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OS TERRITÓRIOS
URBANOS E 
AS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
A relevância da atuação local





A HUMANA é uma empresa que atua em rede. 
Constrói soluções na área de sustentabilidade 
e desenvolvimento territorial centrado em 
pessoas e comunidades, seja em ambientes 
urbanos, seja em contextos rurais e amazônicos. 
Investe em processos participativos com o 
objetivo de fortalecer capacidades locais, criar 
oportunidades e gerar autonomia. 

Atua junto a empresas, setor público e 
sociedade civil, numa abordagem multiescalar 
(do local ao macroestratégico), com uma equipe 
de especialistas de diversas áreas. Cria soluções 
em três grandes campos: Desenvolvimento 
territorial, Cidades e Participação e cidadania.

Com esta publicação, a HUMANA inicia 
sua coleção Terra Humana: uma série com 
estudos, infográficos e artigos sobre nosso 
campo de atuação prático e exploratório em 
desenvolvimento territorial e sustentabilidade. 

TRANSFORMAMOS REALIDADES  
PELA SUSTENTABILIDADE.

www.humana.net.br
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APRESENTAÇÃO

Os territórios representam o espaço da experiência 
humana. Neles a vida acontece, a história é construída, 
os desafios e oportunidades do desenvolvimento são 
encarados na prática cotidiana. Os territórios são 
espaços ocupados por pessoas, inclusive cada um de 
nós, ou seja, o chão e tudo aquilo que acontece em 
cima dele. São, além de espaços físicos, delimitados 
por suas dinâmicas culturais, sociais e políticas.

Partindo desses conceitos, a HUMANA tem o 
compromisso de atuar com territórios e comunida-
des, para que todas as pessoas, sem exceção, tenham 
capacidade, oportunidades e autonomia para viver 
todo seu potencial de vida, com liberdade e digni-
dade e sem medos ou carências.

Para que isso aconteça na prática, muitas frentes 
devem interagir e se integrar: da perspectiva local 
até as esferas macro, incluindo as relações entre 
os diversos atores sociais, políticos e econômicos. 
Cada um tem seu papel nas relações em sociedade, 
contribuindo para que todas e todos tenham a opor-
tunidade de acessar ciclos de prosperidade e sejam 
construídos processos de desenvolvimento, de fato, 
inclusivos. Para tal, acreditamos que as pessoas e as 
comunidades devem ser prioridade, compreendendo 
que o desenvolvimento deve ser compartilhado e 
acessível. O processo de desenvolvimento só é pleno 
se não pressupõe ou se sustenta na exclusão de seto-
res e de indivíduos. 
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A HUMANA tem trabalhado numa perspectiva 
de Desenvolvimento Territorial, criando e imple-
mentando soluções estratégicas de médio e longo 
prazos, além de desenvolver estudos, publicações e 
formações integrando aspectos como: governança e 
gestão territorial, fortalecimento de capacidades ins-
titucionais, construção de agendas locais de desen-
volvimento e mecanismos financeiros comunitários. 
Também atua com os três setores sociais, sempre 
com uma abordagem integrada e participativa para 
que tenha aderência territorial, seja ele urbano, rural 
ou amazônico. Ou seja, trabalhamos para fortalecer 
territórios e comunidades. 

Portanto, partimos da nossa prática de trabalho. 
Claro que há também um acúmulo teórico sobre a 
perspectiva territorial, já que a HUMANA é consti-
tuída por uma equipe multidisciplinar de especia-
listas que trazem consigo sua bagagem de formação 
e de especialização. Mas não temos a pretensão de 
abrir aqui um debate conceitual, mas, sim, trazer ele-
mentos para colaborar com as práticas no campo de 
Desenvolvimento Territorial. 

O objetivo desta publicação é colaborar com o 
debate sobre as mudanças climáticas: o que é preciso 
estruturar localmente para que os territórios passem 
a ter seu papel estratégico no enfrentamento da crise 
climática? Ou seja, temos a intenção de trazer ele-
mentos para a construção de uma governança climá-
tica territorial, a partir do que já se tem estruturado 
nas demais esferas (municipal, nacional, global). Por 
esse motivo, Territórios urbanos e as mudanças cli-
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máticas: a relevância da atuação local serve como um 
roteiro para que territórios, comunidades, empresas 
e governos locais possam se situar no contexto macro, 
se inspirar e construir seus próprios processos. 

Trata-se de um ponto de partida, no qual traze-
mos um panorama geral do que está sendo desenvol-
vido em outras esferas e escalas (planos nacionais, 
debates científicos globais) e como os territórios 
urbanos (cidades, bairros, periferias, comunida-
des) podem se preparar para mitigações ou adapta-
ções relacionadas a mudanças climáticas, com cada 
esfera assumindo seu papel fundamental. 

Este estudo foi finalizado em meio à pandemia da 
Covid-19. Tal cenário contribuiu para a apresentação 
de elementos sobre a importância dos planos emer-
genciais também sob essa perspectiva e sobre como 
as questões climáticas estão sendo impactadas pelo 
isolamento social praticado em dezenas de países.

Esperamos contribuir com o debate e, sobretudo, 
com as práticas relacionadas a esta importante, 
essencial e urgente temática. Boa leitura. 
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INTRODUÇÃO

Em 2018, mais de 11 mil cientistas de 197 países, 
que compõem o Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas1 (ipcc, na sigla em inglês), avi-
sam oficialmente que estamos vivendo um estado de 
crise ambiental grave, provocado pelas práticas eco-
nômicas, ou seja, pelo modelo de desenvolvimento 
adotado por grande parte dos países. 

O grupo declarou que estamos em um “estado de 
emergência climática”, reconhecendo a extrema gra-
vidade representada pelo aquecimento global e pelas 
respectivas mudanças do clima. A base científica 
representada pelo ipcc alerta populações e pressiona 
para que os tomadores de decisão adotem medidas 
concretas mais ambiciosas de redução de emissões 
de gases causadores do efeito estufa. 

Se existe um conhecimento científico extrema-
mente confiável que nos indica que os impactos das 
mudanças climáticas são reflexo de decisões gover-
namentais, mas que, ao mesmo tempo, na prática, 
já são sentidos no dia a dia, por que geralmente tra-
tamos do assunto numa perspectiva abstrata, como 
se essa questão estivesse longe e desconectada do 
nosso cotidiano? 

Portanto, o primeiro passo para responder a essa 
pergunta deve ser dar acesso amplo à mensagem cli-

1 Disponível em: https://www.ipcc.ch/. Acesso em: 24 jul. 2020.
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mática para o maior número de pessoas. Isso deve 
ser trabalhado em várias escalas e por vários atores, 
simultaneamente, pois se trata de uma emergência 
multidimensional e deve ser resolvida por todas 
esferas sociais. 

E é preciso urgentemente, além da democratiza-
ção da informação, implementar ações concretas 
em todas as áreas, e, também, ter uma visão estraté-
gica de médio e longo prazos, com objetivo de rever 
questões estruturais, como os modelos econômicos, 
sociais, políticos e ambientais. No quadro a seguir 
são apresentados alguns instrumentos importan-
tes — que fazem parte dos arranjos de governança no 
Brasil — para que isso aconteça. 

OS PLANOS INTEGRADOS E 
AS DIVERSAS ESCALAS 

A articulação de planos de enfrentamento 

às questões climáticas e de ações 

estratégicas com o objetivo de enfrentar 

as alterações climáticas deve garantir 

abordagens integradas: defesa civil, 

economia local, educação, mobilidade 

urbana, saúde coletiva, segurança 

alimentar, mecanismos de combate à 

violência doméstica, entre outros. Os 

planos não concorrem entre si, mas se 

complementam, como apresentado a seguir. 
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PLANOS TERRITORIAIS: são planos 

estratégicos elaborados para atenderem 

escalas inferiores à municipal, como 

as regionais ou de bairros, e são 

construídos localmente, de forma 

participativa, com e para a comunidade. 

Eles devem refletir as demandas sociais 

e ter aderência àquele determinado 

contexto territorial. São planos 

que, num contexto de emergência ou de 

planejamento de médio a longo prazos, 

definem quais são as ações que devem ser 

realizadas, os recursos disponíveis e 

o tipo de articulação (entre atores ou 

regional) a ser realizada. Em suma, é 

um instrumento em que a comunidade tem 

autonomia para definir suas prioridades 

e quais caminhos quer seguir para 

enfrentar um desafio ou se preparar para 

uma oportunidade. É importante frisar 

que a delimitação territorial pode ter 

muitas variáveis, como identidade local, 

cultura, dinamismo econômico, aspectos 

ambientais, organização administrativa e 

muitas outras. 

PLANOS MUNICIPAIS: são planos 

estratégicos construídos na escala 

municipal. Podem ser públicos ou 

com finalidade pública, ou seja, ser 

construídos pelo poder público local 
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(prefeitura ou secretarias municipais) 

ou por alguma rede social engajada nas 

discussões do município � espaços de 

participação que contemplem a variedade 

de atores de um município, podendo ou 

não incluir o poder público. Como são 

municipais, devem incluir aspectos 

territoriais (bairros, regiões, distritos 

administrativos ou outras formas de 

organização territorial). 

PLANOS REGIONAIS: de escala regional, 

esses planos abrangem um conjunto de 

municípios ou uma região metropolitana, 

por exemplo. Eles são importantes 

instrumentos para se pensar em soluções 

integradas e com base na colaboração � 

envolvendo � contemplando convênios, 

compras coletivas, regiões de saúde, 

dinamismo econômico, por exemplo. Eles 

têm menos aderência territorial, embora 

apresentem caminhos para soluções com 

maior extensão territorial e temporal, 

com base nas características dos 

municípios que deles fazem parte. 

PLANOS NACIONAIS: são planos estratégicos 

em nível nacional que contemplam 

diretrizes-macro e dão apoio e 

sustentação para que os planos e ações 

das demais escalas sejam construídos 
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e implementados. É o que reproduz com 

menos detalhamento as características 

territoriais, tendo como ponto forte 

a apresentação das diretrizes para 

fortalecimento das capacidades locais 

e a criação de instrumentos e soluções 

territoriais participativas. 

TRATADOS INTERNACIONAIS: são os 

acordos resultantes da convergência 

de dois ou mais atores internacionais 

(Estados-nação, nações, organizações 

internacionais, entre outros).  

No caso das mudanças climáticas,  

o tratado internacional em vigor  

é o Acordo de Paris, aprovado na  

21ª edição da Conferência das Partes 

(COP), realizada em 2015 em Paris,  
e assinado por 195 países.  

O Acordo de Paris definiu as metas 

de redução das emissões de gases 

de efeito estufa, a fim de promover 

esforços para se manter o aumento 

de temperatura da Terra abaixo de 

1,5 °C dos níveis pré-industriais.
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E para que os instrumentos de planejamento são impor-
tantes? Nós todos, em 2020, estamos vivendo uma 
pandemia. É possível visualizar na prática porque os 
planos emergenciais, por exemplo, são importantes 
instrumentos para se enfrentar uma situação excepcio-
nal. Os planos refletem o olhar estratégico, integrado, 
articulado para que se possa sair de forma menos trau-
mática possível e com o maior poder de resiliência de 
um contexto extremo causado por uma emergência. 

Como se pode ver, a existência de planos emergen-
ciais, elaborados previamente ou durante uma crise, 
contribuem como importantes instrumentos de redu-
ção de danos, ampliando a capacidade dos atores 
para enfrentarem uma dada situação de emergência. 
Além disso, eles podem (e devem) ter ligação direta 
com agendas estruturantes de desenvolvimento de 
médio e longo prazos e programas de gestão de crise. 

ACORDOS 
INTERNACIONAIS

esfera macro:  
planos regionais

e nacionais

esfera local:  
planos territoriais

esfera intermediária:  
planos municipais
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UM EXEMPLO CONCRETO DE UM PLANO 
DE EMERGÊNCIA: A BEM-SUCEDIDA 
ESTRATÉGIA DA COMUNIDADE DE 
PARAISÓPOLIS, NA CIDADE DE SÃO 
PAULO, NO COMBATE À COVID-19 
 

Agora, são apresentadas quatro táticas 

de enfrentamento à Covid-19 utilizadas 

pela comunidade dentro do território de 

Paraisópolis e os resultados alcançados. 

CRIANDO CAPACIDADES LOCAIS: foram 

contratadas ambulâncias equipadas 

para o atendimento de pessoas com 

sintomas causados pelo novo coronavírus, 

incluindo uma UTI (Unidade de 
Tratamento Intensivo) móvel, médicos, 

socorristas e enfermeiros para atuar 

24 horas dentro do território. Além 

disso, 240 moradores se formaram como 

socorristas para apoiar 60 bases de 

emergência para pronto atendimento, 

criadas com a presença de bombeiros 

civis. 

 

TESTAGEM E ISOLAMENTO: realizaram 

parceria com ente privado para a 

obtenção de milhares de testes, que 

foram disponibilizados nas três 

Unidades Básicas de Saúde. Para impedir 

o contágio de familiares daqueles 
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infectados pelo vírus, a comunidade 

transformou duas escolas públicas 

em centros de acolhimento com 510 

leitos. A estrutura inclui hospedagem, 

alimentação, internet e instalações como 

biblioteca e sala de jogos. 

 

PRESIDENTES DE RUA: articularam 

e formaram moradores voluntários 

responsáveis por monitorar a saúde 

dos demais � cada um encarregado por 

50 famílias de sua rua. Foram mais de 

652 presidentes, sendo 536 mulheres, 

que também desenvolvem atividades de 

conscientização da população sobre o 

vírus, arrecadam e distribuem cestas 

básicas, procuram combater notícias 

falsas relativas à pandemia e dão os 

primeiros encaminhamentos às pessoas 

que apresentaram sintomas da doença. 

