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Resumo executivo 

As mudanças climáticas estão impactando a Amazônia duplamente, 
seja modificando o equilíbrio ecossistêmico e seu ciclo hidrológico, seja 
impondo às cidades e suas populações novas condições de vida. 
Ainda que a região contribua com o aquecimento global por conta do 
desmatamento, queimadas e mudança de uso do solo, a Amazônia 
desempenha papel fundamental no esforço mundial de controle do 
aquecimento global e das consequentes mudanças climáticas. 

Sob condições adversas, as cidades amazônicas – pequenas, médias 
e grandes cidades – estão na linha-de-frente do esforço de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas. Se por um lado, situam-se em 
um dos ecossistemas mais vulneráveis às mudanças climáticas, as 
cidades amazônicas também apresentam alta vulnerabilidade social 
e em relação aos riscos de eventos extremos cada vez mais frequentes 
a que estão suscetíveis. 

As cidades amazônicas se colocam, pois, como possíveis 
protagonistas no planejamento e na implementação de medidas de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas impondo-se às 
mesmas diversos desafios político-administrativos e econômico-
financeiros bem como um amplo leque de oportunidades de 
desenvolvimento. 

Levando-se em consideração que ações globais são promissoras, mas 
insuficientes, é necessário investir em esforços de adaptação de base 
local sob pena de perdas econômicas e vidas humanas. Ao contrário, 
tais investimentos financeiros e organizacionais trazem a perspectiva 
de ganhos sociais e ambientais além da redução dos riscos 
associados às mudanças climáticas. 

Este estudo aponta para a necessidade de fortalecimento e 
protagonismo de organizações da sociedade civil de base comunitária 
como fundamentais para o desenvolvimento de ações de adaptação 
às mudanças climáticas articuladas às políticas públicas de 
desenvolvimento urbano e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável numa perspectiva de governança multinível. 

Pesquisa realizada junto a organizações da sociedade civil localizadas 
no território amazônico como subsídio a esse estudo mostrou que as 
mesmas estão cientes dos perigos iminentes trazidos pelas mudanças 
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climáticas, da importância de ações de adaptação, das 
responsabilidades e necessidade de articulação interinstitucional e 
governança multinível em relação a tais ações bem como já vêm 
despendendo esforços e desenvolvendo projetos de mitigação e 
adaptação. 

Com base nessa pesquisa, nas condições e intenções das 
organizações da sociedade civil contatadas, esse estudo busca 
apresentar possibilidades de ações de adaptação às mudanças 
climáticas, traçar um panorama das capacidades administrativas, 
políticas públicas, instrumentos e processos de planejamento e gestão 
de cidades amazônicas, frisar o papel da sociedade civil organizada e 
da governança multinível, delinear desafios e oportunidades das 
cidades amazônicas frente às mudanças climáticas e apresentar um 
roteiro para planejamento, gestão e governança de políticas públicas 
para adaptação às mudanças climáticas. 

Relativamente à adaptação às mudanças climáticas, são pontuadas 
ações de resiliência sistêmicas, ações contra ameaças específicas e 
ações de adaptação em sistemas-chave. As primeiras tratam de 
aumento da conscientização, incorporação e gestão de riscos, 
otimização de respostas e viabilização de programas de 
financiamento. O segundo bloco de ações foca nos tipos de adaptação 
relativos ao calor excessivo, inundações e tempestades, secas e 
incêndios. E o terceiro bloco trata de adaptação em sistemas de 
segurança alimentar, meio-ambiente natural, água, cidades e 
infraestrutura. 

Em seguida, procuramos apresentar uma leitura sobre as capacidades 
administrativas e políticas públicas de nacional, subnacional, regional 
e local tendo em consideração que uma política de nível nacional 
somadas a algumas iniciativas de nível subnacional e local concorrem 
com uma grande quantidade de municípios com prefeituras sem 
estrutura administrativa e financeira e carentes de organização 
comunitária. 

Essa dupla carência impõe a urgência do fortalecimento da sociedade 
civil em nível comunitário como uma estratégia para a adaptação da 
população e das localidades às mudanças climáticas e para o 
desenvolvimento urbano e regional sustentáveis através da 
proposição e acompanhamento de políticas públicas. Paralelamente, 
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um processo de governança multinível que dê sustentação à 
articulação intersetorial nas diversas escalas também é fundamental. 

Diante desse panorama, o estudo conjetura sobre desafios e 
oportunidades que se colocam às cidades amazônicas frente às 
mudanças climáticas e ao desenvolvimento sustentável. Muitos dos 
desafios das cidades amazônicas são compartilhados com a grande 
maioria das cidades e municípios brasileiros e são relativos à 
incapacidade do Estado de prover serviços públicos básicos, à 
incapacidade do sistema econômico de criar negócios, postos de 
trabalho e de melhor distribuir a renda nacional e às emergentes crises 
socioambientais, de saúde e segurança públicas etc. Outros desafios, 
como os de comunicação e transportes, são peculiares à região e se 
colocam como importantes entraves ao desenvolvimento. 

Em contraposição, diversas são as oportunidades que se apresentam 
às cidades amazônicas por conta da necessidade de adaptação às 
mudanças climáticas e das dificuldades de desenvolvimento. Tais 
oportunidades referem-se às novas economias e ao desenvolvimento 
econômico, às tecnologias de informação e comunicação e à temática 
das cidades inteligentes, à engenharia e infraestrutura urbanas, ao 
planejamento e gestão públicos e aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável. 

O documento se encerra com a proposição de um roteiro para 
estabelecimento de um plano local para a adaptação às mudanças 
climáticas com vistas ao fortalecimento da participação da sociedade 
civil organizada na construção de políticas públicas e nas atividades 
de planejamento e gestão públicas. Com base em metodologias já 
propostas por outras instituições, organizamos o roteiro em cinco 
passos, a saber:  1) formação de comitê/grupo gestor e capacitação 
das partes interessadas; 2) identificação e avaliação de riscos e 
vulnerabilidades, ações e medidas de adaptação; 3) definição de 
plano de adaptação às mudanças climáticas com priorização de 
ações, responsabilidades e governança, indicadores de 
monitoramento e controle e instrumentos de financiamento; 4) 
proposição de políticas públicas locais de adaptação às mudanças 
climáticas; e 5) transversalização do plano de adaptação às 
mudanças climáticas com articulação junto a demais políticas, planos 
e projetos setoriais. 
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1. 

Introdução 

Cidades na Amazônia enfrentam a cada ano maiores riscos de cheias 
e outros desastres ambientais. De modo geral, as mesmas apresentam 
padrões uniformes de desenvolvimento econômico e vulnerabilidade 
social1 – como demonstram os índices de desenvolvimento humano 
municipal (IDHM) da região – e de déficits de infraestrutura de 
saneamento, habitação, transporte, comunicação etc bem como de 
estruturas e práticas de planejamento e gestão urbanos. 

Sob essa realidade, é premente o fortalecimento das capacidades de 
governança urbana em relação às mudanças climáticas. A articulação 
entre governos municipais, organizações da sociedade civil e outras 
partes interessadas são essenciais na concepção e implementação de 
políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas e de 
desenvolvimento sustentável. Nesse sentido, a capacitação dos 
governos locais e o empoderamento das populações para tal 
problemática são fundamentais para acelerar as respostas das 
políticas públicas, para promover a mobilização de recursos e de 
outros atores sociais e, em última instância, possibilitar melhor 
qualidade de vida e segurança à população amazônica. 

O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), como 
instituição vinculada às Nações Unidas, foi fundado em 1988 com a 
responsabilidade de sistematizar o avanço do conhecimento sobre as 
mudanças climáticas induzidas pelo homem. Desde então, produziu 
seis relatórios de avaliação, o último lançado em agosto de 2021, que 
se transformaram em termos de referência que vêm definindo diversos 
padrões de procedimento para respostas de mitigação e adaptação 
às mudanças climáticas. 

Desde a fundação do IPCC, já se vão mais de três décadas e, nesse 
período, as instituições foram transformando suas respostas. 

