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WORKSHOP REPORT 

9h00 - 12h00 - Workshop “As Mudanças Climáticas e as Cidades Brasileiras” - Parceira 

PBMC e CETESB 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumo 

 
No último dia 22 de junho, em São Paulo, o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, em 

parceria com a KPMG, realizou o workshop “As mudanças climáticas e as cidades brasileiras - 

Riscos e medidas de respostas”. O evento contou com a apresentação dos especialistas Dra. Suzana 

Kahn, Presidente do Comitê Científico do PBMC e professora da COPPE/UFRJ, Dr.  José Marengo 

(Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais - Cemaden), Dr. Fábio Scarano 

(Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável - FBDS), Dr. Komal Raj Aryal (Universidade 

de Northumbria, UK), e o Dr .  Ricardo Zibas (KPMG Brasil e América Latina - Sustentabilidade e 

Mudanças Climáticas) e, foi mediado por Dra. Andrea Santos, Secretária Executiva do Painel 

Brasileiro de Mudanças Climáticas.  

As discussões se centraram na importância do desenvolvimento de medidas de adaptação às 

mudanças climáticas para as cidades, uma vez que as alterações físicas deverão exercer pressão sobre 

áreas urbanas com o aumento na frequência e intensidade de eventos extremos como secas, chuvas 

com inundações, ciclones extratropicais, ondas de calor e etc., além dos impactos causados pelos 

desastres ambientais.   

 

Contextualização para as discussões: 

 

• Nas cidades habitam metade da população mundial ( em 2050 um aumento de 70%) e produzem 

cerca de 75% do PIB e das emissões globais de gases de efeito estufa.  

 

• Em 2050, entre 65% e 75% da população mundial está projetada para estarem vivendo em 

cidades, com mais de 40 milhões de pessoas se deslocando para as cidades a cada ano. Isso 

representa  cerca de 3,5 bilhão de pessoas atualmente, chegando a 6,5 bilhões em 2050. 
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Resumo das discussões e mensagens chave 
 

 
# 

 
Resumo 

 
Palustrine/ 

Instituição 

 

1 

Conhecimento de vulnerabilidades das cidades brasileiras, a combinação das 
mudanças climáticas, urbanização desordenada e desastres naturais. 

 Aumento na frequência e intensidade de eventos extremos. 

O processo de urbanização desordenado associado a outros fatores como o 
crescimento populacional desbalanceado, tem afetado a qualidade de vida 
nas cidades. 

A importância de pensar nos impactos, sejam econômicos, ambientais, sociais, 

de infraestrutura e ecológicos, mas principalmente na perda de vidas. Impactos 

sociais: pessoas afetadas, vidas perdidas. Impactos econômicos: horas de 

trabalhos perdidas, perdas de infraestrutura. Desastre é quando afeta pessoas. 

Uma seca em um lugar vazio não é um desastre. 

O regime de chuvas tem afetado bastante às cidades, mas até do que a 

variação das temperaturas, 55.3% dos desastres naturais no Brasil estão 

associados à inundação. 

A vulnerabilidade das populações está aumentando com a expansão da 

mancha urbana. A exposição aumentou como consequência do crescimento 

da população que ocupa áreas de risco. 

O cenário não é muito otimista, a mudança do clima está se 

intensificando com os eventos extremos, recordes de precipitação, 

ondas de frio e calor, e  maior ocorrência de desastres. Com o aumento 

da densidade populacional, muitos são os desafios para tornar as 

cidades adaptadas. Como se adaptar em cidades onde o planejamento 

urbano não foi feito de forma adequada? Teremos mais pessoas vivendo 

em cidades, vivenciando os efeitos da mudança do clima no seu dia a dia. 

Qual o caminho para tornar as cidades mais preparadas, mais 

resilientes? Isso deve passar por uma governança adequada, 

planejamento com obras de infraestrutura, monitoramento, etc. Plano de 

Ação/ as ações ainda são tímidas. Decisões sobre desenvolvimento 

urbano em megacidades precisam considerar conhecimento científico e 

tecnológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

José 

Marengo 

(Cemaden) 
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 Conhecer vulnerabilidades, replanejar as cidades considerando a mudança 

do clima, política pública, medidas de respostas adequadas para cada 

vulnerabilidade. 

Apresentou o estudo sobre a vulnerabilidade costeira da cidade de Santos 

com a elevação do nível do mar. Foram feitas projeções de inundações 

relacionadas a ressacas e estimados seus possíveis danos econômicos. 

Criaram uma comissão para enfrentar o avanço do mar e criaram um plano 

municipal de adaptação da mudanças de clima. 

O caso da seca no sudeste do Brasil, especialmente no ano de 2014, foi o 5º 

maior desastre natural da história. 5 bilhões de USD de perdas econômica 

sem perda de vidas. O verão de 2014 e 2015 tiveram temperadturas recordes 

e deficit de precipitação. A menor chuva (- 180) em quase 50 anos com a 

maior temperatura (+ 2.5) na Cantareira em 2014. Foi pior que em 2001 

porque a população aumentou. 

