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Minha apresentação fala sobre gaps 

da literatura relevantes para a 

adaptação às mudanças climáticas 

na Macrometrópole identificados 

através dos trabalhos do grupo do 

capítulo de cenários do IPBES e BPBES
Foto: LaVanguardia
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Estima-se que até o final do século XXI, 80% da 

população mundial viverá em centros urbanos

Este é o século das 

cidades 

Foto: UNDESA



Urbanoceno
West, 2017

“Os sistemas urbanos se 

tornaram o nexo central 

da relação entre as 

pessoas e a natureza, 

sendo ao mesmo tempo 

centros de demanda por 

serviços ecossistêmicos e 

fonte de impactos 

ambientais.” 
Elmqvist et al 2013 



Por estas razões... mas também porque...
as cidades são possivelmente nosso maior trunfo em direção à inovação para a

sustentabilidade, o futuro das cidades determinará o futuro da humanidade e do

planeta
West, 2017; Elmqvist et al 2013



Visualizar este futuro... de adaptação

contemplando as possíveis trajetórias do 

“urbanoceno” é ainda uma promessa 

West, 2017; BPBES forthcoming



Importância dos 

cenários 

O futuro não pode ser 

previsto, mas deve ser 

construído
BPBES forthcoming

http://www.globio.info



Apesar da fundamental 

importância dos sistemas 

urbanos para o futuro...

e da crescente presença de 

estudos de cenários na 

literatura científica, 

a ciência ainda carece de 

estudos que tratem 

explicitamente do urbano

BPBES forthcoming



Esta carência acontece de (pelo menos) 2 formas:

(-) entendimento da urbanização como processo de impacto ambiental 

de forma sistêmica

(+) entendimento das importância das intrincadas relações entre políticas 

urbanas, estilo de vida urbano e os ecossistemas que provêm os serviços 

essenciais ao bem-estar humano 
BPBES forthcoming



NA CARÊNCIA DE 

CENÁRIOS...

nos resta usar as 

projeções disponíveis 

de modo a inferir 

sobre o futuro

BPBES forthcoming



Trabalhos com cenários 

não tratam a urbanização 

explicitamente
Américas - IPBES /BRASIL- BPBES

Carência de estudos que avaliam a 

implementação de potenciais 

cenários além da relação mudança de 

uso do solo - mudanças climáticas. 

lacuna de cenários sobre outras 

forçantes (ex: urbanização) inviabiliza 

a avaliação dos potenciais impactos 

para a relação biodiversidade -

serviços ecossistêmicos - bem-estar 

humano
IPBES; BPBES forthcoming



Trabalhos que tratam a urbanização explicitamente têm limitações
(GLOBIO) Netherlands Environmental Assessment Agency

1_Uso do Solo (inclui agricultura, silvicultura e urbanização como vetor)

2_Deposição de nitrogênio atmosférico

3_Infraestrutura

4_Fragmentação

5_Mudança Climática



Mas por que? 
Seria pelo entendimento do que é o urbano (?)



Nas ciências naturais (ex: ecologia)…
a urbanização é frequentemente concebida (de maneira  estreita) como um processo 

que converte terra usada para recursos naturais para terra que serve a assentamentos 

humanos densos e processos industriais.                                                McHale et al, 2015



Identificação “do urbano”(mancha)…
Se tornou mais fácil com as tecnologias de mapeamento e imagem ...

tratar o “urbano” simplesmente como uma entidade e ignorar os processos

sociais tem consequências na identificação de trajetórias sustentáveis.
Marcotullio e Solecki, 2013



Urbano: Vetor e Forçante

Forçante (driver) é definida por um

processo que condiciona uma

mudança ambiental impactando a

biodiversidade e/ou serviços

ecossistêmicos

Vetor é definido como a variável

que determina uma mudança

dentro de um processo (forçante)

ambiental. Ex: (a) Desmatamento,

vetor da forçante Mudança no Uso

da Terra, ou (b) Emissão de gás de

efeito estufa vetor da forçante

Mudança Climática.’

BPBES, forthcoming



O que é o urbano
Necessidade de uma teoria unificada de cidades que possa direcionar a sustentabilidade

McHale et al, 2015



O que é o urbano?
“Cidades, são tanto quantidades físicas que são mapeáveis e mensuráveis quanto são 

qualidades humanas e sociais que afetam o sentimento pessoal, de lugar e de bem-

estar e  que governa as interações umas com as outras e com o ambiente construído, 

biológico e ambientes mediados.”
Marcotullio and Solecki, 2013

Favela -

Rio
Novas cidades -

China

Cidade de consumo -

Huston 

Cidade encolhendo -

Detroit

McHale et al, 2015



O que é o urbano?
“Um processo multidimensional, social e biofísico impulsionado por 

contínuas mudanças através do espaço e do tempo em vários subsistemas 

incluindo o biofísico, o sistema construído, e sócio institucional (ex., econômico, 

político, demográfico, comportamental, e sociológico)” 
Marcotullio et al, 2014 



O QUE É O

(FUTURO)

URBANO?
“está para ser definido”

O que é  o urbano?
“está para ser definido”

McHale et al, 2015



O futuro dos cenários
Necessidade de incorporar múltiplas disciplinas (ex: teoria urbana) e 

contextos territoriais diversos.
BPBES, forthcoming

Cenários que explorem trajetórias de adaptação urbana às mudanças 

ambientais devem ser concebidos como um processo que espelha os 

atributos essenciais dos sistemas urbanos



PIB/capita

Marcotullio and 

Lee, 2003 after 

McGranahan et 

al, 2001 

experiência do mundo

desenvolvido

GDP/capita

GDP/capita

PIB/capita

PIB/capita
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experiência do mundo em

desenvolvimento

BROWN

GRAY

GREEN

padrão de urbanização brasileiro 
caracterizado pela simultaneidade de diversas agendas ambientais urbanas.



É fundamental 

para o Brasil 

o reconhecimento pelos 

governos subnacionais que as 

áreas urbanas são parte 

significativa da biosfera 

(Elmkvist et al 2013) e que as 

cidades são essenciais para 

atingirmos o Acordo de Paris e 

várias das metas de Aichi. 



É fundamental 

para o Brasil 

planejamento e gestão 

territorial que contemple as 

relações sócio-ecológicas que 

hoje estão fragmentadas em 

políticas setoriais e 

desconectadas entre o território 

urbano e não urbano. 
BPBES, forthcoming

Fonte: Gisela Campillo



É fundamental 

para o Brasil 

Estudos de cenários que explorem 

explicitamente a posição crucial da 

gestão urbana incluindo questões de 

abordagem sistêmica (BAI et al, 

2016), relevantes para a adaptação da 

Mecrometrópole às mudanças 

ambientais. 
BPBES, forthcoming

Fonte: World Bank
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