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Questão central da Pesquisa

Como dinâmicas demográficas e sociais interagem com as dinâmicas 
ecológicas de cobertura florestal para a produção de uma região de alta 

vulnerabilidade ambiental no contexto das mudanças climáticas globais na 
costa de São Paulo, Brasil ? (ênfase no Litoral Norte)

Premissa 

A integridade dos ecossistemas naturais e dos sistemas sociais são 
fundamentais  para minimizar os efeitos das mudanças climáticas, 

principalmente em regiões litorâneas
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Área de Pesquisa:

Figura 1. Localização da área de pesquisa na escala regional (regiões administrativas do Litoral do estado
de São Paulo)
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Área imageada – Pesquisa em Profundidade
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Framework do ProjetoClima
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Climate and People (Research Teams)

Research object: 
interactions between urban sprawl -

forest cover São Paulo coast
impacts on biodiversity

Policies and conflicts

We are 4 teams that 
interact in 
interdisciplinary 
research
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Ferramentas de agregação dos componentes:

 Imagens

 Banco de dados

 Conceito de arena de decisão
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Caracterização da àrea de pesquisa detalhada

Figura 2. Localização do Litoral Norte no Estado de São Paulo. Imagem Geocover/Landsat, composição colorida 
falsa cor nos canais 3 (vermelho), 4 (infravermelho próximo), 5 (infravermelho médio). 



Logo
Instituiçao

A
re

n
a

A
re

n
a



Logo
Instituiçao

Caracterização da àrea
A área foco da pesquisa detalhada vem sendo alvo de investimentos robustos no 
desenvolvimento regional, principalmente: infraestrutura necessária para acomodar os 
megaprojetos relacionados com a indústria de petróleo e gás ligada à exploração da 
camada de pré-sal na bacia de Santos. 

[Apenas como ilustração: a empresa resposável pelos empreendimentos, a Petrobras tem oscilado do 4º ao 7º 
lugar no ranking das 50 maiores empresas de energia do mundo, de 2009 a 2012, segundo Relatórios Anuais da 

PFC Energy]

Além da demanda gerada pela exploração do pré-sal, particularmente na região de 
Caraguatatuba, foi construída a Unidade de Tratamento de Gás Monteiro Lobato (UTGCA). 
Esta unidade integra o Projeto Mexilhão, no qual se encontra a maior reserva exclusivamente de 
gás do país.

A expansão do Porto de São Sebastião, a construção da Unidade de Tratamento de Gás de 

Caraguatatuba - UTGCA, as obras estruturais nas rodovias, incluindo a duplicação da Rodovia dos 
Tamoios, a construção do Anel Viário Contorno Sul, que ligará a rodovia dos Tamoios (SP-099), em 
Caraguatatuba, à rodovia Doutor Manoel Hipólito do Rego (SP-055), na altura do Porto de São 
Sebastião já trazem impactos sociais e ambientais consideráveis (CARMO et al 2012) e afetam a 

conservação da biodiversidade da Mata Atlântica (Ferreira et al 2011 e 2012, Carmo et al 2012, 
Teixeira et al 2012, Simões, 2010). 
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Figura 3. Localização da rede de dutos e gasodutos relacionados à indústria de petróleo e gás 

na região do Litoral Norte de São Paulo. Elaborado por Mello, Teixeira (2012).
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Figura 4. Localização do Litoral Norte no Estado de São Paulo e o mosaico de 
áreas protegidas na região.
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Discussão Teórica e resultados

• As teorias da transição demográfica e transição florestal são 

teorias complementares [2ª deriva da 1ª] e poderiam apontar um 

futuro promissor para o litoral de São Paulo, principalmente no 

Litoral Norte, onde convivem no mesmo espaço cidades populosas 

e intensa biodiversidade. 

• Na medida em que houvesse estabilização no crescimento 

demográfico, provocado pela modernização, poderíamos esperar na 

mesma medida que os impactos sobre a cobertura florestal 

diminuíssem, produzindo uma situação de menor taxa de 

desmatamento [pressão no. sobre recurso].
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• O grupo inicial de pesquisadores que se reuniu para a elaboração desta proposta de

pesquisa sabia também que entre essas teorias e a realidade do
desenvolvimento social e econômico regional e seu impacto,
não só sobre a cobertura florestal, mas sobre a integridade
dos ecossistemas florestais de um modo mais amplo havia
uma gama importante de variáveis sociais, político-
institucionais e ecológicas que influenciariam de maneira mais
contundente o como da pergunta central da pesquisa.