 
1 Recentemente publicada no jornal Folha de São Paulo, uma pesquisa baseada em 
dados do IBGE aponta que a região Norte é a região com maior porcentagem de 
brasileiros com severa restrição alimentar (18,1% da população) e com maiores 
índices de favelização do país. Fonte:     

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/total-de-favelas-dobra-no-brasil-
em-dez-anos-e-20-milhoes-estao-passando-fome.shtml.  

https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/total-de-favelas-dobra-no-brasil-em-dez-anos-e-20-milhoes-estao-passando-fome.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2021/10/total-de-favelas-dobra-no-brasil-em-dez-anos-e-20-milhoes-estao-passando-fome.shtml
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Relativamente a cidades vanguardistas na temática, tais esforços 
começaram focando a eficiência energética e a mitigação e foram se 
expandindo para ações de adaptação já que ficou claro que os 
impactos das mudanças climáticas são irreversíveis. 

Concomitantemente, tais cidades passaram de uma atuação estrita 
na área ambiental para uma integração à burocracia municipal sendo 
que, mais recentemente, algumas cidades vêm buscando envolver a 
sociedade civil e atores privados nos processos de planejamento e 
gestão (AYLETT, 2014). 

Considerando esse aumento de engajamento para o tema, Ryan (2015) 
aponta três condições críticas para explicar a possibilidade de 
implementação de uma política climática em nível local e urbano: i) as 
capacidades administrativas e de implementação dos governos 
municipais, ii) o modo como as políticas climáticas se vinculam ou não 
às questões locais e iii) o papel dos atores e fatores políticos locais. 

Ainda que a Amazônia seja, ativa e passivamente, um dos elementos 
potenciais de inflexão no processo de mudanças climáticas2 
(COSTELLO, 2009), seus atores locais ainda se organizam de modo 
incipiente para a tomada de decisões e de implementação de ações 
de adaptação como demonstrou o questionário realizado no âmbito 
desse estudo e como demonstra a escassa bibliografia disponível 
sobre o tema. 

No Brasil, a Amazônia pode ser entendida como um bioma ou como 
uma região administrativa. Como bioma, é caracterizado pela bacia 
hidrográfica dos Rios Solimões e Amazonas, pela floresta amazônica 
adjacente e a enorme biodiversidade que extrapola a fronteira 
nacional e abrange porções e populações de nove países da América 
do Sul3. No Brasil, abrange 48% do território nacional com 4,2 milhões de 
km2. 

 
2 As maiores ameaças de desequilíbrio ecossistêmico e de efeitos desproporcionais 
são o gelo do Mar Ártico e o manto de gelo da Groenlândia, o manto de gelo oeste da 
Antártica, a circulação termoalina do Atlântico, oscilação sul do El Niño, a monção de 
verão indiana, a floresta amazônica e a floresta boreal. 
3 A Amazônia, nesses termos, é também nomeada Pan-Amazônia e tem área 
estimada em 7,8 milhões de km² assim dividida: Brasil (64%), Peru (10%), Bolívia (6%), 
Colômbia (6%), Venezuela (6%) e Equador, Guiana, Guiana Francesa e Suriname em 
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Já a Amazônia Legal é uma área de atuação da Superintendência de 
Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM)4 e abrange os estados do 
Acre, Amazonas, Amapá, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, 
Tocantins e parte do Maranhão. Com 772 municípios, a Amazônia Legal 
congrega 28 milhões de habitantes (IBGE, 2020), representando 13% da 
população brasileira, mas se estendendo por uma área de 5 milhões 
de km2 (59% do território nacional)5. 

Além das instâncias subnacional e estaduais, as regiões 
metropolitanas, principalmente após a aprovação do Estatuto da 
Metrópole (Lei 13.089/2015), ao menos em tese, se transformaram em 
um importante instrumento de desenvolvimento regional, ainda que na 
prática muito pouco tenham evoluído. Atualmente, na área da 
Amazônia Legal existem treze regiões metropolitanas legalmente 
constituídas6. 

O Estatuto da Metrópole, promulgado pela Lei 13.089/15, pouco avançou 
em relação à gestão dos territórios metropolitanos no Brasil. Suas 
diretrizes gerais, tal como preconiza o texto da Lei, são: 

[...] o planejamento, a gestão e a execução das funções 
públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e em 
aglomerações urbanas instituídas pelos Estados, normas gerais 
sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros 
instrumentos de governança interfederativa, e critérios para o 
apoio da União a ações que envolvam governança 
interfederativa no campo do desenvolvimento urbano (Lei 
13.089/15, Art. 1º). 

 

conjunto (8%). Sua população está estimada em 38 milhões de habitantes (IMAZON, 
2021). 
4 Em consonância com a Lei Complementar nº 124/2007. 
5 Segundo compilação do IMAZON (2021) A Amazônia Legal tem 45% do território 
caracterizado por Áreas Protegidas, distribuindo-se entre Unidades de Conservação 
de Uso Sustentável (11%), Proteção Integral (8%), Terras Indígenas (23%), Áreas de 
Proteção Ambiental (3%) e Terras Quilombolas (0,2%). Complementam áreas com 
Cadastro Ambiental Rural (26%), assentamentos rurais (8%), áreas militares (1%) e 
outras áreas (20%). 
6 São as seguintes: Regiões Metropolitanas de Manaus, Belém, Santarém, Porto Velho, 
Boa Vista, Central, Sul de Roraima, Macapá, Palmas, Gurupi, Vale do Rio Cuiabá, São 
Luís e Sul Maranhense. 
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A Região Metropolitana de Manaus (RMM), tomada aqui como 
exemplo, foi criada em 2007 e expandida em 2009, contando 
atualmente com treze municípios, a saber: Manaus, Presidente 
Figueiredo, Novo Airão, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva, 
Itacoatiara, Careiro da Várzea, Autazes, Careiro Castanho, Itapiranga, 
Manaquiri e Silves. No entanto, quase quinze anos de sua constituição, 
a RMM ainda não teve o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado 
ou o Conselho da Região Metropolitana desenvolvidos e 
implementados. Essa realidade pode ser estendida à grande maioria 
das demais regiões metropolitanas inseridas na Amazônia Legal. 

Com a necessidade de adaptação às mudanças climáticas por parte 
de cidades e municípios, as regiões metropolitanas legalmente 
estabelecidas poderiam atuar como um importante instrumento de 
criação de políticas públicas de nível local e regional e aproveitar a 
oportunidade para se estruturarem como órgãos de planejamento e 
gestão abrindo espaço para organizações da sociedade civil em seus 
conselhos e demais espaços de governança. 

Como procuraremos apresentar nos capítulos seguintes, organizações 
da sociedade civil têm um papel fundamental a desempenhar na 
construção de processos de governança democrática seja em relação 
à adaptação às mudanças climáticas, seja em relação às demais 
políticas públicas de desenvolvimento urbano. 
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2. 

Mudanças climáticas e seus impactos em cidades na Amazônia 

De acordo com o IPCC7 (2021), as mudanças climáticas têm se dado de 
modo generalizado, mais rapidamente e com maior intensidade 
significando dizer que cada região do globo vem sendo cada vez mais 
impactada e, a menos que haja reduções de emissões de gases de 
efeito estufa (GEE) imediatas, rápidas e em grande escala, tais 
mudanças atingirão proporções irrefreáveis e incalculáveis. 

Em termos mais simples, ainda que não tenha se tornado senso 
comum, as mudanças climáticas são reais e seus impactos já estão 
consolidados cabendo-nos apenas dosar o grau de aquecimento 
futuro e nos precaver dos riscos consequentes. 

Exemplos de riscos são variados. O ciclo da água tem se intensificado 
com chuvas e inundações acentuadas associadas a secas em outras 
regiões. A elevação contínua do nível do mar ao longo do século XXI 
tem impactado diversas regiões costeiras. Aquecimento, acidificação 
e queda de oxigenação nos oceanos estão afetando a saúde de corais, 
plâncton e todas as cadeias ecológicas deles dependentes. Nas 
cidades, os impactos são de toda sorte de acordo com as condições 
geográficas e infraestrutura. Olhando para os últimos anos, podemos 
notar o aumento da magnitude de incêndios, inundações, secas e 
tempestades e o número de comunidades e vidas humanas afetadas. 