 

DOAÇÕES E GERAÇÃO DE RENDA: criaram 

iniciativas com auxílio da mão de obra 

local, principalmente de mulheres, para 

gerar renda e alimentar a comunidade, 

como uma cozinha comunitária, que 

produz e entrega 10 mil marmitas para 

as famílias mais vulneráveis por dia. 

Costureiras foram contratadas para 

confeccionar máscaras em casa para 

os moradores da comunidade. Há também 
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campanhas de doação, nas quais o 

valor arrecadado é usado para apoiar 

moradores com trabalhos paralisados, 

como diaristas. 

 

RESULTADOS CONCRETOS: segundo 

estudo do Instituto Pólis, em 18 de 

maio, a comunidade de Paraisópolis 

apresentava taxa de mortalidade por 

Covid-19 de 21,7 pessoas por 100 mil 

habitantes. O índice ficou abaixo da 

média municipal (56,2) e de outros 

distritos vulneráveis, como Pari (127), 

Brás (105,9) e Brasilândia (78). 

 

Fonte: Juliana Domingos de Lima. Por que 
Paraisópolis se destaca no combate ao coronavírus. 
Nexo, 1º jul. 2020. Disponível em: https://www.
nexojornal.com.br/expresso/2020/07/01/Por-que-
Parais%C3%B3polis-se-destaca-no-combate-ao-
coronav%C3%ADrus. Acesso em: 15 jul. 2020.

Apresentados alguns aspectos que mostram a impor-
tância da existência de planos, sejam eles territoriais, 
municipais, nacionais, sejam acordos globais, os 
próximos capítulos trazem algumas perguntas que 
criam um percurso panorâmico sobre os desafios e o 
que já foi estruturado no que diz respeito ao enfren-
tamento das mudanças climáticas. 

É importante reforçar novamente que o objetivo 
desta publicação é de colaborar com o debate sobre as 
mudanças climáticas sob a perspectiva territorial, ou 
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seja, o que no nível macro (global, nacional e cidades) 
já foi construído para que localmente os territórios e 
as comunidades passem a ter um papel estratégico no 
enfrentamento da crise climática. Para esse percurso, 
foi desenhada uma lógica de leitura da perspectiva 
global para a local, como veremos. 

A primeira parte desta publicação traz a pergunta: 
O que os cientistas do mundo estão nos dizendo 
sobre as mudanças climáticas? Partimos do con-
texto global, oferecendo um panorama geral dos 
avanços científicos em pesquisas e análises sociais e 
naturais sobre os efeitos das mudanças do clima na 
nossa vida e no planeta. 

A segunda parte deste panorama se trata do 
nosso país: E o Brasil nessa história? Numa pers-
pectiva geral, situamos como o que estamos fazendo 
em nosso país colabora — ou não — com o que está 
sendo discutido internacionalmente. Além disso, é 

Por que a 
perspectiva 
territorial é 
tão importante 
para a discussão 
sobre mudanças 
climáticas?
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feita uma abordagem sobre como as decisões nacio-
nais têm dado sustentação para que se avance sobre 
o tema nas esferas regional, municipal e territorial.

A terceira parte aborda a escala municipal, tam-
bém no contexto brasileiro, a partir da pergunta: O que 
as cidades estão fazendo? Ela lança luz ao papel das 
políticas públicas como elemento primordial para o 
enfrentamento das mudanças climáticas, mostrando 
a importância do olhar integrado e dos investimentos 
público e privado para que os planos municipais e ter-
ritoriais sejam concretizados. Além disso, é enfatizada 
a necessidade da participação nos processos para que 
seja refletida a diversidade de atores de uma cidade e 
para que seja fortalecida a democracia. 

A última parte traz a pergunta: Por que a pers-
pectiva territorial é tão importante para a dis-
cussão sobre mudanças climáticas?, adicionando 
mais reflexões sobre a expertise da HUMANA para 
o debate. O que é preciso estruturar nos territórios 
para que a governança territorial climática acon-
teça de fato? Trazemos alguns elementos nesse sen-
tido. Avançar em construções numa perspectiva 
territorial pode ser bastante desafiador por vários 
motivos (dinâmicas e assimetrias sociais, conflitos 
de interesse, interferência de demandas políticas-

-eleitorais, desigualdades etc.), mas também nos 
direciona para oportunidades de transformação na 
mesma proporção. 

As mensagens mais difundidas sobre as mudan-
ças climáticas para o público amplo se refere à ideia 

“do local para o global”. Ou seja, parte-se de uma 
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abordagem de que a esfera territorial é primordial 
para qualquer planejamento ou enfrentamento 
relacionado às mudanças climáticas. Porém, essa 
narrativa ainda não foi igualmente e massivamente 
acompanhada de soluções concretas e efetivas. 
Elas acontecem, claro, mas são pontuais e ainda 
pouco articuladas no Brasil. Tratar do tema nessa 
escala é essencial para que os aprendizados produ-
zidos pela ciência em nível internacional e para que 
as políticas ambientais e urbanas no país sejam de 
fato praticadas, transformando positivamente as 
realidades de pessoas, comunidades e territórios. 
E, também, para que novos modelos de desenvolvi-
mento possam surgir e ser inclusivos. 

Esta publicação não é um fim, mas um ponto de 
partida, entre muitos possíveis, que traz elementos, 
causas, condições, oportunidades e desafios para o 
debate sobre o tema das mudanças climáticas. Além 
disso, é importante reiterar que, por ter sido fina-
lizada em meio às medidas de isolamento social 
durante a pandemia do novo coronavírus, trazemos 
questões sobre esse tipo de emergência e como ela 
colabora com a reflexão sobre o tema — afinal, tudo 
está conectado. 
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As alterações climáticas intensificadas e aceleradas 
pela atividade humana são incontestáveis para a 
comunidade científica internacional e milhares de 
pesquisadores do ipcc. Criado no final da década de 
1980 por iniciativa do Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (pnuma) e da Organização 
Meteorológica Mundial (omm), o ipcc tem como fun-
ção fazer avaliações de informações científicas sobre 
as mudanças climáticas. O órgão é a maior autori-
dade internacional no que diz respeito às questões 
das mudanças climáticas, reunindo estudos, publica-
ções, pesquisas e elaborando sínteses que orientam 
políticas públicas internacionais para combater os 
efeitos das alterações no clima. É composto de três 
grupos de trabalho (1. elementos científicos ligados 
à evolução do clima; 2. consequências, adaptação e 
vulnerabilidade; e 3. mitigação dos efeitos climáticos) 
e de uma equipe especial, sendo ambos amparados 
por equipes de apoio técnico.

Periodicamente, o painel publica relatórios que 
mostram dados importantes sobre as mudanças cli-
máticas e suas consequências. Desde sua fundação, 
o ipcc produziu cinco grandes relatórios e outros 
documentos que subsidiaram o diálogo, planeja-
mento e a tomada de decisão no que diz respeito ao 
enfrentamento às mudanças climáticas. O primeiro 
relatório foi publicado em 1990, e o Quinto Relatório 
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de Avaliação (ir5)2, em 2018, tendo sido responsável 
pelo decreto de estado de emergência climática. O 
ir5 concluiu que a principal causa do aquecimento 
do planeta são as emissões de gases de efeito estufa 
provenientes das atividades humanas, com destaque 
para a emissão de gás carbônico. O órgão deixou claro 
que, se medidas urgentes não forem tomadas para 
estabilizar as emissões dos gases até 2100, o aumento 
da temperatura global excederá 2 °C dos níveis pré-in-
dustriais, com forte impacto a todos os ecossistemas 
da Terra, e podendo ter consequências irreversíveis. 

Graças às pesquisas científicas do 

IPCC, sabemos que: 

• de 1880 a 2012, a temperatura média 

global aumentou 0,85 °C; 

• os oceanos aqueceram, as quantidades 

de neve e gelo diminuíram e o nível 

do mar aumentou. De 1901 a 2010, 

a média global do nível do mar 

aumentou 19 centímetros, à medida 

que os oceanos se expandiam, devido 

ao aquecimento e ao derretimento do 

gelo. A extensão do gelo marinho no 

Ártico diminuiu em todas as décadas 

desde 1979; 

2 Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Disponível em: 
https://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/. Acesso em: 5 maio 2020.
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• dadas as concentrações atuais e 

as emissões contínuas de gases 

de efeito estufa, é provável que 

o final deste século registre um 

aumento de 1 a 2 °C na temperatura 
média global acima do nível de 

1990 (cerca de 1,5 a 2,5 °C acima 
do nível pré-industrial). Os 

oceanos do mundo se aquecerão, e 

o derretimento do gelo continuará. 

A maioria das consequências da 

mudança climática persistirá 

por muitos séculos, mesmo se as 

emissões forem interrompidas. 

O Sexto Relatório está em andamento, com previsão 
de publicação prevista para 2022, mas pode sofrer 
atrasos em função da pandemia de Covid-19. Ele 
deve trazer alguns novos resultados, como apresen-
tado no quadro de destaque.

O Sexto Relatório do IPCC deve 
trazer novas informações relevantes 

identificadas nesse contexto de 

isolamento e distanciamento social 

global pela pandemia e pela diminuição 

do ritmo das atividades econômicas. 

Alguns estudiosos já apontam para 

a possibilidade de se cumprir parte 
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importante das metas do Acordo de 

Paris sobre as emissões de carbono e 

outros gases de efeito estufa, visto 

que no auge do confinamento caíram 

17%3. Mas, embora as emissões estejam 

em queda, as concentrações de CO
2
 na 

atmosfera nunca estiveram tão altas, 

o que coloca ainda mais peso no 

desafio para cumprir o Acordo. Esses 

cenários dependerão ainda de como 

os países retomarão suas atividades 

econômicas, abrindo precedente para 

se estabelecer um novo pacto de 

desenvolvimento com bases sustentáveis. 

O Brasil, porém, está na contramão 

global. Mesmo tendo diminuído as 

emissões causadas pelos transportes 

terrestre, aéreo e fluvial, o país 

teve as maiores taxas de desmatamento 

dos últimos anos na Amazônia Legal, 

o que impulsionou um aumento nas 

emissões de gases de efeito estufa e 

mais dificuldades em cumprir as metas 

estabelecidas no Acordo de Paris4.

3 Disponível em: https://www.nature.com/nclimate/. Acesso em: 
22 maio 2020.

4 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (inpe). Disponível em: 
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/. Acesso em: 22 maio 2020.
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Com base nesses documentos, Organização das 
Nações Unidas (onu) promove regularmente encon-
tros técnicos e diplomáticos, como as Conferências 
das Partes (cop), com o objetivo de subsidiar as dis-
cussões internacionais, colher insumos para novos 
documentos, ampliar compromissos entre as nações 
que integram a entidade e criar mecanismos e estra-
tégias concretas de implementação. 

Outra conclusão apresentada nos relatórios do 
ipcc é que os maiores impactados pelas mudanças 
climáticas serão provavelmente os países tropicais, 
como o Brasil, que poderão ter inundações mais 
extremas, em virtude da intensificação das tempes-
tades, períodos longos de estiagem e perda de grande 
parte das faixas de areia. Situações como essas já 
podem ser notadas em Recife (pe) e Santos (sp), por 

A pobreza e as 
desigualdades 
sociais definem 
como as mudanças 
climáticas são 
sentidas e como 
são enfrentadas. 
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exemplo, que sofrem com grandes enchentes causa-
das pelas volumosas chuvas e pela diminuição sig-
nificativa da faixa de areia na praia. Além disso, a 
pecuária e a agricultura serão prejudicadas, assim 
como a sobrevivência de diversas espécies, impac-
tando ainda mais a segurança alimentar do país. 

Claramente, a questão climática necessita de uma 
abordagem sistêmica, multiescalar e multidimensio-
nal. Não se trata de um desafio somente ambiental, 
pois interfere diretamente na vida das pessoas, nas 
dinâmicas sociais e econômicas e nas possibilidades 
para o desenvolvimento. E tem uma relação concreta 
com o território. Por essa razão, o que os cientistas 
no mundo estão apontando reverbera diretamente 
na vida de cada pessoa cotidianamente. 

Além disso, a pobreza e as desigualdades sociais 
são elementos cruciais para se definir o quanto e 
como essa interferência climática é sentida e quais 
as possibilidades de enfrentá-la. Comunidades mais 
vulneráveis, que têm menos ferramentas para se adap-
tar, já são as mais afetadas e mais sentem os efeitos do 
aquecimento do planeta — apesar de serem as menos 
responsáveis pelas emissões de gases de efeito estufa 
(gee). Esse é o conceito básico de “desigualdade 
ambiental ou climática”, cuja premissa é de que os 
efeitos das mudanças no clima são sentidos de forma 
desigual entre as pessoas, fato que impulsionou a cria-
ção e disseminação de movimentos internacionais 
que reivindicam por justiça climática.
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JUSTIÇA CLIMÁTICA 
 

É um movimento global que surgiu 

para demonstrar que os impactos das 

alterações no clima são sentidos de 

maneira desigual entre as pessoas. Quem 

mais sofre com os efeitos das mudanças 

climáticas é quem menos emite gases 

de efeito estufa. O movimento que 

reivindica por justiça climática tem 

como uma de suas principais lutas o 

combate à “desigualdade ambiental ou 

climática”, conectando os efeitos do 

aquecimento global com as populações 

historicamente vulneráveis e 

marginalizadas das decisões políticas 

mundiais � países pobres, especialmente 

os do Sul global, populações negras, 

periféricas, mulheres, crianças, povos 

originários e tradicionais, entre outros. 

