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RISCO SOCIOCLIMÁTICO
EM PIRACICABA
QUAIS OS EFEITOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS EM
PIRACICABA E O QUE FAZER PARA NOS ADAPTAR?

MENSAGENS-CHAVE
Ameaças decorrentes das mudanças climáticas já têm acometido a região de
Piracicaba e tendem a se agravar nos próximos anos. Esses efeitos incluem
ondas de calor mais duradouras, frequentes e severas; chuvas extremas mais
frequentes e intensas; e períodos de secas mais longos.

As ameaças se apresentam de maneira desigual no território e se impõem sobre
uma população que possui recursos também desiguais para lidar com seus
efeitos. Por isso, podem potencializar desigualdades já existentes em Piracicaba.
Politicas públicas diversas são necessárias para elevar a capacidade de
adaptação do município e de sua população a esses efeitos.

O aumento das ondas de calor tem impacto negativo direto sobre a saúde de
idosos, crianças e mulheres gestantes e elevam as vulnerabilidades de pessoas
que vivem em moradias precárias, sobretudo nas áreas onde já há ilhas de calor
na cidade.

O aumento da frequência e intensidade de chuvas extremas causa enchentes,
inundações e deslizamentos que colocam a população localizada em áreas de
vulnerabilidade social sob alto risco.
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As secas podem causar impactos negativos como a perda de produção de
alimentos, crises no abastecimento de água e geração de energia e também
problemas na saúde da população.

Medidas de adaptação recomendadas incluem políticas de habitação de
interesse social que garantam moradia digna, melhorias nos sistemas de
drenagem do solo, aumento da cobertura da arborização urbana, melhorias
visando conforto térmico de moradias localizadas em ilhas de calor,
fortalecimento e melhor preparo do sistema de saúde, melhorias na gestão de
recursos hídricos e incorporação de grupos vulnerabilizados em processos de
tomada de decisão.

O projeto “Pira no Clima”, organizado pelo Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (IMAFLORA) tem como objetivo contribuir para a elaboração
de um Plano Municipal de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima em
Piracicaba/SP que considere as questões de gênero direta e indiretamente
relacionadas ao tema. 

Este Plano está sendo construído a partir do diálogo entre governo, sociedade
civil, empresas e instituições de ensino e pesquisa, através de grupos de
trabalho e consultas públicas. Durante o projeto, dados e informações
socioclimáticas são geradas e compartilhadas com a população por meio de
boletins (como este) com o objetivo de subsidiar os debates. 
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Uma parcela crescente da população mundial mora em áreas urbanas e está sujeita
aos impactos das mudanças climáticas nesses locais. Esses impactos podem afetar a
saúde, a segurança e a infraestrutura das cidades de uma forma nunca antes vista.
Assim, os municípios e centros urbanos desempenham papéis fundamentais na
superação da crise climática, e isso pode ser feito de duas maneiras: ações de mitigação
e adaptação. 

A mitigação de emissões de gases do efeito estufa (GEE) atua na fonte do problema e
procura reduzir tais emissões, evitando que esses gases sejam lançados na atmosfera
ou implementando mecanismos de remoção dos gases que já estão ali presentes.
Quanto maior a concentração de GEE na atmosfera, mais aumenta a temperatura
média do planeta. Por  isso,   reduzir  as  emissões colabora para a manutenção da
temperatura, o que faz da mitigação uma das principais soluções para combater e
minimizar os efeitos da crise climática. 

Mas o que deve ser feito nas situações em que ainda ocorram impactos resultantes da
crise climática, mesmo com medidas de mitigação? De forma complementar, as ações
de adaptação são fundamentais para reduzir a vulnerabilidade das populações e de
sistemas naturais suscetíveis aos diferentes impactos, desenvolvendo estratégias com
capacidade de prevenção e redução dos possíveis danos. Medidas de adaptação devem
ser baseadas em análises específicas que considerem as características da população,
seus grupos sociais, localização e vulnerabilidade a riscos.

COMO SUPERAR A CRISE CLIMÁTICA? MITIGAÇÃO E
ADAPTAÇÃO

Este boletim busca servir como uma base para a tomada de decisões em políticas
climáticas no município de Piracicaba. Ele   explora os riscos decorrentes das mudanças   
climáticas   a que  o    município   de Piracicaba   está sujeito nos próximos anos. A    
 crise climática  impõe  um   conjunto   de ameaças aos municípios que, a depender do
território, podem incluir o aumento da frequência e da severidade de secas,
inundações, enchentes, deslizamentos de terra, ondas de calor, entre outros. 

Essas ameaças se apresentam de maneira desigual no território e se impõem sobre
uma população que possui recursos desiguais para lidar com seus efeitos. O risco
climático é resultado de uma conjunção entre as ameaças mencionadas acima, a
exposição dos diferentes territórios do município à sua ocorrência e a vulnerabilidade
da população exposta e sua capacidade de adaptação. 

O QUE ESTE BOLETIM APRESENTA? 



AGOSTO |  2021

AGOSTO |  2021 4

Ou seja, estão sob maior risco grupos especialmente vulneráveis localizados em
territórios onde se expressarão as ameaças e com baixa capacidade de lidar com esses
efeitos.