A Amazônia, ao mesmo tempo em que reserva uma porção 
significativa da biodiversidade planetária8, desempenha papel 
fundamental na regulação do macroclima global, seja pela captura de 

 
7 O Relatório de Avaliação AR-6, lançado em agosto de 2021, projeta que nas próximas 
décadas as mudanças climáticas se farão sentir em todas as regiões do planeta. 
Com o provável aumento de 1,5°C de aquecimento da temperatura global, 
registraremos aumento das ondas de calor, estações quentes mais longas e 
estações frias mais curtas. Com 2°C de aquecimento, os extremos de calor podem 
atingir de modo mais frequente os limites de tolerância crítica com impactos 
profundos no equilíbrio de ecossistemas, na biodiversidade, na agricultura, na 
economia e na sociedade em geral (IPCC, 2021). 
8 Segundo o WWF, a Amazônia responde por uma vasta porção da biodiversidade 
planetária com números que indicam aproximadamente 40.000 espécies de plantas, 
427 de mamíferos, 1.294 de pássaros, 378 de répteis, 427 de anfíbios, 3.000 de peixes 
e provavelmente mais de um milhão de espécies de insetos. 
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CO2, seja por seu ciclo hidrológico. Como território ocupado, a 
Amazônia vai muito além de seu bioma e se estrutura sobre uma rede 
de assentamentos urbanos, áreas de proteção ambiental e atividades 
econômicas as mais diversas como extrativismo, silvicultura, 
agricultura, pecuária, pesca, mineração, indústria etc participando 
como importante fornecedor de commodities e não-commodities no 
mercado mundial. 

Segundo Marengo e Souza Jr. (2018), o aumento de temperatura 
observado na Amazônia por várias fontes desde 1949 até 2017 variou 
entre 0,6 e 0,7ºC tendo-se concentrado nos últimos anos. Em termos de 
cenários futuros das mudanças climáticas para a Amazônia, com base 
em modelos complexos apresentados pelo IPCC em 2014, as 
estimativas apontam para um “aumento na temperatura média do ar 
projetado até o final do século XXI bem acima de 4ºC e redução nas 
chuvas de até 40% na Amazônia” (MARENGO E SOUZA JR., 2018: p. 3). 

É importante apontar o duplo papel da Amazônia em relação às 
mudanças climáticas. Se por um lado, desmatamento, queimadas e 
atividades agropecuárias contribuem para o aquecimento global, por 
outro lado, todo o bioma e território amazônico sofre com os impactos 
das mudanças climáticas. 

Tais impactos poderão ser mais bem dimensionados na medida em 
que buscamos compreender as dinâmicas populacionais e os 
processos de urbanização na Amazônia para, posteriormente, 
entender as capacidades locais para estruturação e implementação 
de projetos de adaptação às mudanças climáticas. 

A população da Amazônia Legal, que era de 8,2 milhões em 1972, 
atingiu 28,1 milhões de habitantes em 2020 representando, atualmente, 
13% da população brasileira distribuída em 59% do território. Com taxa 
de urbanização média acima de 70%9, no entanto, mais da metade da 
população da Amazônia Legal se concentra nas capitais dos estados, 

 
9 Segundo dados do IBGE (2012), a maioria dos estados da Amazônia Legal tem uma 
taxa de urbanização relativamente elevada, à exceção do Pará e do Maranhão 
fazendo com que a média caia substancialmente por serem os dois estados mais 
populosos.  A saber, Amapá (88,57%), Roraima (84,39%), Amazonas (83,79%), Mato 
Grosso (83,48%), Tocantins (77,45%), Rondônia (73,58%), Acre (73,27%), Pará (69,85%) 
e Maranhão (58,93%). 



12 
 

com o restante se distribuindo por cidades pequenas e de porte médio 
que começam a se estabelecer. 

É importante apontar o fato de que a hierarquia urbana estabelecida 
na Amazônia, com centros locais e regionais distinguíveis, similarmente 
às demais regiões do país, apresentam dinâmicas demográficas, 
socioeconômicas e espaciais singulares (Sathler, Monte-Mór e 
Carvalho, 2009). Segundo esses autores, as redes urbanas amazônicas 
apresentam-se mais frágeis devido às grandes distâncias entre as 
capitais dos estados e as demais cidades, à carência de infraestrutura 
de transporte e comunicação e à elevada proporção da população 
desprovida de recursos materiais e educacionais que se refletem em 
impedimentos para os fluxos de pessoas, informações, mercadorias e 
serviços. 

Sob essas condições adversas, as cidades amazônicas – pequenas, 
médias e grandes – se colocam na linha-de-frente do esforço de 
mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Se por um lado, 
situam-se em um dos ecossistemas mais vulneráveis às mudanças 
climáticas, as cidades amazônicas também se colocam em posição 
de alta vulnerabilidade pelos riscos de eventos extremos cada vez mais 
frequentes a que estão suscetíveis. 

De outra forma, as cidades amazônicas também se colocam como 
possíveis protagonistas no planejamento e na implementação de 
medidas de mitigação e adaptação às mudanças climáticas 
impondo-se às mesmas diversos desafios econômico-financeiros e 
político-administrativos bem como um amplo leque de oportunidades 
de desenvolvimento. 

Tendo em conta os níveis de emissões de GEE atuais, aquecimento 
global, mudanças climáticas e seus impactos já em vigor, é 
imprescindível às cidades amazônicas estabelecer programas de 
resiliência como forma de diminuir os riscos às suas populações.  
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3. 

Adaptação das cidades amazônicas às mudanças climáticas 

A adaptação das cidades amazônicas às mudanças climáticas é um 
imperativo já que a cada ano os eventos climáticos e as ações 
humanas têm se mostrado mais severos e impactantes como 
mostram os crescentes níveis de temperatura, cheias, inundações, 
secas, desmatamento e queimadas. 

Levando-se em consideração que ações globais são promissoras, mas 
insuficientes, é necessário investir em esforços de adaptação 
localmente sob pena de perdas econômicas e preciosas vidas 
humanas. Comprovadamente, tais investimentos financeiros e 
organizacionais trazem a perspectiva de ganhos sociais e ambientais 
além da redução dos riscos associados às mudanças climáticas. 

No entanto, como sustenta Ryan (2015), ainda que governos locais 
estejam cada vez mais adotando políticas e implementando 
programas e medidas relativas às mudanças climáticas, existe uma 
lacuna entre discurso e prática, realidade que reforça a relevância da 
ação local. 

No nível nacional, a Política Nacional de Mudança do Clima (PNMC, Lei 
nº 12.187/200610 e o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima 
(PNA, Decreto nº 6.263/2007 e Portaria nº 150/2016) foram desenvolvidos 
como instrumentos de planejamento, gestão e coordenação de 
esforços dos entes federativos e sociedade civil, mas são muito amplos 
e genéricos com pouca capacidade de implementação de ações no 
nível local. Atualmente, a Comissão de Infraestrutura do Senado 
Federal analisa um projeto de lei (PL 4.816/2019) que exige avaliação 
anual e atualização quinquenal de instrumentos de execução da 
Política Nacional sobre Mudança do Clima tais como Plano Nacional de 
Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima e os 
Planos de Ação para a Prevenção e Controle do Desmatamento da 
Amazônia, Cerrado e Caatinga (AGÊNCIA SENADO, 2021). 

No nível subnacional e municipal, os entes federativos e demais 
instituições, de modo geral, têm menor capacidade de compreensão, 
organização e ação para o enfrentamento das mudanças climáticas 

 
10 Regulamentada pelo Decreto nº 7.390, de 2010, posteriormente substituído pelo 
Decreto nº 9.578, de 2018. 
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ainda que estejam mais próximos de seus impactos. As capacidades 
administrativas e interinstitucionais serão tratadas na próxima sessão, 
mas é importante apontar que as ações de adaptação às mudanças 
climáticas a serem propostas à frente exigirão esforços da sociedade 
civil organizada, de indivíduos, do setor privado e principalmente das 
instituições públicas locais. 