O movimento sugere aos grupos 

atingidos que incorporem o discurso da 

justiça climática em suas lutas com a 

finalidade de influenciar as decisões 

públicas e que as soluções paliativas 

que vêm sendo adotadas no tratamento 

de eventos climáticos extremos se 

tornem políticas estruturantes de 

desenvolvimento, com redução de 

vulnerabilidades, de desigualdades e 

foco na adaptação às mudanças climáticas. 
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Foi nesse contexto que os encontros 

mundiais do Fridays For Future 

(Sextas pelo Futuro), capitaneados 

inicialmente pela estudante sueca 

Greta Thunberg, ganharam força e voz 

na agenda global, incluindo em suas 

demandas a necessidade dos tomadores 

de decisões se aproximarem e ouvirem 

crianças e jovens, visto que a questão 

das alterações climáticas são também 

um desafio intergeracional. 

Portanto, a justiça climática deve 

ser entendida como diretriz central para 

a elaboração, evidentemente, dos planos 

de emergência climática, mas também 

estar incorporada nos demais planos 

relacionados ao ordenamento territorial 

e aos processos de desenvolvimento 

nas mais diversas escalas.

A primeira parte desta publicação, “O que os cien-
tistas do mundo estão nos dizendo sobre as mudan-
ças climáticas?”, apresentou de forma geral como os 
avanços científicos e as sínteses elaboradas pelo ipcc 
em seus relatórios sobre a questão climática são fun-
damentais para direcionar os acordos globais. Estes, 
por sua vez, são subsidiários para a elaboração de 
políticas e planos nacionais ligados às questões cli-
máticas que darão as diretrizes para o planejamento 
de estratégias territoriais.
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O QUE A PERSPECTIVA  
TERRITORIAL TEM A VER  
COM O QUE FOI TRATADO AQUI?

Há um acúmulo de conhecimento gerado por 
pesquisas, conferências, organismos internacionais 
e práticas no mundo todo. Se entendemos mais 
sobre mudanças climáticas hoje é porque essa 
jornada científica, social e política está sendo 
construída ano após ano, em teoria e em prática – e 
essa prática pode se dar em contextos territoriais.

A abordagem sobre as mudanças climáticas deve 
ser multidimensional e multiescalar, ou seja, deve 
ser entendida como uma questão ambiental, 
social, política, econômica e cultural, além do 
entendimento que nenhuma esfera (territorial, 
municipal, regional, nacional, global) vai resolver 
o problema de forma isolada. É preciso construir 
soluções coletivas e para coletividades.

Aspectos sociais e econômicos devem ser o fio 
condutor das ações: a pobreza e as desigualdades 
são elementos cruciais para se definir o quanto (e 
de que forma) as mudanças climáticas são sentidas 
pelas pessoas e por comunidades e quais as 
possibilidades de enfrentá-las.

Os estudos realizados pelos cientistas do ipcc 
sobre os impactos causados pelas mudanças 
climáticas podem parecer algo distante (aumento 
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do volume dos oceanos e da temperatura, degelo 
etc.), mas não é. Cada impacto identificado 
reverbera na nossa vida cotidiana de alguma forma, 
seja pela sensação de diminuição do frio no inverno, 
seja no aumento do volume de chuvas no verão, 
seja na variação de preços de frutas, verduras e 
legumes na feira, entre outros exemplos.

Os estudos do ipcc dão subsídios para tomadas de 
decisão com amparo na ciência, para a construção 
de marcos legais em diversas áreas e em cada um 
dos países signatários dos acordos internacionais 
estabelecidos no decorrer dos últimos 30 anos. 
No Brasil, essa prática ressoa em leis, políticas 
públicas e privadas, projetos de diversos setores 
sociais e investimentos públicos, privados e de 
cooperação internacional. A esfera científica global 
não está desvinculada das demais esferas, elas 
dialogam e reagem. 
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2
E O BRASIL
NESSA
HISTÓRIA?
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A CONTRIBUIÇÃO NACIONALMENTE 
DETERMINADA — NDC BRASILEIRA

Durante a 21ª Conferência das Partes da onu, a cop 21 
em Paris (2015), ficou decidido que cada país apresen-
taria sua Contribuição Nacionalmente Determinada 
(ndc, na sigla em inglês) ou, em outras palavras, os 
caminhos que seriam percorridos para que cumpris-
sem as metas de redução de emissões de gases de 
efeito estufa e contribuíssem para que a temperatura 
da Terra não aumentasse para além dos 1,5 ºC. 

Para garantir o sucesso do acordo, cada país par-
ticipante construiu seus próprios compromissos, 
embora seja importante frisar que o Acordo de Paris é 
um instrumento não vinculante de políticas públicas 
e, portanto, sem obrigações legais para ser cumprido.

O compromisso do Brasil é conseguir reduzir até 
2025 as emissões de gás carbônico em 37% em rela-
ção às emissões de 2005, com indicativo de reduzir 
43% das emissões até 20305. 

5 Documento-base para subsidiar os diálogos estruturados 
sobre a elaboração de uma estratégia de implementação e 
financiamento da Contribuição Nacionalmente Determinada 
do Brasil ao Acordo de Paris, 2017. Disponível em: https://www.
mma.gov.br/images/arquivo/80051/NDC/documento_base_
ndc_2_2017.pdf. Acesso em: 15 jun. 2020.
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De acordo com o que está estabelecido na ndc 
brasileira, é necessário:

• aumentar a participação da bioenergia 
sustentável na matriz energética brasileira 
para 18%;

• fortalecer o cumprimento do Código Florestal;
• restaurar 12 milhões de hectares de florestas;
• alcançar desmatamento ilegal zero na 

Amazônia brasileira;
• chegar à participação de 45% de energias 

renováveis na matriz energética;
• obter 10% de ganhos de eficiência 

no setor elétrico;
• promover o uso de tecnologias limpas no setor 

industrial;
• estimular medidas de eficiência e infraestrutura 

no transporte público e áreas urbanas.

Segundo o Observatório do Clima, o Brasil não cum-
prirá a meta estabelecida para 2020 de reduzir em 
80% a taxa de desmatamento na Amazônia — ao con-
trário. Esse cenário acarreta vários desafios, inclusive 
econômicos, que o Brasil terá que se deparar nos pró-
ximos anos, como a diminuição de investimento de 
capital externo na economia brasileira, sobrecarga 
no Sistema Único de Saúde, desmonte dos acordos 
internacionais para a conservação da biodiversidade, 
entre muitos outros. Esses desafios serão sentidos 
pelo poder público (inclusive os locais) e pela inicia-
tiva privada. 
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MECANISMOS DE FINANCIAMENTO PARA O 
DESENVOLVIMENTO DE BAIXO CARBONO 
 

Dois dos instrumentos financeiros 

criados para apoiar os países do 

Sul global a fazerem suas transições 

energéticas são o Mecanismo de 

Desenvolvimento Limpo (MDL) e o 
Mercado de Carbono, ambos previstos 

desde o Protocolo de Kyoto, mas que 

na última cop (realizada em 2019 em 

Madri) ainda se mostraram frágeis e 

pouco eficientes, pelo fato de sua 

flexibilização não resultar em redução 

concreta de emissões de gases. 

A ideia é que os países do Norte 

global � grandes emissores de gases de 
efeito estufa � possam desenvolver um 
Mercado de Carbono e comprar créditos 

a partir de projetos de redução de 

emissões dos países do Sul global.  

O objetivo é reduzir a pegada de 

carbono e, ao mesmo tempo, possibilitar 

a obtenção de incentivos financeiros 

para que os países recebedores do 

crédito possam investir em eficiência 

energética e impulsionar suas 

transições para uma economia limpa.

O Brasil chegou a fazer mais de  

400 projetos de MDL, entre construção de 

aterros sanitários, biodigestores para 



44

geração de energia para a agricultura, 

inovação energética em prédios públicos, 

reflorestamento, entre outros.  

O primeiro projeto de MDL do país foi 
para a construção do aterro sanitário 

de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, cujos 

créditos de carbono foram negociados,  

à época, com os Países Baixos. 

Sem a consolidação e regulação  

de um mercado de carbono nacional  

e internacional, a efetividade desse 

instrumento é limitada, com restritos 

resultados efetivos. O sucesso tanto 

da Política Nacional sobre Mudanças 

Climáticas quanto do mercado de carbono 

brasileiro dependem da articulação 

entre os planos setoriais e a gestão dos 

incentivos econômicos que exigem uma 

estrutura de governança transparente, 

tecnicamente ágil e autônoma.

Uma das grandes dificuldades encontradas por orga-
nizações que atuam com a agenda urbana local e de 
mudanças climáticas é a falta de clareza e de ambi-
ção no que diz respeito à redução de emissões espe-
cíficas das cidades. A ndc do Brasil não apresenta 
metas e ações específicas para o contexto urbano, 
detalhando apenas o que diz respeito à agenda ama-
zônica e industrial. 
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A GESTÃO URBANA NO PAÍS

A história do Brasil tem sua base no território rural e 
com um sistema social que estruturou fortes e diver-
sificadas desigualdades. Há menos de 100 anos, o 
país passou a experimentar as aglomerações urbanas 
e, desde a década de 1960, inverteu completamente 
a lógica ao se tornar um país onde a maior parte da 
população vive em cidades — estas cada vez maiores 
e mais complexas. 

Começamos o século xx com apenas 10% da 
população vivendo em áreas urbanas e chegamos, 
então, no século xxi com 85% da população — mais 
de 175 milhões de pessoas6, segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (ibge), com-
partilhando espaços em aglomerados urbanos e pro-
duzindo cidades desiguais. 

Somos um país continental, o maior da América 
Latina, formado por 26 Unidades Federativas mais 
o Distrito Federal, que somam 5.570 municípios e 
milhares de distritos e outras formas de organização 
territorial. O Brasil possui também 74 regiões metro-
politanas oficialmente instituídas e distribuídas por 
todas as grandes regiões do país, segundo dados 

6 ibge divulga as Estimativas de População dos municípios 
para 2018. Agência IBGE Notícias, 29 ago. 2018. Disponível 
em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-
imprensa/2013-agencia-de-noticias/releases/22374-ibge-
divulga-as-estimativas-de-populacao-dos-municipios-
para-2018. Acesso em: 4 jul. 2020.
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do ibge7, sendo a mais populosa delas a Região 
Metropolitana de São Paulo (rmsp), com cerca de 21 
milhões de habitantes.

Em função de um processo intenso de 

conurbação no Brasil � quando a área 
urbana de duas ou mais cidades fica 

interligada de modo a não haver uma 

distinção visual entre elas, incluindo 

aí uma relação socioeconômica de 

interdependência �, foram criadas 
as regiões metropolitanas (RM). 
As RM são estabelecidas por lei 
e sua implementação ocorre em 

razão da necessidade de uma maior 

complementaridade entre as estruturas 

que formam essas cidades, como nas 

áreas de transportes, habitação, 

saneamento, gestão de águas, 

infraestruturas, entre outras.

A política urbana brasileira é uma conquista de 
intensa luta dos movimentos sociais à época da 
constituinte, é bem estruturada e está garantida na 
Constituição Federal de 1988, em seus artigos 182 e 
183, que dispõem que:

7 Unidades territoriais do nível Região Metripolitana. Sidra - 
IBGE. Disponível em: https://sidra.ibge.gov.br/territorio#/N7. 
Acesso em: 4 jul. 2020.
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A política de desenvolvimento urbano, executada 

pelo Poder Público municipal, tem por objetivo orde-

nar o pleno desenvolvimento das funções sociais da 

cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.

Para regulamentar esses artigos e ordenar o cresci-
mento e as funções urbanas, o Brasil aprovou a Lei 
nº 10.257/2001, denominada Estatuto da Cidade8, que 
traz em seu cerne a ideia do direito a cidades susten-
táveis, lançando luz à importância de se ter processos 
de urbanização que incorporem valores ambientais 
e de qualidade de vida à gestão e ordenamento dos 
espaços urbanos. Tal conceito traz a ideia geral de 
que uma cidade não pode ser nociva ou prejudicial 
aos seus habitantes nem ao meio ambiente — por isso 
os direitos sociais são reforçados na política urbana. 

Foi só a partir do Estatuto da 

Cidade que as prefeituras municipais 

assumiram um papel de protagonismo 

e maior responsabilidade em relação 

ao desenvolvimento urbano e à 

garantia de direitos dos cidadãos. 

Ainda em função dessa intensa participação e mobi-
lização social, foram incorporadas no Estatuto da 
Cidade questões inovadoras de sustentabilidade 

8 Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/
handle/id/70317/000070317.pdf?sequence=6%20Calizaya. 
Acesso em: 4 jul. 2020.
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ambiental, gestão urbana participativa, o papel dos 
planos diretores no planejamento urbano, os municí-
pios como agentes ativos do ordenamento territorial, 
entre outros assuntos relacionados à melhoria das con-
dições de habitabilidade e vida nas cidades brasileiras.

Em seu artigo 4º, o Estatuto da Cidade apresenta 
seus instrumentos, entre eles, o Plano Diretor Estra-
tégico, ferramenta básica de planejamento e política 
urbana dos municípios. Ele é o responsável por orien-
tar o desenvolvimento saudável e sustentável dos muni-
cípios com mais de 20 mil habitantes. Os processos de 
elaboração, revisão e aprovação de um Plano Dire-
tor devem ser construídos de forma articulada com 
a equipe técnica e política da Prefeitura, Câmara de 
Vereadores e Sociedade Civil. Trata-se de etapas funda-
mentais no planejamento urbano, para que os municí-
pios possam corrigir distorções urbanísticas históricas 
e apontar novos caminhos para o desenvolvimento 
municipal, tal como a apresentação dos usos e ocupa-
ções do solo desejados em curto, médio e longo prazos. 

