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Mudanças Climáticas, Nova Economia 
e Conservação da Natureza



Sumário Executivo

Em tempos atuais, o mundo passa por 
mudanças inevitáveis e devemos sempre 
nos adaptar a elas. Neste contexto, os 
líderes devem apurar o olhar sobre o 
presente e vislumbrar o futuro, ficar atentos 
e perceber o que está acontecendo ao seu 
redor, na cidade, no país e no mundo. 

A pandemia, aliada a crise econômica e 
a crise climática traz adversidades, mas 
também oportunidades diversas aos 
gestores públicos. Tornar o meio ambiente 
e a sustentabilidade um tema transversal 
na estratégia de desenvolvimento, cria 
caminhos adicionais para atrair recursos, 
muitas vezes escassos e parcerias que 
podem alavancar ações de impacto.

O momento atual exige ações assertivas. 
As ameaças ambientais já dominam 
os cinco maiores riscos no longo prazo 
para a economia e consequentemente 
aos negócios e à sociedade.

O documento elaborado traz um 
compilado com tendências crescentes 
a serem consideradas nos planos de 
governo dos candidatos nas eleições de 
2020. Tais ações, sugeridas por meio de 
cinco eixos estruturantes, estão alinhadas 
com as tendências da nova economia e o 
combate às mudanças climáticas.
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Eixos

• Integração entre municípios a partir da elaboração de políticas públicas 
e ações conjuntas;

• Garantia da resiliência da cidade aos eventos climáticos extremos, 
utilizando-se de infraestrutura natural – a Adaptação baseada em 
Ecossistemas (AbE);

• Promoção de mecanismos inovadores que possibilitem o apoio e parcerias 
com a iniciativa privada em ações de conservação; 

• Otimização de ações existentes que contribuam com o desenvolvimento 
sustentável melhoria dos processos de gestão, faz-se necessária a criação 
de novas ações; e, a

• Realização de práticas conservacionistas e de manejo das áreas naturais 
existentes. 

É necessário se reinventar e buscar soluções ousadas e que 
tragam respostas de impacto aos desafios locais e globais, 

demonstrando resiliência e inovação.

Boa leitura!
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As ações apontadas neste documento 
para cada eixo temático, se consideradas 
nos planos de governo trazem maior 
segurança aos negócios e ao investimento 
privado. Considerando o cenário que 
temos atualmente, há claro interesse e 
cobrança de investidores internacionais 
pela manutenção e melhor gestão do 
capital natural nos locais onde investem. 
O crescimento verde, que antes parecia 
distante, agora se demonstra prudente e 
seguro, e com a certeza de bons frutos.

Em outra vertente, ampliar, proteger e 
restaurar áreas naturais são soluções 

para os municípios, que garantem uma 
melhor qualidade de vida e bem-estar 
para a população, ao passo que ajudam a 
lidar com as adversidades das mudanças 
do clima. Estamos convictos de que um 
desenvolvimento duradouro precisa 
construir e fortalecer políticas públicas 
alinhadas com as necessidades atuais 
e futuras de todos. As ações abordadas 
neste documento são apenas a base para 
iniciar a caminhada. 



Introdução

Em tempos atuais, o mundo passa por 
mudanças inevitáveis e devemos sempre 
nos adaptar a elas. Neste contexto, os 
líderes devem apurar o olhar sobre o 
presente e vislumbrar o futuro, ficar atentos 
e perceber o que está acontecendo ao 
seu redor, na cidade, no país e no mundo. 
Aos gestores municipais cabe sempre um 
grande desafio: guiar a cidade de maneira 
precisa e pensando no amanhã, tirando 
o máximo proveito das mudanças que se 
desenham.

Vivemos ainda um momento de 
incertezas estabelecidas pela pandemia 
da COVID-19, que aliada à ameaça das 
mudanças climáticas exige uma postura 
firme e concisa, necessitando novos 
alinhamentos nos padrões da sociedade. 
Diante do desafiador cenário político e 
econômico que será enfrentado nacional e 
mundialmente, é necessário se reinventar 

e buscar soluções ousadas e que tragam 
respostas de impacto aos desafios locais 
e globais, demonstrando resiliência e 
inovação.