Entende-se por adaptação às mudanças climáticas o “processo de 
ajuste ao clima atual ou esperado e seus efeitos. Em sistemas 
humanos, a adaptação visa moderar ou evitar danos ou explorar 
oportunidades benéficas. Em alguns sistemas naturais, a intervenção 
humana pode facilitar o ajuste ao clima esperado e seus efeitos” (IPCC, 
2014). 

Nesse sentido, definimos as possíveis ações de adaptação às 
mudanças climáticas em três blocos11: i) ações de resiliência 
sistêmicas; ii) ações contra ameaças específicas e iii) ações de 
adaptação em sistemas-chave. 

Ações de resiliência sistêmica são ações que aumentam a capacidade 
adaptativa de uma cidade, independentemente da exposição aos 
perigos que uma cidade pode ou venha a enfrentar. Incluem o 
aumento sistêmico da conscientização, responsabilização e 
prevenção e devem se materializar por meio de avaliações de risco 
(mapas de perigo, avaliações de impacto e análises espaciais, por 
exemplo), da incorporação de riscos associados às mudanças 
climáticas e ao planejamento urbano, de estruturação de sistemas e 
protocolos de alerta precoce de modo a otimizar as respostas e da 
instituição de programas de financiamento, provisão e alinhamento de 
seguros e fundos climáticos (BOLAND ET AL., 2021). 

Ações contra ameaças específicas buscam reduzir o impacto de uma 
certa ameaça ou aumenta sua capacidade de se recuperar de um 
dado evento – como ondas de calor excessivo, inundações, secas ou 
incêndios florestais. Ações desse tipo incluem arborização urbana, 
adequação para implantação de superfícies frias (paredes e telhados, 
principalmente), soluções de drenagem urbana baseadas na 

 
11 As propostas de ações de adaptação às mudanças climáticas aqui definidas são 
uma compilação de ações apresentadas em publicações da iniciativa C40 em 
parceria com a consultoria McKinsey e da Global Commission on Adaptation em 
parceria com o World Resources Institute. 
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natureza, redução de espaços pavimentados, jardins pluviais, canais 
biológicos, instituição de programas com restrições para construção 
de habitações em áreas de risco de inundações ou incêndios etc 
(BOLAND ET AL., 2021). 

As ações de adaptação em sistemas-chave, por sua vez, implicam em 
organizar sistemas que produzem alimentos, gerenciam a segurança 
hídrica e protegem o ambiente natural, gerenciam e constroem 
infraestrutura (em especial as de saneamento), protegem as pessoas 
de desastres e fomentam o financiamento de resiliência (GCA, 2019). 

De modo geral, os eventos extremos e “estresses climáticos” colocam 
as cidades em situação de vulnerabilidade e, tal como pontuam 
Ribeiro e Santos (2016), podem impactar diferentes sistemas urbanos 
de infraestrutura cumulativamente como os setores de saneamento 
(abastecimento de água, esgotamento, drenagem e resíduos), energia 
e transporte. Para as autoras, toda uma gama de opções de 
adaptação já está disponível para reduzir a vulnerabilidade das 
populações às mudanças climáticas, mas se faz necessária uma 
abordagem mais extensa e que leve em consideração barreiras, 
limites, custos e aplicabilidade a cada região. Algumas alternativas de 
adaptação relativas à infraestrutura urbana por elas apresentadas são 
as que seguem no quadro abaixo: 

Em relação à energia e transporte: 

• Reforço da infraestrutura de distribuição e transmissão de energia; 
• Instalação de cabeamentos subterrâneos na rede de distribuição; 
• Diversificação das fontes de energia, dando preferência às 

renováveis; 
• Mudanças nos projetos, substituição e adequação de estruturas 

(pontes, estradas, postes, fiação, pavimentos etc.); 
• Realocação e realinhamento de estradas, vias e linhas de 

distribuição; 
• Planos de emergência (exemplos: fechamento de vias durante 

eventos extremos, rotas alternativas, equipes de atendimento etc.). 

Em relação ao uso do solo, edificações e assentamentos: 

• Criação de espaços verdes para melhorar a drenagem e reduzir o 
efeito de ilha de calor urbana; 
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• Proteção das barreiras naturais e artificiais (exemplos: criação de 
diques, zonas pantanosas e úmidas [...]); 

• Revisão dos códigos de construção civil e regulamentos sobre o uso 
do espaço urbano (exemplos: elevação dos edifícios em áreas 
sujeitas a inundações, uso de pavimentos permeáveis, [...]; 

• Construções ecoeficientes com ventilação passiva. 

Em relação aos recursos hídricos: 

• Eficiência do uso da água, técnicas de armazenamento de água e 
conservação, reutilização da água; dessalinização, aproveitamento 
de águas pluviais; 

• Rever e modificar as fontes superficiais e subterrâneas de captação 
e transferências de água; 

• Aumentar instalações/capacidade de armazenamento; 
• Recuperação das bacias hidrográficas (RIBEIRO E SANTOS, 2016) 

Como fica claro, pela diversidade de ações, graus de complexidade e 
atores sociais envolvidos, um processo de capacitação é fundamental 
para que todo um conjunto de informações e conhecimentos sejam 
disponibilizados às populações e gestores públicos locais e regionais 
assim como ações de concertação interinstitucional para que os 
esforços de adaptação possam se tornar efetivos. 
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4. 

Percepção e resposta de organizações da sociedade civil 

Para medir a percepção e compreensão das organizações da 
sociedade civil baseadas na Amazônia em relação ao tema de 
adaptação das cidades às mudanças climáticas, foi aplicado um 
questionário com perguntas fechadas e abertas a representantes das 
mesmas. A amostra, ainda que restrita, abrangeu organizações 
atuantes em diversos estados da Amazônia Legal e em diferentes 
tamanhos de cidades e realidades, bem como, organizações de nível 
nacional que atuam na Amazônia gerando um resultado útil aos 
objetivos deste estudo. 

De modo geral, tal como previsto, quase a totalidade das organizações 
participantes da pesquisa atua na área ambiental paralelamente a 
outras áreas de apoio como educação, desenvolvimento social e 
direitos humanos, o que se entende como atividades complementares 
à defesa ambiental. 

Relativamente às questões ambientais mais preocupantes, as 
respostas apontaram a importância das mudanças climáticas 
seguida pelo desmatamento sendo que temas relativos à 
infraestrutura urbana receberam pouca atenção. Especificamente, a 
totalidade dos respondentes entende que os padrões climáticos vêm 
se modificando anualmente e que o tema tem recebido cada vez mais 
atenção dentro das organizações. Sobre as causas e consequências, 
atividades industriais e de transporte, desmatamento e conversão do 
uso do solo foram apontados pela quase totalidade como principais 
causas. Por outro lado, o aumento da temperatura e incêndios 
seguidos por aumento das secas, empobrecimento do solo, perda de 
biodiversidade e redução da produção de alimentos como principais 
consequências. 

Quase a totalidade dos respondentes também apontou para a 
atualidade e proximidade das mudanças climáticas, a possibilidade 
de afetar o modo de vida das comunidades e a evidência dos 
impactos das mudanças climáticas no nível local. Da mesma forma, 
também a quase totalidade dos respondentes entende como 
necessária uma preparação pessoal e comunitária para o 
enfrentamento de possíveis eventos extremos e que tal discussão já 
vem ocorrendo internamente nas organizações da sociedade civil. 
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No entanto, mais de 50% dos respondentes manifestaram não possuir 
informações necessárias e suficientes para se protegerem dos 
impactos das mudanças climáticas, denotando uma preocupação 
com a fragilidade das comunidades. Mas ao serem questionados 
sobre ações pessoais e das organizações em resposta às mudanças 
climáticas, mais de 80% respondeu positivamente. 

Ainda que não seja possível inferir que as discussões sobre a temática 
estejam modificando suas práticas, pode-se supor que estejam 
adequando o discurso e/ou o foco de atuação às novas pautas. 

