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EDUARDO PAES,

Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro
O Rio de Janeiro é, hoje, uma cidade com grandes ambições.
Em 2016 foi lançado o Visão Rio 500, documento que reúne
as aspirações de milhares de cariocas. O Rio quer ser uma
cidade gentil, referência em criatividade e beleza natural, fonte
de oportunidades e vida digna para todas as idades.
Uma das metas do Visão estabelece que o Rio será uma
referência global em resiliência até 2035. A Estratégia
de Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro é um passo
importante para o atendimento dessa meta, pois define
prioridades, objetivos e metas específicas.

criação de espaços e equipamentos públicos. Mas outro
benefício pode ser incorporado, se somando ao que já
existe no Centro de Operações Rio: um legado operacional.
Realizar os Jogos envolve questões de mobilidade, logística,
segurança e diversas esferas de governo trabalhando de
forma integrada. Todo esse esforço se torna experiência
adquirida para ações futuras de operação de trânsito,
planos de contingência e de ações de resposta imediata
para crises e desastres. Tudo o que vamos aprender com a
operação dos Jogos não vai desaparecer após a cerimônia
de encerramento.
O aumento da resiliência de cidades é um desafio mundial.
Todas as principais cidades do mundo buscam desenvolver
planos estratégicos integrados que as tornem capazes de
resistir a choques e estresses e, acima de tudo, prosperar.
Este documento é a Estratégia de Resiliência da Cidade do
Rio de Janeiro, aponta para um futuro com uma cidade mais
apta a lidar com tantos desafios.
Prefeito Eduardo Paes

Em janeiro de 2015 lançamos “Rio Resiliente: Diagnóstico
e Áreas de Foco”, que identificava os principais choques e
estresses da cidade. O trabalho continuou a ser desenvolvido
pela Prefeitura e cidadãos, com apoio significativo da
Rede 100 Cidades Resilientes, promovida pela Fundação
Rockefeller, e culmina com a publicação dessa estratégia.
Trata-se de um trabalho feito com o apoio de centenas de
pessoas, que pensaram como o Rio poderia se tornar mais
resiliente e quais objetivos deveriam ser alcançados.
Uma cidade torna-se mais resiliente quando está mais
preparada para enfrentar seus desafios. Isso não quer dizer
que esteja preparada para tudo, porque a natureza não tem
limites. Mas é possível acumular ganhos, e com isso diminuir
riscos para o cidadão.
O legado olímpico também pode ser um legado de resiliência.
Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016 impulsionaram
mudanças importantes na mobilidade da cidade e na
6
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Não há dúvida de que o lançamento dessa estratégia acontece
em um momento crítico para o Rio. Os desafios e pressões
das mudanças climáticas, densidade urbana, coesão social
e as demandas de infraestrutura continuarão a exigir ações
da cidade e de seus líderes.

MICHAEL BERKOWITZ,
CEO da 100 Cidades Resilientes

100 Cidades Resilientes tem a honra de ser parceira da
Cidade do Rio de Janeiro no lançamento de sua primeira
estratégia de resiliência, Rio Resiliente. As diretrizes delineadas
nesta estratégia são o ponto alto de mais de dois anos de
pesquisa, análise, engajamento e muita dedicação de todo o
time do Rio Resiliente.
Antes de tudo, gostaria de agradecer ao Prefeito Eduardo
Paes e parabenizá-lo pelo lançamento desta estratégia. Nada
disso teria acontecido sem o seu compromisso de criar um
futuro melhor para todo o Rio de Janeiro e seu apoio contínuo
ao trabalho de resiliência. Meus agradecimentos devem ser
estendidos a todo o time do Rio Resiliente, inclusive o Chefe
Executivo de Resiliência Pedro Junqueira e Luciana Nery,
Gerente de Resiliência. Seus esforços em produzir um plano
dessa qualidade já está inspirando pessoas em cidades de
todo o mundo. Esta estratégia estabelece o Rio de Janeiro
como líder em soluções urbanas inovadoras e emite uma
mensagem forte para que outras cidades do globo se unam
à crescente revolução de resiliência urbana junto com a rede
100 Cidades Resilientes.