Já em 2015 foi aprovada a Lei nº 13.089/2015, 
denominada Estatuto da Metrópole9, que estabelece 
diretrizes gerais para o planejamento, a gestão e a 
execução das Funções Públicas de Interesse Comum 
em Regiões Metropolitanas (atividades e serviços 
que causam impacto nos municípios integrantes da 
RM, como transporte, saneamento básico, recursos 

9 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-
2018/2015/lei/l13089.htm. Acesso em: 4 jul. 2020.
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hídricos, entre outros) e em aglomerações urbanas 
instituídas pelos Estados. A lei traz também normas 
gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 
integrado e outros instrumentos de governança 
interfederativa, e critérios para o apoio da União às 
ações de desenvolvimento urbano nesses territórios.

URBANIZAÇÃO DA POBREZA  
O aprofundamento das desigualdades 

econômicas, sociais e raciais tem 

provocado um fenômeno conhecido como 

“urbanização da pobreza”, no qual antigos 

passivos e desafios ganharam escala e 

intensidade nas cidades. Já há alguns 

anos esses passivos incorporaram um novo 

componente, as mudanças climáticas, cujo 

enfrentamento exige reconhecimento do 

problema das desigualdades, estratégias 

multidimensionais, governança clara, 

transparente e, claro, participação social.

Há uma construção importante referente aos mar-
cos legais urbanos no Brasil. Muitos deles, por terem 
sido instrumentos criados nos últimos 30 anos, 
já contam com elementos referentes às questões 
ambientais, porém pouco tratam das questões relati-
vas às mudanças climáticas. Esses elementos, como 
veremos a seguir, estão fazendo parte do debate e das 
construções dos marcos legais somente dos últimos 
anos para cá. Já se avançou, mas ainda temos um 
grande campo de construção pela frente. 
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A POLÍTICA CLIMÁTICA NO PAÍS

Para dar conta dos novos desafios associados ao 
desenvolvimento do país e a emergência climática, 
o governo brasileiro instituiu entre os anos de 2009 
e 2010 a Política Nacional de Mudança do Clima 
(Lei nº 12.187/2009, regulamentada pelo Decreto  
nº 7.390/2010), contendo diretrizes básicas para o 
desenvolvimento nacional de baixo carbono, com o 
fomento a práticas que reduzam as emissões de gases 
de efeito estufa, garantam a proteção ambiental e aos 
povos tradicionais, o reflorestamento, estimulem a 
adoção de atividades e tecnologias de baixas emissões 
e padrões sustentáveis de produção e consumo.

Entre 2013 e 2016, foi criado o Plano Nacional de 
Adaptação à Mudança do Clima10, um documento 
que sintetiza e orienta o conjunto de ações, estraté-
gias e prioridades do governo junto à sociedade civil 
e ao setor privado, para promover a gestão e redução 
dos riscos advindos da mudança do clima e aproveita-
mento de oportunidades11.

10 Disponível em: https://mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-
nacional-de-adaptacao#:~:text=%20O%20Plano%20
Nacional%20de%20Adapta%C3%A7%C3%A3o%20%C3%A0%20
Mudan%C3%A7a,mudan%C3%A7a%20do%20clima%20e%20re-
alizar%20uma%20gest%C3%A3o%20. Acesso em: 24 jun. 2020.

11 Há, no momento do fechamento desta publicação, um Projeto 
de Lei de Emergência Climática (nº 3.961/2020) tramitando no 
Congresso Nacional. 



51

AS EMISSÕES BRASILEIRAS

Os relatório elaborados pelo Sistema de Estimativas 
de Emissões e Remoções de Gases de Efeito Estufa 
(seeg)12 desde 1970 são responsáveis por sistemati-
zar e calcular as emissões brasileira em cinco setores: 
Agropecuária, Energia, Mudanças de Uso da Terra, 
Processos Industriais e Resíduos. Um dos aponta-
mentos trazidos na 7ª edição do relatório, de 2018, é 
que as emissões com base na queima de combustí-
veis fósseis — petróleo, diesel, gás natural e gasolina 
— é a terceira fonte de maior relevância para o Brasil, 
atrás do desmatamento (resultado da mudança de 
uso da terra) e da agropecuária. 

12 Disponível em: http://seeg.eco.br/. Acesso em: 24 jun. 2020.

2017
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mudança de uso da terra
resíduos

energia
processos industriais
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Fonte: seeg. Disponível em: http://seeg.eco.br/. 
Acesso em: 24 jun. 2020.
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O setor de Energia, que inclui a produção e o con-
sumo de combustíveis fósseis, bem como a geração 
de eletricidade, representa 21% do total nacional 
de emissões em 2018 e é o setor no qual as emissões 
mais cresceram no período avaliado pelo seeg: um 
aumento de quase quatro vezes desde 1970.

Dentro desse setor, a principal fonte de emissões 
são os transportes terrestres: em 2018, eles corres-
ponderam a 49% do total. Em seguida vêm as emis-
sões por consumo de energia na indústria com 15%, 
a produção de combustíveis com 13% e a geração de 
energia elétrica com 12%. 

Ou seja, considerando as atividades exercidas 
nas cidades, a principal fonte de emissões — e a que 
mais cresce no país — vem dos transportes terrestres. 
Os gases emitidos por este setor são responsáveis não 
só pelo aquecimento global, mas pela poluição do ar. 
Na maior metrópole do país, São Paulo, ela será res-
ponsável por mais de 178 mil mortes e terá um custo 
de quase R$ 54 bilhões nos próximos 33 anos13, ou seja, 
até 2050, se nada for feito para diminuí-la.

13 O alto custo dos ônibus da morte. Greepeace Brasil, 18 set. 2017.  
Disponível em: https://www.greenpeace.org/brasil/blog/o-alto-
custo-dos-onibus-da-morte/. Acesso em: 29 maio 2020.
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UM DESAFIO A SER ENCARADO 
NOS TERRITÓRIOS URBANOS: 
A POLUIÇÃO DO AR 
 

• A questão da poluição do ar é tão 

grave que este foi o tema definido 

pela ONU como prioritário em 2019. 
• Em 2018, a previsão era que a 

poluição do ar pudesse matar 2 

vezes mais que acidente de trânsito 

na cidade de São Paulo14. 

• Ações de redução e mitigação 

da poluição do ar nas cidades 

são fundamentais para combater 

os impactos também das mudanças 

climáticas. Uma questão tem relação 

direta com a outra. 

• A poluição do ar e o estresse 

climático são mais graves nos 

países em desenvolvimento, onde 

as condições sociais e econômicas 

são mais desafiadoras. 

14 Mitchel Diniz, 18 pessoas podem morrer por dia na Grande sp 
por poluição até 2025, diz estudo. G1, 24 out. 2018. Disponível 
em: https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/2018/10/24/18-
pessoas-podem-morrer-por-dia-na-grande-sp-por-poluicao-
ate-2025-diz-estudo.ghtml. Acesso em: 2 jul. 2020. 
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As emissões de transportes, segundo o seeg15, vêm his-
toricamente se dividindo meio a meio entre o trans-
porte de carga e de passageiros. No balanço total das 
emissões do setor de transportes de passageiros, 80% 
saem dos escapamentos de carros e 20% vêm dos sis-
temas de transporte coletivo, principalmente ônibus. 
Um estudo do Observatório do Clima de 201916 aler-
tou sobre as emissões de dióxido de carbono vindas de 
veículos, mostrando que, em uma década, o número 
mais que duplicou: as emissões de co2 passaram de 84 
milhões de toneladas em 1990 para 204 milhões em 
2012 e 408 milhões de toneladas de co2 em 2018.

O CASO DE SÃO PAULO

A primeira cidade brasileira a instituir sua lei de 
mudanças climáticas foi São Paulo. A Política Muni-
cipal de Mudança do Clima de São Paulo (pmmc) 
foi instituída pela Lei nº 14.933/200917, após pro-
cesso intenso de articulação, que durou quase dois 
anos, envolvendo a Secretaria do Verde e do Meio 

15 Cecília Bastos, Dados comprovam aumento de eventos 
climáticos extremos em São Paulo. Jornal da USP, 28 fev. 
2020. Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-
ambientais/dados-comprovam-aumento-de-eventos-
climaticos-extremos-em-sao-paulo/. Acesso em: 24 maio 2020.

16 seeg e Observatório do Clima, Análise das emissões brasileiras 
de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas 
do Brasil: 1970-2018, nov. 2019. Disponível em: http://www.
observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/11/OC_
SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf. Acesso em: 2 jul. 2020.

17 Disponível em: http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/lei-
14933-de-05-de-junho-de-2009. Acesso em: 29 maio 2020.
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Ambiente, outros órgãos municipais, profissionais 
especializados, organizações da sociedade civil e 
academia. Até hoje essa política está em processo 
lento de implementação e, desde 2019, São Paulo 
elabora seu Plano de Ação Climática18 em parceria 
com a rede internacional de cidades c40, à qual o 
município aderiu. Uma portaria do Prefeito instituiu 
o Grupo de Trabalho Intersecretarial (gti) responsá-
vel por viabilizar o Plano, que contém as medidas a 
serem adotadas para ofertar um declínio de 45% das 
emissões de co2 até 2030, em relação ao nível de 2010, 
e tornar a cidade zero emissões até 2050.

O PERCURSO HISTÓRICO DE SÃO PAULO 
 

O 1º Inventário de Emissões de Gases 

de Efeito Estufa de São Paulo foi 

realizado em 2005. Em 2009, foi 

instituída a Política de Mudança 

do Clima, ano em que também foi 

apresentado o 2º Inventário de Emissões 

de Gases de Efeito Estufa. Em 2014, 

o Plano Diretor Estratégico (PDE) 
propôs a criação do Pagamento por 

18 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/
cidade/secretarias/meio_ambiente/comite_do_clima/
index.php?p=284394#:~:text=PLANO%20DE%20
A%C3%87%C3%83O%20CLIM%C3%81TICA,-
15%3A45%2019&text=Trata%2Dse%20de%20um%20
documento,compromissos%20do%20Acordo%20de%20Paris. 
Acesso em: 6 jul. 2020.
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Serviços Ambientais. Em 2015, o Plano 

de Mobilidade (PlanMob) trouxe todas 

as bases e diretrizes de priorização do 

transporte coletivo e ativo (pedestres 

e ciclistas) para São Paulo. Em 2016, 

a cidade conquistou o prêmio Mayor’s 

Challenge, pela implementação do projeto 

“Ligue os Pontos” � com o objetivo de 

promover o desenvolvimento sustentável 

do território rural e aprimorar suas 

relações com o meio urbano a partir dos 

diversos pontos envolvidos na Cadeia da 

Agricultura. 

Em setembro de 2018, a Prefeitura 

assinou o Compromisso Prazo 2020. Em 

novembro do mesmo ano, foi iniciada a 

expansão dos pátios de compostagem, que 

hoje contempla cinco pátios. Também 

em 2018 teve início a elaboração dos 

Inventários de emissões de gases de 

efeito estufa para o período 2010/2017. 

Em abril de 2019 foi lançado o 

Plano de Ação Climática como meta 

do Programa de Metas. A previsão era 

ter sido entregue em junho de 2020, 

mas a pandemia de Covid-19 atrasou o 

cronograma. Foi realizada também em 

abril a primeira reunião do Comitê 

Gestor do Programa de Acompanhamento 

da Substituição de Frota por 

Alternativas Mais Limpas (COMFROTA). 
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O Plano Diretor Estratégico (pde), principal instru-
mento de ordenamento urbano tem o objetivo de 
criar regras para o crescimento da cidade em médio 
e longo prazos. Uma das inovações trazidas em sua 
última revisão (2014) foi ter incorporado o entendi-
mento de estimular o crescimento e adensamento 
de São Paulo através dos eixos de transporte de 
média e alta capacidades, com o objetivo de deses-
timular o uso do automóvel e impulsionar novos 
eixos de desenvolvimento urbano onde há estrutura 
de transportes. A lei ordena o uso e a ocupação do 
solo e traz novos conceitos de urbanização, como a 

“fachada ativa” onde comércio e moradia se comple-
mentam; os Planos de Bairro (planejamentos terri-
toriais que podem ser feitos por associações locais 
e conselhos participativos); restrição de oferta de 
vagas de garagem; criação do mecanismo chamado 
Área de Estruturação Local (ael); estabelecimento 
de quatro categorias de Zonas Especiais de Interesse 
Social (zeis), incluindo regiões localizadas em áreas 
de proteção ambiental e mananciais; Pagamento 

As políticas 
públicas integradas 
são um caminho 
para se enfrentar 
os desafios.
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por Serviços Ambientais; e a criação de um Fundo 
de Desenvolvimento Urbano (Fundurb) com recur-
sos oriundos da arrecadação da Outorga Onerosa do 
Direito de Construir. 

São Paulo possui ainda um Plano Municipal de 
Habitação, elaborado desde 2016, mas que não foi 
aprovado pela Câmara Municipal, que propõe a 
implementação do Plano de Urbanização zeis, um 
mecanismo importante para organizar o uso e ocupa-
ção dessas áreas da cidade, com participação social, 
e que inovaria ao permitir a contratação e repasses 
de recursos públicos para assessoria técnica dos 
planos de urbanização e de regularização fundiária. 
Um bom plano para a área de habitação impactaria 
diretamente a questão climática, seja porque con-
tribui para que as pessoas se desloquem menos ou 
dependam menos do automóvel, seja no combate a 
pressão imobiliária (regular e irregular) sobre áreas 
de proteção e preservação ambiental.