Ao ampliar o foco das ações para o nível comunitário e municipal e de 
capacidades administrativas, a pesquisa apresenta um retrato da 
realidade brasileira em relação à escassez de planos de defesa civil. 
Em relação às responsabilidades, revelou-se a percepção de que o 
governo em seus três níveis é o principal responsável pelo combate às 
mudanças climáticas, com destaque para a responsabilidade de 
organizações da sociedade civil, dos indivíduos e de organizações 
internacionais. Ao contrário, aos empreendimentos econômicos foi 
imputada baixa responsabilidade em relação às demais opções, o que, 
se considerarmos as indústrias e outros empreendimentos privados 
como dos maiores produtores de GEE, chega a ser um contrassenso. 
Como complemento, existe uma compreensão positiva de iniciativas 
de governança multinível como forma de negociar responsabilidades 
de medidas de mitigação e adaptação 

Já a atuação do governo municipal local em relação às mudanças 
climáticas seja discutindo e/ou adotando medidas de proteção aos 
riscos associados às mudanças climáticas é praticamente inexistente, 
confirmando a inação dos governos municipais em relação a obras e 
ações de infraestrutura e de cunho ambiental. Sobre espaços 
participativos e de disponibilização de informações de planejamento e 
gestão públicos, o quadro apresentado se mostra diverso com 
aproximadamente um quarto de respostas positivas com o restante de 
respostas negativas e indecisas. Em relação à percepção dos 
respondentes quanto à abertura de participação popular nos 
processos de planejamento e gestão por meio de conselhos 
municipais, os resultados nos apresentam uma realidade bastante 
diversa e equilibrada com 26% de respostas positivas, 39% de respostas 
negativas e 35% de indecisos. 
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Numa última parte, o questionário buscou avaliar o conhecimento e 
engajamento das organizações sobre os Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável encontrando uma maioria de 80% 
alinhada aos ODS.  
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5. 

Capacidades administrativas, políticas públicas, planejamento e 
gestão de cidades amazônicas.  

Com a Constituição de 1988, o Brasil se transformou em um dos países 
mais descentralizados do mundo no que se refere ao poder político, 
aos diversos níveis de governo e administração, à arrecadação e 
redistribuição de recursos tributários. Os municípios, tornados entes 
federativos, ao mesmo tempo em que se emanciparam política e 
administrativamente, também receberam novas e importantes 
responsabilidades, mas continuaram dependentes de transferências 
da União e de seus respectivos estados. Quatro décadas depois da 
promulgação da chamada “constituição cidadã”, a administração 
pública da maioria dos municípios brasileiros enfrenta um desafio 
contínuo de compatibilizar a aplicação de parcas receitas com 
necessidades e demandas crescentes da sociedade. 

De 1988 até a atualidade, a política urbana brasileira vem passando 
por um amplo processo de desenvolvimento tanto no que concerne ao 
arcabouço jurídico-legal quanto às capacidades administrativas de 
planejamento e gestão dos entes federativos. O Estatuto da Cidade (Lei 
nº10.257/2001) – desdobramento do capítulo para a Política Urbana na 
Constituição de 1988 (Artigos nº 182 e 183) - estruturou novas diretrizes 
de desenvolvimento urbano no país em nível federal, estadual e 
municipal. 

No entanto, o Estatuto da Cidade definiu que apenas municípios com 
mais de 20 mil habitantes – também aqueles integrantes de regiões 
metropolitanas, aglomerações urbanas, em áreas de especial 
interesse turístico e de influência de empreendimentos ou atividades 
com significativo impacto ambiental – devem elaborar seus planos 
diretores de modo que nem todos os municípios da Amazônia Legal 
são legalmente obrigados a tal, seja por não terem população superior 
a 20 mil habitantes, seja por não se ajustarem a outras especificidades. 

Nas últimas duas décadas, a política urbana brasileira vem sendo 
expandida com a estruturação da Política Nacional de Habitação (Lei 
11.445/07), da Política Nacional de Saneamento Básico (Lei 11.445/07), 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587/12), do Estatuto da Metrópole 
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(Lei 13.089/15) e, atualmente, com a discussão sobre Política Nacional 
de Desenvolvimento Urbano. 

Além desse arcabouço jurídico-legal de caráter estritamente 
urbanístico, o Estatuto da Cidade também apontou outros 
instrumentos legais em vários níveis da administração pública, 
fundamentais ao planejamento e gestão das cidades como (i) planos 
nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de 
desenvolvimento econômico e social; (ii) instrumentos de 
planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e 
microrregiões;  (iii) instrumentos de planejamento municipal como as 
leis de disciplinamento do parcelamento, do uso e da ocupação do 
solo, o zoneamento ambiental, o Plano Plurianual com suas diretrizes 
orçamentárias e orçamentos anuais, programas e projetos setoriais; 
(iv) instrumentos tributários e financeiros como o IPTU e contribuições 
de melhoria; (v) instrumentos jurídicos e políticos e (iv) estudos de 
impacto ambiental e de vizinhança (Estatuto da Cidade, 2001). 

Apesar de todo esse rol de instrumentos e leis de disciplinamento da 
gestão pública municipal, a imensa maioria das prefeituras municipais 
é bastante deficitária em suas capacidades administrativas para o 
exercício de planejamento e gestão urbanos carecendo de recursos 
humanos, técnicos, tecnológicos, materiais e financeiros, além de 
apresentarem baixíssima atividade de participação e controle social 
em relação às questões urbanas. 

Especificamente em relação aos Planos Plurianuais, as Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e as Leis Orçamentárias anuais, como principais 
instrumentos de planejamento e gestão financeira e administrativa 
dos entes federativos, que buscam articular diretrizes, objetivos e 
metas de médio e curto prazos, o que se dá na prática da maioria das 
administrações municipais é um contínuo descompasso entre 
planejamento e gestão, entre planos diretores e setoriais, de um lado, 
e a gestão cotidiana das atividades dos órgãos públicos, de outro. 

É nesse contexto que a Política Nacional sobre Mudança do Clima 
(PNMC) e o Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) 
se inserem, de dificuldades de implantação de políticas urbanas locais. 

Como pontua Santos (2021), a PNMC é uma política que prevê 
diferentes tipos de instrumentos, de incentivos econômicos e de 
comando e controle sendo, portanto, bastante abrangente com metas 
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de redução de emissões de GEE e indicações, que deve ser alcançada 
por meio de instrumentos tais como planos setoriais específicos e da 
instituição de um mercado nacional de carbono (Santos, 2021). 

Já o PNA tem como objetivos: 

[...] promover a gestão e redução do risco climático no país 
frente aos efeitos adversos da mudança do clima, de forma a 
aproveitar as oportunidades emergentes, evitar perdas e danos 
e construir instrumentos que permitam a adaptação dos 
sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura 
(Minuta do PNA, 2016 p. 20). 

Em tese, tanto a PNMC e o PNA abrangem uma diversidade de objetivos, 
diretrizes, instrumentos e metas bastante amplas e ambiciosas e 
cumprem seu papel para a legitimação da temática em âmbito 
nacional. Também é salutar que iniciativas estaduais e municipais 
estejam sendo observadas. Da mesma forma, uma sinergia importante 
para os esforços de adaptação às mudanças climáticas, no nível 
nacional, é a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil (Lei nº 
12.608/2012) que desenvolve um arcabouço nacional para gestão de 
riscos e alerta a desastres naturais. 

No entanto, se por um lado, a Política e o Plano Nacionais de Mudança 
do Clima já estejam sendo implantadas, para que a adaptação das 
cidades amazônicas às mudanças climáticas se efetive a partir de já e 
no menor espaço de tempo, é fundamental que instituições e os 
processos de planejamento e gestão urbanos sejam organizados e 
articulados para tal o que implica numa readequação das 
capacidades administrativas e das políticas públicas de nível local. 

No que concerne às políticas públicas de um modo geral bem como 
ao planejamento e gestão municipal de modo mais específico, os 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e a Agenda 2030 propostos 
pela Organização das Nações Unidas são uma grande oportunidade 
de implementar efetivamente um rol de políticas públicas articuladas 
bem como instituir um conjunto de indicadores que atuem como 
instrumentos de monitoramento e avaliação. 