Mas o que pensar de forma resiliente nos permite é considerar
esses desafios de modo integrado. Exige que nos perguntemos
como podemos encontrar soluções para problemas ambientais
– mudanças climáticas, alagamentos, ilhas de calor – ao
mesmo tempo que pensamos como planejar e criar uma
cidade inclusiva e economicamente próspera para todos os
cidadãos do Rio de Janeiro. E aí podemos começar a nos
valer de todos os benefícios de se construir resiliência urbana.
Seguindo adiante, estamos bastante entusiasmados de
continuar a trabalhar com o Rio de Janeiro para apoiar na
implementação de iniciativas-chave e de soluções para a
cidade e seus cidadãos. Embora hoje seja apenas o início,
esta estratégia nos dá confiança de que o Rio de Janeiro
continuará a ser um pioneiro de pensamento resiliente, e
um líder no cenário global na execução de suas prioridades
estratégicas.
Parabéns novamente, e que se inicie um ótimo trabalho!
Cordialmente,
Michael Berkowitz

As iniciativas em Rio Resiliente não apenas aplicam a lente
de resiliência aos desafios de curto prazo da cidade, mas
também apoiam planejamento urbano de longo prazo. As
pesquisas conduzidas pelo escritório de resiliência geraram
contribuições e propostas que apoiaram o Visão Rio 500 e
o Plano Estratégico 2017–2020. A Estratégia de Resiliência
estabelece um alinhamento importante entre esses três
documentos da cidade.
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“A estratégia de resiliência do Rio de Janeiro é um pacote de diretrizes e políticas que pretendem trazer à
cidade e à região metropolitana as condições para enfrentar os desafios que se aproximam. A possibilidade
de olhar o futuro e reconhecer, tanto as perspectivas quanto as necessidades de desenvolvimento científico,
urbano e social foi a experiência mais valiosa que nós do Rio Resiliente tivemos no sentido de sonhar,
propor e organizar esse conjunto de medidas inadiáveis.”
Pedro é Chefe Executivo de Resiliência e Operações do município do Rio de Janeiro. À frente do COR desde 2013, ele é o
responsável por coordenar as ações integradas de órgãos operacionais. Sua atuação visa a reduzir o tempo de resposta do
poder público a qualquer incidente que impacte a rotina da população. Além disso, ele gerencia a prospecção e a implantação
de novas tecnologias e o desenvolvimento da ciência na operação da cidade.
Formado em Administração, tem especialização em Marketing e mais de 15 anos de vivência na Gestão de Projetos e
Pessoas. No poder público, trabalhou na interlocução entre a máquina pública e os interesses da sociedade civil organizada
como assessor especial das Secretarias Municipal de Transportes e de Conservação e Serviços Públicos.

Pedro Junqueira
Chefe de Resiliência e Operações

“Construir resiliência é pensar em alternativas, é identificar os cobenefícios de projetos e de políticas
públicas. A melhor forma de fazer isso é integrando vários pontos de vista, sempre aplicando uma lente
de resiliência. Nosso agradecimento aos Elos de Resiliência e a tantos que nos apoiaram, que com sua
colaboração tornaram a Estratégia de Resiliência mais inovadora e robusta.”
Luciana Nery é a Gerente de Resiliência da Cidade do Rio de Janeiro e tem experiência de mais de dez anos no setor público,
nas áreas de resiliência, sustentabilidade e gestão de projetos. Foi assessora do Prefeito Eduardo Paes e também atuou como
assessora especial de projetos estratégicos da presidência de Furnas Centrais Elétricas S.A. Em 2014, decidiu dedicar-se
ao tema de resiliência em tempo integral. Foi redatora e coautora do livro “Rio Resiliente: Diagnóstico e Áreas de Foco”. Fez
mestrado em Administração de Empresas Internacionais (PUC-Rio/Université de Grenoble) e licenciatura em Letras (UERJ).