Com o exemplo de São Paulo, é possível visuali-
zar a complexa engrenagem de planejamento, gover-
nança, participação social e força política para dar 
conta da multidimensionalidade da questão climá-
tica nas cidades. Para tanto, os diversos atores sociais, 
em distintas áreas estratégicas da dinâmica urbana, 
devem se articular, planejar, construir e pressionar, 
juntos, por planos e políticas públicas integradas e 
ágeis que sejam capazes de responder aos desafios 
urgentes impostos pelas mudanças climáticas. 
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O QUE A PERSPECTIVA TERRITORIAL TEM  
A VER COM O QUE FOI TRATADO AQUI?

Os compromissos internacionais que o Brasil 
assume podem acarretar vários desafios, inclusive 
econômicos, que o país terá que se deparar nos 
próximos anos, como a diminuição de investimento 
de capital externo na economia brasileira, 
sobrecarga no Sistema Único de Saúde, desmonte 
dos acordos internacionais para a conservação da 
biodiversidade, entre muitos outros. Esses desafios 
impactam o poder público (inclusive os locais) e a 
iniciativa privada.

As emissões urbanas são sentidas por cada cidadão 
que vive na cidade. O aumento da contaminação do 
ar se torna um efeito colateral dos gases poluentes 
que têm impacto não só no efeito estufa como 
também na qualidade do ar local e na criação de 
ilhas de calor.

Marcos legais que orientam as políticas 
urbanas no país são fundamentais para que os 
municípios (e territórios) possam direcionar 
seus esforços (investimentos, recursos, 
políticas públicas, parcerias) em busca de 
planejamentos aderentes à sua realidade. Os 
Estatutos da Cidade e da Metrópole são duas 
políticas urbanas de referência no Brasil.
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São Paulo é uma das cidades brasileiras que 
construiu um conjunto de políticas relacionadas ao 
clima ou que, de alguma forma, se articulam com 
a temática e que pode servir como inspiração para 
outros contextos urbanos no país.

Nos últimos anos, a questão climática tem 
aparecido mais fortemente nos debates sobre as 
políticas ambientais, econômicas e urbanas no país. 
Ainda precisa ser mais entendida sob o ponto de 
vista territorial. 
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3
O QUE AS
CIDADES 
ESTÃO
FAZENDO?
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A população mundial crescerá até meados deste 
século alcançando aproximadamente 10 bilhões de 
pessoas, segundo dados da onu Habitat19. E ela será 
cada vez mais urbana, caracterizada por um modo 
de vida em espaços, ao mesmo tempo, adensados e 
agigantados.

Hoje, mais da metade da população mundial já 
vive em cidades, uma proporção que deve chegar a 
66% em 205020, como resultado da combinação entre 
o processo de urbanização e o crescimento populacio-
nal. É como dizer que os desafios urbanos conhecidos 
nesse momento se multiplicarão e serão adicionados 
complicadores, por exemplo, os enfrentados por 
uma pandemia — a pressão sobre o Sistema Único de 
Saúde, os desafios relacionados ao desenvolvimento 
econômico, as adequações necessárias na rede de 
educação, de comunicação e de mobilidade urbana, 
as possibilidades de lazer, entre outros. 

Nesse sentido, as cidades e aglomerações urbanas 
vão ocupando de fato uma posição crítica e estraté-
gica para que o combate à crise climática seja pos-
sível. Elas são lar para a maior parte da população, 
consomem 60% da energia mundial, é onde se pro-

19 População mundial deve chegar a 9,7 bilhões de pessoas em 
2050, diz relatório da onu. Nações Unidas Brasil, 17 jun. 2019. 
Disponível em: https://nacoesunidas.org/populacao-mundial-
deve-chegar-a-97-bilhoes-de-pessoas-em-2050-diz-relatorio-
da-onu/. Acesso em: 28 maio 2020.

20 onu: mais de 70% da população mundial viverá em cidades até 
2050. Nações Unidas Brasil, 15 abr. 2013. Disponível em: https://
nacoesunidas.org/onu-mais-de-70-da-populacao-mundial-
vivera-em-cidades-ate-2050/. Acesso em: 28 maio 2020.
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duz 70% dos gases de efeito estufa de origem energé-
tica e para onde conflui a maior parte do consumo de 
recursos materiais e da produção de resíduos21. 

O inchaço das manchas urbanas previsto para as 
próximas décadas apresentará às cidades dos países 
do Sul global desafios ainda maiores no sentido de 
criar condições para o pleno desenvolvimento em 
suas mais variadas dimensões — habitação, infraes-
trutura, transporte, saneamento, energia, emprego, 
segurança e, sobretudo, de serviços básicos como 
educação, saúde e lazer. 

De acordo com a rede internacional c40, Grupo 
da Liderança Climática das Grandes Cidades, 
70% dessas cidades já está sentindo os efeitos das 
mudanças climáticas22. Além disso, cerca de 90% 
das áreas urbanas estão localizadas em regiões cos-
teiras23, o que coloca a maior parte delas em risco 
devido ao aumento do nível do mar e fortes tempes-
tades. Por isso, é urgente que todo e qualquer pla-
nejamento ou ação realizado em território urbano 
considere este cenário catastrófico. 

21 Paula Tanscheit, Cidades são mais vulneráveis às mudanças 
climáticas, mas têm o poder para combatê-las. The City Fix 
Brasil, 22 jun. 2017. Disponível em: https://www.thecityfixbrasil.
org/2017/06/22/cidades-sao-mais-vulneraveis-as-mudancas-
climaticas-mas-tem-o-poder-para-combate-las/. Acesso em: 
28 maio 2020.

22 Deadline 2020: How Cities Will Get the Job Done. Disponível em: 
https://www.c40.org/researches/deadline-2020. Acesso em:  
3 jul. 2020.

23 Disponível em: https://www.c40.org/ending-climate-change-
begins-in-the-city. Acesso em: 3 jul. 2020.
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Desde a cop 21, em 2015, os governos municipais 
têm assumido um papel de protagonismo no com-
bate às mudanças climáticas. O encontro onu-Habi-
tat iii (terceira Conferência das Nações Unidas sobre 
Moradia e Desenvolvimento Urbano Sustentável) 
realizado em 2016 em Quito, no Equador, lançou luz 
à chamada Nova Agenda Urbana (nau)24: um com-
promisso global que colocou em evidência a ideia de 
direito à cidade, fundado no princípio de que todos 
devem poder usufruir dos recursos urbanos e recons-
truir as cidades. 

A Nova Agenda Urbana colocou as cidades e 
Regiões Metropolitanas no centro da discussão cli-
mática e dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sus-
tentável (Agenda 2030 da onu), principalmente as 
cidades do Sul global, situadas nas regiões da Amé-
rica Latina e Caribe, África e Ásia. O bloco concentra 
as maiores e mais pobres populações do mundo, com 
grandes desigualdades em padrões de vida ou acesso 
a recursos. Por outro lado, essas regiões, ao experi-
mentarem o fenômeno da urbanização em ritmo 
veloz, oferecem inúmeras possibilidades de inovação 
no campo do planejamento urbano.

24 onu Habitat, Nova agenda urbana, 2017. Disponível em: http://
habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf. 
Acesso em: 3 jul. 2020.
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MAS SERÁ PRECISO CRIAR DO 
ZERO POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA O ENFRENTAMENTO DAS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS? 
 

A resposta é não. Já existem muitos 

programas, políticas e estruturas 

públicas que atuam nas esferas 

territoriais que podem ser integrados, 

reorganizados e ter aderência a 

uma estratégia de enfrentamento às 

mudanças climáticas. Como já dissemos, 

a emergência climática deve ser 

encarada de forma interdimensional, 

pois impacta diversas dimensões da 

vida nas cidades. Alguns exemplos de 

políticas são: saúde da família, rede 

pública de educação, políticas de 

assistências e desenvolvimento social, 

defesa civil, pontos de cultura, 

mobilidade urbana, entre outros. 

Estamos propondo um novo olhar sobre 

todas as questões da cidade, um olhar 

que pressupõe a emergência climática 

como cenário dado e irrefutável.

Algumas cidades têm buscado parcerias intersetoriais 
— setor empresarial, universidades e organizações da 
sociedade civil — para desenvolver maneiras de ofe-
recer serviços de forma eficiente, ágil e satisfatória, 
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levando em consideração as inovações tecnológicas 
e a necessidade de se priorizar aspectos de sustenta-
bilidade urbana. Entender que a cidade não é feita 
somente pelo Poder Público é fundamental.

Se por um lado as grandes áreas urbanas são mais 
ameaçadas pelo aumento da temperatura, aumento 
no nível do mar, inundações, enchentes, formação 
de ilhas de calor, contaminação do ar, deslizamentos, 
epidemias, escassez de água e de alimentos, por outro 
lado, elas também detêm o maior poder de combate 
às mudanças climáticas, pois é justamente nos ter-
ritórios urbanos onde as oportunidades de redução, 
adaptação e mitigação ficam mais concretas, objeti-
vas, latentes, testáveis e realizáveis. Parafraseando 
o que disse o antropólogo Claude Lévi-Strauss, em 
seu livro Tristes trópicos, se as cidades são “a coisa 
humana por excelência”, importa que os caminhos e 
arranjos que buscam transformá-las também o sejam.

AS CIDADES E AS ESTRATÉGIAS  
DE ADAPTAÇÃO E MITIGAÇÃO

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (mma), 
mitigação é definida como:

a intervenção humana para reduzir as emissões por 

fontes de gases de efeito estufa [...]. A mitigação é 

uma das estratégias de resposta à mudança do clima, 

através da redução de emissões. Seus benefícios são 

globais e de longo prazo. Isso evidencia o fato de que, 

uma vez estabilizadas as concentrações de gases de 
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efeito estufa em decorrência dos esforços de mitiga-

ção, a temperatura média global de superfície deve 

se estabilizar em poucas décadas25.

Mas como reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa na atmosfera?

Já vimos que as emissões de gases de efeito estufa 
estão diretamente associadas aos desafios que 
enfrentamos nas cidades, seja em relação ao meio de 
emissão (transportes terrestres, mobilidade urbana, 
resíduos), seja nos impactos causados por elas (con-
taminação do ar, poluição local, ilhas de calor e 
vários problemas de saúde). Por esse motivo, cientifi-
camente comprovado, temos que encontrar soluções, 
enquanto sociedade, para mitigar o problema.

25 Ministério do Meio Ambiente, Mitigação da mudança do clima,  
2 maio 2012. Disponível em: https://www.mma.gov.br/informma/
item/229-mitiga%C3%A7%C3%A3o-da-mudan%C3%A7a-do-
clima.html. Acesso em: 8 jul. 2020.

Será preciso 
criar estratégias 
territorializadas 
de mitigação 
às mudanças 
climáticas.
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Aqui, elencamos alguns exemplos de ações que 
podem contribuir para se conhecer o perfil das 
emissões em um dado território urbano e, assim, 
criar estratégias territorializadas de mitigação:

DIAGNÓSTICOS PARA ENTENDER O 
CONTEXTO URBANO 

• mapeamentos sobre o acesso das 
comunidades ao saneamento básico e às 
áreas verdes; 

• mapeamentos sobre a gestão de resíduos 
sólidos;

• mapeamentos, estudos e pesquisas sobre 
segurança alimentar;

• mapeamentos e pesquisas sobre mobilidade 
urbana para entender os deslocamentos da 
população dos territórios e aplicar o conceito 
internacional a-s-i (Avoid-Shift-Improve, ou 
Evitar-Mudar-Melhorar em português); 

• estudos e pesquisas (quantitativas e 
qualitativas) para identificar os desafios, 
oportunidades e riscos, principalmente às 
populações vulneráveis, e qual seu grau de 
resiliência ou resistência a eventos extremos;

• Identificar a presença de indústrias e seus 
impactos ambientais; 

• Identificar a existência de remanescentes de 
biomas e áreas protegidas no território, mata 
atlântica, cerrado, caatinga, pantanal, área de 
mangues etc. e presença de povos tradicionais.
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PLANEJAMENTOS PARA CONSTRUIR  
ESTRATÉGIAS DE MITIGAÇÃO E ADAPTAÇÃO

• realizar planejamentos estratégicos 
participativos;

• elaborar uma matriz ou inventário de 
emissões territorializadas, capaz de 
compreender de forma concentrada como 
mitigar e reduzir os gases de efeito estufa 
produzidos localmente;

• conhecer, sistematizar, cruzar e publicizar 
os planos existentes de desenvolvimento 
local, seus respectivos status, recursos e 
governanças;

• identificar a existência de fundos de 
desenvolvimento urbano que sejam 
territorializados.

GOVERNANÇA (AÇÕES INSTITUCIONAIS, 
PLANEJAMENTO, MAPEAMENTO DE  
ATORES ETC.) 

• criar ou fortalecer espaços de participação;
• criar ou fortalecer agendas de 

desenvolvimento locais, trazendo as questões 
do clima e da justiça climática para o centro 
das discussões;

• territorializar o orçamento público;
• incentivar e orientar que o investimento social 

privado seja direcionado a essa temática;
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• incentivar que empresas que estão presentes 
no território desenvolvam seus inventários 
próprios de emissão de gases;

• mapear interesses e potenciais vocacionais 
da comunidade e desenvolver capacidades 
territoriais de baixo carbono e baixas emissões;

• favorecer a integração de diversos atores e em 
diferentes escalas — potencializar e otimizar 
os usos de equipamentos e infraestruturas com 
outros territórios e regiões próximas.

