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As cidades são os agentes centrais de mudança para o desenvolvimento sustentável. A 
digitalização pode influenciar diretamente as ações de adaptação e mitigação das mudanças 
climáticas nos centros urbanos.

A mudança do clima e a transformação digital são realidade e precisam de estratégias, 
investimentos e ações. Não podemos pensar a transformação digital sem olhar para os impactos 
ao meio ambiente, bem como não podemos definir estratégias para a mudança do clima sem 
considerar as possibilidades e riscos das soluções digitais.

No contexto da pandemia da Covid-19, é fundamental promover uma recuperação verde nas 
cidades baseada em um desenvolvimento ambiental, social e econômico. Esse é o cenário ideal 
para ação.

Nesta edição especial do Boletim Transformação Urbana, apresentamos ferramentas e iniciativas 
desenvolvidas no âmbito da Cooperação Brasil-Alemanha para o Desenvolvimento Sustentável.

Aproveite a leitura e continue se protegendo e cuidando das pessoas ao seu redor!

Se você quer compartilhar ou conhecer experiências realizadas nos municípios brasileiros, debater casos e 
práticas inovadoras, mobilizar profissionais em torno de agendas estratégicas e realizar processos participativos 
com eficiência, a ReDUS é o seu lugar! A plataforma foi criada com o propósito de oferecer espaços qualificados 
de interação para a construção colaborativa de agendas e soluções para os desafios das cidades brasileiras.

 A cidade do Rio de Janeiro se torna protagonista do seu desenvolvimento energético. A partir do mapeamento 
do potencial de geração de energia fotovoltaica na cidade, foi desenvolvido o aplicativo Mapa Solar do 
RJ. Esse aplicativo permitiu a elaboração do Parque Solar Santa Cruz, que terá capacidade para gerar 9 mil 
megawatt-hora por ano, energia suficiente para abastecer 5 mil residências. O projeto irá mitigar a emissão de 
aproximadamente 73,8 mil ton CO2eq em 30 anos e é um exemplo na utilização eficiente de terrenos.

Para auxiliar municípios brasileiros na implementação de uma gestão sustentável e integrada de Resíduos 
Sólidos Urbanos (RSU), a Ferramenta Digital de Rotas Tecnológicas e Custos para RSU foi desenvolvida pelo 
ProteGEER. A ferramenta propõe cenários viáveis e os respectivos custos, calculados a partir da inserção dos 
dados locais e da tomada de decisão sobre cada etapa do processo. O projeto validou a ferramenta realizando 
testes com três municípios e vai iniciar a ampla divulgação para outras prefeituras.
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Data Protection

O setor privado da construção civil é chave para o 
aumento da sustentabilidade nas cidades e para a 
mitigação dos danos da mudança climática. Parte 
expressiva das emissões de GEE no Brasil e no 
mundo vem deste setor. Nesse sentido, o projeto 
EEDUS apoia com conhecimento e ferramentas: 
já lançou a calculadora CECarbon, bem como a 
publicação Inteligente e eficiente: soluções digitais 
para a economia de energia em edifícios.

Em julho de 2021, o Ministério do Desenvolvimento 
Regional (MDR) lançou sua primeira agenda digital 
para o setor de água e esgotamento sanitário. A 
proposta de ação para melhorar a competitividade 
digital no setor inclui quatro programas: promover 
a implantação de sistemas digitais; expandir e 
qualificar o uso de sistemas digitais; promover e 
fortalecer a inovação digital e melhorar as condições 
estruturais para a transformação digital.
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