Luciana Nery
Gerente de Resiliência
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A Estratégia de Resiliência da cidade do Rio de Janeiro
constitui um passo intermediário entre o Plano Estratégico
2017–2020, que estabelece metas para o futuro próximo,
e o Visão Rio 500, que envolve aspirações de longo prazo. A
Estratégia de Resiliência propõe conceitos e iniciativas com
foco em questões de resiliência, conforme identificadas em
avaliação de risco preliminar, em um processo que envolveu
mais de 800 pessoas entre 2013 e 2016, e que resultou
na identificação dos principais choques e estresses que
afetam a cidade do Rio.
A Estratégia de Resiliência indica projetos novos com
resultados de longo prazo e benefícios claros para a
redução das vulnerabilidades da cidade e aumento de sua
resiliência. Entre os novos projetos, há a proposta de criação
de um Painel de Mudanças Climáticas do Rio de Janeiro; o
desenvolvimento de um plano de recuperação de desastres
para a região metropolitana do Rio, uma agência municipal
para a promoção de Economia Circular e um curso de
Resiliência Urbana para 100.000 crianças da rede pública
até 2020. Todos esses projetos estão alinhados ao Visão
Rio 500 e têm por objetivo apontar caminhos para que
sejam atingidas as aspirações dos cariocas.

SUMÁRIO EXECUTIVO
A cidade do Rio quer ser referência global em
resiliência até 2035. Esta meta está presente
no documento Visão Rio 500, um projeto
pioneiro de engajamento de cidadãos para
desenvolvimento de uma visão de longo prazo
para a cidade, lançado em março de 2016. A
criação do Visão Rio 500 constituiu-se uma
oportunidade única de identificar o que uma
ampla gama de cidadãos cariocas, de todas as
idades e contextos sociais, realmente desejam
para o Rio de Janeiro em 2065, quando a cidade
celebra seu 500o aniversário de fundação.
Nossa visão para um Rio mais resiliente envolve uma
melhor relação entre a cidade e a água, entre a cidade e
sua infraestrutura, e entre cada cidadão e a cidade. Um Rio
resiliente é uma cidade que valoriza sua água, constrói para
o futuro e dá poder aos seus cidadãos.
16

A Estratégia também inclui uma pequena seleção de projetos
do Plano Estratégico 2017–2020, muitos dos quais foram
propostos pelo Rio Resiliente, o escritório de resiliência da
cidade, como, por exemplo, iluminação pública de LED,
indicadores de resiliência individual, análise do potencial
para energia solar em prédios públicos, e um curso on-line
gratuito sobre Resiliência Urbana, para treinar professores,
funcionários públicos e a população em geral.
Todas as iniciativas da Estratégia de Resiliência envolvem
conceitos, projetos e ações específicas que são transversais,
multidisciplinares e almejam reduzir os choques e estresses
crônicos da cidade. Conexão, colaboração e a identificação
de cobenefícios estão na base da Estratégia de Resiliência e
são os principais valores do Rio Resiliente.

#1: Aprofundar o conhecimento e mitigar os
impactos de eventos climáticos extremos e
mudanças climáticas

#2: Mobilizar o Rio para que esteja preparado

para enfrentar e responder a eventos climáticos
extremos e outros choques

#3: Desenvolver e adaptar espaços urbanos
verdes, frescos, seguros e flexíveis

#4: Prover serviços básicos de alta qualidade
para todos os cidadãos, utilizando os
recursos de forma resiliente e sustentável

#5: Promover uma economia inclusiva,

diversificada, circular e de baixo carbono

#6: Aumentar a resiliência de cidadãos e
promover a coesão social
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quatro Áreas de Foco – Mudanças Climáticas, Resiliência
Socioeconômica, Comportamento Resililente e Gestão
Resiliente, e tiveram por objetivo estabelecer prioridades
de ação pública e captar a percepção das pessoas acerca
de quais iniciativas poderiam ter impacto positivo na
resiliência da cidade.

01/
Introdução

Resiliência urbana é a capacidade de indivíduos, comunidades,
instituições, negócios e sistemas de uma cidade de sobreviver,
adaptar-se e prosperar, não importando os choques e estresses
a que são submetidos.
Este livro delineia a estratégia de resiliência da cidade do
Rio de Janeiro. É o resultado de mais de dois anos de
trabalho e inaugura uma nova fase: a de apresentação e
implementação de projetos com benefícios claros para o
aumento da resiliência a partir de uma visão integrada, e
plenamente alinhado ao Plano Estratégico 2017–2020 e
ao Visão Rio 500.

horizontal, que favorece a análise transversal dos desafios
da cidade. Além disso, o COR dispõe de muitos dados do
cotidiano da cidade e diversas ferramentas de mobilização
de recursos e comunicação com a sociedade, e, portanto,
reúne excelentes condições para um planejamento urbano
de longo prazo que considere os riscos recorrentes
do Rio de Janeiro.