Este boletim cruza dados das ameaças climáticas projetadas com dados
socioeconômicos e territoriais que nos permitem identificar em quais pontos do
território de Piracicaba, e quais grupos populacionais, deve estar a maior atenção para
a formulação de políticas de adaptação. Isso permite que os tomadores de decisão do
município identifiquem soluções mais específicas a públicos e locais definidos a partir
dos riscos a que estão sujeitos, o que por sua vez resulta em políticas de adaptação
mais eficientes e eficazes.

Os dados apresentados são comentados por especialistas no tema e lideranças que
gentilmente colaboraram com a elaboração desse documento.

Ameaça Exposição+ + Vulnera-
bilidade =

Risco
Socioclimá-

tico

Figura 1.  Composição do Risco Climático

Para medir as ameaças climáticas são utilizados dados de séries históricas, análises de
tendência e projeções calculadas pela literatura especializada no tema das mudanças
climáticas para a região onde está localizada Piracicaba. Todas as referências
bibliográficas podem ser acessadas nas notas de rodapé.

Na avaliação da exposição e vulnerabilidade do município às ameaças climáticas,        os
dados mencionados acima são complementados por dados oficiais de Piracicaba,
identificados no Plano Diretor e outros planos municipais sobre as áreas de risco de
deslizamento, inundação, passagens de enchente, áreas de vulnerabilidade social e
favelas, produção agropecuária, entre outros. Por fim, também são utilizados dados
socioeconômicos do município (IBGE).

METODOLOGIA

http://planodiretor.piracicaba.sp.gov.br/wp-content/uploads/2021/02/LC-405-19_Plano_Diretor-consolidado.pdf
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RESULTADOS

Lyra, A et al. “Climate change projections over three metropolitan regions in Southeast Brazil using the non-
hydrostatic Eta regional climate model at 5-km resolution”. Theoretical and Applied Climatology, v. 132, n. 1-2.

Fioravante, C. e Lopes, R. J. “Ondas de calor: Mais intensas, longas e frequentes”. Pesquisa FAPESP, ed. 262. 2017.
Disponível em: <https://revistapesquisa.fapesp.br/ondas-de-calor-mais-intensas-longas-e-frequentes/>. Acesso em:
22 mar 2021.Tecnicamente, temperaturas mais altas que o esperado são aquelas acima do 90º percentil.

As métricas específicas utilizadas são: número de eventos de ondas de calor por ano/estação (HWN); número de
dias de duração da onda de calor mais longa em um dado ano/estação (HWD); número de dias no ano/estação
com ondas de calor; e temperatura acima do nonagésimo percentil no dia mais quente de cada onda de calor no
ano/estação (HWA).

Oliveira, D.S. et al. “Hotter, Longer and More Frequent Heatwaves: An Observational Study for the Brazilian City of
Campinas, SP”. Revista Brasileira de Meteorologia. 2021.
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Projeções climáticas apontam uma tendência de aquecimento em toda a região
Sudeste para as próximas décadas. Para se ter uma ideia, as previsões indicam que
em alguns pontos do estado de São Paulo as médias anuais de temperatura máxima
poderão elevar-se em até 9º C até o fim do século XXI, em comparação com o período
histórico (1961 a 1990)  .

Nesse cenário, ondas de calor constituem uma das ameaças mais graves para a região
nas próximas décadas. Ondas de calor são um evento extremo que ocorre quando as
temperaturas máximas ou mínimas de um lugar ficam mais altas do que o esperado
para a época do ano durante pelo menos três dias seguidos  .

Estudos utilizando dados dos últimos 60 anos têm identificado que Campinas,
município distante cerca de 70km de Piracicaba, já tem sofrido um aumento de ondas
de calor. A partir dos anos 1980 elas têm se tornado mais intensas, frequentes e
prolongadas , sobretudo durante o verão, primavera e outono. Esses resultados, por
sua vez, coincidem com tendências similares encontradas em diferentes pontos do
Brasil (São Paulo, Manaus e Recife)  . 

Considerados em conjunto, esses dados são indicativos preocupantes de que
Piracicaba também esteja sofrendo uma tendência de aumento da frequência e
severidade de ondas de calor.

O mapa 1, abaixo, apresenta os dados de ilhas de calor nos bairros de Piracicaba. As
ilhas de calor são os pontos que possuem a temperatura média mais elevada na
cidade. 

Mudanças na temperatura - Dias mais quentes

1

2

3

4

3

4



AGOSTO |  2021 6

Para identificar os bairros, confira o Mapa Índice ao fim deste documento.

Smith KR, Woodward A, Campbell-Lendrum D, et al. Human health: impacts, adaptation, and cobenefts. In: Field CB,
Barros VR, Dokken DJ, et al, eds. Climate change 2014: impacts, adaptation, and vulnerability. Part A: global and
sectoral aspects contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel of
Climate Change. Cambridge: Cambridge University Press, 2014: 709–54.

Dias, J. “Estudo alerta para impactos das mudanças climáticas na saúde”. Notícias Fundação Oswaldo Cruz.
Disponível em: <https://portal.fiocruz.br/noticia/estudo-alerta-para-impactos-das-mudancas-climaticas-na-saude>.
Acesso em: 22 mar 2021.