• Dentre as variáveis fundamentais para regular o impacto da
ação humana sobre predação dos recursos naturais:

 Conflitos e a formação de atores para o jogo democrático,
mobilização política,

 criação de uma burocracia ambiental no nível regional,

 capacidade de auto-organização comunitária e civil.
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Algumas variáveis e várias questões:

- Houve modernização ecológica na região?
Os dados de três teses de doutorado de nossos alunos do Programa 
em Ambiente e Sociedade (Farinaci, Teixeira e Barbi) demonstram 
que houve indícios de modernização ecológica a região. 
Alguns exemplos são: 

Houve a criação e consolidação de uma burocracia 
ambiental
Estado construiu na região uma estrutura institucional ambiental de 
grande porte para os padrões nacionais. São 22 áreas protegidas 
(incluindo terras indígenas e núcleos quilombolas) que ocupam 
aproximadamente 80 % da região. Os quatro municípios do LNP 
possuem secretarias específicas de meio ambiente e as 
representações dos principais órgãos de controle e fiscalização 
ambiental federais (IBAMA e ICMBIO) e estaduais (CETESB, Polícia 
Militar Ambiental e Fundação Florestal) (FERREIRA et. al 2011, 2012).
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Tabela 1: Estruturas Político-Institucionais Locais – todos os municípios Litoral SP

Cidades Lei Orgânica Planejamento 
do Uso do 

Solo

Código 
Ambiental

Planejamento 
do 

Desenvolvime
nto Urbano

Zoneamento 
Ecológico-
Econômico

Unidades de 
Conservação

Outros

Bertioga X X X

Cananéia X

Cubatão X

Guarujá X X

Ilha Comprida X

Itanhaém X X X

Peruíbe X

Praia Grande X X X

Santos X X X X X

São Vicente X X

São Sebastião X

Ubatuba X X

Fonte: Leila Ferreira, 2011
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Fonte: Teixeira, 2013

Um no.  distante do 
ideal, porém 

bastante alto em 
relação aos demais 

estados do País 

Tabela 2. Recursos humanos técnicos (nível superior, nível técnico e agentes de fiscalização) 
e de pessoal administrativo em cada órgão ambiental com sede no LNP
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Fonte: Teixeira 2013

Tabela 3. Principais programas de monitoramento ambiental em atividade no Litoral Norte Paulista
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Viglio (2012) destaca que a região é cenário de desenvolvimento de pesquisas acadêmicas de 
alto nível, como:

 o Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Recuperação e Uso Sustentável 
da Biodiversidade do Estado de São Paulo (BIOTA-FAPESP); 

 o Projeto-Clima – Crescimento Urbano, Vulnerabilidade e Adaptação:Dimensões Sociais e 
Ecológicas das Mudanças Climáticas no Litoral de São Paulo, da UNICAMP; 

 o Projeto BIOTA-Araçá, conduzido pelo Instituto Oceanográfico da USP;

 o Redelitoral, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica – ITA, entre outros. 

Apesar de não ser o objetivo principal de nenhum desses programas de pesquisa, todos
analisam direta ou indiretamente, a influência dos Megaprojetos sobre as dinâmicas sociais,
econômicas e ambientais do LNP e subsidiam, ou podem vir a subsidiar, políticas públicas de
resposta aos seus efeitos (JOLY, 2010; 2005; JOLY e SPEGLICH, 2003, 2005, FAPESP, 2008,
JOLY et al 2011, 2010; FERREIRA, 2012, FERREIRA, et al. 2011; 2012).
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Papel do governo local
Planejamento de 