Apresentou o gráfico sobre Zonas costeiras e o grau de confiança na 

associação à mudança climática IPCC AR5 (2014). As maiores cidades estão 

na faixa litorânea mostrando altos níveis de vulnerabilidade em São Paulo, 

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Recife, João Pessoa, Fortaleza e Manaus. 

Apresentou Mapas de vulnerabilidades a movimentos de massa, a enxurradas 

, enchentes e alagamentos, e  secas. 

José Marengo 
(Cemaden) 

Continuação 
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A era da adaptação. IPCC 2014 – Mesmo que as emissões de GEE reduzam 

drasticamente, os efeitos do aquecimento serão sentidos até 2100. Hoje já é 

necessário pensar em Adaptação, conhecer as vulnerabilidades. Os locais 

mais vulneraveis são os que perderam os seus sistemas de suporte a vidas 

naturais (lost life supporting system) e os mais pobres (IPCC, 2014). 

O desenvolvimento sustentável é o principal caminho para adaptação. 

Existem limites à adaptação (especialmente em metrópoles). O que fazer no 

caso de colapso? Exige um esforço gigante em mitigação e em adaptação. A 

adaptação baseada em ecossistemas tem menos custos e leva em conta a 

conservação e a recuperação de sistemas naturais. 

O conceito é o conjunto de práticas multisetoriais que partem do princípio que 

os serviços ecossistêmicos reduzem vulnerabilidade, como uma estratégia de 

adaptação mais ampla que ajuda as pessoas a se adaptarem. Restauração e 

conservação ecológica, áreas protegidas, manejo comunitário, incentivos a 

geração de renda como, por exemplo, pagamentos por serviços ambientais. 

A adaptação baseada em ecossitemas urbana poderia ser uma diretriz de um 

plano de adaptação?  Qual seria o caminho para incorporar essa questão nas 

cidades? Existem alguns estudos, mas existe algum “case” de uma cidade 

que se adaptou com base nos ecossistemas? 

Exemplos: Como um pântano cria proteção às inundações? 

O caso do Rio de Janeiro – RMRJ 70% das pessoas vivem na região, 70% 

do PIB é gerado. Apresentou pontos fortes, fracos, oportunidades e 

recomendações.  

Pontos fortes: 4% do PIB é turismo; C&T e governança (PSA na bacia do 

Guandú). Reduzir pobreza com reflorestamento é um exemplo. O 

reflorestamento do morro da babilônia e chapéu mangueira. O programa de 

recuperação de encostas da Prefeitura do RJ (existe há 30 anos). 

A adaptação muitas vezes não é contabilizada como tal. Há um problema de 

métricas e ciência a ser desenvolvida nesse tema. Há dificuldade em fazer as 

relações de causa e feito. Há muitos poucos estudos no Brasil. 

Pontos fracos:  

A falta de um planejamento integrado é um problema grave; 

Poluição dos corpos hídricos (baía de guarnabara) 

Riscos:  

 a falta de conectividade, persistência de pobreza, recessão, desastres 

naturais mais frequentes. 

 
Fábio 

Scarano 

(FBDS/ 

UFRJ) 
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Oportunidades: 

O novo código florestal prever que passivos ambientais devem ser 

reflorestados em propriedades privadas. Como estimular? 

Restauração ecológica/ 570 mil Ha de passivo legal – precisam de 

restauração para cumprir o código florestal. 

Programa de hortas comunitárias da prefeitura do Rio de Janeiro é um outro 

exemplo. Falta a conectividade entre os municípios como estratégia para 

adaptação baseada ou não em ecossistemas. 

Recomendações: planejamento integrado, políticas de mitigação com o 

sequestro de carbono e contabilizar como medidas de mitigação; arborização 

urbana para ajudar a minizar as ilhas de calor; Ecoturismo; incorporar o meio 

ambiente ao desenho da cidade; águas limpas; compras sutentáveis. 

Necessidade da integração da poltica de biodiversidade com a politica 

ambiental. 

Caso do RJ: O diálogo entre os municípos e a integração dos planos são 

fundamentais. 

 

 

 

 

 

 

 
Fábio 

Scarano 

(FBDS/ 

UFRJ) 

Continuação 
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Pressões decorrentes do crescimento urbano: demanda por água, energia, 

habitação, pressões na infraestrutura e planejamento urbano pela 

mobilidade urbana e necessidade de adaptação frente à maior frequência 

de eventos climáticos extremos. 

Necessidade de cidades inteligentes, conectadas, sustentáveis, resilientes... 

Inteligência como forma de enfrentar as mudanças climáticas...   

Fundo verde da UFRJ – ideia de tratar o campus como o microcosmos de 

uma cidade. Um laboratório vivo que deve implementar projetos sustentáveis 

de eficiência energética, mobilidade e gestão de água. 