Smith KR, Woodward A, Campbell-Lendrum D, et al. Ibid.

Quando ondas de calor acontecem, as ilhas de calor tendem a ser os locais mais
expostos, uma vez que já possuem temperaturas mais elevadas normalmente. São
eles: Centro, Paulicéia, Vila Rezende, Jardim Primavera, Morato, Morumbi, Pompéia,
Unileste e Monte Alegre  .

Os maiores riscos associados ao aumento dos extremos de temperatura são sofridos
onde há a conjunção entre exposição (bairros onde as ondas são mais severas) e
população vulnerável. Quanto à última, destacam-se três grupos. Idosos acima de 65
anos e crianças até 5 anos são especialmente vulneráveis às ondas de calor porque
seus corpos possuem menores condições relativas de se autorregular diante de
extremos de temperatura     .

Já mulheres chefes de família constituem um grupo vulnerável por um conjunto de
razões. Em primeiro lugar, altas temperaturas elevam os riscos de que gestantes
sofram complicações durante a gravidez . Além disso, quando essas gestantes são as
chefes de suas famílias, as complicações em sua gravidez podem gerar limitações no
trabalho, colocando em risco o sustento da família. Em segundo lugar, mulheres
chefes de família também costumam ser, socialmente, as principais responsáveis pelo
cuidado das pessoas vulneráveis, tais como idosos e crianças. Portanto, as
vulnerabilidades de saúde decorrentes das ondas de calor que impactam idosos e
crianças também possuem um efeito sobre essas mulheres, podendo acarretar em
um acúmulo excessivo de jornadas de trabalho (doméstico e extra-domiciliar).

A partir do mapa 1, portanto, é possível identificar os bairros mais expostos à ameaça
das ondas de calor, bem como os principais locais de risco, onde a exposição se cruza
com populações vulneráveis. Trata-se dos setores censitários onde mais de 30% da
população possui mais de 65 anos de idade; mais de 10% da população possui até 5
anos de idade; e onde mais de 50% das chefes de domicílio são mulheres.

O maior risco de ondas de calor associado à presença de idosos ocorre no bairro
Centro, onde há a maior concentração de setores censitários em que mais de 30% da
população possui mais de 65 anos. Já os riscos associados às ondas de calor e crianças
se concentram nos bairros Morato, Pompéia, Balbo, Algodoal, Vila Fátima, Vila
Industrial e Santa Terezinha. 
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Por fim, a conjunção entre ondas de calor mais severas e setores censitários com mais
de 50% da população formada de mulheres chefes de domicílio ocorrem nos bairros
Centro, Pauliceia, Morumbi, Pompeia, Vila Rezende, Monumento, Nhô Quim, Algodoal,
Vila Industrial, Santa Terezinha e Balbo.

Outro fator de vulnerabilidade às ondas de calor a ser considerado é a qualidade das
habitações. Existem várias normas a serem adotadas para que edificações garantam
condições mínimas de conforto térmico, a depender do clima de onde estão
localizadas  . 

O uso de materiais específicos, dimensões, pé-direito, orientação das fachadas são
todos elementos que podem ser trabalhados para garantir o conforto térmico das
habitações e reduzir o impacto de altas temperaturas sobre as pessoas. 

Assim, grupos em situação de vulnerabilidade social, tanto aqueles em situação de rua
quanto os que vivem em núcleos de favelas, acabam sendo mais afetados pelos
impactos negativos à saúde causados pelas ondas de calor. 

Piracicaba possui hoje um déficit habitacional de 8,7 mil morarias. Esse número indica
tanto a demanda por novas unidades habitacionais quanto domicílios que apresentam
alguma necessidade de adequação   . Os cidadãos e cidadãs que possuem essas
demandas devem ser priorizados por políticas públicas de adaptação às ondas de
calor, com especial atenção para aqueles localizados em regiões onde há ilhas de
calor.

Os dois principais exemplos são as Normas NBR ABNT 15.220/2005 e 15.575/2013, que tratam respectivamente
de estudos bioclimáticos e desempenho térmico.

9
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Os dados são da Empresa Municipal de Desenvolvimento Habitacional. “Com déficit de 8,7 mil moradias,
Piracicaba foca em urbanizar e regularizar núcleos informais”. G1 Piracicaba e Região. 11 mar 2020. Disponível
em: <https://g1.globo.com/sp/piracicaba-regiao/noticia/2020/03/11/com-deficit-de-87-mil-moradias-piracicaba-
foca-em-urbanizar-e-regularizar-nucleos-informais.ghtml>. Acesso em: 12 mai 2021.

10
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Mapa 1.  Áreas de Risco - Ondas de Calor 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do IBGE e de COLTRI, Priscila Pereira. Influência do uso e
cobertura do solo no clima de Piracicaba, São Paulo: análises de séries históricas, ilhas de calor e
técnicas de sensoriamento remoto. Dissertação de Mestrado. Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz. 2006.
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A questão climática é uma pauta global, que traz
consequência na vida de todos os seres vivos do
planeta. Dentro deste contexto, mulheres são
consideradas como mais vulneráveis aos efeitos
negativos das mudanças climáticas. 

