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A arquiteta Andrea Young, o professor Daniel Hogan, coordenador do projeto, e o geógrafo Eduardo Marandola Jr: resultados preliminares foram apresentados em workshop

umidade”, informa. Segundo o pro-
fessor, certos grupos populacionais 
como os de bebês e de idosos sofrerão 
mais ainda com os picos de seca. 

Algumas medidas do sistema 
de saúde, acredita ele, deverão ser 
pensadas para atender e preparar 
as demandas. Outras medidas em 
termos das chuvas e precipitações 
intensas deverão atuar no sentido 
de reforçar a Defesa Civil que, 
em sua opinião, já tem melhorado 
sensivelmente. “Este órgão pre-
cisa envolver as populações. Elas 
devem ser mais aparelhadas para 
esses eventos. Tudo o que falamos 
sobre o futuro exige já no presente 
alguns cuidados, pois por certo o 
futuro será pior”, relata Hogan. “Se 
este tema for enfrentado somente 
por quem está estudando-o, não 
será suficiente. Todo mundo tem 
que entender que isso vai repercutir 
em todas as dinâmicas da vida em 
sociedade e na forma como são 
construídas as nossas cidades”, 
contextualiza o geógrafo Eduardo 
Marandola Jr., pós-doutorando em 
Demografia do Nepo.

Não obstante algumas extrapola-
ções servirem de modelo para outras 
megacidades, Rio de Janeiro e São 
Paulo apenas fornecem uma radio-
grafia do que pode acontecer. No 
restante do país, a situação será com 
certeza muito pior. No Rio de Janei-
ro, o Instituto Pereira Passos fez um 
estudo detalhado sobre o assunto e o 
governo local já está tomando conta 
disso. Em São Paulo, houve a pu-
blicação de uma lei que é a Política 
Estadual de Mudança Climática do 
Estado de São Paulo, determinando 
algumas medidas e levantamento 
de informações para lidar com a 
problemática. “Não se pode dizer 
que a liderança política destas duas 
grandes cidades não está fazendo 
nada. Contudo, se for mantido este 
mesmo padrão de ocupação, essa 
forma de se apropriar dos recursos 
e do ambiente, caminharemos para 
o fim”, sentencia Hogan.

A última reunião de Copenha-
gue, lembra ele, enfocou mais a 
questão da mitigação. Neste parti-
cular, evidentemente é preciso frear 

este processo. Não se pode tirar do ar 
o CO2 que está liberado, entretanto é 
possível criar mecanismos para frear 
estas liberações futuras, diminuindo-as. 
“Isso é muito importante e é o princi-
pal objetivo de Copenhague. Porém o 
que temos discutido até agora é mais 
a emissão do CO2 já liberado e as mu-

Litoral de SP
será estudado

Na área de população e ambien-
te, que existe há mais de duas déca-
das no Nepo, a mudança climática 
adquiriu um papel bastante desta-
cado sobretudo nos últimos quatro 
anos. O Núcleo reúne uma série de 
sete iniciativas mais pontuais que 
se reforçam mutuamente. Entre 
elas, sobressaem no momento, 
além do projeto de vulnerabilidade 
às mudanças climáticas no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, um gran-
de projeto apoiado pela Fundação 
de Amparo à Pesquisa do Estado 
de São Paulo (Fapesp) dentro do 
Programa Fapesp de Pesquisa so-
bre Mudanças Climáticas Globais 
que esta agência de fomento criou 
no ano passado. O projeto, que 
está detalhado no site do Núcleo 
em http://www.nepo.unicamp.br/
pesquisa/projetos/linha7/projeto1.
html, aborda o crescimento urba-
no, vulnerabilidade e adaptação às 
mudanças climáticas no litoral de 
São Paulo, com suas dimensões 
ecológica e social. 

O projeto da Unicamp é um 
dos dez selecionados na primeira 
fase. Está sediado no Núcleo de 
Estudos e Pesquisas Ambientais 
(Nepam) e é uma atividade conjun-
ta com o Nepo. Está ligado tanto às 
análises por pesquisadores da área 
de Demografia quanto às áreas de 
políticas públicas, antropologia e 
ecologia, com participação, como 
pesquisadores principais, do pro-
fessor Carlos Joly, do Instituto de 
Biologia (IB); da professora Leila 
da Costa Ferreira, do Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas 
(IFCH), e da professora Lúcia da 
Costa Ferreira (Nepam), além de 
duas dezenas de doutores de várias 
instituições, entre elas Univap, Uni-
fesp, FJP/MG, Embrapa e UFSCar.

O estudo busca identificar as 
vulnerabilidades nas pequenas 
cidades do litoral de São Paulo, 
principalmente do litoral Norte, 
local que deve ser atingido antes 
e com mais vigor e dramaticidade 
pelas mudanças climáticas do que 
outras regiões. Este projeto tem 
duração de quatro anos e envolve 
trabalho de campo, ocorrendo num 
momento em que grandes transfor-
mações estão havendo no litoral, 
basicamente no campo do petróleo 
e do gás natural, da extração e do 
transporte dos produtos do gás e do 
petróleo offshore, que poderão ter 
um grande impacto na região.  

