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Elevação da Elevação da Elevação da 
temperatura temperatura temperatura 
média
AverageAverageAverage riserise ofAverageAverage riseriserise of
temperature

Aumento de Aumento de Aumento de 
precipitação
Increased precipitation

Aumento médio do Aumento médio do Aumento médio do 
nível do mar
AvereageAvereageAvereage riseriserise ofofofofof seaseaseaseasea level

FatoresFatores Climáticos
Climate factors







Áreas potencialmente inundáveisÁreas potencialmente inundáveis

V marés extremas

V agitação marítima de origem meteorológica

V elevação do nível do mar

(Araújo, 2016 / Centro 
de Tecnologia 

e Geociências UFPE)

"Assessment of Brazilian Coast Zone 
Vulnerability to Climate Changes"



(Araújo, 2016 / Centro de Tecnologia e Geociências UFPE)

Baixa 
vulnerabilidade

Condicional Alta 
vulnerabilidade

"Assessment of Brazilian Coast Zone 
Vulnerability to Climate Changes"



» 526 mil pessoas (34% da população do Recife) 
moram em áreas de morro; a capital tem 3.000 
pontos de risco alto e muito alto

Encostas

CHUVA

AÇÃO 
ANTRÓPICAANTRÓPICA

! Fragilidade da drenagem e do 
manejo das águas pluviais 

! Território construído sem 
infraestrutura, salubridade e 
mobilidade adequadas.

PCR. Recife 500 anos. Relatório técnico, ARIES. Recife, 2016



Precisamos nos preparar Precisamos nos preparar para enfrentar eventos para enfrentar eventos para enfrentar eventos 
ambientais 

para enfrentar eventos para enfrentar eventos 
ambientais ambientais extremos

We need to prepare to face extreme environmental events





Recife foi uma das duas cidades brasileiras escolhidas para ser modelo em 
projeto internacional de desenvolvimento sustentável, que visa racionalizar 
o uso de recursos naturais e a diminuir a emissão de gases de efeito estufa. 

Preparar o Recife para Enfrentar as Mudanças Climáticas

o uso de recursos naturais e a diminuir a emissão de gases de efeito estufa. 

V COP 19 | COP 20 
V COP 21 | COP 22
V COP 23

V CB 27 | C40



Metodologia Green Climate CitiesMetodologia Green 

Preparar o Recife para Enfrentar as Mudanças Climáticas



! O Plano Diretor do Recife
! Recife Master Plan



V Ordenamento Ordenamento jurídico jurídico alinhaalinha-alinha-se Ordenamento Ordenamento jurídico jurídico jurídico alinhaalinhaalinhaalinha se se se 
com mais força à agenda 2030 com mais força à agenda 2030 
Legal system aligns more strongly with 2030 Legal system aligns more strongly with 2030 
agenda

V função função social da cidade; função função função social da cidade; função social da cidade; função 
social da propriedade; social da propriedade; 
sustentabilidade; equidade sustentabilidade; equidade 
socioterritorial
sustentabilidade; equidade sustentabilidade; equidade 
socioterritorialsocioterritorial; integração socioterritorialsocioterritorial; integração ; integração 
metropolitana e intra

; integração 
metropolitana e intrametropolitana e intra-

; integração ; integração ; integração 
metropolitana e intrametropolitana e intra-urbana; metropolitana e intrametropolitana e intrametropolitana e intra urbana; urbana; urbana; 
gestão democrática e equidade gestão democrática e equidade 
de gênero. de gênero. 
principles of the social function of the city; principles of the social function of the city; 
social function of property; sustainability; social function of property; sustainability; 
socio
social function of property; sustainability; 
sociosocio-
social function of property; sustainability; social function of property; sustainability; social function of property; sustainability; 
sociosocio-territorial equity; metropolitan and socio
intra
socio
intraintra-

territorial equity; metropolitan and territorial equity; metropolitan and territorial equity; metropolitan and territorial equity; metropolitan and sociosociosocio
intraintraintra---urban integration; democratic intraintraintra urban integration; democratic urban integration; democratic urban integration; democratic 
management and gender equity.

V A agenda urbana deve A agenda urbana deve 
caminhar 
A agenda urbana deve A agenda urbana deve 
caminhar caminhar par e passo à agenda caminhar caminhar par e passo à agenda par e passo à agenda 
climática. climática. 
The urban agenda must go hand in hand The urban agenda must go hand in hand The urban agenda must go hand in hand 
with the climate agenda

Princípios da Princípios da 
sustentabilidade sustentabilidade sustentabilidade 
longe de ser longe de ser longe de ser 
aplicados no aplicados no aplicados no 
cotidiano das cotidiano das cotidiano das 
cidades

Principles of Principles of 
sustainability far sustainability far sustainability far 
from being applied from being applied from being applied 
in everyday cities

Planejadores os Planejadores os 
conhecem e conhecem e conhecem e 
tratam de afirmátratam de afirmá-tratam de afirmátratam de afirmá
los. 
Planners know Planners know 
them and try to them and try to them and try to 
assert them

A novidade
da lei é um passo da lei é um passo 
necessário. 