No entanto, é importante compreender que a
construção do “ser mulher” se dá a partir das
relações com outras pessoas, com o ambiente, com
o contexto social, e não é uma experiência única,
universal ou essencial no sentido biológico. Portanto,
as questões climáticas vão permear a vida das
mulheres de maneiras distintas, e fortemente
entrelaçadas à raça, classe, sexualidade, faixa etária,
etnia etc.

Como discutido no boletim, há uma vulnerabilidade
específica para mulheres gestantes que podem ter
risco  de   complicações  na  gravidez em  função  das 
altas temperaturas. Mas outras vulnerabilidades, como o  acúmulo e
sobrecarga nas jornadas de trabalho, por serem as mulheres as principais
cuidadoras dos grupos mais vulneráveis às ondas de calor, como idosos e
crianças, são decorrentes da construção social e dos papéis ocupados pelas
mulheres.

Percebe-se então que mulheres não são naturalmente mais vulneráveis às
mudanças do clima. O processo político-social de exclusão, marginalização,
violências, divisão sexual do trabalho e pauperização das mulheres é histórico,
assim, o local de vulnerabilidade ao qual as mulheres foram relegadas é
socialmente construído. 

É importante que as diversas vozes das mulheres sejam ouvidas e respeitadas
pois é nessa multiplicidade de vivências que residem as maiores
potencialidades. Aumentar a participação das mulheres nos espaços políticos,
respeitando suas diversidades, é essencial para a construção de políticas mais
inclusivas, em uma transição para um mundo ecologicamente e socialmente
mais justo.

Lígia Amoroso Galbiati
Bióloga, doutoranda em Ambiente
e Sociedade na UNICAMP e
pesquisadora das relações de
gênero nos debates climáticos

MENSAGENS-CHAVE



PIRA 
NO CLIMA

AGOSTO |  2021

AGOSTO |  2021 10

A cidade de Piracicaba possui baixa cobertura arbórea no
tecido urbano, em média 13% do território urbano ocupado por
copas de árvores o que é ineficaz para trazer conforto e fazer
frente às ondas de calor que ocorrem na cidade todos os anos.
Para que isso ocorra os bairros deveriam ter 2 a 3 vezes mais
cobertura arbórea do que possuem atualmente.

Como fazer para adaptar a cidade para eventos extremos?
Uma melhoria nos sistemas de drenagem! 

As cidades são projetadas para levar a água de chuva
rapidamente, o que acaba por gerar alagamentos nas cotas
mais baixas do terreno. Isso nas nossas cidades é catastrófico,
pois essa cota mais baixa geralmente é uma avenida muito
importante para a circulação de pessoas. 

Em Piracicaba não é diferente, um exemplo é a avenida
Armando Salles que inunda rapidamente em eventos de
precipitações de 25 a 30 milímetros em vinte a trinta minutos. 

Para combater isso é preciso desenvolver novas tecnologias de
drenagem com a ampliação de espaços permeáveis em locais
estratégicos das microbacias urbanas com intuito de evitar a
geração de escoamento superficial para as áreas mais baixas
do relevo. Nesses locais, as árvores plantadas podem, 
 juntamente com pisos drenantes, maximizar todos os sistemas
 de drenagem devido à capacidade de interceptar a água da 
chuva em suas copas. Essa capacidade é de cerca de 20% do volume total e além disso reduz a
velocidade de escoamento.

Como usar as árvores para deixar Piracicaba resiliente aos eventos extremos?
Para diminuir a temperatura, um dos locais mais importantes de ser arborizado é o espaço
viário, pois ao evitar que a radiação solar atinja o asfalto das vias públicas, as árvores evitam
que a energia solar se transforme em calor e troque esse calor com o ar, trazendo problemas
para os idosos que não possuem a mesma capacidade de adaptação dos jovens para o calor. 

Ao evitar esse calor e receber essa radiação as árvores ainda conseguem resfriar sua superfície,
produzir oxigênio e fornecer umidade para o ar. Fazem isso melhor do que nossos
condicionadores de ar! 

Para que todas as vias públicas sejam arborizadas é necessário que espaços sejam preparados
e outros mobiliários urbanos, como os fios e postes de luz, possam ser redesenhados para que
as copas se desenvolvam e sombreiem nossas ruas, sem necessidade de podas drásticas. 
Portanto, não é somente arborizar a cidade, mas usar as árvores para tratar os principais locais
que geram calor e inundações, um trabalho intervencionista muito além de plantar árvores em
locais abertos como rotatórias e gramados residuais dentro do tecido urbano.

Demóstenes Ferreira da
Silva Filho
Professor Associado da área de
Silvicultura urbana do Departamento
de Ciências Florestais da Escola
Superior de Agricultura "Luiz de
Queiroz" da USP e pesquisador do
Laboratório de Silvicultura urbana do
LCF ESALQ USP.

MENSAGENS-CHAVE
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Marengo, J. A.; Alves, L. M. “Crise hídrica em São Paulo em 2014: seca e desmatamento”. Geousp – Espaço e
Tempo (online), v. 19, n. 3, p. 485-494. 2016.