longo prazo

Prevenção de 

desastres

Resposta a eventos 

extremos
Reconstrução

Ambiente construído
Código de obras Alto n.d. Alto Alto

Regulação de uso do território e registro de 

imóveis
Alto Fraco n.d. Alto

Manutenção e construção de prédios e 

espaços públicos
Alto Fraco n.d. Alto

Planejamento e zoneamento urbano Alto n.d Alto Alto

Infra-estrutura
Tratamento de águas Alto Fraco Alto Alto

Tratamento de esgoto Alto Fraco Alto Alto

Drenagem Alto Fraco Alto Alto

Ruas, avenidas e pontes Alto n.d. Alto Alto

Eletricidade Alto Fraco Alto Alto

Aterros sanitários Alto Fraco n.d. Alto

Serviços
Proteção contra incêndios Alto Fraco Alto Fraco

Ordem pública, policiamento Médio Alto Alto Fraco

Coleta de resíduos sólidos Alto Alto Alto Alto

Educação Médio Médio n.d. n.d.

Saúde e higiene pública Médio Médio Alto Alto

Transporte público Médio Alto Alto Alto

Bem-estar social Médio Alto Alto Alto

Fonte: Leila Ferreira, 2011.

Tabela 4. Papel de Governos Locais em Ações com Efeito sobre a Mudança Climática – todo o litoral 
SP
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Área de atuação Relação de municípios
Número de 

municípios

Desenvolvimento Econômico

Secretarias; Coordenadorias

(Agricultura; Pesca; Indústria; Comércio; Ciência; Tecnologia)

Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilha Comprida, 

Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Santos, São Sebastião, São 

Vicente, Ubatuba.

12

Desenvolvimento Social

Secretarias; Coordenadorias (Ação social; Promoção Social; 

Assistência Social; Cidadania)

Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilhabela, 

Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, 

Santos, São Vicente, Ubatuba.

14

Desenvolvimento Urbano

Secretarias; Coordenadorias

(Habitação; Obras Públicas; Serviços Públicos; Infraestrutura)

Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Iguape, 

Ilhabela, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande, Santos, São Vicente, São Sebastião, Ubatuba. 

16

Ambiente

Secretarias; Coordenadorias

Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Iguape, 

Ilha Bela, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia Grande, Santos, 

São Sebastião, São Vicente, Ubatuba.

15

Planejamento (Gestão)

Secretarias; Coordenadorias

Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Ilha Comprida, Itanhaém, 

Mongaguá, Peruíbe, Santos, São Vicente, Ubatuba.
10

Saúde

Secretarias; Coordenadorias

Bertioga, Cananéia, Caraguatatuba, Cubatão, Guarujá, Iguape, 

Ilha Bela, Ilha Comprida, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Praia 

Grande, Santos, São Sebastião, São Vicente, Ubatuba.

16

Segurança

Secretarias; Coordenadorias; Diretorias

(Segurança Pública; Segurança Urbana; Defesa Social; Defesa 

Civil):

Caraguatatuba, Guarujá, Itanhaém, Mongaguá, Peruíbe, Santos, 

São Sebastião, São Vicente, Ubatuba.
9

Transporte

Secretarias; Coordenadorias
Caraguatatuba, Iguape, Itanhaém, Mongaguá, São Vicente. 5

Tabela 5. Estruturas Político-Institucionais Locais, todo o litoral SP

Fonte: Leila Ferreira, 2011
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Segundo Leila Ferreira e colaboradores (2011, 2012, 2013):

 Os governos locais estudados no Litoral Paulista, apresentam um 

importante esforço, ainda que inicial, na direção à internalização da 

temática política da mudança climática em suas agendas. 

 A estrutura político-institucional local é favorável, no entanto, é 

fundamental pensar em estratégias de articulação entre as políticas

existentes, assim como a articulação entre demandas locais e 

estaduais nas áreas relacionadas à mudança climática.

 A implementação de respostas políticas locais estão, até agora, 

longe de serem as necessárias e suficientes para enfrentar o desafio

que se espera nos cenários projetados pela comunidade científica 

(IPCC 2007; Parry et al. 2008; Parry 2009).
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Os dados do projeto demonstram que:

Pontos Favoráveis à Modernização Ecológica:

Ao menos em relação ao padrão nacional, o Estado de São Paulo possui 
uma estrutura ambiental forte e diferenciada (FERREIRA, Leila 2000)

Regionalmente existe uma estrutura diferenciada, mesmo em relação ao 
próprio estado de São Paulo. 