The novelty of the The novelty of the 
law is a necessary law is a necessary law is a necessary 
step

TRANSIÇÃO DE PARADIGMA
PARADIGM TRANSITION



Planejamento 
Urbano

Urban Planning

Planejamento 
Ambiental

Environmental
planning

Gestão 
Participativa
Participative

management

Plano Diretor
Master Plan
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Procedimento Procedimento 
metodológico: metodológico: 

medidas para o medidas para o 
desenvolvimento

Methodological Methodological 
procedure: measures for procedure: measures for 

development

Instrumento de Instrumento de 
Gestão ambientalGestão ambiental
Art
Gestão ambientalGestão ambiental
ArtArt. 182 
Gestão ambiental

. 182 . 182 §
Gestão ambientalGestão ambientalGestão ambientalGestão ambiental

§§ 1º da CF ArtArt. 182 . 182 . 182 §§ 1º da CF 1º da CF 
Art. 40 do 

1º da CF 1º da CF 
Art. 40 do Art. 40 do ECArt. 40 do Art. 40 do ECEC

Cidades Cidades 
+ de 20 mil 

Cidades 
+ de 20 mil + de 20 mil hab

EnvironmentalEnvironmental Management EnvironmentalEnvironmental Management Management 
Instrument

Resposta à 
c

Resposta à 
crise ambiental: a rise ambiental: a rise ambiental: a 

busca pela busca pela 
sustentabilidade

response to the response to the 
environmental crisis: the environmental crisis: the 
search for sustainability

Desenvolvimento Desenvolvimento 
sustentável: sustentável: 

democracia e democracia e 
participação na participação na 

resolução de conflitos

Sustainable development: Sustainable development: 
democracy and democracy and 

participation in conflict participation in conflict 
resolution



Considerações

Divulgar a lei, articulando discursivamente o debate sobre a agenda do clima e os Divulgar a lei, articulando discursivamente o debate sobre a agenda do clima e os 
ODS para incorporação no cotidiano do Estado

Insistir no desenho de sistemas de adaptação

Validar o Plano de MC de maneira participativa

Fortalecer as instâncias de planejamento 

Estabelecer uma governança Estabelecer uma governança multinívelmultinível, reorientar as políticas do clima e superar a Estabelecer uma governança Estabelecer uma governança multinívelmultinívelmultinível, reorientar as políticas do clima e superar a , reorientar as políticas do clima e superar a 
inabilidade de prover os recursos para uma infraestrutura adequada à adaptação 

Incorporar o caráter metropolitano 

Promover a consciência social de que a exclusão amplia as vulnerabilidades e que Promover a consciência social de que a exclusão amplia as vulnerabilidades e que 
os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política 
que altere a agenda 
os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política 
que altere a agenda que altere a agenda ultraneoliberal
os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política os avanços demandam mudanças macroeconômicas e uma ampla frente política 

ultraneoliberalultraneoliberal em curso.  
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Declaração de Santa Fé
Declaration of Santa Fe

14 estados de 5 países 

iniciativas para alcançar as metas de Paris. 

Os governos signatários se comprometeram em 

acelerar as repostas e empreender ações 

conjuntas para enfrentar os efeitos das 

mudanças climáticas.

Letter signed during the III Climate Summit of the Americas, held 
in Rosario (Argentina). The document was discussed with 

representatives of 14 states from five countries and foresees 
initiatives to achieve the goals set in the Paris Agreement. 
Signatory governments have committed to accelerating 
responses and taking joint action to address the effects of 

climate change.



V Câmara Técnica do Clima – ABEMA
Technical Chamber of Climate

V Cúpula das Américas
Summit of the Americas

V Documento com compromissos e
interesses comuns
Document with common commitments and interests

Os governos subnacionais cobram Os governos subnacionais cobram 
participação na agenda do clima

SubnationalSubnational GovernmentsGovernments Charge Charge ParticipationParticipation in in Climate
V

Climate Agenda
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Neste relevante momento Neste relevante momento 
internacional para as questões internacional para as questões 
climáticas, o caminho de climáticas, o caminho de 
Pernambuco e do Brasil rumo à Pernambuco e do Brasil rumo à 
sustentabilidade exige um grande sustentabilidade exige um grande 
e inescapável pacto social. 

At this relevant international At this relevant international 
moment for climate issues, the path moment for climate issues, the path 
of 
moment for climate issues, the path moment for climate issues, the path 
of of Pernambuco
moment for climate issues, the path moment for climate issues, the path 

PernambucoPernambuco and Brazil towards of of PernambucoPernambucoPernambuco and Brazil towards and Brazil towards 
sustainability requires a large and sustainability requires a large and 
inescapable social pact.



(81) 9995410-51

inamara.melo

inamara.melo@gmail.com

inamara.melo@semas.pe.gov.br

!

C&%-%3% #D+4capibaribecapibaribe
tenha fé

quem sabe o sol quem sabe o sol 
tarda

a manhã se encolhe 
e há tempo de e há tempo de 

conter os homens

Cida Pedrosa