A-S-I  
Sigla para “Avoid-Shift-Improve”, um conceito 

estabelecido nos fóruns globais de mobilidade 

e transportes que cria estratégias de 

mitigação dos gases emitidos pelo setor ao 

evitar deslocamentos desnecessários; mudar os 

modos de transporte motorizados individuais 

para os ativos e coletivos; e melhorar a 

operação e a tecnologia dos veículos e dos 

combustíveis para serem mais limpos. 

Outro conceito básico na discussão sobre mudanças 
climáticas é o de adaptação. O governo brasileiro26 
entende que é uma estratégia de resposta de qualquer 

26 Ministério do Meio Ambiente, O que é adaptação à mudança 
do clima? Disponível em: https://mma.gov.br/clima/adaptacao. 
Acesso em: 24 maio 2020.
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sistema à mudança do clima, no esforço de assegurar 
que os impactos decorrentes dela sejam os menores 
possíveis na vida das pessoas e dos territórios. Os 
benefícios de ações de adaptação são locais e de 
curto prazo. E são muitos os impactos, como já abor-
damos ao longo da publicação.

Vimos que os estudos e os relatórios do ipcc ser-
vem como um guia para acordos internacionais, para 
as tomadas de decisão e a construção de políticas em 
muitos países. Desde o relatório de 2007, a organiza-
ção aponta que mesmo que a concentração de gases 
de efeito estufa na atmosfera seja estabilizada, o 
acúmulo dos gases existentes já afeta e afetará ainda 
mais o comportamento do sistema climático, ou seja, 
ainda que o mundo estivesse empenhando todos os 
esforços possíveis para reduzir ou zerar (mitigar) as 
emissões lançadas na atmosfera — o que não está 
fazendo — já seria extremamente necessário traba-
lhar sob a perspectiva de como vamos reagir e lidar 
(adaptar) em relação aos impactos das emergências 
climáticas em curso. E isso deve ser pensado tanto 
no nível global quanto no local.

Como vamos 
reagir e lidar 
com os impactos 
das emergências 
climáticas?
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Por exemplo, dados da estação meteorológica com-
pilados por um grupo de pesquisadores do Instituto 
de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas 
(iag-usp) e publicados na revista Annals of the New 
York Academy of Sciences27 vêm apontando para um 
aumento de precipitação extrema sobre grandes cen-
tros urbanos do Sudeste brasileiro — incluindo São 
Paulo, Campinas, Santos e Rio de Janeiro —, assim 
como um aumento do número de dias secos consecuti-
vos. E não são só dados, são constatações perceptíveis 
na vida de cada cidadão. 

A grande estiagem de 2013-2014, amplamente 
midiatizada, que quase secou todos os reservatórios 
de água da Região Metropolitana de São Paulo e foi 
a maior crise hídrica da região até então, também 
faz parte desse cenário, segundo o estudo. No outro 
extremo, os centros urbanos têm lidado com inunda-
ções e enchentes cada vez mais severas.

Segundo o estudo28, mais da metade (56%) dos 
desastres naturais no Brasil estão associados a chu-
vas, enchentes e desmoronamentos, resultados de um 
crescimento urbano não planejado e da negligência 

27 seeg e Observatório do Clima, Análise das emissões brasileiras 
de gases de efeito estufa e suas implicações para as metas 
do Brasil: 1970-2018, nov. 2019. Disponível em: http://www.
observatoriodoclima.eco.br/wp-content/uploads/2019/11/OC_
SEEG_Relatorio_2019pdf.pdf. Acesso em: 2 jul. 2020.

28 Herton Escobar, Dados comprovam aumento de eventos 
climáticos extremos em São Paulo. Jornal da USP, 28 fev. 2020. 
Disponível em: https://jornal.usp.br/ciencias/ciencias-ambientais/
dados-comprovam-aumento-de-eventos-climaticos-extremos-
em-sao-paulo/. Acesso em: 24 maio 2020.
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com as águas e áreas verdes. As respostas de gestão 
de crise e adaptação necessitam cada vez mais de 
rapidez e integração, além de maior velocidade no 
que se refere à comunicação e transparência, a fim 
de realocar populações e construir caminhos capazes 
de evitar tragédias. Como já mencionado, a pobreza 
e as desigualdades sociais e econômicas podem ser 
determinantes tanto no impacto sentido pelas pes-
soas quanto por sua capacidade de resposta. 

Ou seja, com base em dados e evidências sabemos 
que daqui para frente teremos maior frequência de 
eventos climáticos extremos, portanto, é fundamen-
tal trabalhar com o cenário imediato de adaptação 
das cidades e territórios a fim de aumentar a resiliên-
cia da população, evitar maiores impactos sociais e 
econômicos hoje e no futuro. Um dos resultados 
dessa equação (impacto versus capacidade de resi-
liência) é a migração populacional. 

A onu já reconhece que a crise climática é um dos 
maiores responsáveis pelos atuais fluxos migratórios 
no mundo. Entre 2008 e 2015, foram registrados em 
média 26,4 milhões de deslocados por ano, o que 
representa quase uma pessoa por segundo, de acordo 
com o relatório do Centro de Monitoramento de Des-
locados Internos (idmc)29. Segundo a ong Ação Con-
tra à Fome, “hoje uma grande parte dos deslocados 

29 Número de pessoas deslocadas no mundo chega a 70,8 milhões, 
diz acnur. Nações Unidas Brasil, 19 jun. 2019. Disponível em: 
https://nacoesunidas.org/numero-de-pessoas-deslocadas-no-
mundo-chega-a-708-milhoes-diz-acnur/. Acesso em: 2 jul. 2020.
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é formada por populações afetadas por catástrofes 
naturais, 87% das quais estão ligadas às mudanças 
climáticas, e estima-se que o número de deslocados 
climáticos até 2050 alcance os 250 milhões”30.

As soluções de adaptação e compensação das víti-
mas são, portanto, itens indispensáveis para as cidades 
manterem sua existência, vitalidade e a qualidade de 
vida das pessoas que nelas vivem. Para que se garanta 
adaptação, é necessário tanto reduzir a vulnerabili-
dade (com gestão de risco) quanto ampliar a resiliência. 

SEGURANÇA HUMANA 
 

Existem estudos que sinalizam que, para 

a maioria das pessoas, o sentimento 

de insegurança está mais voltado às 

preocupações da vida cotidiana que ao 

medo de uma guerra no mundo. Nasceu 

daí o conceito de Segurança Humana, 

apresentado pela primeira vez em 1994, 

no informe do Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) 
intitulado Nuevas dimensiones de la 

Seguridad Humana, ampliando as bases 

30 Luna Gámez, Cresce o número de refugiados no mundo em 
função do clima. Instituto Socioambiental (isa), 21 out. 2015.
Disponível em: https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-
socioambientais/cresce-o-numero-de-refugiados-no-mundo-
em-funcao-do-clima. Acesso em: 2 jul. 2020.
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do que conhecemos como Desenvolvimento 

Humano, Segurança e Direitos Humanos. 

O principal objetivo da Segurança Humana 

é proteger e garantir três liberdades 

essenciais para os indivíduos e as 

comunidades: a liberdade de viver sem temor, 

a liberdade de viver sem carência e a 

liberdade para viver com dignidade. Ou seja, 

assegurar que o indivíduo prospere em um 

ambiente equilibrado. 

Seu principal paradigma é o 

desenvolvimento humano e, por essa 

razão, está centrado nas pessoas e não 

nos governos. Busca promover a proteção 

dos direitos humanos e reconhece que a 

violência é intrínseca à privação dos 

direitos e necessidades básicas dos 

indivíduos, o que também gera o sentimento 

de insegurança e medo. Assim, as mudanças 

climáticas despontam como um forte fator 

de insegurança para determinados grupos 

sociais, com intensidades distintas 

conforme os territórios. 

Já se sabe que uma boa prática em 

Segurança Humana deve contemplar a 

atuação do Estado para a proteção social, 

ao mesmo tempo que a população toma para 

si as decisões de sua própria vida por 

meio do desenvolvimento de capacidades 

individuais e coletivas. Ou seja, o Estado 

oferece condições para que as pessoas 
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tenham autonomia por meio de políticas 

públicas efetivas e estruturantes. 

Uma boa prática em Segurança Humana, 

reconhecida como referência no 

mundo pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 2012, é o Programa 
Ambientes Verdes e Saudáveis, vinculado 

à Atenção Básica da Secretaria 

Municipal de Saúde de São Paulo31.

RISCO, RESILIÊNCIA E COESÃO SOCIAL
O termo “resiliência”, frequentemente aplicado à 
física e à psicologia, tem sido cada vez mais usado 
em trabalhos sobre urbanismo para indicar a capa-
cidade de recuperação das cidades após grandes 
impactos. Ele remete à capacidade de regeneração.

Na prática, é organizar a gestão, os serviços e a 
infraestrutura urbana das cidades de tal forma que 
mantenham seu funcionamento durante e após 
desastres, epidemias e emergências climáticas. A 
construção de cidades resilientes — ou a busca de 
resiliência em nossas cidades — implica melhorar 
tanto a infraestrutura quanto os processos de gestão, 
comunicação, governança e planejamento territorial.

31 Disponível em: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/
secretarias/saude/atencao_basica/pavs/index.php?p=17810. 
Acesso em: 28 abr. 2020.
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O livro Arq.Futuro — Cidades Resilientes: 

propostas imediatas em situações de crise32 

traz diversos exemplos de adaptação para 

nossas cidades, principalmente do campo da 

arquitetura e urbanismo. Entre eles:

• construções de casas com materiais 

adaptáveis, baratos e fáceis de 

transportar; 

• mapeamento das populações locais, suas 

características e vulnerabilidades; 

• criação de mecanismos para a 

comunicação e confiança entre as 

pessoas (construção da coesão social);

• criação colaborativa de planos de 

emergência e gestão de risco; 

• mapeamento dos espaços públicos e 

privados capazes de apoiar as pessoas 

em momentos de crise � de bancas de 
jornal, prédios públicos a pátios de 

escolas e igrejas; 

• mapeamento dos rios subterrâneos; 

• plano de limpeza das águas; 

• jardins verticais; 

• gestão descentralizada 

da água e energia.

32 Arq.Futuro — Cidades resilientes: respostas imediatas em situa-
ções de crise. São Paulo: bei, 2016.
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Quais ações podem ser tomadas para melhorar a capa-
cidade de adaptação da cidade, bairro e de nossas casas 
às consequências das emergências climáticas?

Segundo Alexandros Washburn, autor de The 
Nature of Urban Design, o risco de algo acontecer é 
medido pela relação entre probabilidade versus con-
sequência, ou seja, se quisermos alterar o risco, há 
somente esses dois fatores nos quais podemos operar. 

Para diminuir a probabilidade de 

existência da crise e seus efeitos 

catastróficos, é preciso reduzir as 

emissões e a concentração de carbono na 

atmosfera = mitigar. 

Para mudar as consequências, é 

preciso mudar como adaptamos 

nossas cidades à mudança climática 

que já ocorreu = adaptar. 

As adaptações 
das cidades 
devem ser físicas, 
mas também 
sociais.
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Washburn defende que algumas dessas ações para 
melhor adaptar as cidades são físicas, mas algumas 
são sociais. Para ele, a coesão social é, provavel-
mente, o fator mais importante da resiliência, mas 
é preciso monitorar cada passo, pois não é possível 
administrar o que não se pode medir. 

Ninguém está monitorando o que acontece com a 

vizinhança quando um projeto é construído. Não é 

resiliente salvar a casa, mas perder o bairro. Resi-

liência é deixar sua casa tecnicamente segura, mas 

também melhorar a qualidade de vida e do espaço 

público. É possível monitorar e colocar nos modelos 

computacionais: mas é preciso acima de tudo admi-

tir que o papel principal da ciência da resiliência é 

a saúde da comunidade33.

33 The Nature of Urban Design: A New York Perspective on 
Resilience. Washington, dc: Island Press, 2013. (Tradução nossa)
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O QUE A PERSPECTIVA TERRITORIAL TEM A 
VER COM O QUE FOI TRATADO AQUI? 

As cidades representam a esfera mais próxima 
da realidade territorial (bairro, comunidade, rua, 
microárea etc.). As decisões públicas e privadas 
referentes à vida urbana impactam diretamente o 
cotidiano das pessoas. 

Um conjunto de leis, políticas, projetos, 
mobilizações e ações já são realidade nas cidades 
e nos territórios urbanos. Não é preciso inventar 
a roda quando se trata de incorporar a questão 
climática na pauta das cidades, mas é preciso um 
olhar integrado e o desenho de um planejamento 
estratégico e multidimensional. 

Buscar parcerias intersetoriais — setor 
empresarial, universidades e organizações da 
sociedade civil — é fundamental. Além disso, 
investir em processos participativos e de 
coconstrução, além de fortalecer a democracia, 
pode trazer novos elementos daquela determinada 
realidade (e não somente técnicos) para discussão. 

Instrumentos construídos em processos 
participativos locais podem ser eficientes na 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas em 
territórios urbanos.
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As adaptações das cidades são físicas (projetos 
urbanísticos, de infraestrutura e engenharia), mas, 
sobretudo, são sociais, pois interferem diretamente 
nas dinâmicas daquele determinado contexto.

Para se desenhar estratégias de adaptação 
é necessário reduzir a vulnerabilidade 
social e ampliar a resiliência.