As tecnologias serão suficientes para a mitigação/ adaptação? Serão 

aliadas para a mitigação no caso de evitar os deslocamentos,  

As medidas de infraestrutura serão suficientes para a adaptação à mudança 

do clima? Os eventos climáticos serão mais intensos e frequentes? Ex.: O 

caso do Furacão Sandy em Nova Iorque. 

Conhecendo as vulnerabilidades das cidades é possível torná-las 

resilientes? São muitos os desafios? 

Economia e Mobilidade compartilhada – zipcar, car 2 go, relay rides, uber, 

bla bla car. Compartilhamento de bicicletas, couchsurfing, airbnb. 

A economia compartilhada minimiza a escassez que vivenciamos, regulação 

é necessária; as redes inteligentes no apoio à mitigação; 

Cita o crescimento da oferta dos aplicativos (App) que facilitam ou evitam a 

mobilidade como aliados (waze, easy taxi, moovit, netflix, whatsapp, cisco, 

Skype, etc). 

Novo modelo de infraestrutura “Energia distribuída” – não tem os custos e 

perdas da transmissão e distribuição. 

Adaptação em infraestrutura urbana: permeabilidade, sistema de 

armazenamento de água, infraestrutura resistente, novos materiais 

construtivos, smart grids, aumento do albedo (reflexão da luz solar que 

incide sobre a Terra). A engenharia tem muito a contribuir em toda a cadeia 

de produção. 

 

 
  
 

Profa. Suzana 
Kahn 
(Presidente do 
Comitê Cientifico 
do Painel 
Brasileiro das 
Mudanças 
Climáticas/ 
UFRJ) 
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Apresentou 3 recentes crises urbanas: uma no oeste da África com a 

epidemia de ebola (2013/2014); o terremoto ocorrido no Nepal 2015; e a 

epidemia de Zica Vírus no Pacífico Sul e América Latina (especialmente no 

Brasil); 

As vulnerabilidades existentes acentuam ainda mais os impactos do 

desastre. Ex: low level of education X poorest areas + closely related to 

disaster impacts. Quanto mais pobre essas áreas: vulnerabilidades sociais, 

econômicas, ambientais, políticas (falta de uma estrutura de governança 

adequada), maior será a dificuldade de tornar essas cidades resilientes, 

adaptadas à mudança do clima e preparada para superar os choques como 

desastres. 

O efeito cascata após o terremoto no Nepal; quando um desastre ambiental 

ocorre há um efeito cascata de outros acontecimentos e gera impactos 

sociais e ambientais. Estes eventos aumentam a vulnerabilidade para crises 

futuras.  

O terremoto de Nepal, por exemplo, levou a deslizamentos, depreciação de 

recursos naturais, danos na infraestrutura de distribuição de água, etc. 

Durante as primeiras 24/48h se desenvolveram medidas de resposta, porém 

10 mil pessoas morreram.  

Devido a esse efeito cascada as cidades precisam estar bem preparadas e 

não pensar nos impactos diretos do desastre, mas em todos os impactos 

indiretos. 

 Are our cities adequately capable to respond future known and unknown 

crisis? Most of our Cities are not. 

Need of a local risk neutral planning for sustainability: how can we start? 

É necessário criar uma capacidade local para responder aos desastres 

climaticos. 

É importante a governanca para o desenho dos planos de ação para 

mitigação do risco. 

 
Dr. Komal Raj 
Aryal  
(Northumbria, 
UK) 
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Apresentou um estudo feito pela KPMG sobre como as cidades de médio 

porte se reinventam no caminho da sustentabilidade. Ou seja, as 

potencialidades devem ser exploradas para torná-las mais vivas e 

inovadoras. 

Outro ponto é a importância de se construir a visão de longo prazo, e não 

políticas e planos para apenas 4 anos de governo. 

Traçar prioridades, fomentar as diferentes oportunidades, atrair 

empreendedorismo, planos exequíveis, monitorar o progresso.  

Com base no estudo, você acha que no caso do Brasil, as cidades estão 

sendo exploradas no sentido das suas potencialidades?  

É possível aproveitar os eventos esportivos e recursos aportados para a 

melhorar a infraestrutura das cidades no curto prazo? Atuar em adaptação? 

– Link com adaptação e resiliência. 

Será que o legado será real? Os objetivos cumpridos e o uso dos indicadores 

de fato vão monitorar o progresso? 

 
Ricardo Zibas 
(KPMG Brasil e 
América Latina - 
Sustentabilidade 
e Mudanças 
Climáticas) 
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Organização: 

Apoio: 

www.pbmc.coppe.ufrj.br 
 

Secretaria Executiva PBMC 
Prédio COPPE - Vallourec, Parque Tecnológico 

Rua Paulo Emídio Barbosa, 485 1º andar 
Quadra 8, lote C. Ilha do Fundão 

Rio de Janeiro, RJ. CEP: 21941-615 

http://www.pbmc.coppe.ufrj.br/

