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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

DO INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE - IEMA 

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018 

 

AÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

Alinhado com sua missão, o Instituto de Energia e Meio Ambiente (IEMA) tem contribuído 

para a melhoria da qualidade ambiental de forma socialmente justa e sustentável, por meio 

da geração e sistematização de conhecimento técnico e científico, subsidiando a formulação 

e avaliação de políticas públicas nos setores de energia elétrica e transportes. 

Ao longo de 2018, muitas atividades foram desenvolvidas na esfera técnica com a produção 

de diversos estudos, relatórios, plataformas de acesso a dados e informações. E, além disso, 

há uma frente importante na manutenção das relações entre o IEMA e diversos atores com 

os quais interage. 

O ano de 2018 também marca a mudança da sede do escritório para um novo endereço com  

espaço menor e mais adequado às necessidades da organização e aproveitamento de 100% 

de todo imobilizado do IEMA – alguma parte residual desse imobilizado foi destinado por 

doação à outra entidade sem fins lucrativos (Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), 

unidades de Diadema, Osasco e Santos). 

Nesse relatório há o registro, para o período supracitado, das diversas atividades realizadas 

pelo IEMA no âmbito de fortalecimento institucional, quais sejam: 

⮚ Principais projetos e parceiros; 

⮚ Publicações / Relatórios; 

⮚ Base de Dados / Plataformas; 

⮚ Inserções na mídia; 

⮚ Workshops e Conferências; 

⮚ Manutenção da Governança; 
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⮚ Desenvolvimento Institucional. 

PRINCIPAIS PROJETOS E PARCEIROS 

No ano de 2018 foram desenvolvidos diversos trabalhos com apoio de parceiros doadores 

para atingir os objetivos alinhados às iniciativas estratégicas da organização.  Houve forte 

interação da instituição para a manutenção dos financiadores, peças importantes que 

acreditam na expertise do IEMA e sua transparência institucional, resultando inclusive em 

doações que se renovam para a manutenção dos projetos que demandam alguma 

continuidade. Veja abaixo. 

✔ Mobilidade Urbana de Baixo Carbono: 

- Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e Ministério das Cidades; 

- Willian and Flora Hewlett Foundation; 

- Instituto Clima e Sociedade. 

✔  Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa – SEEG: 

- Instituto Clima e Sociedade. 

✔ Ampliação do Acesso à Energia Elétrica na Amazônia: 

-  Charles Stewart Mott Foundation. 

✔ Geração de Energia Elétrica 100% Renovável: 

- Instituto Clima e Sociedade. 

✔ Monitoramento e Política Nacional de Qualidade do Ar: 

- Willian and Flora Hewlett Foundation; 

- Instituto Humanize. 

✔ Impactos Ambientais de Usinas Termelétricas: 

- Charles Stewart Mott Foundation.  

✔ Descarbonização dos Transportes: 

- Instituto Centro de Vida (ICV). 

✔ MapBiomas: 
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- World Resources Institute (WRI). 

✔ Desenvolvimento Institucional: 

- Oak Foundation. 

 

Houve ainda a interação com outros atores com enfoque na produção de trabalhos e 

articulação com vistas ao aperfeiçoamento de políticas-públicas: 

(i) do setor público: Ministério do Meio Ambiente (MMA), Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e Recursos Renováveis (IBAMA), Empresa de Planejamento e Logística (EPL), 

Ministério das Cidades, SPTrans, Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Agência Nacional de 

Energia Elétrica (ANEEL), Agência Nacional de Águas (ANA), Ministério das Minas e Energia 

(MME). 

(ii) do terceiro setor: Rede Observatório do Clima (OC), Grupo de Trabalho de Infraestrutura 

(GT-Infra), Frente por uma Nova Política Energética, organizações locais em São Paulo e Rio 

de Janeiro; 

(iii) Organismos internacionais: Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS). 

