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Variações da Temperatura na Superfície da Terra
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Conferências Internacionais de Meio
Ambiente
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Rio – 1992
Consagram um princípio internacional:

PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO
É a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do
conhecimento, não podem ser ainda identificados.

Compromissos para todos os países:
• Inventário das emissões antrópicas de gases de efeito estufa;
• Programas de mitigação e adaptação;
• Desenvolvimento de tecnologias para redução e prevenção de emissões;
• Proteção de sumidouros;
• Consideração da mudança do clima nas políticas sociais, econômicas e
ambientais;
• Promoção da pesquisa científica em mudança do clima;
• Educação, treinamento e conscientização.

Políticas para Mudança do Clima - Brasil
• Marco Inicial: Rio-92 – CQNUMC;
• Comissão Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável –
CIDES – A implementação dos compromissos brasileiros resultantes da
Convenção Quadro sobre Mudança do Clima foi atribuída ao Ministério da
Ciência e Tecnologia (1994);
• Comissão Interministerial sobre Mudança do Clima (1999);
• Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (2000);
• Comunicação Inicial do Brasil à CQNUMC – Inventário de GEE (2004);
• Fórum Paulista de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade
(decreto 49.369/05 de 11/02/2005);
• Fórum Paranaense de Mudanças Climáticas (decreto 4.888/05 de
31/05/2005);
• Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de Biodiversidade decreto 9.443/05 de 06 /06/ 2005 - (Decreto Nº 9.519 de 19/08/2005);
• Fórum Mineiro de Mudanças Climáticas (decreto 44.042/05 de 09/06/2005)
• Fórum Capixaba de Mudanças Climáticas (05/2006);

Fórum Baiano de Mudanças Climáticas
Globais e de Biodiversidade
• Instituído em 18 de agosto de 2005, Decreto Nº 9.519;
• Vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado da Bahia;
• Presidido pelo governador do Estado.

OBJETIVO:
Promover a cooperação mútua, entre os órgãos públicos, privados e a sociedade
civil, visando conscientizar e mobilizar a sociedade baiana para a discussão e apoio
sobre o fenômeno das mudanças climáticas globais, a necessidade da conservação da
diversidade biológica do planeta e a promoção da sinergia entre as duas temáticas.

Art. 1º - Fica instituído o Fórum Baiano de Mudanças Climáticas Globais e de
Biodiversidade, vinculado à Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a ser composto
por representantes dos seguintes órgãos e entidades:
I - Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos - SEMARH;
II - Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação - SECTI;
III - Secretaria de Infra-Estrutura - SEINFRA;
IV - Secretaria da Indústria, Comércio e Mineração - SICM;
V - Secretaria de Desenvolvimento Urbano - SEDUR;
VI - Secretaria da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária - SEAGRI;
VII - Secretaria do Planejamento - SEPLAN;
VIII - Secretaria de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - SECOMP;
IX - Centro de Recursos Ambientais - CRA;
X - Superintendência de Recursos Hídricos - SRH;
XI - Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS;
XII - Conselho Estadual de Meio Ambiente - CEPRAM.

§ 1º - Poderá ainda integrar o Fórum a que se refere o caput deste artigo 01 (um) representante de cada uma das seguintes
entidades:
I - União dos Municípios da Bahia - UPB;
II - Prefeitura Municipal de Salvador;
III - Prefeitura Municipal de Camaçari;
IV - Federação das Indústrias do Estado da Bahia - FIEB;
V - Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia - FAEB;
VI - Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas - SEBRAE;
VII - Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado da Bahia - FETAG;
VIII - Universidade Federal da Bahia - UFBA;
IX – Universidade Salvador - UNIFACS;
X - Instituto de Estudos Sócio-Ambientais do Sul da Bahia - IESB;
XI -Instituto de Desenvolvimento Sustentável do Baixo Sul - IDES;
XII - Comitê de Fomento Industrial de Camaçari - COFIC;
XIII - Empresa de Proteção Ambiental S/A - CETREL;
XIV - Bahia Transferência e Tratamento de Resíduos S/A - BATTRE;
XV - Companhia de Eletricidade da Bahia - COELBA;
XVI - Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS;
XVII - Braskem S/A;
XVIII - Companhia de Ferro-Ligas da Bahia S/A - FERBASA;
XIX - Ford Motor Company Brasil Ltda;
XX - Suzano Bahia Sul Papel e Celulose S/A;
XXI - Veracel Celulose S/A;
XXII - Fundação Movimento Ondazul.