Poréns: 

a grande quantidade de técnicos nos órgãos ambientais nos três níveis de 
governo não garante eficiência nas ações de gestão. 

A falta de integração, diálogo e articulação entre as instituições acaba por 
gerar conflitos entre os atores envolvidos na gestão de recursos naturais. 

falta de integração e cooperação entre os níveis federais, estaduais e 
municipais. 

sobreposição de objetivos, ocorrendo replicação de esforços e recursos.
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Houve transição demográfica no litoral paulista como um todo e no 
litoral norte em especial?

Os dados apresentados por Carmo, Marques e Miranda (2012) apontam 
para:

 o processo da transição demográfica, com a queda da fecundidade, 
queda da mortalidade implicando diminuição expressiva das taxas de 
crescimento populacional. Este processo acontece no o Brasil como um 
todo, e é mais acentuado no estado de São Paulo. Em decorrência  há 
aumento do peso relativo da população idosa (60 anos e mais). 

 Na recente da dinâmica demográfica, os processos migratórios 

tornaram fundamentais para o crescimento populacional de localidades 

específicas, comoo Litoral Norte, onde os investimentos elevados 

estão atraindo mão de obra para ocupar os postos de trabalhos 

gerados, principalmente na construção civil e serviços.
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Unidades
Territoriais

População Total nos Anos Taxa de Crescimento nos Períodos (%a.a.)
1970 1980 1991 2000 2007 2010 1970/

1980
1980/
1991

1991/
2000

2000/
2010

Ubatuba 15.203 27.139 47.398 66.861 75.008 78.801 5,97 5,20 3,90 1,67
Caraguatatuba 15.073 33.802 52.878 78.921 88.815 100.840 8,41 4,15 4,55 2,49
Ilhabela 5.707 7.800 13.538 20.836 23.886 28.196 3,17 5,14 4,91 3,06
São Sebastião 12.016 18.997 33.890 58.038 67.348 73.942 4,69 5,40 6,16 2,44
Litoral Norte 47.999 87.738 147.704 224.656 255.057 281.779 6,22 4,85 4,77 2,29
Bertioga - - - 30.039 39.091 47.645 . . . 4,70
Guarujá 94.021 151.120 210.207 264.812 296.150 290.752 4,86 3,05 2,60 0,93
Santos 345.630 416.677 428.923 417.983 418.288 419.400 1,89 0,26 -0,29 0,04
Cubatão 50.906 78.631 91.136 108.309 120.271 118.720 4,44 1,35 1,94 0,93
São Vicente 116.485 193.008 268.618 303.551 323.599 332.445 5,18 3,05 1,37 0,91
Praia Grande 19.694 66.004 123.492 193.582 233.806 262.051 12,86 5,86 5,12 3,02
Itanhaém 14.515 27.464 46.074 71.995 80.778 87.057 6,58 4,82 5,08 1,92
Mongaguá 5.213 9.928 19.026 35.098 40.423 46.293 6,65 6,09 7,04 2,81
Peruíbe 6.966 18.411 32.773 51.451 54.457 59.773 10,21 5,38 5,14 1,51
Baixada Santista 653.430 961.243 1.220.249 1.476.820 1.606.863 1.664.136 3,94 2,19 2,14 1,19
Iguape 19.211 23.363 27.937 27.427 28.977 28.841 1,98 1,64 -0,20 0,51
Ilha Comprida - - - 6.704 8.875 9.025 . . . 3,02
Cananéia 6.080 7.734 10.144 12.298 12.039 12.226 2,44 2,50 2,16 -0,06
Litoral Sul 25.291 31.097 38.081 46.429 49.891 50.092 2,09 1,86 2,23 0,76
Total Litoral de São
Paulo

726.720 1.080.078 1.406.034 1.747.905 1.911.811 1.996.007 4,04 2,43 2,45 1,33

Estado de São
Paulo

17.770.975 25.042.074 31.588.925 37.032.403 39.827.570 41.262.199 3,49 2,13 1,78 1,08

Brasil 93.134.846 119.011.052 146.825.475 169.799.170 183.987.291 190.755.799 2,48 1,93 1,63 1,17

.