De modo geral, políticas públicas são conjuntos de esforços articulados 
próprios de um ente público (ou de vários juntamente com instituições 
privadas) direcionados a determinadas questões da sociedade em um 
espaço territorial definido. Compreende, portanto, um conjunto de 
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planos, programas, projetos e ações ordenadas voltadas à solução de 
determinados problemas públicos. 

Daí, o esforço para criar capacidades para que a sociedade civil 
organizada de base local possa participar e influenciar nas ações de 
adaptação às mudanças climáticas tem de ser também para criar 
capacidades de atuação no planejamento e na gestão das políticas 
públicas como um todo. 
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6. 

Sociedade civil organizada e governança multinível na Amazônia 

O significado corrente de sociedade civil organizada compreende um 
conjunto de organizações que atuam pelo interesse coletivo ou de 
grupos específicos, mas que não se identificam como órgão ligado ao 
Estado ou como empresa privada. Constituem associações 
profissionais ou socioculturais, clubes sociais, cívicos ou esportivos, 
instituições filantrópicas ou educacionais, entidades filosóficas ou 
religiosas, grupos e coletivos ambientais, cooperativas, fundações, 
institutos, etc. 

Tais organizações da sociedade civil12 (ou ONGs13[13]) desempenham 
vários papéis e atuam em várias escalas: podem ser internacionais, 
nacionais, regionais ou locais. Levam informação aos cidadãos, 
governos e mesmo ao setor privado. Trabalham por causas 
específicas, prestam serviços de interesse público e buscam mudar ou 
manter normas e comportamentos sociais. Politicamente, promovem 
a instituição de novas leis, políticas públicas, planos, programas ou 
estratégias de desenvolvimento assim como exigem que os governos 
prestem contas de seus compromissos. 

Relativamente às mudanças climáticas, a sociedade civil organizada 
tem um papel fundamental, como bem frisa o documento Southern 
Voices on Climate Policy Choices: 

 
12 Ainda que tais organizações existam no Brasil desde meados do século passado, as 
mesmas se popularizaram nas décadas de 80 e 90, quando o Estado brasileiro 
transfere diversas responsabilidades e serviços de caráter social nas áreas da saúde, 
educação, esporte, cultura etc. culminando o processo com a instituição do Marco 
Legal do Terceiro Setor (Lei nº 9.790/99) e, posteriormente, com o Novo Marco 
Regulatório (Lei nº 13.019/2014). 
13 Quando falamos de ONGs (organizações não-governamentais), estamos falando 
de organizações da sociedade civil, ainda que legalmente esse termo não seja 
utilizado. Segundo a ABONG (Associação Brasileira de Organizações Não-
Governamentais), “[...] são consideradas Organizações Não‐Governamentais – ONGs, 
as entidades que, juridicamente constituídas sob a forma de fundação, associação 
e sociedade civil, todas sem fins lucrativos, notadamente autônomas e pluralistas, 
tenham compromisso com a construção de uma sociedade democrática, 
participativa e com o fortalecimento dos movimentos sociais de caráter 
democrático, condições estas, atestadas pelas suas trajetórias institucionais e pelos 
termos dos seus estatutos” (ABONG, 2008). 
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Os governos em todos os níveis são responsáveis por ajudar as 
comunidades a responder a essas mudanças e, ainda assim, os 
governos só agem quando estão sob pressão da sociedade 
civil. A sociedade civil, portanto, tem um papel fundamental a 
desempenhar, tanto em termos de aumentar a conscientização 
sobre as mudanças climáticas em nível local e nacional, quanto 
em ajudar governos, doadores e organizações internacionais a 
planejarem um futuro limitado pelas mudanças climáticas (IIED, 
2012: p. 20). 

Na Amazônia, existem muitas organizações da sociedade civil, de 
vários tamanhos e abrangência. E todas elas são importantes, 
principalmente as que atuam com as questões socioambientais. 
Então, como organizações da sociedade civil locais e comunitárias 
podem apoiar as ações de mitigação e adaptação às mudanças 
climáticas nas cidades amazônicas? 

Uma vez que as cidades amazônicas apresentam baixos níveis de 
desenvolvimento econômico e vulnerabilidade social, déficits de 
infraestrutura e de capacidades administrativas, as organizações 
comunitárias e locais são fundamentais para que ações de mitigação 
e adaptação às mudanças climáticas sejam planejadas e 
implementadas. 

As cidades, em nível mundial, podem atuar decisivamente no esforço 
de reduzir as emissões de GEE e frear o aquecimento global ao mesmo 
tempo em que podem se estruturar para criar programas de 
adaptação às mudanças climáticas e de redução de danos. Mais do 
que isso, podem atuar decisivamente em projetos de desenvolvimento 
urbano sustentável o que inclui as áreas de saneamento básico, 
habitação, mobilidade e transporte.  

As cidades amazônicas, da mesma forma, têm um papel fundamental 
nesse processo, seja relativamente às ações de mitigação e redução 
de emissões de GEE, seja na proposição de ações de adaptação às 
mudanças climáticas. Como as capacidades administrativas da 
maioria dos municípios brasileiros e amazônicos são deficitárias, tais 
possibilidades de mitigação e adaptação ficam seriamente 
comprometidas mesmo que iniciativas de nível nacional e subnacional 
estejam em andamento. 

Tal carência impõe o fortalecimento da sociedade civil em nível 
comunitário como uma estratégia para a adaptação da população e 
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das localidades às mudanças climáticas e para o desenvolvimento 
urbano e regional sustentável através da proposição de políticas 
públicas. Paralelamente e como prerrogativa, um processo de 
governança multinível que dê sustentação à articulação intersetorial 
nas diversas escalas se coloca como imprescindível. 

Segundo o GIZ14 (2018), 

[...] os últimos anos viram uma discussão ativa sobre estruturas 
eficazes para governança climática em vários níveis e ação 
coordenada para ajudar as cidades na plena realização de 
mitigação climática local e potenciais de adaptação para 
contribuir para a implementação do Acordo de Paris e das 
contribuições dos países determinadas nacionalmente (NDCs) 
(GIZ, 2018). 

Levando em consideração que ações de nível nacional como a Política 
Nacional sobre a Mudança do Clima e o Plano Nacional de Adaptação 
às Mudanças Climáticas só podem se realizar na medida em que 
governos subnacionais e locais se empenhem em implementar ações 
no nível local, também governos locais e subnacionais dependem de 
políticas, instrumentos e estruturas legais, institucionais e financeiros 
implementados por níveis superiores de governo, em especial o nível 
federal. 

Entende-se governança pública e democrática como um processo e 
como uma capacidade de articulação e organização de determinado 
território que visa a potencializar os recursos internos e aproveitar as 
oportunidades externas em busca do desenvolvimento desse território. 
Implica nas relações de poder e na articulação entre diferentes esferas 
de governo, da sociedade e na concertação de parcerias entre elas 
(FVA, 2015). 

Governança multinível, por sua vez, pressupõe que diferentes níveis e 
setores atuem conjuntamente em prol de determinados objetivos e 
acompanhando ações para tal. Isto posto, é importante questionar 
como tal governança multinível – pública e democrática – com o uso 
de seus instrumentos poderiam ser levadas a cabo em cidades 
amazônicas no planejamento e implantação de ações de mitigação e 

 
14 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, agência alemã de 
cooperação internacional. 
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adaptação às mudanças climáticas. Da mesma forma, também deve-
se questionar como essa governança pode ser provocada e instalada. 

Segundo o documento de referência do GIZ (2018), as capacidades de 
governança multinível necessárias são minimamente: i) capacidades 
de informação e conhecimento, ii) capacidades financeiras, iii) 
capacidades de coordenação e cooperação e iv) capacidades 
institucionais. Para cada esfera de capacidades, por sua vez, 
instrumentos de gestão para monitoramento e avaliação, 
financiamento, coordenação, publicização, por exemplo, também se 
impõem. 

Com base nesses parâmetros, temos claro a dimensão das 
dificuldades nesse processo. Daí que a proposição para a criação de 
um sistema de governança multinível que atue em cada cidade de 
modo independente, mas integrado regionalmente deve caber a 
sociedade civil organizada, de modo geral, e às organizações 
comunitárias de base local na medida que, nesse exercício, possam 
também se empoderar para participarem das demais políticas 
públicas relativas ao desenvolvimento urbano e social.  
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7. 