Zilli, M. et al. “A comprehensive analysis of trends in extreme precipitation over southeastern coast of Brazil”.
 International Journal of Climatology, v. 37, n. 5. 2017. Para o aumento da intensidade foram utilizados os seguintes
indicadores: precipitação diária máxima (MaxPR), precipitação excedente acumulada acima do 95º percentil de
precipitação diária (IntEX) e valor do 95º percentil de precipitação diária (95%). Para o aumento da frequência:
número de eventos no ano com precipitação diária acima do 95º percentil para o mês de referência (NumbEx).
Para as tendências de redução de dias chuvosos foram utilizados os indicadores: número de dias com
precipitação acima de 1mm dividido pelo total de dias da temporada chuvosa (%PRDay) e número de dias com
precipitação entre 1 e 5mm (NumbLightPR).

Dufek, A. et al. “ Precipitation variability in São Paulo State, Brazil”. Theoretical and Applied Climatology, v. 93, n. 3-4.
2008.

Enchentes são elevações temporárias do nível d’água em um canal de drenagem devida ao aumento da vazão ou
descarga. Inundação é o processo de extravasamento das águas do canal de drenagem para as áreas marginais
(planície de inundação várzea ou leito maior do rio) quando a enchente atinge cota acima do nível máximo da
calha principal do rio. (Brasil. Ministério das Cidades/ Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Mapeamento de
Riscos em Encontras e Margem de Rios. Celso Santo Carvalho et al. (Orgs.). Brasília: Ministério das Cidades;
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. 2007. Disponível em:
<http://planodiretor.mprs.mp.br/arquivos/mapeamento.pdf>. Acesso em 12 mai 2021.)
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Organizações científicas da área climática tais como o Painel Intergovernamental sobre
Mudanças Climáticas (IPCC) e o Instituto Nacional de Pesquisa Espacial (INPE) projetam
um futuro com mais chuvas extremas e períodos de seca mais longos e intensos na
região sudeste do Brasil   .

Dados meteorológicos coletados ao longo dos últimos 70 anos, por sua vez, reforçam
essas projeções e apontam que o estado de São Paulo já tem sofrido alterações em
seu regime de chuvas. Estudos baseados nesses dados indicam uma tendência de
aumento da intensidade e frequência de eventos extremos de chuva, acompanhada de
uma tendência  de  redução  no  número de dias chuvosos e dias de chuva leve para o
estado  . Análises também apontam uma tendência de aumento do número de dias
consecutivos de seca   .

Chuvas extremas

O aumento de chuvas extremas expõe a população de Piracicaba a um conjunto de
riscos, que incluem as inundações, enchentes e deslizamentos  . Especialmente
vulneráveis a esses riscos são as populações que vivem nos 76 núcleos de favelas de
Piracicaba, muitos deles localizados em áreas mais expostas a esses eventos, com
baixa infraestrutura de drenagem pluvial e baixa capacidade de adaptação e resposta. 

O mapa 2 identifica os pontos de maior risco no interior do perímetro urbano à
ocorrência de inundações e enchentes. Para isso,  são  levantadas as  áreas  de risco de 

Mudanças no regime de chuvas - Secas e chuvas extremas
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inundação e passagens de enchente definidas no Plano Diretor de Piracicaba. Estes
são os locais que devem ser priorizados por políticas públicas habitacionais, de
regularização fundiária e de prevenção de desastres, que sejam capazes de melhorar
as condições de habitabilidade da população e reduzir sua susceptibilidade aos
eventos extremos.

As áreas específicas mais expostas a inundações e enchentes, segundo os dados da
Prefeitura de Piracicaba, incluem:

Mapa 2.  Áreas de Risco - Enchentes e Inundações 

Fonte: Elaboração própria com dados da Prefeitura Municipal de Piracicaba (Plano Diretor)

No bairro Vila Cristina, duas favelas sem denominação localizadas,
respectivamente, nas ruas Monte Everest e Arthur Madeira e a favela Vitória
(Pantanal). 

No bairro Santa Terezinha, as favelas Maria Helena e a favela sem denominação
localizada na Rua Domingo Soares de Barros.



No bairro Vila Industrial: Jardim São Pedro e Jatobá.
 No bairro Algodoal: Vila EMDHAP e a favela sem denominação localizada atrás do
Nalessio, segundo o Plano Diretor (mapa 14);

Já os locais onde há conjunção entre áreas de passagem de enchente e favelas incluem:

No bairro Piracicamirim: favelas São Dimas I e São Dimas II.
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Deslizamentos são usados de maneira genérica para se referir a uma variedade de tipos de movimentos de solos
que possuem como causa a infiltração de água, principalmente das chuvas. (Brasil. Ministério das Cidades/
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. Mapeamento de Riscos em Encontras e Margem de Rios. Celso Santo
Carvalho et al. (Orgs.). Brasília: Ministério das Cidades; Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT. 2007. Disponível
em: <http://planodiretor.mprs.mp.br/arquivos/mapeamento.pdf>. Acesso em 12 mai 2021.

15

Outra ameaça associada às chuvas são os deslizamentos de terra. Diversos pontos da
cidade estão expostos a esse problema    . 