Fonte: SIDRA IBGE. Tabulações especiais Nepo/Unicamp. Dados coletados em 02/2011

TABELA 6. Evolução da população total dos municípios e de suas sub-regiões, tendo como referência os números do 
estado de São Paulo e Brasil 
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No período mais recente, entre 2000-2010, destacam-se como apresentando 

os maiores saldos migratórios os municípios de Bertioga e Caraguatatuba. 

O Município de Caraguatatuba também apresentou saldo migratório 

significativo, de mais de mil pessoas por ano no período 2000-2010. 
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Houve transição florestal? 

Os resultados de Batistella e colaboradores permitiram
concluir que há evidências de uma transição florestal em
São Paulo e contextualizar as trajetórias da variação da
cobertura de mata nativa nos níveis analíticos frente aos
cenários mais amplos da economia, política e a arena
ambiental no Brasil. Crises e estagnação econômica, num
período em que o desenvolvimento sustentável passou a
fazer parte do discurso político em diferentes setores da
sociedade, parecem ter contribuído para a transição
florestal na década de 1990 (Farinaci, 2012).
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Em relação às mudanças de cobertura e uso da terra, o mapeamento
temporal para o Litoral Norte de São Paulo permitiu observar que no
período analisado o percentual de formações florestais (Floresta Ombrófila
Densa - FOD, mangue, restinga), manteve-se em torno de 60% de todo
território, com pequenos decréscimos dessa classe. A vegetação
secundária (analisada no conjunto de capoeiras menores do que 4 anos,
4-10 anos e maiores do que 10 anos) teve pequenas variações no
território, mantendo um percentual em torno de 28%. A classe solo
exposto teve um aumento nos 3 períodos analisados, de 10,1%-11%
entre 1990-1999 e 11 a 11,6% entre 1999 e 2010 (Figura 4. 6).
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Figura 4. 6. Percentual de classes de cobertura e uso da terra no Litoral Norte de São Paulo (períodos 1990-

1999-2010). Fonte: Dados Projeto Clima (BDG-Projeto Clima, 2011), elaborado por Mello, 2013.
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Mello (2013) aponta: Observando a dinâmica de
cobertura/uso da terra em cada município, as áreas
urbanizadas foram as classes (ou usos) que apresentaram
um crescimento em todos os municípios analisados. Por
outro lado, as classes de vegetação secundária com tempo
de sucessão menor do que 4 anos (VS < 4 anos)
apresentaram uma relativa redução no período analisado.
Em relação a variação das outras classes de cobertura/uso
da terra, observa-se algumas diferenciações: em
Caraguatatuba, houve uma pequena redução da classe
restinga em comparação aos outros municípios. A Figura 4.
7 mostra as variações no percentual das classes de
cobertura/uso da terra no Litoral Norte-SP.
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Figura 4. 7. Percentual de classes de cobertura e uso da terra para o período 1990-2000(99)-2010 nos 
municípios do Litoral Norte de São Paulo: (a) Caraguatatuba, (b) Ilhabela, (c) São Sebastião, (d)
Ubatuba. Fonte: Dados Projeto Clima (BDG-Projeto Clima, 2011), elaborado por Mello, 2013.
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Fig. 5. Spatial distribution of land use/cover – (a) 1990, (b) 

1999 and (c) 2010. (Fonte: Mello, em elaboração)
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 Se houve reversão da taxa de desmatamento no nível amplo, nossos dados 

demonstram que a invasão das áreas protegidas por população de baixa renda, 

atraída pela expansão do mercado de trabalho ainda é bastante significativa.

 Dados obtidos através de uma cooperação Projeto Clima/Esalq/Núcleo 

Caraguá sobre a distribuição espacial dos Autos de Infração Ambientais (AIAs) 

no Núcleo Caraguatatuba (NuCar) do Parque Estadual da Serra do Mar 

(PESM) no período entre 1999 e 2011 por exemplo, apontam 92 autuações de 

infrações ambientais, sendo a supressão de vegetação, ocupação irregular e 

extração de palmito as mais frequentes (Dahrer, 2012, Mello et al 2013). 