PUBLICAÇÕES / RELATÓRIOS 

● “Florestas Energéticas: potencial da biomassa dedicada no Brasil”; 

●  “A termeletricidade no novo contexto do setor elétrico: a importância da avaliação de 

impactos ambientais”; 

● “Acesso aos serviços de energia elétrica nas comunidades isoladas da Amazônia: 

mapeamento jurídico-institucional”; 

● “Guia de Incidência sobre Aspectos Econômico-Financeiros do Transporte Público na 

Região Metropolitana do Recife”; 

● Contribuição na publicação do estudo “Gastos Públicos em Mobilidade Urbana no Brasil”, 

resultado de uma iniciativa conjunta do Centro de Estudos em Sustentabilidade da Escola 

de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGVces), do Instituto de 

Energia e Meio Ambiente (IEMA), com o apoio da Oak Foundation e do Instituto Clima e 

Sociedade (iCS); 

http://www.energiaeambiente.org.br/florestas-energeticas-potencial-da-biomassa-dedicada-no-brasil-1
http://www.energiaeambiente.org.br/a-termeletricidade-no-novo-contexto-do-setor-eletrico-a-importancia-da-avaliacao-de-impactos-ambientais
http://www.energiaeambiente.org.br/a-termeletricidade-no-novo-contexto-do-setor-eletrico-a-importancia-da-avaliacao-de-impactos-ambientais
http://www.energiaeambiente.org.br/acesso-aos-servicos-de-energia-eletrica-nas-comunidades-isoladas-da-amazonia-mapeamento-juridico-institucional
http://www.energiaeambiente.org.br/acesso-aos-servicos-de-energia-eletrica-nas-comunidades-isoladas-da-amazonia-mapeamento-juridico-institucional
http://www.energiaeambiente.org.br/guia-de-incidencia-sobre-aspectos-economico-financeiros-do-transporte-publico-na-regiao-metropolitana-do-recife
http://www.energiaeambiente.org.br/guia-de-incidencia-sobre-aspectos-economico-financeiros-do-transporte-publico-na-regiao-metropolitana-do-recife
http://gvces.com.br/gastos-publicos-em-mobilidade-urbana-no-brasil?locale=pt-br
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● Publicação de artigo científico pela Scientific Data, revista que integra o grupo Nature; 

● Emissões dos Setores de Energia – processos industriais e uso de produtos; 

● Nota Metodológica – Estimativa de Emissões do Setor de Energia (SEEG); 

● Nota Metodológica – Estimativa de Emissões do Setor de Processos Industriais e Uso de 

Produtos (SEEG). 

BASES DE DADOS / PLATAFORMAS 

● Atualização da Plataforma de Qualidade do Ar; 

● Atualização do Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa SEEG. 

INSERÇÕES NA MÍDIA 

● Revista Época; 

● Programa RJTV, TV Globo; 

● Revista Galileu; 

● Jornal Folha de S.Paulo; 

● Rádio 9 de Julho; 

● Portal Nexo; 

● Jornal O Globo; 

● Cetesb; 

● Gazeta Online; 

● Diário do Grande ABC; 

● O Mundo Que Queremos; 

● Ecodebate; 

● Portal Uol; 

● Adnormas; 

● O Dia; 

● Boletim ICS; 

● ONU; 

● Diário da Amazônia; 