Aqueles que apresentam o maior risco socioclimático são as áreas de conjunção entre
áreas de risco deslizamento e favelas. O Mapa 3, abaixo, destaca esses locais, que se
concentram sobretudo na região leste da cidade. São elas:

15

No bairro Monte Líbano, a favela Portelinha;
No bairro Vila Cristina, as favelas Tatuapé I, II e III e Jardim Conceição (Av. Antônio
Lázaro Coelho Mendes).
 No bairro Jardim Itapuâ, as favelas Jardim Tóquio, Pantanal e Vitória (Pantanal).
 No bairro Jardim Planalto, as favelas Cantagalo e São José (Enxofre).
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Mapa 3.  Áreas de Risco - Deslizamentos 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da Prefeitura Municipal de Piracicaba (Plano Diretor)
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A cidade de Piracicaba, possui como característica
climática a concentração de chuvas no verão. Nessa
época, naturalmente, a quantidade de precipitação é
maior – o que contribui para a elevação temporária
do nível dos rios, que acabam atingindo o nível
máximo natural do canal: as várzeas ou planícies de
inundação. 

No entanto, a ocupação irregular das áreas de várzea
e a falta de planejamento urbano que leve em conta
os ciclos naturais dos rios, assim como a retirada da
mata ciliar, que protegem naturalmente os cursos
d’água, têm transformado o período de cheia dos
rios em um verdadeiro pesadelo em muitas das
cidades brasileiras, sendo potencializados pelas
mudanças climáticas ocasionadas pelo aquecimento
global – vide o caos que vira Piracicaba nos meses
em que mais chove, por exemplo, com suas
principais avenidas inundadas, carros sendo levados 
pelas enxurradas e moradores das áreas próximas aos rios tendo que deixar
suas casas.

“E o que isso tem a ver com a temática da Justiça Climática?”, você deve estar se
perguntando. Nas cidades, as áreas de várzea, assim como os morros, são
locais sujeitos, com maior periodicidade, a esses infortúnios causados por
conta da ocupação urbana sem o devido planejamento. Por conta disso, tais
locais costumam ser mais desvalorizados no que diz respeito ao mercado
imobiliário, com preços acessíveis à população de baixa renda, ou até mesmo
passíveis de ocupação – tida como ilegal – por aqueles que precisam de um
teto mas não possuem dinheiro para tê-lo. É na casa dessas pessoas que a
água das enchentes, enxurradas e inundações chega primeiro. São elas as
primeiras a perder o pouco que têm, e isso acontece principalmente por não
terem tido o direito de poder escolher (aqui entenda-se pagar por) um lugar
melhor para viver.

Iasmin Odahra Fernandes
Coelho
Professora de Geografia, pós-
graduanda em Educação em Direitos
Humanos e multiplicadora da Justiça
Climática pelo Pira no Clima
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As profundas desigualdades que caracterizam a
sociedade também vão marcar o território de nossas
cidades. Os ônus e bônus da urbanização são
distribuídos de forma desequilibrada no espaço:
centralidades dotadas da mais completa
infraestrutura e amenidades urbanas, habitadas
pelos estratos de mais alta renda, se contrapõem a
territórios precários e com infraestrutura deficiente,
distantes dos empregos e dos serviços, ocupados
majoritariamente pelas camadas mais pobres da
população. E esse cenário se repete das grandes
metrópoles às pequenas e médias cidades do rico
interior paulista.

Este boletim vem em boa hora para apresentar mais
uma faceta dessa desigualdade: as mudanças
climáticas em curso, como aqui apresentado,
afetarão de maneira muito distinta os territórios
habitados por ricos e pobres na cidade de
Piracicaba. As mudanças no regime de chuvas, e o
consequente agravamento do problema das
inundações, ampliarão o risco das mais de oito mil
famílias    que    vivem  nos   76   núcleos  de   favelas 
existentes em Piracicaba e que, em sua imensa maioria, ocupam beiras de
córregos em áreas de preservação permanente.

Essas famílias não ocuparam essas áreas por insensibilidade ambiental ou
incompreensão dos riscos envolvidos, mas porque esta é a única alternativa
que lhes restou para instalarem-se com suas famílias. E isso ocorre, justamente,
porque as áreas ambientalmente sensíveis não têm, para nossa sociedade,
valor de troca; não podem ser transformadas em mercadoria imobiliária e,
portanto, não são resguardadas pela sociedade, tornando-se a válvula de
escape para a resolução do problema habitacional. Enquanto a moradia – e a
terra – for tratada meramente como mercadoria, esses segmentos mais pobres
não encontrarão lugar para si em nossas cidades, e os problemas – sociais,
sanitários, urbanos e, como vimos, ambientais – serão sentidos de forma muito
mais aguda por essa população.

Estevam Vanale Otero
Arquiteto e Urbanista e Doutor em
Planejamento Urbano e Regional
pela FAUUSP – Faculdade de
Arquitetura e Urbanismo da USP. É
Professor de Planejamento Urbano e
Regional na FAUUSP e pesquisador
do LABHAB FAUUSP – Laboratório de
Habitação e Assentamentos
Humanos.
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Secas

Para além dos riscos provenientes de chuvas extremas, a tendência de aumento de
períodos de seca também implica em riscos graves. De maneira geral, secas podem ter
impactos negativos sobre a produção de alimentos, sobre a geração de energia, o
abastecimento de água e também sobre a saúde da população.