 Em menores proporções ocorreram as infrações relacionadas com caça, 

vazamentos, extração de areia, construção irregular, porte irregular de armas, 

rancho, cultivo de espécies exóticas (Figura 3).
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Figura 3 – Percentual, distribuição acumulada e número de Autos de Infração Ambientais (AIAs) por tipo de infração –

período 1999-2011.

a verificação de “zonas” de conflitos nas áreas adjacentes do Núcleo Caraguatatuba do PESM mostrando uma tendência 

de pelo menos dois grupos (clusters) de AIAs na região do NuCar/PESM (Figura 4). Fonte: Mello et al 2013 baseado em 

Dahrer 2012.
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Figura 6 – Distribuição dos Autos de Infração Ambiental (AIAs) na região do Núcleo Caraguatatuba (NuCar) 

do PE da Serra do Mar (PESM), segundo os AIAs que ocorreram exclusivamente por um tipo de infração 

(extração de palmito, ocupação irregular e supressão de vegetação). Fonte: Mello et al 2013 baseado em 

Dahrer 2012.
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.

Figura 9 – Distribuição espacial dos Autos de Infração Ambientais (AIAs) pelo Zoneamento e Zona de 
Amortecimento do NuCar do PE da Serra do Mar (PESM). Fonte: Mello et al 2013 baseado em Dahrer 
2012
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Houve a formação de uma arena ambiental regional?

- Os dados de Lúcia Ferreira e colaboradores demonstram:

 a formação de uma arena ambiental regional no Litoral Norte de 

São Paulo (Araos 2012, Calvimontes 2013, Simões 2010, Viglio 2012, DiGiulio

2013, Feital 2013, Ferreira, 2012). 

Esta arena decisória construiu-se a partir dos drivers das questões ambientais na 

região: 

1) o desenvolvimento setor  turístico; 

2) a criação de Unidades de Conservação; 

3) a expansão industrial. 

Cada uma delas configurou um palco específico de interação entre os diversos

atores políticos desde o nível comunitário no caso do Parque Estadual Serra do

Mar e os residentes (Simões, 2010; Calvimontes, 2013), até os estadual e federal

no caso do processo de licenciamento ambiental dos grandes empreendimentos

associados à indústria de Petróleo e Gás (Viglio, 2012; Feital, 2013).
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Nas arenas se observa:

 Dinâmicas de agregação e desagregação dos atores (Calvimontes, 2013),

 Conformação de alianças (Calvimontes, 2013; Viglio, 2012), 

 Intensificação das clivagens (Calvimontes, 2013), 

 Construção de estratégias (Calvimontes, 2013; Viglio, 2012)

Esta dinâmica permite a transformação e mudança das condições iniciais desse

sistema de interação, assim como a possibilidade de identificar espaços de

regulação dos conflitos  Regras ou instituições que regulam os conflitos e

permitem orientar o processo de tomada de decisão (institucionalização da

questão ambiental / burocracia (Araos e Ferreira, 2013)
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Público 

Geral 
Ibama 

SEMA 

de SS 

Produtores 
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Federal 

CDSS          

ONGs          

Público 

Geral 
   D.I . D.I . D.I .    

Ibama          

Sema de 

SS 
         

Produtore

s de 

ciência 

      D.I . D.I . D.I . 

Poder 

público de 

SS 

   D.I .  D.I .    

Governo 

Estadual 
   D.I . D.I .     

Governo 

Federal 
   D.I . D.I .     

 

Figura: Matriz de Interações dos atores na arena Expansão do Porto SS

Fonte: Feital, 2013
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CARACTERIZAÇÃO DOS CONFLITOS SOCIAIS DO LITORAL NORTE

 uso e ocupação de áreas protegidas (Simões, 2010; Calvimontes, 2013; Di 

Giulio, 2012); 

 pressão de expansão urbana sobre os limites das Unidades de 

Conservação (Di Giulio, 2013);

 instalação de estruturas relacionadas aos megaempreendimentos (Viglio, 

2012: Feital, 2013);  

 sobreposição de diretrizes de gestão entre os três entes da federação; 