O papel principal da resiliência é a saúde da 
comunidade e das pessoas que compõem esse 
arranjo social. Ou seja, se trata de criar estratégias 
coletivas para coletividades, de forma inclusiva 
(não deve deixar ninguém para trás) e integrada.

As migrações climáticas já são uma realidade. 
Comunidades inteiras correm o risco de terem que 
se deslocar por causa dos eventos extremos ligados 
às mudanças climáticas. 
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4
POR QUE A
PERSPECTIVA
TERRITORIAL 
É TÃO 
IMPORTANTE 
PARA A 
DISCUSSÃO
SOBRE
MUDANÇAS
CLIMÁTICAS?
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Os territórios devem ser um dos espaços para a cons-
trução e a implementação da agenda climática. Mas 
o que precisa ser estruturado territorialmente para 
que isso aconteça? 

Cada território é constituído por um conjunto de 
dinâmicas sociais, econômicas, culturais, políticas e 
ambientais. Cada um tem suas características úni-
cas, influenciadas por questões interdimensionais 
e com maiores ou menores desequilíbrios e assime-
trias sociais, econômicas e políticas. Essas dinâmi-
cas territoriais também refletem a participação de 
uma diversidade de atores locais, além da integra-
ção de políticas públicas e privadas, constituindo um 
arranjo complexo de governança.

Os territórios podem ser urbanos, rurais, com ou 
sem populações tradicionais. Nesta publicação esta-
mos tratando de territórios urbanos (cidades, bairros, 
periferias, comunidades, distritos administrativos) 
que, assim como todos os outros tipos, são passíveis de 
sofrerem com os impactos das mudanças climáticas.

As áreas urbanas são responsáveis por cerca de 
70% das emissões de gases de efeito estufa, global-
mente, segundo a wri34. Ao mesmo tempo, em função 
da concentração populacional (cerca de 55% da popu-
lação mundial vive em territórios urbanos), da distri-
buição socioespacial, da infraestrutura urbana e das 
grandes desigualdades sociais (populosas periferias 

34 ghg Protocol para cidades, WRI Brasil. Disponível em: https://
wribrasil.org.br/pt/o-que-fazemos/projetos/ghg-protocol-
para-cidades. Acesso em: 17 jun. 2020.
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com oferta restrita de serviços públicos essenciais), as 
cidades podem criar espaços de particular vulnerabili-
dade às mudanças climáticas, como já foi apresentado. 

 Para que um território urbano tenha autonomia 
e as comunidades façam escolhas adequadas ao seu 
contexto e prioridades, é preciso que muitas frentes 
sejam fortalecidas ou estruturadas. Uma das mais 
importantes se refere ao fortalecimento das capa-
cidades locais, pois é colocando todas as pessoas 
na mesma página sobre determinado assunto que 
pode afetar diretamente suas vidas, é entendendo 
os potenciais locais, os desafios e as condições que 
existem para se criar oportunidades, que o desenvol-
vimento acontece e que um processo de resiliência 
pode ser constituído. Entendemos como capacida-
des locais as capacidades individuais, de organiza-
ções e instituições, movimentos, redes, entre outros. 
O fortalecimento também se dá de várias formas, 
desde processos formativos, promoção ou criação 
de espaços qualificados de confiança, comunicação, 
participação cidadã, regularização de associações, 
entre outras. 

É preciso que um processo intenso de participa-
ção e articulação intersetorial também aconteça. Isso 
favorece a diminuição da dependência desse territó-
rio aos atores externos no processo de governança 
territorial, e, no caso de uma emergência, pode gerar 
autonomia no sentido de desenvolver soluções rápi-
das com os recursos locais disponíveis e buscar as 
parcerias estratégicas necessárias. 
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A governança é “a totalidade das diversas manei-
ras pelas quais os indivíduos e as instituições, 
públicas e privadas, administram seus problemas 
comuns”35. Um bom arranjo de governança territo-
rial é elemento-chave para que um plano climático 
eficiente seja elaborado e implementado. É a partir 
desse arranjo que:

• se gera conhecimento do território para o 
território: com base no entendimento da sua 
própria dinâmica, é possível que se identifiquem 
localmente os recursos disponíveis, as 
vulnerabilidades, as oportunidades, os 
obstáculos, os limites, entre outros; 

• se constrói uma estratégia de enfrentamento 
às emergências climáticas: pelo entendimento 
sobre o território, é possível criar planos 
estratégicos e operativos com foco local; e

• se enfrenta, minimiza, mitiga ou adapta:  
a partir da implementação do plano num 
arranjo de governança bem constituído,  
é possível que o território seja mais ou 
menos resiliente aos impactos causados pela 
situação climática e que possa estruturar 
planos estratégicos de desenvolvimento 

35 Definição de governança da Comissão de Governança Global 
da onu. Julia Vaz Lorenzetti e Rosinha Machado Carrion. 
Governança ambiental global: atores e cenários. Cadernos 
Ebape.Br, vol. 10, nº 3, set. 2012. Disponível em: https://
www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1679-
39512012000300014&lang=en. Acesso em: 11 set. 2020. 



88

com bases sustentáveis. Além disso, pode-se 
buscar financiadores para a implementação 
dos planos emergenciais e estratégicos, o que 
é fundamental para que saiam do papel e se 
concretizem de fato. 

A MUDANÇA DO CLIMA NO NOSSO COTIDIANO 
 

• Aumento das temperaturas. 

• Alteração no volume de chuvas, 

tempestades com inundações, 

enchentes e deslizamento de terra 

mais frequentes. 

• Crise hídrica, com longos 

períodos de estiagem e secas nos 

reservatórios. 

• Alteração de temperatura média 

(verões e invernos mais intensos). 

• Formação de ilhas de calor. 

• Intensificação de problemas como 

insolação, alergias, doenças 

transmitidas por mosquitos (como a 

dengue e a malária), epidemias. 

• Escassez de alimentos, desnutrição 

e fome. 

• Aumento de doenças respiratórias 

e mortes por contaminação do ar 

provocadas pela emissão local de 

gases poluentes.  
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• Extinção de espécies, plantas 

e animais, com perda de 

biodiversidade. 

• Derretimento de geleiras, aumento do 

nível do mar (além da acidificação e 

aumento de temperatura). 

• Incêndios florestais. 

• Diminuição da produção de alimentos, 

causando insegurança alimentar. 

• Falta de água potável. 

• Refugiados climáticos. 

 

Todos esses impactos são acumulados, 

principalmente, na economia e na saúde 

de um país. 

 

Diante desse cenário, uma pergunta que precisa ser 
feita é: como colocar em prática planos territoriais e 
ações de combate às alterações climáticas em larga 
escala, além de investir em diretrizes e grandes planos? 

Cada vez mais será preciso criar estratégias para 
dar capilaridade aos temas de mudanças do clima e 
economia de baixo carbono. Esse caminho será efe-
tivado pela perspectiva local, e as políticas de desen-
volvimento territorial podem indicar um caminho, 
porém, ainda há muito a ser entendido e construído 
para que isso ocorra.
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• Elaboração de planos emergenciais climáticos 
de território. 

• Construção de uma governança climática. 
• Educação ambiental. 
• Articulação intersetorial com foco no clima. 
• Planos estratégicos ou agendas de 

desenvolvimento estruturantes de médio e 
longo prazos. 

• Financiamento. 

Historicamente, os entendimentos mínimos sobre a 
questão climática foram construídos em perspectiva 
global. Por que não avançamos também na esfera 
local se ela é tão importante? 

DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL CLIMÁTICO 
E OS CONTEXTOS URBANOS 

Atualmente, quando a questão climática é abordada 
no contexto urbano, parte-se da premissa de que 
é uma frente a ser encarada com urgência, ou seja, 
seu ponto de partida não está na ausência de proble-
mas e desafios, mas na forma como sua população, 
gestão pública, setor empresarial e organizações da 
sociedade civil lidam ou vão lidar com eles.

O desenvolvimento territorial pode ser enten-
dido, dentre tantas formas, como o processo através 
do qual a geografia dos territórios habitados pela 
sociedade é progressivamente transformada. Ou 
seja, envolve componentes físicos, estruturais e tam-
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bém a distribuição da população no território, sua 
história e suas atividades, trazendo uma dimensão 
qualitativa da produção e reprodução das cidades e 
as relações que se estabelecem nelas. É uma busca 
pelo desenvolvimento integrado em todas as áreas da 
vida — e não apenas na econômica.

Desenvolver o território tornou-se, entretanto, 
uma prioridade generalizada de forma a criar 
emprego, disponibilizar serviços e reduzir níveis de 
violência, desigualdades e os desequilíbrios territo-
riais e ambientais. Com a crise climática batendo à 
nossa porta, fica cada vez mais evidente a necessi-
dade de promover um desenvolvimento territorial a 
partir das questões climáticas, aumentando o grau 
de resiliência das pessoas e a adaptação das ativida-
des econômicas para atividades de baixo carbono.

Será preciso 
criar estratégias 
para dar 
capilaridade 
aos temas de 
mudanças 
do clima. 
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Nesse cenário incerto, é comum que o foco de 
responsabilidade para as soluções estejam centra-
das no poder público, porém, empresas podem ser 
vistas como indutoras de uma agenda integrada de 
desenvolvimento: 

• promovendo a territorialização dos 
investimentos e recursos privados; 

• apoiando na construção e na implementação 
de instrumentos de gestão territorial e 
mecanismos financeiros comunitários;

• produzindo ou dando suporte a diagnósticos e 
estudos de território;

• incentivando a transparência de dados e os 
espaços e processos de participação; 

• dando suporte técnico aos governos e às 
organizações locais.

A ERA DAS EMPRESAS DE APLICATIVOS 
 

Soluções tecnológicas fornecidas 

por aplicativos que usam o espaço 

público como plataforma e utilizam as 

informações da cidade para oferecer 

seus serviços � como os aplicativos 
de entrega de comida, compartilhamento 

de carro, patinete, bicicleta, entre 

outros � também podem e devem 
contribuir com planejamento territorial 

e com ações de adaptação/mitigação. 
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Mesmo quando têm seu capital  

gerido internacionalmente, essas 

empresas provocam impactos locais 

e, também por isso, são igualmente 

responsáveis em contribuir com o 

desenvolvimento de uma localidade.  

As informações geradas pelo território 

� on-line e off-line � são parte 
do que se entende como território.

Nos territórios onde estão instaladas as grandes e 
médias empresas, observamos cada vez mais o nasci-
mento de iniciativas em pequena escala, muitas delas 
informais, como alternativas com forte impacto na 
geração de trabalho e renda, muitas vezes construí-
das a partir de organizações sociais e das vocações 
territoriais. Dependendo do contexto, cadeias pro-
dutivas são estruturadas e fortalecem o dinamismo 
econômico de um território ou de uma região inteira. 

O esforço coletivo — que pode ser capitaneado 
pela iniciativa privada ou compartilhado com ela — 
é combater a insuficiência e inadequação da infraes-
trutura urbana e a baixa capacidade de resposta 
e recuperação de suas estruturas, físicas, sociais, 
emocionais e econômicas. A certeza dos impactos 
climáticos em nossas dinâmicas sociais e econômi-
cas obrigará os gestores — públicos e privados — a 
se anteciparem cada vez mais aos eventos extremos.

A questão climática é eminente e urgente. O 
desenvolvimento territorial climático precisa esta-
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belecer suas bases e estratégias, buscando oportuni-
dades de atuação e contribuindo para fortalecer os 
territórios (e as pessoas) diante dos efeitos em curso 
já sentidos e em escala acelerada. 

ALGUMAS AÇÕES PARA A CONSTRUÇÃO DE 
UMA GOVERNANÇA TERRITORIAL CLIMÁTICA  

• Articulação intersetorial e fortalecimento  
de capacidades.

• Desenvolvimento e investimento. 
• Valoração do capital natural.
• Apoio a iniciativas locais.
• Construção de mecanismos financeiros. 
• Elaboração de estudos. 
• Serviços públicos eficientes. 
• Transparência e participação social na tomada 

de decisão sobre políticas públicas. 
• Pesquisa e Inovação.
• Comunicação ampla, entendível e direta. 
• Combate às desigualdades. 

A seguir, estão algumas etapas que precisam ser dese-
nhadas, articuladas e implementadas para que a 
governança climática com foco no desenvolvimento 
dos territórios seja constituída:
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• realização de estudos do território 
voltados às emissões locais e ao clima: 
são diagnósticos participativos, estudos 
integrados, mapeamentos sociais e 
georreferenciados (como o exemplo do Atlas 
do Município de São Paulo, com o mapeamento 
dos microclimas da cidade) para que se 
possa entender a fundo um território; 

• fortalecimento das capacidades locais com 
foco em desenvolvimento, governança e 
resiliência: se referem aos processos de 
fortalecimento institucionais locais, que 
formam a base estrutural e representativa da 
dinâmica local; 

• fortalecimento de espaços de diálogo, 
comunicação/coesão social, coconstrução 
e participação cidadã: são os espaços 
participativos instituídos localmente (conselhos 
municipais, fóruns de articulação intersetorial 
etc.) para diálogo e construções coletivas, 
tendo um fundamental papel no fortalecimento 
da representatividade local com as demais 
escalas (municipal e regional, por exemplo); 

• articulação intersetorial: se refere ao 
entendimento de que diversos atores compõem 
um território (poder público, empresas, 
organizações, instituições de ensino e pessoas) 
e cada um deles desempenha um papel e tem 
responsabilidades que interferem na vida 
coletiva local; 
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• elaboração de planos emergenciais territoriais 
de clima: são planos integrados elaborados 
coletivamente por um território ou uma 
comunidade para o enfrentamento de uma 
emergência; 

• construção de uma Agenda de Desenvolvimento 
Territorial Climático e Integrado: se refere a 
um plano estratégico de médio e longo prazos, 
construído coletivamente para que se definam 
os caminhos para o desenvolvimento de baixo 
carbono, centrado nas pessoas, com objetivo de 
amplificar os anseios e vocações do território, e 
que seja estruturante; 

• integração com planos municipais ou regionais: 
parte do entendimento que o território é uma 
escala territorial fundamental para as ações 
de enfrentamento às mudanças climáticas, 
mas não está descolado das demais escalas. É 
preciso ter uma integração transescalar, que 
interaja e que possa se fortalecer; 

• instituição de parcerias e financiamentos: 
parte fundamental no processo de implantação 
da governança climática, as parcerias e 
financiamentos contribuem para colocar 
em prática e concretizar o que foi pensado 
coletivamente.