Alguns desses riscos são bem conhecidos em nossa região. Os períodos de maior
estiagem sofridos pelo estado de São Paulo nos últimos anos, associados a problemas
de gestão do uso da água e à alta demanda por esse recurso têm levado a crises
hídricas, com possibilidade de agravamento para os próximos anos    .

Em 2014 sofremos a maior crise deste tipo nos últimos 50 anos   . Em 2021, por sua
vez, nossa região passa por período de seca semelhante, com novos riscos de
desabastecimento   .

Soluções de adaptação ao risco de aumento das secas incluem campanhas de
conscientização e ações de educação ambiental que incentivem a redução do
consumo e, principalmente, aprimoramentos na gestão dos recursos hídricos do
município, como a redução do volume de perda de água durante sua distribuição   .

Outro ponto relevante é considerar o potencial das mais de 30 microbacias
hidrográficas do município de servirem como fontes alternativas de abastecimento de
água no futuro. O Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais
(Programa PSA), instituído em 2014 e regulamentado em 2017  , é uma solução
promissora nessa temática. Ele tem como objetivo remunerar proprietários rurais pela
realização de ações que gerem conservação e recuperação ambiental em quatro
microbacias prioritárias, do ponto de vista do potencial de abastecimento. Entre as
ações promovidas incluem-se a adoção de práticas agropecuárias conservacionistas,
recuperação florestal e saneamento rural.

16

MMA (Ministério do Meio Ambiente); Ministério da Integração Nacional; WWF-Brasil. Índice de Vulnerabilidade aos
desastres naturais relacionados às secas no contexto da mudança do clima: sumário executivo. Brasília, DF: MMA,
2017.

Marengo, J. A.; Alves, L. M. “Crise hídrica em São Paulo em 2014: seca e desmatamento”. Geousp – Espaço e
Tempo (online), v. 19, n. 3, p. 485-494. 2016.

“Piracicaba e região podem viver nova crise hídrica, como em 2014”. Jornal de Piracicaba. Por Erick Tedesco. 30
out 2020. Disponível em: <https://bit.ly/3ifNrjO>. “Abril termina com 89% de déficit no volume de chuvas no
Sistema Cantareira; seca deixa conta de energia mais cara a partir de maio”. G1. Por Bárbara Muniz Vieira. 1 mai
2021. Disponível em: <https://glo.bo/2SY9P6D>.

“Volume de perdas de água tratada em Piracicaba é 4 vezes maior que o prometido para 13 anos atrás”. G1. Por
Rodrigo Pereira. 16 fev 2020. Disponível em: <https://glo.bo/2SbHlGu>.

Lei nº 8.013, de 8 de outubro de 2014, regulamentada pelos decretos nº 17.218, de 19 de setembro de 2017 e nº
17.774, de 21 de fevereiro de 2019.
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Em 2020, o Programa PSA apoiou projetos em 13 propriedades. E o espaço para
crescimento é grande, já que as quatro bacias de abrangência do programa reúnem,
no total, 659 propriedades   . Um dos principais desafios, portanto, é o aumento da
escala do Programa   , o que demanda ações de educação ambiental e conscientização
dos proprietários localizados nessas bacias prioritárias.

A qualidade das microbacias hidrográficas e seu potencial de abastecimento também
são ameaçados por problemas de regularização fundiária na área rural. Segundo
mapeamento do IPPLAP, há na zona rural mais de 100 loteamentos clandestinos, onde
pessoas parcelam o solo de maneira irregular para a criação de  chácaras  de  recreio e 

Segundo resposta da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento a pedido de informação enviado pela
equipe de pesquisa.

Confira-se por exemplo a apresentação da Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento na Escola do
Legislativo de Piracicaba sobre o assunto. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=zFM-Kc1FBQ4>.

21

Mapa 4. Loteamentos clandestinos nas microbacias hidrográficas prioritárias

Fonte: Elaboração própria com dados da Prefeitura Municipal de Piracicaba (Plano Diretor).

22

22

21



AGOSTO |  2021 19

causam um conjunto de problemas ambientais decorrentes da falta de estrutura, tais
como elevação da impermeabilidade do solo e ocupações em áreas de preservação
permanente. 
                                                                                            
Para garantir a preservação do potencial hídrico das quatro microbacias mencionadas
acima, portanto, é importante, não apenas incentivar a adoção de práticas
conservacionistas nesses locais, mas também realizar ações que impeçam novos
parcelamentos clandestinos e fortalecer a política de regularização fundiária, sobretudo
na área abrangida pelas microbacias prioritárias    .

Para além de crises de abastecimento, as secas também ameaçam a produção
agropecuária no município. Pesquisas mostram que existe um risco maior de perda de
produção quando a redução de chuvas se concentra no período de crescimento de
algumas culturas, inclusive a cana-de-açúcar    .

Atividades agropecuárias são realizadas em quase três quartos do território
piracicabano   . 

