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Sessão: Como incorporar soluções para o
aquecimento das áreas urbanas?

➢

Ciência, Comunicação e
Política

Respostas e Adaptação

-

-

Responder às mudanças do clima é um processo politico dinâmico

“Climate change is one of the most salient issues that peoples and governments
across the world are facing” (Beck, 2016)

Riscos, incertezas e percepções

-

Dimensões Humanas das
Mudanças Climáticas

Política – Policy
Para ser definido como um
problema, um conjunto de
alternativas é necessário
(viabilidade técnica,
aceitação da comunidade
e custos toleráveis)
Política
coalizões de interesses
e negociações políticas
são importantes para o
fluxo de políticas

Mintrom et al. 2017

Janela de Oportunidade
●
a mudança climática é
reconhecida como um problema
global e local urgente
●
alternativas para enfrentá-lo
estão disponíveis
●
existem condições políticas
amistosas para incorporar este
problema na agenda de decisão

Kingdon’s model (1984)

Problema
Uma questão é apenas
entendida como
problema real quando os
tomadores de decisão
acreditam que algo deve
ser feito

Distinguir as cidades, promover seus perfis,
elevar sua liderança política
Alcançar outros objetivos (infraestrutura verde,
ODS, justiça social, crescimento econômico)

•
•

(Bassett and Shandas 2010; Anguelovski and Carmin 2011;
Barclay et al. 2013; Aylett, 2014)

Alcançar objetivos relacionados às questões
climáticas

•

Enquadramentos positivos – iniciativas

Prioridades urgentes (questões ambientais, outros objetivos) (Romero-Lankao et al. 2015)

Avaliações abrangentes sobre vulnerabilidade

Incertezas

Enquadramento negativo – paralisia política (Renn, 2011)

Rede de pesquisadores
USP
Unicamp
UNIFEI
http://ciadapta.webnode.com/our-people/
UFAM
UFES
UFPR
UFRGS
UFRGN
Colaboração Internacional: University of Michigan

Identificar e compreender, na perspectiva de
algumas grandes cidades brasileiras, com
níveis diferentes de vulnerabilidade aos
riscos climáticos, que ações têm sido
adotadas no nível local para responder às
mudanças climáticas

Objetivos

Map: Diego R. Braga

PNA 2016 – cidades:
sensibilização?
Internalização?

Poucas cidades
internalizaram as
mudanças do clima na
agenda (BARBI, 2015)

Brasil: papel
conservador na questão
climática (BASSO,
VIOLA, 2017)

Pontos importantes
Grandes cidades:
lideranças em
pesquisas, integram
redes, interações
transnacionais,
capacidade (financeira,
humana, tecnológica)

•
•
•
•
•
•
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Capacidade adaptativa: potencial de mudar para um
estado mais desejável frente aos impactos e riscos às
mudanças climáticas
recursos
habilidade de agir coletivamente
desenvolvimento, justiça social
capacidades diferenciadas
acesso e uso da informação
empreendedores de políticas públicas

Adaptação: processos de ajustamentos para antecipar
impactos adversos das mudanças climáticas que
resultam na redução da vulnerabilidade

Executoras de políticas e geradoras de
soluções para problemas globais e locais

Cidades
Contexto de globalização e cosmopolitização
Papel político revitalizado

Respostas e adaptação às mudanças do clima
Foto: Marcos Akira Watanabe

Construção da base teórico-analítica
➢
Cidades – ambiente urbano neste século 21 e seu papel na questão climática

Levantamento de informações climáticas – revisão
dos modelos globais e regionais - Refinamento do
Índice de Vulnerabilidade Sócioclimática para as seis
cidades estudadas (dados climáticos +
socioeconômicos)

Entrevistas com 40 atores institucionais – diversas
secretarias municipais das seis cidades

Realização de workshops com atores institucionais –
diversas secretarias municipais das seis cidades

Pesquisa documental – legislação ambiental, análise
dos Planos Diretores vigentes nas seis cidades

Análise de conteúdo/temática do conjunto de dados
obtidos

●

●

●

●

●

Aspectos metodológicos

Estudos nas seis cidades brasileiras
Enfoque: atores institucionais/gestão pública

Dificuldade
de autonomia para
regular setores
específicos e
agentes econômicos

Ausência de
avaliações de
vulnerabilidade

Lacunas entre
discursos
políticos e
realidade política

(Bulkeley 2010; Martins and Ferreira 2011; Bulkeley and Broto 2013; Aylett 2014; Ryan 2015; Lemos and Kirchhoff 2016)

Dificuldades com
recursos técnicos
e econômicos

descompasso entre
a escala de
questões urbanas
urgentes e a
autoridade do
governo local

Sistematização e
gerenciamento
de informações

Mandatos curtos e
mudanças
constantes na
gestão pública

Barreiras para avançar em políticas e ações de adaptação climática – nível local

Integração das políticas públicas com governabilidade

Garantia de continuidade de uma equipe técnica qualificada
permanente

Integração de conhecimentos

Maior envolvimento da sociedade

•

•

•

•

Contudo, as cidades brasileiras não devem esperar a total resolução desses
outros problemas antes de atacar a questão climática, já que ela afeta vários
setores socioeconômicos dessas localidades!

Importante:
Crise econômica atual - outros problemas sociais e ambientais para lidar

Necessidade de atuação interdisciplinar e integrada entre os órgãos

•

Questões-chave para as cidades

TUPINDEX –
Transformative Urban
Process Index
“Vulnerabilidade & Ação”

“Vulnerabilidade
sócio-climática”

SCVI-M

Ferramentas para que os municípios visualizem
em quais dimensões/indicadores esforços são necessários

Produtos do CiAdapta
(under review)

“Políticas & gestão”

UAI – Urban
Adaptation Index

São Paulo

Fotos: Maria da Penha Vasconcellos, Marcos Akira Watanabe

Incentivos para criar jardins verticais e urbanos

•

Plano Diretor Estratégico – PDE (2014)

Incentivos para mudar a cultura e a sociabilidade urbana de São Paulo nos
próximos anos
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3. Uso e ocupação do solo

Plano Municipal de Mobilidade (2015): Incentivos para criar ciclovias, vagas
para bicicletas, vias com alguma prioridade para o transporte público, faixas
exclusivas de ônibus

2. Mobilidade

•

•

Plano Municipal Mata Atlântica para proteção de áreas verdes (PMMA, 2017)

•

Ajudar a cidade a lidar com o aumento das temperaturas, inundações e escassez
de água, melhorando a capacidade de armazenamento de água em bacias
urbanas e melhorando o acesso a alimentos

Plano de Desenvolvimento Rural Sustentável (em desenvolvimento)

•

1. Infraestrutura verde

Exemplos de medidas no-regrets – Megacidade de São Paulo

Exemplo para pensar
PDE – São Paulo (2014)

Fig.: Di Giulio et al. (2018)