Uma cidade resiliente é aquela que tem 
capacidade de resistir, absorver ou se 
recuperar de forma eficiente dos efeitos 
de um desastre climático extremo (como 
a falta de água para abastecimento, uma 
estiagem severa como a que estamos 
vivendo ou uma enchente). Isto requer 
planejamento e inovação de maneira 
a permitir e ampliar a segurança, o 
crescimento econômico e o bem-estar 
social.

Esperamos que o conteúdo a seguir seja 
útil para compor o Plano de Governo 
proposto pelos candidatos nas eleições de 
2020.
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1. Integração com a RMC

 

O núcleo urbano formado por Curitiba e 
municípios limítrofes interagem social, 
econômica e ambientalmente e, portanto, 
não podem ser tratados de forma 
dissociada. Diante de um novo tempo de 
mudanças, adaptações e reinvenções, 
Curitiba e os Municípios da Região 
Metropolitana devem adquirir uma nova 
visão sobre seu território, de forma que 
permita a permeabilidade para a tomada 
de decisões conjuntas visando a melhoria 
dos serviços ecossistêmicos de maneira 
regional. Estes são os responsáveis por 
movimentar a economia e melhorar a 
qualidade de vida de todos.

Ações recomendadas

• Promover integração entre municípios 
a partir da elaboração de políticas 
públicas e ações conjuntas;

• Promover o uso das “Diretrizes para 
a Conservação da Biodiversidade na 
Região Metropolitana de Curitiba”, 
um documento norteador das ações 
a serem realizadas para conservação 
da biodiversidade e mitigação das 
mudanças climáticas;

• Realizar ajustes legais que facilitem 
investimentos entre municípios no 
campo da conservação, permitindo 
atuação conjunta no combate às 
mudanças climáticas e segurança 
hídrica a toda a população.
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Temas e principais ações



2. A infraestrutura natural 
no combate às mudanças 
climáticas

 

As áreas naturais bem conservadas 
dentro de um território representam 
a garantia de produção de serviços 
ecossistêmicos - bens produzidos pela 
natureza. Eles propiciam segurança e 
resiliência, preparando o território para 
o enfrentamento de eventos climáticos 
extremos, garantindo saúde e qualidade 
de vida para a sociedade e segurança aos 
negócios e desenvolvimento econômico. 
O núcleo formado por Curitiba e RMC 
ainda possui grandes porções de áreas 
naturais relativamente conservadas que 
garantem estes serviços ecossistêmicos. 
Interiorizar este ativo na gestão e tomadas 
de decisão é uma das formas de proteger 
a economia e a sociedade.

A Adaptação baseada em Ecossistemas 
(AbE) consiste no uso da biodiversidade, 
geodiversidade e serviços ecossistêmicos 
como parte de uma estratégia mais 
abrangente para ajudar pessoas, cidades 
e territórios a se adaptarem aos efeitos 
adversos das mudanças do clima. A 
utilização desta ferramenta vem sendo 
vista globalmente como uma das 
principais premissas a serem adotadas 
pelos gestores públicos para conter os 
avanços do aquecimento global e seus 
malefícios socioeconômicos e ambientais. 

Atualmente, Curitiba e os municípios da 
região metropolitana sentem os efeitos 
de uma das estiagens mais severas da 
história, trazendo desafios para os gestores 
públicos na tomada de decisão que afetam 
diretamente a segurança da sociedade e 
dos negócios. Apropriar-se da tecnologia 
natural e fomentar a conservação das áreas 
naturais, ajuda a garantir a resiliência da 
cidade aos eventos climáticos extremos, 
evitando impactos futuros como estes 
que vivenciamos atualmente.

Ações recomendadas

• Prezar pelo uso de infraestrutura 
natural em ações de mitigação e 
adaptação às mudanças climáticas. 
Estudos realizados comprovam que 
se a implementação da infraestrutura 
natural fosse otimizada pelo 
planejamento territorial, o resultado 
seria taxas de retorno de investimento 
entre 13% e 28%.