http://www.energiaeambiente.org.br/seeg-initiative-estimates-of-brazilian-greenhouse-gas-emissions-from-1970-to-2015
http://www.energiaeambiente.org.br/emissoes-dos-setores-de-energia-e-processos-industrias---documento-de-analise-2018
http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/SEEG_VI_NotaMetodologica_-ENERGIA_2018.11.14.pdf
http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/SEEG_VI_NotaMetodologica_-PIUP_2018.11.14.pdf
http://seeg.eco.br/wp-content/uploads/2018/11/SEEG_VI_NotaMetodologica_-PIUP_2018.11.14.pdf
http://qualidadedoar.org.br/
http://seeg.eco.br/
https://epoca.globo.com/ciencia-e-meio-ambiente/blog-do-planeta/noticia/2017/09/arvore-e-nova-usina-hidreletrica-no-brasil.html
https://globoplay.globo.com/v/7180622/
https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/Meio-Ambiente/noticia/2018/11/maioria-dos-estados-no-brasil-nao-realiza-monitoramento-da-poluicao-do-ar.html
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/transporte-e-energia-disputam-uso-dos-rios-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/transporte-e-energia-disputam-uso-dos-rios-no-brasil.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/transporte-e-energia-disputam-uso-dos-rios-no-brasil.shtml
http://www.radio9dejulho.com.br/noticia/de-27-estados-brasileiros-somente-9-monitoram-a-qualidade-do-ar
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/03/Quais-as-cr%C3%ADticas-ambientais-ao-programa-Rota-2030
https://www.nexojornal.com.br/expresso/2018/12/03/Quais-as-cr%C3%ADticas-ambientais-ao-programa-Rota-2030
https://oglobo.globo.com/sociedade/sustentabilidade/brasil-pode-gerar-eletricidade-partir-de-biomassa-de-florestas-23155874
https://cetesb.sp.gov.br/proclima/2018/10/15/brasil-pode-gerar-eletricidade-a-partir-de-biomassa-de-florestas-2/
https://www.gazetaonline.com.br/noticias/ciencia_e_tecnologia/2018/10/brasil-pode-gerar-eletricidade-a-partir-de-biomassa-de-florestas-1014152196.html
https://www.dgabc.com.br/Noticia/2961817/poluicao-matara-18-pessoas-por-dia-ate-2025-na-grande-s-paulo
https://www.omundoquequeremos.com.br/blog-do-mundo-que-queremos/voc%C3%AA-tem-direto-de-saber-como-%C3%A9-o-ar-que-respira?fbclid=IwAR1rzOW5ftIpLLfkSvv7dlRFB3ew5ZMsQXykDWILXN6sSrRK8r_jWUx2bYE
https://www.ecodebate.com.br/2018/11/21/apenas-nove-estados-brasileiros-monitoram-a-qualidade-do-ar/
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/11/28/se-e-o-distrito-mais-poluido-de-sao-paulo-marsilac-o-mais-limpo.htm
https://noticias.uol.com.br/meio-ambiente/ultimas-noticias/redacao/2018/11/28/se-e-o-distrito-mais-poluido-de-sao-paulo-marsilac-o-mais-limpo.htm
https://revistaadnormas.com.br/2018/12/04/transporte-ferroviario-ha-futuro-para-uma-logistica-mais-eficiente-e-com-mais-qualidade/
https://odia.ig.com.br/automania/2018/12/5601426-o-futuro-dos-motores.html#foto=1
http://ics.climaesociedade.org/boletim/2018/nov/boletimnov2018.html
https://nacoesunidas.org/laboratorio-de-universidade-do-rio-de-janeiro-usa-hidrogenio-como-fonte-limpa-de-energia/
https://www.diariodaamazonia.com.br/feira-apresenta-solucoes-energeticas-para-comunidades-na-amazonia/
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● Metro Jornal; 

● Mundo Lusíada; 

● Página 22; 

● Canal Energia; 

● Portal Terra; 

● Estadão; 

● Segs; 

● Direto da Ciência. 

 

WORKSHOPS E CONFERÊNCIAS 

● 6º Seminário Nacional de Emissões de Gases de Efeito Estufa e Lançamento da sexta 

coleção de dados do SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa), 

organizado pelo Observatório do Clima e pelas instituições responsáveis pelo SEEG, em 

21/11/2018, em São Paulo. 

● Oficina Participativa sobre Sistemas Complexos em Saúde Urbana, organizada pela Rede 

Latino-Americana de Saúde Urbana e pela Faculdade de Medicina da USP, entre 20 e 

21/03/2018, em São Paulo. 

● Audiência Pública na Câmara dos Deputados – “Ferrogrão: Dilemas e Desafios para a 

Sustentabilidade de uma grande Obra de Infraestrutura na Amazônia”. Promovida pela 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, em Brasília, 24/04/2018. 

● Organização do Workshop internacional “A termeletricidade no contexto do setor 

elétrico: a importância da avaliação de impactos ambientais” nos dias 25 e 26 de abril de 

2018, em parceria com IBAMA; 

● Summit Mobilidade Urbana LATAM 2018, organizado pelo jornal O Estado de São Paulo, 

em 25/05/2018. 