Fórum Baiano de Mudanças Climáticas
Globais e de Biodiversidade
• Atribuições:
- promover a estruturação e a implementação do Plano de Mudanças Climáticas
Globais, no âmbito do Estado, com a finalidade de subsidiar a elaboração e
execução de políticas públicas relacionadas ao tema, em articulação com o Fórum
Brasileiro de Mudanças Climáticas, Fóruns Estaduais e Municipais e com a Comissão
Interministerial de Mudanças Climáticas, além de outras iniciativas públicas ou
privadas correlatas;
- promover a elaboração de Relatório Estadual de Biodiversidade, bem como a
elaboração de respectivos indicadores da situação da biodiversidade existente no
Estado da Bahia, de acordo com as práticas adotadas nacional e internacionalmente;

•Atribuições:
- mobilizar e conscientizar a sociedade baiana a
respeito da conservação da diversidade biológica;
subsidiar a elaboração e implementação de
políticas públicas relacionadas ao tema;

- facilitar a interação entre a sociedade civil e o poder público, para
promover a internalização do tema nas esferas de atuação dos atores sociais
relevantes, tais como Secretarias de Estado, Autarquias e Fundações Estaduais e
Municipais, Prefeituras, setores empresarial e acadêmico, sociedade civil organizada
e meios de comunicação social;
- estimular a cooperação entre governos, organismos internacionais,
agências multilaterais, organizações não-governamentais internacionais e entidades
baianas no campo das mudanças climáticas globais e diversidade biológica;

- apoiar a obtenção de financiamentos nacionais e internacionais para
aplicação em programas e ações no Estado da Bahia relacionados às Mudanças
Climáticas e à diversidade biológica;
- estimular a participação das entidades baianas nas Conferências das Partes da
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas e do Tratado de
Kyoto e nas conferências das Partes da Convenção das Nações Unidas sobre
Diversidade Biológica;
- estimular a incorporação da dimensão climática no processo decisório
relativo às políticas setoriais que se relacionem com emissões e seqüestro de gases de
efeito estufa, bem como estimular a adoção de práticas e tecnologias mitigadoras
das emissões dos referidos gases, de modo a assegurar a competitividade da economia;

- apoiar e facilitar a realização de estudos, pesquisas e ações de educação e
capacitação nos temas relacionados às Mudanças Climáticas, com particular
ênfase na execução de inventários de emissões e sumidouros, bem como na
identificação das vulnerabilidades decorrentes do aumento médio da
temperatura do planeta previsto pelo IPCC - Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas, visando à promoção de medidas de adaptação e de
mitigação;
- estimular a implantação de projetos que utilizem o Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL), a fim de que se beneficiem do “Mercado de
Carbono” decorrente do Tratado de Kyoto, e outros mercados similares;
- promover a divulgação e a disseminação de dados relativos às mudanças
climáticas globais e a biodiversidade;

Oferta interna bruta de energia, por fontes (Brasil, 2004)

As Políticas devem contemplar:
Atividades que visem reduzir as emissões de GEE;
Estímulo ao uso de fontes limpas e renováveis de energia
(energia solar, eólica e biomassa);
Investimentos em eficiência energética – iluminação,
cozimento, aquecimento, mobilidade e industrialização com
menor necessidade de energia;

Favorabilidades:
Condições climáticas favoráveis para a Bahia;
Menor impacto ambiental (em área) em relação às Grandes
Centrais Hidroelétricas;
Possibilidade de atendimento à comunidades isoladas;

Algumas propostas para a Política Estadual de MC:
Promover a eficiência e a conservação energética;
Eliminação de subsídios aos combustíveis fósseis;
Reduzir a emissões de carbono no setor de geração de energia;
Incentivo para projetos de geração de energia a partir de fontes
renováveis (energia solar, eólica e biomassa, etc.);
Estabelecer incentivos econômicos para a geração de energia a
partir de fontes renováveis;

www.seia.ba.gov.br/clima
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