• Promover mecanismos inovadores 
para manutenção das áreas naturais 
de Curitiba. Elas são provedoras de 
serviços ecossistêmicos essenciais 
que melhoram a qualidade de vida da 
população e protegem a cidade.

Contribuições para os Planos de Governo dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba

06



3. Apoio à iniciativa privada

 

O entendimento de que a proteção do 
patrimônio natural está diretamente 
relacionada à minimização de riscos de 
investimento e proteção dos negócios é 
tema cada vez mais discutido e inserido 
nos processos de gestão ambiental 
de corporações com visão de futuro. 
Considerando a 15ª edição do Relatório de 
Riscos Globais, lançado em janeiro de 2020 
pelo Fórum Econômico Mundial que indica 
que as ameaças ambientais dominam os 
cinco maiores riscos no longo prazo para 
a economia e consequentemente aos 
negócios, a inserção do setor privado na 
manutenção e internalização dos serviços 
ecossistêmicos se faz necessária para um 
desenvolvimento de forma sustentável. 
Sendo assim, a iniciativa privada pode 
aportar recursos para mitigação das 
mudanças climáticas como forma de 
proteger seu patrimônio e ter maior 
segurança no retorno de investimento 
gerando um caminho para a nova visão 
da economia.  

É necessário unir boas oportunidades 
criadas pelo poder público a uma 
demanda crescente da iniciativa privada, 
como forma de promover a mitigação às 
mudanças climáticas de maneira mais 
efetiva e assertiva. Sendo assim, torna-
se imprescindível inovar e propor formas 
de engajamento inteligentes e atrativas, 
que permitam co-benefícios a ambas as 
partes.

Ações recomendadas

• Promover e facilitar os mecanismos que 
possibilitam a iniciativa privada aportar 
recursos para a manutenção do capital 
natural e se alinhar a uma nova visão 
de desenvolvimento compatível com a 
segurança dos serviços ecossistêmicos.  

• Promover a Certificação LIFE, 
ferramenta inovadora que proporciona 
uma atração para que empresas 
privadas façam investimentos 
no campo da conservação da 
biodiversidade e da geodiversidade, 
garantindo os serviços ecossistêmicos 
essenciais à sua produção. Os 
municípios da RMC têm a seu favor o 
pioneirismo desta iniciativa e devem 
criar um alinhamento com o setor 
privado local para que juntos busquem 
a certificação a partir de ações de 
conservação a serem executadas nos 
municípios.

• Em se tratando de segurança hídrica 
torna-se fundamental estabelecer 
parceria com empresas, a exemplo da 
Sanepar (empresa responsável pelo 
abastecimento), buscando processos 
amplos de Pagamento por Serviços 
Ambientais, a exemplo do que se 
ocorre em Piraquara e está previsto 
para São José dos Pinhais.

• Estimular a geração de novos empregos 
e qualificação profissional alinhada as 
novas demandas da economia verde e 
descarbonização.
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4. Otimização das ações

 

Considerando a melhoria dos processos 
de gestão, faz-se necessária a criação de 
novas ações e a otimização de atividades 
existentes que contribuam com o 
desenvolvimento sustentável. Alinhar-se 
a uma tendência mundial de uma nova 
economia que preza pela descarbonização 
e adota boas práticas que gerem impacto 
neste processo é fundamental.

Ações recomendadas

• Garantir, por meio de um arcabouço 
legal inovador, uma compensação 
ambiental efetiva que não seja 
baseada apenas em ações pontuais 
(plantio de mudas p.ex.), mas em 
práticas consistentes que possam 
prover benefícios reais e manutenção 
dos serviços ecossistêmicos. Focar 
estas ações em áreas de mananciais 

seria uma forma de garantir segurança 
hídrica a toda a população.

• Promover a criação de uma autarquia 
voltada à conservação e mudanças 
climáticas, como forma de haver 
dentro da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente uma estrutura formada para 
tal finalidade. Esta entidade poderia 
ser criada a partir da junção do Museu 
de História Natural Capão da Imbuia, 
Museu Botânico Municipal/Jardim 
Botânico e Zoológico/Passeio Público, 
tendo a função de realizar ações que 
visem a manutenção e divulgação 
da biodiversidade, geodiversidade e 
serviços ecossistêmicos em Curitiba e 
Região Metropolitana.