Desenvolvimento urbano sustentável 

Ao caracterizarmos o desenvolvimento urbano sustentável como uma 
derivação dos conceitos de sustentabilidade urbana e de 
desenvolvimento sustentável, podemos aplicá-lo à toda teoria e 
prática de planejamento e gestão urbanos levando em consideração 
todo o referencial dos ODS bem como outros parâmetros relativos à 
temática. 

Uma primeira evidência dessa atualização temática e conceitual é a 
Política Nacional de Desenvolvimento Urbano, atualmente em fase de 
elaboração, que instituiu uma agenda nacional para formulação dos 
Objetivos de Desenvolvimento Urbano Sustentável (ODUS) que 
expressem “uma visão compartilhada de futuro para as cidades 
brasileiras” (GIZ/ANDUS, 2021). 

Como já apresentado, a política urbana brasileira, desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988, têm se caracterizado 
pela estruturação de diretrizes e objetivos ao menos em tese, voltados 
à universalização do direito à cidade numa perspectiva multitemática, 
multissetorial e multiescalar. Nesse processo de construção, a política 
urbana vem se solidificando e complexificando na medida em que se 
tornam mais específicas as demandas sociais, econômicas, 
ambientais e urbanísticas (FVA, 2015). 

Além da política urbana, outro importante instrumento de apoio ao 
desenvolvimento urbano foi a criação do Ministério das Cidades em 
200315 com o propósito de combater as desigualdades sociais nos 
ambientes urbanos, transformar as cidades em espaços mais 
humanizados e ampliar o acesso da população à moradia, ao 
saneamento e ao transporte. 

 
15 Na atual gestão (2019-2022), com a última reforma ministerial, o Ministério das 
Cidades se transformou em Ministério do Desenvolvimento Regional contando com 
as seguintes secretarias: Secretaria Nacional de Mobilidade e Desenvolvimento 
Regional e Urbano, Secretaria Nacional de Habitação, Secretaria Nacional de 
Proteção e Defesa Civil, Secretaria Nacional de Saneamento, Secretaria Nacional de 
Segurança Hídrica. Tais secretarias têm a função de implementar as muitas políticas 
setoriais e dar apoio aos demais entes federativos, principalmente, as prefeituras 
municipais. 
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Em nível mundial, a ONU-Habitat, como resultado da Conferência das 
Nações Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano 
Sustentável (Habitat III) realizada em Quito, Equador em 2016, produziu 
a “Nova Agenda Urbana” como documento referencial para o 
planejamento e a gestão urbanos se adequarem aos ODS, 
particularmente ao objetivo 11 para tornar as cidades mais inclusivas, 
seguras, resilientes e sustentáveis. 

Segundo o World Resources Institute (WRI Brasil), a Nova Agenda 
Urbana: 

[...] trabalha pela promoção de um planejamento urbano e 
territorial que garanta o uso sustentável do solo e dos recursos 
naturais ao pedir por cidades compactas, policêntricas, com 
densidade e conectividade apropriadas e controle da dispersão 
urbana (WRI, 2016)16. 

Na medida que o processo de urbanização avança em todo mundo, 
impactando diretamente nos processos sociais, econômicos e nos 
ambientes naturais (em níveis de produção, consumo e geração de 
resíduos e geração de GEE), cada vez mais os sistemas urbanos se 
vêem sobrecarregados de modo a aumentar os déficits de 
infraestrutura, principalmente, nos países periféricos e de urbanização 
tardia. 

Tendo essa problemática em consideração, o conceito de 
desenvolvimento sustentável – expresso nos compromissos e planos 
de ação da Agenda 2030, na Nova Agenda Urbana e no Acordo de Paris 
sobre Mudanças Climáticas – deverá ser traduzido, no nível local, em 
políticas públicas de desenvolvimento humano, social, econômico, 
urbano e regional efetivas. 

Se pensarmos nos conceitos de cidades inteligentes e sustentáveis, 
para além do uso de tecnologias de informação e comunicação, mas 
logicamente sem prescindir dessas, teremos necessariamente de nos 
basear em esforços inter e multissetoriais que “pressuponham arranjos 
técnico-políticos entre governos, sociedade civil organizada (aqui 
incluída a academia) e setor privado para diagnosticar, desenhar e 
implementar políticas públicas melhores e ‘mais inteligentes’. [Tais 
esforços se darão] pela colaboração entre setores e atores em 

 
16 https://wribrasil.org.br/pt/blog/2016/10/o-que-nova-agenda-urbana-propoe-
para-cidades. 
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processos de governança pública sobre suas muitas dimensões 
territoriais, sejam elas de caráter político-institucional, econômico-
produtivo, administrativo-financeiro, sociocultural, científico-
tecnológico, urbanístico-estrutural, ecológico-natural, etc. 

Então, o desenvolvimento urbano sustentável buscará, baseado em 
processo de governança pública e democrática e de inteligência 
territorial, criar políticas urbanas inovadoras de habitação, 
saneamento, mobilidade, energia etc explorando suas necessidades e 
possibilidades. 

Relativamente a práticas inovadoras, tem sido discutida a aplicação e 
o potencial das soluções baseadas na natureza como ações de 
adaptação às mudanças climáticas e estratégia de construção de 
cidades mais inteligentes, sustentáveis e resilientes. 

Segundo um working paper produzido pelo PNUD como subsídio às 
discussões do G20 sobre cidades: 

As soluções baseadas na natureza (SbN) fornecem importantes 
serviços de ecossistema para moradores urbanos. Exemplos de 
SbN incluem florestas, pântanos, cinturões verdes e parques 
dentro e ao redor das cidades, bem como infraestrutura verde, 
como estações de tratamento de águas residuais naturais, 
telhados verdes, paredes verdes, transporte combinado não 
motorizado e corredores de ecossistema e outras 
infraestruturas verdes, azuis e híbridas. 

Essas e outras soluções baseadas na natureza criam resiliência 
e reduzem o risco de desastres, ao mesmo tempo que 
proporcionam muitos outros benefícios: adaptação e mitigação 
do clima; água e ar limpos; ruas mais frias; e acesso a espaços 
públicos verdes para recreação e bem-estar físico, mental e 
espiritual (PNUD, 2021). 

Via de regra, são soluções de baixa tecnologia e baixo custo 
necessariamente adaptáveis a problemas e circunstâncias locais. 
Também, as SbN têm grande capacidade de criação de empregos, 
mas exigem um esforço de comunicação e acordos intersetoriais já 
que podem exigir compensações e gerar consequências indesejadas. 
Diversas iniciativas desse tipo estão sendo levadas a cabo em países 
ao redor do mundo, de modo fragmentado, com dificuldades de 
financiamento e pequena escala, mas apresentando resultados 
positivos de modo geral (PNUD, 2021). 
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8. 

Roteiro para planejamento, gestão e governança de políticas 
públicas para adaptação às mudanças climáticas 

Com base em metodologias já propostas por outras instituições, 
organizamos um roteiro para estabelecimento de um plano local de 
adaptação às mudanças climáticas com vistas ao fortalecimento da 
participação da sociedade civil organizada na construção de políticas 
públicas e nas atividades de planejamento e gestão públicas. O roteiro 
é composto de cinco etapas, quais sejam: 

  

1. Formação de comitê/grupo gestor e capacitação das partes 
interessadas 

A primeira etapa compreende organizar um grupo de pessoas em 
determinada localidade ou cidade que estejam interessadas em 
mover esforços em direção à adaptação das cidades às mudanças 
climáticas e com disposição para atuar com as questões públicas e 
socioambientais. Esse grupo será tanto mais exitoso quanto mais 
congregar pessoas de diferentes entidades e comunidades fazendo 
com que o mesmo tenha maior representatividade e poder de 
comunicação com os órgãos públicos, instituições e empresas locais e 
regionais. 

Uma vez formado esse grupo de interessados, os mesmos precisam 
receber informações e capacitação para que todos tenham o mesmo 
entendimento da realidade. Na atualidade, o acesso à internet e a 
multiplicidade de instituições de apoio possibilitam uma infinidade de 
meios de capacitação e de aprendizado sobre questões 
socioambientais e de metodologias de planejamento e gestão. 