A Estratégia de Resiliência surge em um momento-chave
de uma cidade em transformação: 451 anos de história,
Olimpíadas e Paralimpíadas 2016 e uma visão para os
próximos 50 anos. Foi desenvolvida entre 2014 e 2016
pela Prefeitura do Rio de Janeiro, com a participação
direta de mais de 300 pessoas e, além disso, mais de
800 pessoas engajadas, das mais diversas origens, e
com o apoio da 100 Cidades Resilientes1, promovida
pela Fundação Rockefeller que tem por objetivo ampliar a
resiliência de cidades do mundo.

A elaboração da Estratégia de Resiliência envolveu duas
fases. Na primeira, foram identificados os principais
riscos à resiliência da cidade, isto é, quais suas principais
vulnerabilidades. O fim dessa fase foi marcado pelo
lançamento do livro “Rio Resiliente, Diagnóstico e Áreas
de Foco”, em janeiro de 2015, com prefácio do ex-vicePresidente dos Estados Unidos Al Gore. Esse documento
identifica os principais choques e estresses crônicos da
cidade, traz uma classificação de riscos e uma análise
das ações presentes da Prefeitura, e o que representam
em termos de prevenção, monitoramento, mobilização,
comunicação e aprendizado constante.

O projeto foi liderado pelo Rio Resiliente, uma equipe
multidisciplinar ligada ao Centro de Operações Rio (COR).
A incorporação do tema de resiliência pelo COR deu-se
prioritariamente por causa da sua natureza integradora e

1. http://www.100resilientcities.org.
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Tendo sido mapeadas as prioridades de resiliência para
o Rio de Janeiro, teve início a segunda fase do projeto.
As consultas a membros da sociedade civil deram-se
ao longo de 2015 com diversas sessões de debate em

análise, trabalho e engajamento do Rio Resiliente desde
o lançamente do Rio Resiliente, Diagnóstico e Áreas de
Foco. Esses novos projetos estão inteiramente alinhados
com o Visão Rio 500 e se propõem a apontar caminhos
para o alcance das aspirações de cariocas.

Em junho de 2015 a Prefeitura do Rio iniciou um projeto
pioneiro de engajamento popular para uma visão para os
50 anos que vem – o Visão Rio 500. O desenvolvimento
do Visão Rio 500 constitui-se uma oportunidade única
de identificar o que uma ampla gama de cariocas de
diversas idades, níveis educacionais e contextos sociais,
verdadeiramente desejam para o Rio de Janeiro em
2065. À mesma época, cidadãos e a Prefeitura se
uniram para elaborar o Plano Estratégico 2017–2020,
o terceiro plano estratégico da cidade, antecedido pelos
de 2013–2016 e 2009–2012. A diferença é que
este último Plano Estratégico não só teve muito mais
participação popular, como está inteiramente alinhado ao
Visão Rio 500, estabelecendo metas, prazos e orçamento
em projetos que, juntos, configuram-se como etapa inicial
para o Visão Rio 500, que seria a linha de chegada. Este
marco, lançado em 1º de março de 2016 no Museu do
Amanhã, é o início de uma nova etapa na história do
Rio de Janeiro, uma em que os cariocas criaram uma
definição do que é melhor para si e como alcançar
essas aspirações.
A Estratégia de Resiliência é um conjunto de diretrizes que
se configura como um passo intermediário entre o Plano
2017–2020, que visa o futuro próximo, e o Visão Rio
500, que indica aspirações de longo prazo. A Estratégia de
Resiliência se apoia em uma seleção de projetos do Plano
Estratégico 2017–2020 e aponta como alguns podem
maximizar seus cobenefícios de resiliência, a partir da
multidisciplinariedade, análise transversal de impactos e da
colaboração entre diversos departamentos da Prefeitura
e outros parceiros do sector privado, ONGs e outras
instituções internacionais. A Estratégia de Resiliência
também indica projetos novos, de resultados de mais longo
prazo e benefícios claros para diminuir as vulnerabilidades
da cidade e aumentar sua resiliência, baseados na
21