• Buscar a adoção de parcerias com 
empresas e terceiro setor, com vistas 
a realizar ações estratégicas para 
mitigação às mudanças climáticas. 

• Ampliar o diálogo entre atores sociais 
(governo, empresários, organizações 
não governamentais) buscando maior 
efetividade das ações.
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5. Manejo de áreas naturais

 

Tendo a premissa de que as áreas 
naturais devem ser incorporadas ao 
desenvolvimento dos centros urbanos 
e a apropriação deste capital natural 
garante a prosperidade aos negócios e a 
qualidade de vida à população, as práticas 
conservacionistas e o zelo às áreas naturais 
devem estar inseridas na agenda de uma 
boa gestão municipal. 

Ações recomendadas

• Aproveitar o potencial que as áreas 
remanescentes do município possuem 
para estocar Carbono e promover 
a criação de Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural Municipal 
(RPPNM).

• Criar mecanismos de Pagamentos 
Por Serviços Ambientais (PSA) para os 
proprietários de RPPN e áreas naturais 
como estímulo e apoio a manutenção 
dos serviços ecossistêmicos.

• Promover ações de conservação da 
biodiversidade e da geodiversidade, 
incluindo restauração de áreas 

degradadas, fiscalização efetiva 
de impactos ambientais e 
monitoramento, especialmente em 
áreas prioritárias (como mananciais e 
áreas de preservação permanente). 

• Criar e priorizar as Unidades de 
Conservação na agenda municipal 
como instrumento de engajamento 
social, saúde pública e provisão de 
serviços ecossistêmicos, como o 
equilíbrio térmico, a proteção da 
água, a redução dos riscos naturais 
e a conservação da biodiversidade e 
geodiversidade.

• Colocar em prática os programas de 
Controle de Espécies Exóticas Invasoras 
e a revisão e elaboração dos Planos de 
Manejo e a gestão das Unidades de 
Conservação. 

• Realizar um programa de educação 
para conservação, como forma de 
promover as mudanças necessárias na 
sociedade. 

• Promover modelos de produção 
que permitam impactos positivos 
na conservação  de  serviços          
ecossistêmicos, como forma 
de alavancar novas formas de 
desenvolvimento regional.
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Considerações finais

Um enorme desafio está delineado. A 
pandemia, aliada a crise econômica e a 
crise climática traz adversidades, mas 
também oportunidades diversas aos 
gestores públicos. Tornar o meio ambiente 
e a sustentabilidade um tema transversal 
na estratégia de desenvolvimento, cria 
caminhos adicionais para atrair recursos, 
muitas vezes escassos e parcerias que 
podem alavancar ações de impacto.

Ampliar, proteger e restaurar áreas 
naturais são soluções para os municípios, 
que garantem uma melhor qualidade 
de vida e bem-estar para a população, 
ao passo que ajudam a lidar com as 
adversidades das mudanças do clima, 
tornando as cidades mais resilientes.

Em paralelo, as ações apontadas neste 
documento trazem maior segurança 
aos negócios e ao investimento privado. 

Considerando o cenário que temos 
atualmente, há claro interesse e cobrança 
de investidores internacionais pela 
manutenção e melhor gestão do capital 
natural nos locais onde investem. O 
crescimento verde, que antes parecia 
distante, agora se demonstra prudente e 
seguro, e com a certeza de bons frutos.

Estamos convictos de que um 
desenvolvimento duradouro precisa 
construir e fortalecer políticas públicas 
alinhadas com as necessidades atuais 
e futuras de todos. As ações abordadas 
neste documento são apenas a base para 
iniciar a caminhada. 

Por fim, as entidades que assinam esta 
carta se colocam à disposição para discutir, 
elaborar e aperfeiçoar ações em conjunto, 
para impulsionar uma plataforma de 
governo sólida e inovadora.
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Assinam este documento
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Conheça também as pessoas físicas e os candidatos que já aderiram à iniciativa,
acesse o link: https://bit.ly/2GIO1Gh
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