
 
 

Gestão do Risco da Mudança do Clima para a Saúde Urbana –  

Construindo Cidades Resilientes 

 

Realização: Núcleo Latino Americano da Rede de Pesquisa Global em Mudança do Clima 

e Cidades (Urban Climate Change Research Network - www.uccrn.org), Fiocruz 

Local: Auditório Maria Deane / Pavilhão Leônidas Deane / IOC/Fiocruz - Av. Brasil, 4365 

– Manguinhos, Rio de Janeiro / RJ. 

Datas: 25/11/2019 (Grupo de Trabalho) e 26/11/2019 (Workshop) 

Coordenadores do Workshop: Martha Macedo de Lima Barata (Fiocruz), Clélia Christina 

Mello-Silva (IOC/Fiocruz), Carlos Machado (Fiocruz); Diana Marinho (ENSP/Fiocruz); 

Emilio La Rovere (CentroClima); Maria Fernanda Lemos (PUC). 

Objetivos: 

O objetivo do núcleo Latino Americano da Climate Change and Cities Research Network 

(LA-UCCRN) é promover um diálogo entre especialistas líderes políticos globais e locais 

a respeito das últimas descobertas científicas nas áreas de ação sobre as cidades e 

mudanças climáticas da América Latina. 

 

O objetivo do encontro será: 

✓ Apresentar e avaliar os resultados do Segundo Relatório de Pesquisa em 

Mudança do Clima e Cidade (Second Assessment Report on Climate Change and 

Cities - ARC3-2), juntamente com os participantes do mesmo; 

✓ Integrar cientistas na UCCRN-LA, com ênfase nos pesquisadores da Fiocruz e 

demais instituições brasileiras; 

✓ Propor linhas de pesquisas que contribuam para fortalecer e integrar a pesquisa 

em Mudança do Clima e Cidade na América Latina, que permitam o 

planejamento e implantação de estratégias exitosas de resposta aos riscos 

climáticos das cidades latino americanas. 

http://www.uccrn.org/


 
Público Alvo: Pesquisadores envolvidos e ou interessados na temática "Mudança do 

clima e saúde da população nas cidades", bem como gestores públicos. 

Justificativa 

A mudança do clima pode ser um fator agravante para a saúde da população urbana. 

Ações em outros setores podem impactar positiva e negativamente na saúde da mesma. 

Mitigação da mudança climática e adaptação são áreas de ação de alta prioridade no 

contexto urbano. 

Estas são muitas vezes tratadas como questões separadas em pesquisas acadêmicas, 

palestras internacionais sobre o clima ou sobre a saúde humana, bem como em 

formulações de políticas nacionais e locais – o que conduz a situações em que, 

geralmente, essas principais áreas tenham que competir por financiamentos e atenção 

dos gestores. O seminário irá discutir os principais desafios e potenciais das cidades para 

integrar ações de adaptação às alterações climáticas e mitigação das emissões de gases 

contribuintes para o efeito estufa. 

O segundo relatório de avaliação das pesquisas mais relevantes e recentes realizado 

pela Urban Climate Change Research Network (UCCRN) sobre Mudança do Clima e 

Cidades (ARC3-2) foi publicado em 2018 pela Cambridge University Press (CUP). O 

relatório ARC3 é o segundo estudo global, interdisciplinar, inter-regional de avaliação, 

com base científica para abordar os riscos climáticos, adaptação, mitigação e 

mecanismos políticos relevantes para as cidades. O primeiro relatório (ARC3-1) fora 

publicado pela mesma editora em 2011.  

Neste contexto, a UCCRN-LA criada em 2015, mediante parceria entre o Instituto 

Oswaldo Cruz/Fiocruz; o CentroClima/PPE/COPPE/ e a UCCRN/Earth Institute/Columbia 

University está agora a trabalhar para o lançamento do Segundo Relatório de Avaliação 

UCCRN sobre Mudança do Clima e Cidades (ARC3-2) e vai apresentar seus resultados e 

buscar parcerias regionais para planejar pesquisas que contribuam para a construção de 

cidades resilientes na América Latina. 

Resultado Esperado: 

➢ Incentivar novas parcerias e linhas de pesquisa 



 
➢ Estimular a introdução de novos integrantes a UCCRN-LA  

PROGRAMAÇÃO 

25/11/2019 

13:00 - 16:00 – Local: Auditório Maria Deane – Pavilhão Leônidas Deane IOC/Fiocruz - 
Av. Brasil, 4365 – Manguinhos, Rio de Janeiro RJ 

Grupo de trabalho interdisciplinar em desastres naturais e cidades resilientes. 

Dia 26/11/2019 

9:00 – 9:30 - Mesa de abertura 

Marcos Menezes – Vice-presidente de Ambiente e Promoção da Saúde (VPPAS), 

Guilherme Franco- Assessor VPPAS,  

José Paulo Leite – Diretor do IOC,  

Tereza Favre (Representante da Câmara Técnica de Ambiente),  

Jacenir Mallet (Representante da Câmara Técnica de Promoção da Saúde),  

Martha Barata- coordenadora da UCCRN-LA 

09:40 – 10:00 - Apresentação da Rede de Pesquisa Global em Mudança do Clima e 

Cidades (Urban Climate Change Research Network - www.uccrn.org) 

Martha Barata  – co- cordenadora da UCCRN-LA 

10:00 - 11:00 - Mesa redonda: UCCRN e a Avaliação a Mudança do Clima em Cidades   

Cecília Herzog - Soluções baseada na natureza 

Maria Fernanda Lemos - Planejamento urbano 

Martha Barata - Gestão da saúde urbana 

Denise Silva e Sousa – Medidas de adaptação em cidades 

11:00 – 12:00 - Debate 

12:00 - 13:00 - Intervalo para almoço 

13:00 - 15:00 - Mesa redonda: Pesquisa e Ensino em Mudanças Climáticas na Fiocruz e 

na UCCRN-LA 

Emilio La Rovere- Mitigação à mudança do clima em cidades 

Sandra Hacon- Impacto das queimadas na saúde (a confirmar) 

Carlos Machado- Impacto dos desastres naturais na saúde 

Elisabeth Rangel- Mudanças climáticas e vetores  

Diana Marinho- Vulnerabilidade da população às mudanças climáticas: estudo de 

casos 

Clélia Christina Mello-Silva – Educação ambiental para gestão do risco climático  

15:00 - 16:00 - Debate  

16:00 - 16:10 - Vídeo MMA 

16:10 - 17:00 - Confraternização  