● Painel “Plataforma 2018: Brasil do Amanhã – Mobilidade Urbana e Cidades Inteligentes” 

Museu do Amanhã, RJ, 11/06/2018. 

https://www.metrojornal.com.br/colunistas/2018/12/20/precisamos-falar-sobre-poluicao.html?fbclid=IwAR2tzTCnx55IWVBpHLxBLsgbyLJ-vANatQDSgBm7IhaxLySEeBZpUV2652c
https://www.mundolusiada.com.br/acontece/onibus-hibrido-movido-a-hidrogenio-e-eletricidade-e-referencia-em-sustentabilidade-no-brasil/
http://pagina22.com.br/2018/11/07/mapbiomas-premia-estudos-sobre-infraestrutura-e-uso-do-solo/
https://www.canalenergia.com.br/noticias/53081713/emissoes-de-gases-na-producao-de-eletricidade-cresceram-7-em-2017
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/emissoes-de-gases-estufa-cai-23-no-brasil,52cd55e3fab08aff30531ed2ae212064wtwmsid7.html
https://www.terra.com.br/noticias/ciencia/sustentabilidade/emissoes-de-gases-estufa-cai-23-no-brasil,52cd55e3fab08aff30531ed2ae212064wtwmsid7.html
https://sustentabilidade.estadao.com.br/noticias/geral,emissoes-de-gases-estufa-cai-2-3-no-brasil,70002616585
https://www.segs.com.br/demais/145034-emissoes-do-brasil-caem-2-3-em-2017
https://www.facebook.com/institutoenergiaeambiente/photos/a.248545369343814/259431921588492/?type=3&theater
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● Seminário “Financiamento de Infraestrutura na Amazônia: Desafios para a Construção de 

uma Agenda Sustentável, promovido por International Rivers e Conectas, realizado em 

Brasília, 24/08/2018. 

● Participação na Reunião Preparatória para a 1ª Conferência Global sobre Poluição do Ar 

e Saúde da ONU, promovida pela Organização Panamericana de Saúde (OPAS), realizada 

entre os dias 30 de outubro a 1 de novembro de 2018. 

GOVERNANÇA 

Em 2018 foram feitas diversas interações com cada uma das esferas de governança do IEMA, 

além de realizadas as seguintes reuniões ordinárias e extraordinárias: 

● 19/02/2018 – Reunião do Conselho Diretor; 

● 30/05/2018 - Assembleia de Associados; 

● 13/06/2018 - Reunião do Conselho Fiscal; 

● 14/12/2018 - Reunião do Conselho Diretor; 

● 19/12/2018 - Assembleia de Associados. 

 

DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

❖ IMPLANTAÇÃO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO 

A partir do segundo semestre de 2018, o IEMA dedicou esforço para efetivar a implantação 

da área de comunicação, ocasião em que contratou uma consultoria especializada no terceiro 

setor para auxiliar no desenho das necessidades balizadas pelo papel que a organização quer 

ter na sociedade nos próximos cinco anos: (a) ampliar o reconhecimento institucional do 

IEMA; (b) divulgar as informações e produtos gerados de modo a embasar o debate e 

influenciar políticas públicas (para tal, o planejamento de comunicação estará inserido em 

cada projeto) e (c) fortalecer a gestão de relacionamento com pares e outros atores essenciais 

à missão do IEMA. 
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Já em novembro/2018 foi efetuada a contratação de profissional especializado, ampliando o 

quadro de profissionais em regime CLT, como Analista de Comunicação. A partir dessa 

contratação, o IEMA passa a ter presença em diversas redes sociais (Linkedin, Facebook, 

Instagram, Twitter). 

 

❖ ATUALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 

Com o propósito de ressignificar sua presença e atuação nas temáticas alinhadas às questões 

de Energia e Transportes e, também, fortalecer o seu desenvolvimento institucional, o IEMA 

iniciou atividades para nortear seu futuro e suas ações. Em 16 de outubro de 2018 foi 

realizada uma oficina de mapeamento organizacional com o envolvimento de toda a equipe 

IEMA bem como seu Conselho Diretor, de forma a identificar os pontos fortes da organização, 

bem como os aspectos que precisam ser aperfeiçoados e que merecem mais atenção.   

A partir dessa oficina, o IEMA contratou consultorias para apoiarem o processo de 

planejamento estratégico, com o objetivo de (i) revisão de linhas programáticas e projetos, 

(ii) definição de estrutura operacional, (iii) revisão do modelo de gestão, (iv) revisão de 

governança, e (v) avaliação de desempenho e feedback. 

Assim, ainda em 2018, a primeira fase deste trabalho resultou na revisão do propósito, 

missão, visão, valores e diretrizes programáticas da organização. 

 

São Paulo, junho de 2019. 

 

André Luís Ferreira 

Diretor Presidente 