Muito ainda precisa ser construído, estruturado, 
desenvolvido nessa perspectiva local sobre as 
mudanças climáticas. Porém, há um histórico e um 
arcabouço de tecnologias sociais já consolidados, 
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com muitos aprendizados. A questão climática pode 
ser, relativamente, um assunto novo para a maioria 
das pessoas e organizações, porém, como foi abor-
dado anteriormente, trata-se de uma questão mul-
tidimensional e que requer um arranjo social para o 
enfrentamento relativo aos desafios que traz. Muitas 
soluções já desenhadas e estruturadas podem, sim, 
serem adaptadas para essa demanda. 
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PÍLULAS DA HUMANA SOBRE A 
PERSPECTIVA DE DESENVOLVIMENTO 
TERRITORIAL CLIMÁTICO
 

As desigualdades contribuem para a aceleração dos 
efeitos climáticos nas cidades, além de dificultarem 
o seu enfrentamento. 

A justiça climática deve ser entendida como 
conceito central para a elaboração dos planos de 
emergência/ação climática. 

Os planos de emergência territoriais são 
fundamentais e urgentes. Devem ser construídos 
de forma participativa e refletir as demandas 
sociais daquele contexto específico. Também 
devem ter uma abordagem integrada (defesa 
civil, economia local, educação, saúde coletiva, 
segurança alimentar, mecanismos de combate à 
violência doméstica) e que dialoguem com os planos 
municipais e regionais.  

Os planos de emergência territoriais podem 
ser financiados (elaboração e implementação) 
por atores públicos e/ou privados. Além disso, 
as comunidades podem construir mecanismos 
financeiros (como fundos comunitários) para 
facilitar o financiamento das ações de emergência, 
vinculados ao plano elaborado. 
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As agendas de desenvolvimento territorial ou 
municipal devem ser elaboradas e implementadas 
com foco em soluções estratégicas para a 
economia local, de baixo carbono e criativa. 

As áreas públicas economia e saúde serão (e já 
estão sendo) muito afetadas pelos efeitos das 
mudanças do clima, pois são elas que acumulam as 
assimetrias das demais dimensões da vida urbana. 
Elaborar planos estratégicos e estruturantes de 
médio e longo prazos com foco no Desenvolvimento 
Territorial Climático se torna fundamental. 

É preciso estimular e apoiar as oportunidades 
locais de emprego e renda, o trabalho 
digno, a estruturação de empresas locais, a 
economia criativa e as cadeias produtivas da 
sociobiodiversidade. 

O Investimento Social Privado deve ter como uma 
das prioridades o enfrentamento às mudanças 
climáticas, apoiando processos e projetos voltados 
ao Desenvolvimento Territorial Climático. 

As políticas culturais com foco na questão 
climática são importantes ferramentas de 
amplificação da mensagem climática e de 
aproximação das vocações identitárias dos 
territórios e comunidades. 
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As juventudes são os atores primordiais para o 
desenho de soluções referentes à emergência 
climática e comunicação para a ação. 

Há pouca aderência da questão climática nos 
projetos de desenvolvimento do país, dos Estados, 
das cidades e dos setores sociais. 

O maior emissor de gases de efeito estufa no 
Brasil é o desmatamento — não só na Amazônia, 
mas também em outros biomas, como cerrado e 
mata atlântica —, que coloca o país em destaque 
no ranking de emissores globais. Mas, numa 
crescente, os centros urbanos estão despontando 
como enormes fontes de emissões de gases de 
efeito estufa no mundo. No meio urbano, o principal 
causador de emissão e de poluição é o setor de 
transportes terrestres. 

A democratização da linguagem climática, 
amplificação e capilarização da comunicação 
sobre o tema é fundamental para a construção 
de uma coesão social com vistas ao combate às 
mudanças climáticas.
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CONSIDERAÇÕES
FINAIS: 
UMA URGÊNCIA
LOCAL 
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Esta pesquisa foi elaborada durante os meses de 
fevereiro e maio de 2020. Foi um mergulho de inves-
tigação, leituras e conversas sobre de que forma 
o desenvolvimento territorial urbano impacta na 
agenda climática e também como as cidades brasi-
leiras precisam se preparar para enfrentar a crise 
ambiental. Percorreu-se também o caminho para 
se compreender se o desenvolvimento dos territó-
rios considera aspectos importantes às questões cli-
máticas, desde a mitigação de gases poluidores até 
a adaptação das comunidades para aumentar suas 
chances de sobrevida com qualidade. Como ferra-
menta metodológica, foi realizada uma análise da 
legislação em vigor no Brasil no que diz respeito às 
mudanças climáticas e às políticas urbanas. Sabe-
mos que o resultado desta publicação nos apresenta 
um panorama geral sobre o tema e que há muito 
ainda o que se explorar, descobrir e construir. 

Nesse sentido, é possível enxergar um papel extre-
mamente relevante — e ainda pouco explorado — em 
novas relações e estratégias do Investimento Social 
Privado (isp) e do investimento de impacto com foco 
em contribuir de fato com o desenvolvimento territo-
rial urbano e climático. 

Grandes, médias e pequenas empresas locais (e 
de aplicativos) têm responsabilidades sobre o terri-
tório que ocupam. Garantir a qualidade de vida das 
pessoas nesses territórios é garantir a continuidade 
e crescimento de seus negócios em longo prazo. Essa 
pode ser uma porta de entrada para o isp construir 
um futuro possível, com novas capacidades técnicas 
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e deixar algum legado social relevante em tempos de 
epidemias e emergências climáticas. Esta é a tarefa 
dos nossos tempos. 

Em meio ao desenvolvimento desta pesquisa, o 
mundo foi surpreendido por uma das maiores cri-
ses sanitárias da história. A Covid-19 isolou parte 
da população em suas casas e apresentou um prece-
dente inimaginável do quanto o modelo de desenvol-
vimento, com base na exploração infinita de recursos 
(humanos e naturais) e no consumo desenfreado, 
precisa ser revisto e reestruturado, com urgência. 

Ainda não há praticamente nenhuma evidên-
cia científica sobre as consequências desse vírus ou 
sobre o que vai acontecer a partir dessa pandemia e 
quando, mas uma coisa é certa: ele colocou o mundo 
não apenas em estado de quarentena, aguardando o 
pico da transmissão passar, mas em estado de refle-
xão sobre a nossa condição de “normalidade ante-
rior”. E esse cenário, em si, pode ser visto como uma 
janela inédita para restabelecermos novos pactos 
sociais e econômicos verdes e encontrar caminhos 
mais prósperos de desenvolvimento, onde a justiça 
social, a proteção ambiental e o crescimento econô-
mico sejam centrados nas pessoas, em seus territó-
rios e na integralidade da vida — humana, animal, 
vegetal e marinha. 

Cientistas já sinalizam que a crise sanitária, eco-
nômica, social e psíquica provocada pelo novo coro-
navírus é um alerta sobre os efeitos — que podem ser 
muito maiores — das mudanças climáticas. 
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Elaborar este estudo, em meio à maior pandemia 
que se tem notícia, demonstrou que não temos mui-
tas palavras para definir, com exatidão, a urgência do 
que estamos passando. Não é só a política e o sistema 
econômico, mas muitas palavras e expressões (além 
de alguns sistemas) estão obsoletas. 

Se observarmos atentamente, podemos facil-
mente concluir que há uma outra crise instaurada 
há décadas na sociedade: a crise de linguagem.

Não há terminologias evidentes para se definir os 
novos desafios que precisaremos enfrentar, descrever 
as ansiedades, colocar o nível de complexidade das 
novas condições que foram impostas pela pandemia. 

É uma situação inédita. A construção simbólica do 
que chamamos de “mundo”, onde atribuímos a nossa 
realidade, já não está funcionando mais. As pessoas 

O Investimento 
Social Privado (isp) 
e o investimento 
de impacto 
podem ter foco no 
desenvolvimento 
territorial e 
climático. 
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não estão compreendendo a dimensão dos desafios 
causados pela mudança do clima, e um dos motivos 
é a falta de linguagem que dê conta disso, inclusive 

— e principalmente — a tradução da linguagem cientí-
fica. Democratizar esse conhecimento é fundamental. 
Talvez esse seja um sinal de que também precisamos 
trazer mais crianças e jovens para este importante 
debate que, acima de tudo, é intergeracional. 

Palavras, expressões e conceitos como “aque-
cimento global”, “mudanças climáticas”, “com-
bustíveis fósseis”, “capital natural”, “efeito estufa”, 

“emissões de gases” podem ser alienantes, pois 
podem trazer uma sensação errônea e até “positivas” 
(quem não gosta de mudanças?) e não traduzem o 
que elas efetivamente refletem — que estamos diante 
do maior desafio da humanidade. 

Temos que entender que as soluções são, sim, do 
“local para o global” e que precisamos avançar nas 
estratégias integradas nos territórios, sempre com 
bases científicas, e dialogando com os acordos inter-

Ainda há um 
desequilíbrio 
entre as ações 
globais e as 
ações locais. 
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nacionais. O que vemos na recente história cons-
truída sobre o tema é que a narrativa não condiz 
muito com a realidade: ainda há um desequilíbrio 
entre as ações globais (que tiveram significativos 
avanços nos últimos 30 anos) e as ações locais (que 
demandam cada vez mais urgência e participação). 

Importante ressaltar que, apesar desse diagnós-
tico, o Brasil ainda é um dos países que mais possui 
legislações e mecanismos jurídicos robustos para 
embasar o plano de transição energética e proteção 
ambiental que precisa ser feito. Nosso país sempre 
esteve na vanguarda do debate climático interna-
cional e, por isso, vem sendo duramente cobrado 
por mais ambição em suas ações. Possuímos a maior 
floresta tropical do mundo, altas taxas de urbaniza-
ção, de adensamento urbano e muita criatividade — 
importante lembrar da presença atual e hereditária 
das populações indígenas, negras, ribeirinhas, tradi-
cionais, imigrantes e toda miscigenação originária 
que há no Brasil. 

Além do arcabouço legal existente, a área técni-
co-científica traz dados e evidências extremamente 
qualificados que deveriam nos ajudar a tomar deci-
sões mais rápidas, unindo num ciclo virtuoso cida-
de-campo-floresta. 

Em contrapartida, outro desafio interno é que a 
perspectiva das cidades brasileiras é de total subdi-
mensionamento no que diz respeito às metas esta-
belecidas pelo Acordo de Paris. Atualmente, todo 
debate público relacionado à agenda climática do 
país tem foco quase exclusivo na questão do agro-
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negócio e no desmatamento da Amazônia. Assim, 
governos, ciência, empresas e sociedade estão dei-
xando passar ao largo do momento uma importante 
lacuna dessa discussão: as emissões urbanas e o 
desenvolvimento dos territórios. 

Se é verdade que é no chão das cidades — e na 
vida cotidiana das pessoas — onde os impactos serão 
sentidos, também é verdade que é nele — e com elas 

— que é preciso elaborar estratégias urgentes de 
desenvolvimento econômico, social e cultural que 
incluam processos de adaptação e resiliência a epi-
demias e desastres climáticos que estão por vir. 

O mosaico de conceitos já está colocado e em dis-
puta: cidades inteligentes, conectadas, sustentáveis, 
resilientes, participativas, democráticas, criativas, 

Ao fortalecer 
a democracia 
e combater as 
desigualdades, 
encontraremos 
as melhores e 
mais adequadas 
soluções para a 
crise climática. 
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saudáveis etc. Respondendo a diversas interpreta-
ções e customizações — inclusive mercadológicas —, 
mas que em geral corroboram com a relevância de 
processos participativos. Ou seja, é nos diferentes 
arranjos de governança local — entendidos como 
os acordos formais e informais para a construção 
de políticas e ações — que se constrói confiança e a 
qualidade dos resultados, de forma a garantir inclu-
são social, perenidade e efetividade. Fortalecendo 
a democracia e combatendo as desigualdades é que 
encontraremos as melhores e mais adequadas solu-
ções para a crise climática.

O foco precisa ser em desenvolvimento territo-
rial com coesão social, combate às desigualdades, 
diversidade, construção de capacidades e de circui-
tos de confiança.

Não há outro caminho. As perguntas, respostas 
e soluções mais criativas serão fruto da inteligência 
coletiva, gerada localmente, a partir da vida cotidiana 
de todas e todos. Não há fórmulas prontas que deem 
conta de tudo isso, mas já existem alguns caminhos 
para seguirmos de forma mais assertiva e inclusiva.

Temos uma urgência: mudar as bases do desen-
volvimento do presente. Pois o futuro se faz de uma 
junção de hojes e, para esse futuro, ninguém pode 
ficar para trás. 
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