(Simões, 2010; Calvimontes, 2013, Araos, 2012); 

 aumento expressivo de situações de vulnerabilidade socioambiental em um 

contexto de cenários de aumento da intensidade e frequência de eventos 

extremos (Di Giulio, 2012)
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- houve intensa divulgação pela mídia, pelas igrejas dos problemas 

das mudanças climáticas e da relação entre o estilo de 

desenvolvimento brasileiro e a intensificação do aquecimento 

produzido pelos gases de efeito estufa

Os dados de entrevistas, survey e grupos focais apontam (Di Giulio, Mello, 

Ferreira):

 fazem referências diretas e indiretas às alterações climáticas; 

 reconhecem nos locais onde vivem: (i) alterações no regime pluviométrico, 

com períodos de chuvas com menor duração, mas mais intensos; (ii) 

variações rápidas de temperaturas; (iii) elevação do nível do mar. 

 apontam em suas narrativas: (i) maior incidência de queimadas em uma 

floresta caracterizada pela umidade, como a Mata Atlântica; (ii) alterações 

na pesca; (iii) mudanças nas direções do vento; (iv) chuvas mais intensas; 

(v) mudanças bruscas de temperaturas; (vi) ressacas fortes que fazem o 

mar invadir ruas e estradas;

 a mudança no regime de chuvas é o mais citado como efeito mais 

perceptível das alterações climáticas na região. 
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os dados de Mello et al 2012 mostram, no geral, que:
 as pessoas consideram que as mudanças climáticas e ambientais

estão acontecendo e em ritmo acelerado.
 estão conscientes de que as principais causas que têm contribuído

para essas mudanças são as atividades humanas.
 Em relação aos riscos socioambientais e adaptação, mostram que as

respostas variam de acordo com o lugar (espaço geográfico) e com a
temporalidade dos eventos climáticos ou ambientais que ocorrem
(como chuvas, ressacas do mar, deslizamentos e inundação).

 indivíduos que residem em áreas de risco têm uma relação de
pertencimento ao lugar onde vivem. Essa relação é fundamental e
deve ser investigada em trabalhos futuros para ajudar a entender
melhor como as pessoas têm articulado suas estratégias de
adaptação, muitas vezes dependente de seu contexto.
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No entanto:

Di Giulio (2013) e os dados de Lúcia Fereira e colaboradores

apontam que a preocupação com mudanças climáticas não
penetrou de forma contundente as reivindicações das
organização políticas locais.
As principais questões que mobilizaram os atores individuais e
coletivos do Litoral Norte ao longo da pesquisa foram:

1) a construção da UTGCA; 2) o modelo de ampliação do
porto, principalmente a opção tecnológica pelo armazenamento
por contêineres e a expansão de sua retro área em direção a um
dos últimos pontos de Mangue, um ecossistema de grande
importância, pois é um sorvedouro de espéciesmarinhas e, por
isso, também importante para a pesca e maricultura; 3) riscos
tecnológicos e ambientais, como chuvas, escorregamentos e
inundações.
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Os dados de Lúcia da Costa Ferreira,Gabriela M. Di
Giulio, Marcela S. Feital e Juliana Portes Thiago
apontaram que é muito frequente utilizar os
termos clima e tempo como sinônimos, o que
serve de alerta aos estudos sobre percepção de
mudanças climáticas de um modo geral.
EXEMPLO: fala de ator da gestão municipalda região
do Litoral Norte quando questionado (a) sobre as
mudanças climáticas: Sem dúvida, as mudanças
climáticas são muito claras: eu saio de casa em
(...) com uma roupa quente e vou tirando os
agasalhos antes de chegar em meu escritório
em (outro município).
Fala editada para resguardar a identidade.
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Os resultados de Seixas, Silva e Bahia (2013) mostram que:

 os pescadores das comunidades de São Francisco, Ponta do Almada e Vila
dos Pescadores percebem mudanças nas condições do tempo e do mar.

 Estas percepções estão de acordo com estudos sobre clima e alterações no
mar desenvolvidos na costa brasileira.

 Os pescadores costumam basear-se no seu próprio conhecimento para
predizer mudanças no tempo através da interpretação de padrões de
mudanças nos elementos da natureza como, por exemplo, mudanças nos
padrões das nuvens, da lua, das estrelas, do vento, do mar e inclusive
mudanças nos padrões comportamentais dos animais.

 Este conhecimento é útil para o planejamento e segurança na pescaria, ;

 Todos os pescadores concordaram que nos últimos anos o tempo está mais
instável, podendo variar bruscamente ao longo de um dia: imprevisível.