Entre os seus objetivos estão os 
de avaliar quais são as capacidades 
de adaptação dos governos locais, 
até que ponto eles temem o que 
poderá acontecer e como estão 
preparados para as mudanças, se é 
que estão. “Isso envolve também 
um lado de entender como a po-
pulação, não somente os governos 
municipais e outros órgãos, está 
compreendendo os problemas e 
como se sente atingida por eles, 
ou não. E, se sente atingida, como 
pensa que vai se proteger e reagir a 
esses impactos e mudanças, quando 
ocorrerem”, comenta Hogan. O 
projeto envolve cerca de 20 douto-
res e 20 alunos de pós-graduação.  

Uma segunda atividade co-
ordenada por Carlos Nobre está 
relacionada ao Instituto Nacional 
de Ciência e Tecnologia para Mu-
dança Climática (INCT-MC), que 
é sediada no Instituto de Pesquisas 
Espaciais (Inpe). Um dos 20 subpro-
jetos é liderado também por Hogan. 
“Em 2010, iremos estudar as regiões 
metropolitanas de Belém, Recife, 
Belo Horizonte e Curitiba”, conta. 

Estes projetos desenvolvidos 
no Nepo são denominados “Di-
mensões humanas das mudanças 
climáticas”, dentro da ciência do 
clima, um campo dominado pelos 
físicos, pelos cientistas do clima, 
da atmosfera e dos oceanos. Como 
contém tanto o lado da população 
impactar e sofrer os impactos 
dessas mudanças, é preciso que as 
Ciências Humanas tenham uma in-
serção decisiva no processo, apesar 
de não ser esta a sua tradição. Estas 
atividades do Nepo nos últimos 
anos são pioneiras neste sentido e 
já se idealiza a criação de um novo 
campo de estudos do clima no con-
texto das Ciências Humanas.

danças climáticas que já vão acontecer, 
qual é a vulnerabilidade a isso e quais 
são as adaptações que precisam ser 
feitas, independentemente de mitigar”, 
esclarece Marandola Jr. 

A próxima reunião de Copenhage, a 
15ª Conferência das Partes da Conven-
ção do Clima (COP-15), na Dinamarca, 

inicia esta semana (de 7 a 18 de dezem-
bro), reacendendo as discussões sobre 
a redução das emissões de carbono no 
mundo. No evento, deve ser acordado 
um novo arranjo para o enfrentamento 
das mudanças climáticas. O Brasil já se 
comprometeu a diminuir as emissões de 
gases entre 36,1% e 38,9% até 2020.

O livro População e Mudança Climática: Dimensões 
Humanas nas Mudanças Ambientais Globais, organizado por 
Hogan e Marandola Jr., insere-se no debate atual acerca da 
sociedade contemporânea, no qual riscos e vulnerabilidades 
darão os contornos das tendências e dos cenários para o sécu-
lo 21. Mudanças ambientais, mudanças climáticas, extremos 
atmosféricos, desastres hidrometeorológicos e emissão de 
gás carbônico são temas, entre outros, que se impõem à 
agenda global. Acrescido a estes desafios está a importância 
de se incorporar as dimensões humanas das mudanças am-
bientais. As pesquisas de ponta e as temáticas de vanguarda 
referentes à questão ambiental traduzem-se nos estudos desta 
coletânea, marcados pela interdisciplinaridade. 

Tais estudos refletem a preocupação teórico-metodoló-
gica para a compreensão das relações entre mudanças cli-
máticas e dinâmica populacional. Por outro lado, reforçam a 

importância das cidades no bojo das transformações sociais, 
indicando que são nelas onde os cenários mais otimistas se 
assentam. O livro é uma referência para diferentes áreas do 
conhecimento, bem como para o enfrentamento e preparação 
das novas situações a serem vivenciadas em termos das 
mudanças ambientais globais nas próximas décadas.

É mais recente a participação de demógrafos, urbanistas, 
geógrafos e sociólogos em debates que envolvem as mu-
danças climáticas, trabalho desempenhado pelos estudiosos 
do clima e cientistas da atmosfera. Por acreditar na valiosa 
contribuição que as Ciências Humanas podem fornecer, 
Hogan e Marandola Jr. convidaram 16 pesquisadores para 
serem seus autores, com patrocínio do Fundo de População 
das Nações Unidas, em parceria com o Nepo. A obra pode 
ser adquirida na biblioteca do Nepo ou no site (http://www.
nepo.unicamp.br/publicacoes/_clima.html).

Livro aborda dimensões humanas das mudanças

Pedestre em rua próxima à 
marginal Tietê passa por ponto de 
alagamento provocado por chuva 
que atingiu São Paulo na última 
semana de novembro: ocupação 

desordenada de leitos de rios 
agrava problema
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