02/

Choques
e Estresses
do Rio

Nos anos de 2013 e 2014 o Rio Resiliente envolveu mais
de 300 pessoas na identificação das principais ameaças à
resiliência do Rio de Janeiro. Com o apoio da metodologia
da 100 Cidades Resilientes, foram entrevistados gestores
públicos e de concessionárias, acadêmicos, líderes
comunitários e outros membros da sociedade civil.
O conceito de resiliência utilizado é abrangente e
envolve questões econômicas, sociais, climáticas e de
comportamento e gestão. Foram identificados os seguintes
choques e estresses crônicos do Rio de Janeiro:
I - CHUVAS FORTES
Causam alagamentos e deslizamento de terra, danificam
edificações, acarretam perdas econômicas de toda
espécie e causam doenças por meio da água contaminada
com esgoto e lixo, como leptospirose e diarreia. Podem
provocar também falta de energia elétrica e aumento da
insegurança pública, queda de árvores e acidentes de
trânsito. Nos dias 6, 7 de abril de 2010, o acúmulo de
330mm de chuva em 24h causou a morte de 66 pessoas,
em razão do deslizamento de encostas.

22

queda de telhados, de fiação elétrica e de árvores, causando
bloqueio de ruas, fechamento de pontes, paralisação de
vias marítimas e danos à vida humana.
III - ONDAS E ILHAS DE CALOR
Ondas de calor são eventos climáticos extremos com
grande potencial de letalidade. Há uma onda de calor
quando por muitos dias consecutivos as temperaturas
se mantêm elevadas, bastante acima da média. Com as
mudanças climáticas, estima-se que as ondas de calor
sejam ainda mais extremas. Além de óbitos, as ondas de
calor geram desconforto térmico, aumento de doenças
respiratórias e cardiovasculares, aumento do estresse e
perda de produtividade, principalmente em pessoas que
trabalham expostas ao sol. Temperaturas altas também
propiciam aumento do consumo de energia elétrica, com
possibilidade de queda de energia por uso excessivo; e
dias mais secos, que aumentam a chance de incêndio em
encostas.

Modelos climáticos indicam que as chuvas no Sudeste
do Brasil podem se tornar menos frequentes, porém mais
concentradas em menor espaço de tempo, o que aumenta
o seu potencial de causar transtornos.

Já as ilhas de calor são locais que, por sua geografia
e urbanização, tendem a acumular mais ar quente, e
consequentemente têm temperaturas mais altas em
comparação às areas ao redor. O Rio teve um aumento
significativo das suas ilhas de calor desde 1980. Exemplos
mundiais indicam que bairros muito quentes têm menor
desenvolvimento econômico e qualidade de vida.

II - VENTOS FORTES
Os ventos fortes registrados no Rio de Janeiro atingem em
torno de 100km/h. Diversos modelos climáticos apontam
a possibilidade de aumento da frequência e intensidade de
ventos no Brasil. No Rio, ventos fortes podem ocasionar

IV - AUMENTO DO NÍVEL DO MAR
Estudo realizado em 2010 indica que, se o nível do mar
subir meio metro, aproximadamente 30km2 do Rio de
Janeiro estaria sob o risco de estar atingido pela água
do mar2. O local mais crítico é o do sistema lagunar da

Áreas (detalhe) vulneráveis a redefinição de linha de encosta pela elevação do nível do mar: cidade do Rio de Janeiro
Fonte: IPP/Prefeitura do Rio de Janeiro

Baixada de Jacarepaguá, cujo espelho d'água pode se
expandir e atingir regiões habitadas, como Itanhangá, Rio
das Pedras e as áreas de Vargem Pequena e Vargem
Grande, atualmente, já suscetíveis a inundações.
O aumento do nível médio e do alcance das ressacas
podem ocasionar a perda de ecossistemas costeiros,
salinização de água potável, destruição de ruas e retenção
da rede de drenagem pluvial, aumentando eventos
de alagamento. A identidade do Rio de Janeiro está
intimamente ligada à sua orla, e esta paisagem pode ser
permanentemente alterada, com prejuízos para o turismo
e comércio da praia.
O aumento do nível do mar também pode afetar municípios
localizados na Baía de Guanabara, com reflexos negativos
na economia, na mobilidade e na saúde da população da
região metropolitana.