  

2. Identificação e avaliação de problemas, riscos e vulnerabilidades, 
ações e medidas de adaptação 

No processo de capacitação, o grupo deve identificar e avaliar os 
problemas, riscos e vulnerabilidades bem como ações e medidas 
cabíveis e possíveis de adaptação relativas à sua localidade para, 
posteriormente, comunicá-las à população. Essa etapa implica em um 
esforço de construção de inteligência territorial e coletiva quando 
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aspectos socioculturais, econômicos, políticos, infraestruturais, 
ambientais etc. são levados em consideração e relacionados entre si e 
analisados juntamente com as possíveis soluções dos problemas e 
redução dos riscos atuais e prementes. 

  

3. Definição de plano de adaptação às mudanças climáticas com 
priorização de ações, responsabilidades e governança, indicadores de 
monitoramento e controle e instrumentos financiamento 

O próximo passo é definir um plano de ação para a adaptação às 
mudanças climáticas que seja coerente com as capacidades de 
intervenção e de financiamento, cronograma de implementação etc., 
legitimado por um processo de governança pública e democrática. 

Um plano de adaptação às mudanças climáticas terá a função de 
localizar as diretrizes de nível nacional e regional constantes na Política 
Nacional de Mudanças Climáticas e no Plano Nacional de Adaptação 
à Mudança do Clima, bem como articular as possibilidades de acesso 
aos fundos nacionais pertinentes e a outras linhas de financiamento e 
apoio administrativo. 

Da mesma forma, ao se criar essas articulações, um processo de 
governança multinível pode ser estabelecido na medida que 
compromissos interinstitucionais são firmados. 

  

4. Proposição de políticas públicas locais de adaptação às mudanças 
climáticas 

Para que o plano e os esforços de implementação das ações de 
adaptação se perpetuem para além do momento presente, é 
fundamental que políticas públicas sejam criadas de forma a 
institucionalizar tais questões e, mais ainda, que as peças 
orçamentárias (Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes Orçamentárias e 
Leis Orçamentárias Anuais) e demais instrumentos de planejamento e 
gestão incluam ações de adaptação. 
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5. Transversalização do plano de adaptação às mudanças 

O plano e as políticas públicas de adaptação às mudanças climáticas 
têm de conversar com as demais áreas e políticas, sejam ambientais, 
sociais ou econômicas. 

Mais do que nunca, as políticas públicas de saneamento básico (com 
abastecimento e tratamento de água, coleta e tratamento de esgoto, 
drenagem urbana e gestão de resíduos sólidos), de habitação, de 
mobilidade e transporte, de energia, de defesa civil, segurança 
alimentar etc. se fazem necessárias e fundamentais. 

 

Tanto quanto a inserção dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
nos processos de planejamento e gestão das prefeituras, empresas e 
instituições. Os ODS e a Agenda 2030 são também uma grande 
oportunidade de implementar todo um conjunto de políticas públicas 
e de indicadores que atuem como instrumentos de monitoramento e 
avaliação dessas políticas. 

De todos os 17 ODS propostos pela ONU, o Objetivo 13; “Ação contra a 
mudança global do clima” é o mais abrangente, pois exige mudanças 
nos atuais modelos e práticas políticas, econômicas, sociais e 
ambientais. No nível local, o Objetivo 11; “Cidades e comunidades 
sustentáveis” também se articula às mudanças climáticas, assim 
como a maioria dos demais objetivos respaldam ações mais amplas.  
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9. 

Desafios e oportunidades das cidades amazônicas frente às 
mudanças climáticas 

Os desafios e as oportunidades que se colocam às cidades 
amazônicas e às organizações da sociedade civil frente às mudanças 
climáticas e ao desenvolvimento urbano e socioeconômico 
sustentáveis são os mais diversos e de diferentes níveis de 
complexidade. Muitos desses desafios e oportunidades são 
compartilhados com a grande maioria das cidades e municípios 
brasileiros, mas alguns são específicos à região dadas suas 
características e peculiaridades. 

Os riscos associados, as ações de mitigação e adaptação às 
mudanças climáticas, os padrões de urbanização e desenvolvimento 
socioeconômico tornam a Amazônia um território sui generis dada sua 
importância como bioma responsável por parte da regulação 
climática em nível mundial quanto por suas muitas potencialidades. 

Aproveitar essas potencialidades e oportunidades ao mesmo tempo 
em que se minimizam as fragilidades, constrangimentos e ameaças 
presentes no território amazônico é em si um desafio nacional que 
deve ser debatido e encarado com a maior urgência e gravidade sob 
pena de se ultrapassar um estágio de não-retorno de desequilíbrio 
ecossistêmico e de ocorrência de catástrofes resultantes das 
mudanças climáticas. 

Em termos político-institucionais, como já apresentado anteriormente, 
a política urbana brasileira tem avançado significativamente em que 
pese o retrocesso recente da política ambiental. As cidades 
amazônicas, sob tal arcabouço, precisam avançar e aprimorar seus 
processos de planejamento e gestão dos sistemas urbanos, o que 
implica em fortalecer suas capacidades administrativas e financeiras. 
Nesse sentido, impõe-se uma ressignificação do Pacto Federativo que 
possibilite às prefeituras municipais maior capacidade de 
investimentos. Da mesma forma, novas discussões sobre possíveis 
alianças e arranjos público-privados e, portanto, articulações 
intersetoriais que instituam processos de governança local e multinível 
com a participação ativa de organizações comunitárias. 
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Esse estudo introdutório procurou focar no papel das organizações da 
sociedade civil locais e na necessidade de capacitação das mesmas 
para sua atuação efetiva junto ao planejamento e gestão das políticas 
públicas urbanas, mas também nas demais políticas de 
desenvolvimento. 

Em relação às articulações intersetoriais, essas, com o protagonismo 
das populações e organizações locais podem e devem abarcar 
também atividades econômicas centradas no conceito guarda-chuva 
de desenvolvimento sustentável. Nesses termos, é fundamental uma 
disseminação das práticas de economia de baixo-carbono, de 
economia circular e bioeconomia que vêm ganhando espaço na 
região, mas precisam se tornar hegemônicas. 

Como aponta o Professor Ricardo Abramovay (2019), o Brasil precisa de 
uma economia do conhecimento da Amazônia. Urgentemente, 
acrescentaríamos. Para ele, o Brasil tem duas contribuições 
fundamentais a dar a nível global em relação às mudanças climáticas. 
De um lado, diminuir suas emissões estancando imediatamente o 
desmatamento. De outro, desenvolver uma economia do 
conhecimento baseada na natureza. 

Para que essa última se materialize, segundo Abramovay, três 
condições são necessárias: (i) evitar a destruição do bioma que detém 
a maior biodiversidade do planeta, o que implica em adotar uma 
estratégia de investimentos em unidades de conservação; (ii) 
reconhecer o papel estratégico das populações tradicionais e de suas 
atividades na ocupação dessas áreas para manter a floresta em pé; e 
(iii) transicionar de um modelo econômico de destruição da natureza 
para um modelo de economia do conhecimento da natureza. 

Esse modelo, consoante ao novo modelo de desenvolvimento da 
Amazônia apresentado pela Agência Brasileira de Ciências (2008), 
implica em criar novas universidade públicas e institutos científico-
tecnológicos distribuídos pelo território de modo a disseminar o 
conhecimento e a infraestrutura de ciência e tecnologia, assim como 
fortalecer as redes de informação e comunicação. 

Tais oportunidades referem-se às novas economias e ao 
desenvolvimento econômico, às tecnologias de informação e 
comunicação e à temática das cidades inteligentes, à engenharia e 
infraestrutura urbanas, ao planejamento e gestão públicos e aos 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nesse sentido, o Brasil e a 
Amazônia não podem deixar de discutir um modelo de cidade 
inteligente que se institua para além do uso de tecnologias de 
informação e comunicação, focando sua estratégia na inteligência 
coletiva e na sustentabilidade econômica, social, política e ambiental.  
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