 A mudança climática global que influencia o tempo local, está ocorrendo
numa velocidade mais rápida que a capacidade de adaptação do
conhecimento dos pescadores.



Logo
Instituiçao

Algumas considerações

Desde a Reunião do Conselho da União Internacional para a Conservação da 
Natureza (IUCN), em 2008, as mudanças climáticas foram reconhecida como a 
maior ameaça à biodiversidade e o Sistema Global de Áreas Protegidas como 
uma das soluções poderosas para sua reversão (WWF, 2010). 

Mas nem os agentes governamentais, nem os stakeholders relacionados à 
conservação da biodiversidade na região estabeleceram esta correlação quando 
perguntados a respeito de sua opinião sobre clima.

Maior contribuição de nossa pesquisa está na compreensão do contexto em 
que se dá debate da comunidade global sobre tempo e clima, água, 
mudanças ambientais, riscos tecnológicos e ambientais, desastres 
naturais com a finalidade de atenuação do quadro de risco e sua 
aplicação para a mudança climática. E o seu rebatimento no nível local. 
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 As mudanças ambientais globais estão se tornando questão central na arena 

política internacional e na sensibilização da opinião pública. 

Tratar sobre essa questão implica considerar as diversas incertezas associadas 

a este fenômeno e considerar os comportamentos individuais, coletivos e 

institucionais relacionados a este fenômeno.

 Apesar da centralidade e importância dessa questão nas agendas política e 

científica contemporâneas, as análises publicadas pelos cientistas sociais 

têm chegado à conclusão de que, apesar de haver uma sensibilização 

generalizada e difusa sobre as mudanças ambientais globais, a maioria dos 

indivíduos em quase todos os países tem grandes dificuldades em 

compreender as causas e os efeitos das mudanças climáticas. 

 Além disso, poucos estão dispostos a se envolver em mudanças radicais de 

seus estilos de vida para minimizar esses efeitos, embora a maioria concorde 

que tais mudanças são provavelmente necessárias, tendo em vista os 

problemas induzidos por este tipo de fenômeno global (Renn, 2011; Ferreira 

et al., 2012).
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Para Beck (1996, 1998), os riscos induzidos por esse tipo de 
fenômeno global não diferenciam classes sociais e seus 
efeitos potenciais podem atingir a todos.

Como lembrou o Assad no 1º dia “não há dúvida de que os 
mais vulneráveis são aqueles que têm menos recursos 
(incluindo informação, conhecimento e tecnologia) e menor 
acesso ao poder político, representação e capital social (Di 
Giulio, 2010). 
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Nobre (2012) aponta que se anuncia uma profunda mudança de perspectiva

que vai além da nomenclatura geológica em esferas políticas, culturais e

econômicas. A idéia de Antropoceno exige que as nações reavaliem sua

relação com o planeta e de uns com os outros para garantir a prosperidade

das atuais e futuras gerações.

Falando sobre a Rio+20 ele diz: esta “deve agir como um catalisador

para uma agenda de tomada de decisão sobre desenvolvimento sustentável

que enfatize abordagens holísticas, equitativas e previdentes”.

Parafraseando o autor podemos tomar como premissa que projetos de

pesquisa científica como o nosso devem influenciar a agenda atual de

tomada de decisão sobre ações estratégicas para garantir a

sustentabilidade em diversos níveis de governança, desde o

comportamento individual até as diferentes esferas governamentais.
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Indo além:

 os projetos precisariam refletir sobre o contrexto social 
real em que se dá a propagação da idéia de 
antropoceno, completamente deslocada da realidade 
empírica individual. 

 Como é comum acontecer a distorção das ideias de 
clima e tempo, a tendência é a amplificação social 
(parafraseando Renn) da desconfiança sobre 
importancia e concretude das mudanças climáticas na 
percepção dos atores de um modo geral.
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Como interpretar, no nível fenomênico uma realidade tão complexa 
como a exposta na figura abaixo?

Figura 7 – Transgreção dos limites biofísicos do planeta, de acordo com Rockström e colaboradores 
(ROCKSTRÖM et al. 2009).
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Grata! 
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