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m 2080, o Rio de Ja-
neiro pode enfrentar
uma combinação de
aumento de 3,4°C na
temperatura, com ele-

vação de 82cm no nível do mar e de
até 6% no volume de chuvas. En-
quanto isso, São Paulo pode ficar
3,9°C mais quente e ter até 13%
mais precipitação. O levantamento
faz parte do Segundo Relatório de
Avaliação sobre Mudanças Climáti-
cas nas Cidades elaborado por 120 ci-
entistas da Rede Pesquisas sobre
Mudanças Climáticas Urbanas (Urban
Climate Change Research Network –
UCCRN). O documento teve dados di-
vulgados antecipadamente, em outubro,
durante o lançamento do Núcleo da UC-
CRN na América Latina (UCCRN-AL),
que tem como sede o Instituto Oswaldo
Cruz (IOC/Fiocruz).

Liderada por pesquisadores do
IOC e do Centro de Estudos Integra-

E
Maíra Menezes

dos sobre Meio Ambiente e Mudan-
ças Climáticas da Coppe-UFRJ (Cen-
tro Clima/Coppe-UFRJ), a iniciativa é
a segunda do tipo no mundo. Criada
em 2007, a UCCRN reúne mais de
600 cientistas em 150 cidades. Ago-
ra, o projeto chega à América Lati-
na, com base no Rio de Janeiro.
“Esperamos que essa parceria seja
frutífera não apenas para os pesqui-
sadores, mas, principalmente, para as
nossas cidades. Na América Latina,
temos uma densidade populacional
muito grande e realidades muito dís-
pares. Por isso, é importante realizar-
mos estudos específicos sobre os
impactos das mudanças climáticas
aqui”, disse a pesquisadora do IOC
Martha Barata, especialista em im-
pactos do clima sobre a saúde. Res-
ponsável por coordenar o Núcleo da
UCCRN na América Latina, ela lem-
bra que a Cidade do México, com
cerca de 21 milhões de habitantes, e

São Paulo, com aproximadamente 20
milhões, estão entre as maiores me-
trópoles do planeta.

A importância da atuação da
rede na América Latina também foi
destacada pela cientista americana
Cynthia Rosenzweig, uma das dire-
toras globais da UCCRN. Ela afirmou
que mais da metade da população
mundial já vive em cidades e esse
número deve chegar a dois terços
nas próximas décadas. Ao mesmo
tempo, as áreas urbanas são respon-
sáveis por 67% das emissões de ga-
ses do efeito estufa e devem sofrer
graves impactos com o aquecimen-
to global.

Foco nas cidades
Da mesma forma que o relatório

do Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC, na sigla
em inglês) é a base para as ações
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dos países no tema, o Relatório de
Avaliação sobre Mudanças Climáti-
cas nas Cidades reúne conhecimento
científico com potencial para orien-
tar as ações municipais. A primeira
edição do documento foi publicada
em 2011 e a nova versão é resultado
de quatro anos de pesquisas. Segun-
do Cynthia, o estudo mostra que, até
2080, a temperatura deve subir en-
tre 1°C e 4°C nas cerca de cem cida-
des estudadas em diferentes regiões
do planeta. Na América Latina, a
maior alta é prevista para a Cidade
do México, com elevação de até
4,2°C na temperatura. Ao mesmo
tempo, o volume de chuvas deve so-
frer grandes variações no continen-
te, com queda de até 41% em
Santiago, no Chile, e aumento de até
78% em Lima, no Peru.

Além de dados atualizados sobre
as previsões de mudanças climáticas
nas cidades, o documento aborda te-
mas fundamentais para as ações con-
tra o problema, incluindo riscos de
desastres, planejamento urbano, es-
tratégias de mitigação e adaptação,
questões econômicas e de governan-
ça. Coordenado pela pesquisadora
Martha Barata, um dos capítulos
apresenta as consequências das mu-
danças climáticas para a saúde das
populações. Baseado em diversos es-
tudos científicos, o trabalho aponta
que o aquecimento global pode pro-
vocar mortes se não forem adotadas
medidas de prevenção.

“Doenças renais e doenças car-
diorrespiratórias estão muito vincu-
ladas a ondas de calor. Já enchentes
e deslizamentos estão associados a
infecções como hepatite, leptospiro-
se, leishmaniose”, relata a pesqui-
sadora. Para enfrentar o problema,
os cientistas recomendam um con-
junto de medidas, desde ações am-
bientais para reduzir a ocorrência de
eventos climáticos extremos até a
melhoria dos serviços de saúde para

atendimento de pa-
cientes. “Sobretudo,
é importante pensar
as políticas de forma
integrada. Uma ação
simples como autori-
zar a construção de
um condomínio pode
acabar com uma área
verde, criar uma ilha
de calor e prejudicar a
saúde da população”,
reforça Martha.

A importância das
áreas verdes nas cida-
des é detalhada em
outro capítulo do re-
latório, que trata dos
ecossistemas urbanos.
Uma das autoras do
texto, a paisagista
Cecilia Herzog, pro-
fessora da PUC-Rio,
explica que pesquisas
demonstram a impor-
tância de investir na
chamada infraestrutu-
ra verde. Incluídos
pela primeira vez no
documento, os riscos
em cidades situadas
em áreas costeiras fo-
ram discutidos pela
urbanista Maria Fer-
nanda Campos Lemos,
também professora da
PUC-Rio e autora do
capítulo dedicado ao
tema. Ela lembrou
que 10% da popula-
ção mundial vive em
zonas litorâneas de
baixa altitude, que
estão sujeitas a inun-
dações. Além disso, o
valor dos bens em ris-
co nas 136 maiores ci-
dades portuárias do
planeta ultrapassa
US$ 3 trilhões.


