. A ferramenta de Rotas Tecnológicas é a porta de entrada e apoia municípios a planejar e im-
plementar a gestão sustentável de seus resíduos, fornecendo uma visão integrada e uma estimativa 
de custos e investimentos.

Com base nas rotas avaliadas, a Calculadora de Emissões de Gases de Efeito Estufa permite avaliar o 
critério climático na tomada de decisão. Para viabilizar a implementação de uma rota tecnológica, a 
ferramenta de Cálculo do Custo da Cobrança pelo Manejo de RSU apoiará os gestores/as na susten-
tabilidade financeira. As outras ferramentas do kit orientam por meio de passo-a-passo realistas as 
principais ações necessárias para diferentes temas. Os instrumentos que compõem o kit podem ser 
aplicados de maneira flexível, de acordo com o principal desafio do município. 

Projeto: Cooperação para a Proteção do Clima na Gestão dos Resíduos Sólidos (ProteGEEr)
Parceiro: Ministério de Desenvolvimento Regional
Financiador: Ministério Federal do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha  
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Como empresa federal de utilidade pública, a Deutsche Gesellschaft für Internationa-
le Zusammenarbeit (GIZ) GmbH apoia o Governo Federal da Alemanha em seus obje-
tivos na área de cooperação internacional. O Brasil e a Alemanha, juntos, enfrentam 
os desafios globais como a preservação da biodiversidade e o combate às mudanças 
climáticas. No Brasil, a cooperação alemã para o desenvolvimento sustentável atua, 
principalmente, em duas áreas temáticas: proteção e uso sustentável das florestas 
tropicais, assim como energias renováveis e eficiência energética.

O conteúdo dessa publicação foi elaborado pelas equipes dos projetos da GIZ no 
Brasil com atuação na área de transformação urbana:

Apoio à Agenda Nacional de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ANDUS)
Apoio para adaptação à mudança do clima (ProAdapta)
Cooperação para a Proteção do Clima na Gestão dos Resíduos Sólidos (ProteGEEr)
C40 -CFF Cities Finance Facility
Eficiência Energética no Abastecimento de Água – Fase 2 (ProEESA 2)
Eficiência Energética para o Desenvolvimento Urbano Sustentável (EEDUS)
Financing Energy for Low-carbon Investment – Cities Advisory Facility (FELICITY)
Sistemas de Propulsão Eficiente (Promob-e)
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