As principais incluem o cultivo da cana-de-açúcar, a pecuária de corte, a horticultura, a
olericultura orgânica, a produção de grãos (milho e soja) e a pesca e psicultura. Há
indícios de que agricultores locais já têm sentido efeitos negativos do aumento das
secas em sua produção. Em entrevistas realizadas com sete produtores rurais de
Piracicaba pelo Projeto Raízes de Tupi, do Laboratório de Política e Educação Ambiental
(OCA), todos relataram que secas estão mais prolongadas e que têm prejudicado sua
produção.

Diagnósticos mais aprofundados podem evidenciar de forma mais precisa os riscos
sofridos na área rural de Piracicaba decorrentes das mudanças climáticas, inclusive
para cada uma das culturas existentes. Ações de capacitação, transferência de
tecnologia e extensão rural, por sua vez, podem disseminar técnicas e soluções de
adaptação dessa produção aos efeitos locais das mudanças climáticas e reduzir os
riscos de perda de produção agropecuária, sobretudo para agricultores familiares e de
subsistência.
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Para mais informações sobre propostas na área de regularização fundiária na zona rural, conferir COMDER
(Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Piracicaba). Plano Municipal de Desenvolvimento Rural
Sustentável: Município de Piracicaba. 2019. Disponível em: <http://planorural.piracicaba.sp.gov.br/>.

Pereira, V.A. et al. “Impacts of climate change on drought: changes to drier conditions at the beginning of the crop
growing season in southern Brazil”. Agrometeorology – Bragantia, v. 77, n. 1. 2018.

35,81% do solo de Piracicaba é ocupado pelo cultivo da cana-de-açúcar; 23,30% por pastagens; e 14,64% por
agricultura anual e perene. COMDER (Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural de Piracicaba). Plano
Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável: Município de Piracicaba. 2019. Disponível em:
<http://planorural.piracicaba.sp.gov.br/>. 
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MENSAGENS-CHAVERECOMENDAÇÕES
Incentivar o fortalecimento da participação política de grupos vulnerabilizados pelas
mudanças climáticas, com foco sobre equidade de gênero e racial, incluindo a definição
de cotas mínimas em instâncias participativas, ações de educação sobre participação
social e direitos humanos e medidas de auxílio à participação em audiências e
participação em conselhos.

Finalizar a formulação e implementar o Plano Municipal de Arborização Urbana, com
foco sobre a ampliação da proporção de árvores no município em regiões com baixo
índice de arborização, vias públicas e aplicação e conservação de parques urbanos.

Finalizar a formulação e implementar o Plano Municipal de Habitação de Interesse
Social, com foco sobre garantia de moradia digna, eliminação do déficit habitacional,
implementação da regularização fundiária urbana e aproveitamento de vazios urbanos
na região central.

Incentivar a construção civil sustentável e resiliente, com foco na implantação de
melhorias de desempenho térmico, sobretudo em moradias localizadas em ilhas de
calor e áreas de vulnerabilidade social.

Ampliar as áreas de permeabilidade do solo na zona urbana, bem como de outros
mecanismos de infraestrutura e drenagem que diminuam as inundações e adaptem a
cidade para episódios de chuvas extremas.

Fortalecer e preparar o sistema de saúde municipal para efeitos negativos na saúde em
decorrência das mudanças climáticas, por exemplo, com programas de treinamento
voltados a servidores da saúde municipal sobre principais doenças e riscos à saúde
amplificados pelas mudanças climáticas e definição de protocolos de atendimento e
ações de prevenção voltados a públicos vulnerabilizados (idosos, crianças e mulheres
gestantes).

Realizar campanhas e ações de educação ambiental para redução do consumo de água
pelos cidadãos e cidadãs e aprimorar a gestão dos recursos hídricos, com redução do
volume de perda de água durante sua distribuição no município.

Realizar diagnósticos mais aprofundados para identificar riscos sofridos pelas
mudanças climáticas na área rural de Piracicaba, inclusive para cada cultura da
produção agropecuária. Realizar ações de capacitação, transferência de tecnologia e
extensão rural como forma de adaptação aos efeitos locais das mudanças climáticas.

Fortalecer o Programa de Pagamento por Serviços Ambientais com foco no aumento
da escala do programa e ações para alcance de mais produtores rurais localizados nas
microbacias hidrográficas prioritárias.

Promover a regularização fundiária na zona rural, sobretudo nas microbacias
hidrográficas prioritárias e realizar fiscalização para coibir novas ocupações
clandestinas.
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Anexo - Bairros de Piracicaba

Fonte: Elaboração própria com dados da Prefeitura Municipal de Piracicaba (Plano Diretor).
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Sobre o Imaflora
O Instituto de Manejo e Certificação
Florestal e Agrícola (Imaflora) atua na
esfera federal com temas de Mudança
Climática junto ao Observatório do Clima
(http://seeg.eco.br/), na qual é
responsável pelos cálculos das emissões
de gases de efeito estufa do país no
setor agropecuário e de elaboração de
propostas para a redução das mesmas.
No atual planejamento estratégico do
Imaflora, temos como meta trazer a
expertise da instituição neste tema para
Piracicaba, contribuindo com a
estruturação de uma agenda sustentável
no município.