V - EPIDEMIAS E PANDEMIAS
O mosquito Aedes aegypti, endêmico no Rio desde
1982, é vetor de dengue, chikungunya e zika. A presença
de mosquitos pode ser influenciada pelo aumento da
temperatura na cidade, ocasionada por mudanças
climáticas ou ilhas de calor urbano, que podem acelerar a
reprodução e também estender o período de reprodução
do mosquito ao longo do ano. Os sistemas de prevenção e
tratamento de vítimas de epidemias são aplicados de forma
irregular na região metropolitana, o que se constitui uma
vulnerabilidade ao município do Rio.
VI - SECA PROLONGADA
A insuficiência de chuvas na região Sudeste do Brasil, como
nos verões de 2014 e 2015, pode ocasionar escassez de
água para a população e aumento significativo de preço
da energia elétrica, considerando que a matriz energética
brasileira é principalmente hidrelétrica.

2. Vulnerabilidade à elevação do nível médio do mar na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.
In: Coleção Estudos Cariocas. Felipe Cerbella Mandarino, Luiz Roberto Arueira
IPP/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2012.
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Na cidade do Rio, 92% das residências são abastecidas pelas
águas da Estação de Tratamento do Rio Guandu, que está
instalada fora de seus limites territoriais, no município de Nova
Iguaçu. Isso constitui uma vulnerabilidade, à medida que a
cidade não explora formas alternativas de produção de água,
e portanto tem forte dependência de uma só fonte.
VII - SATURAÇÃO DA INFRAESTRUTURA VIÁRIA
No município, de 2004 a 2016, mais de um milhão de
veículos se somou à frota já existente de 1,5 milhão de carros3.
Apesar de diversos ganhos no tempo de deslocamento médio
da cidade, em decorrência da implantação de BRTs (Bus
Rapid Transit), faixas de BRS (Bus Rapid System), a melhor
operação de trânsito, e ainda ser inaugurado este ano (2016)
o VLT Carioca (Veículo Leve sobre Trilhos) considera-se que
congestionamentos ainda sejam um estresse crônico da
cidade, com os seguintes impactos negativos:
– Piora da qualidade do ar e aumento da sensação térmica,
afetando a saúde humana;
– Aumento de poluição sonora e diminuição de andabilidade
na cidade;
– Acidentes no trânsito com vítimas fatais;
– Aumento na emissão de gases de efeito estufa;
– Desperdício de tempo e perdas econômicas para cidadãos
e empresas;
– Bloqueio ou dificuldade de deslocamento para veículos de
emergência como ambulâncias e carros de bombeiros;
– Menos qualidade de vida, pois o maior tempo de
deslocamento diminui tempo de lazer, de estudo e de convívio
com a família.
VIII - ACIDENTES COM INFRAESTRUTURA URBANA
Em 1900, o Rio de Janeiro tinha pouco mais de 800 mil
habitantes; em 1950, eram 2.377.451; e, em 2015, o
IBGE estima que haja quase 6.450.000. Este crescimento
populacional não foi devidamente acompanhado por
expansões e modernizações de infraestrutura urbana. Nas
principais consequências de acidentes com infraestrutura
urbana são:
– Colapso na circulação urbana a partir de acidentes com
3. Havia 1.548.393 automóveis em agosto de 2004, e 2.686.997 em março de 2016.
Fonte: Denatran.
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trens, metrôs e ônibus;
– Vazamentos ou explosões em tubulações de gás;
– Explosões de transformadores elétricos em câmaras
subterrâneas;
– Interrupção geral e prolongada do fornecimento de energia
elétrica por causa de incêndios em subestações de energia e/
ou queda da rede elétrica aérea;
– Rompimento de tubulações de água de alta pressão e de
esgoto.
De uma forma geral, o desafio a ser resolvido no que diz
respeito às condições de infraestrutura urbana tem relação
com a vida útil prevista para as estruturas, como pontes,
viadutos, antenas, marquises, telhados, quiosques da orla,
janelas, placas e outros.
IX - AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS COM IMPACTO
NA NORMALIDADE
A presença de um grande número de pessoas no mesmo
local pode envolver riscos aos participantes e tirar os outros
cidadãos de sua rotina sem querer. Os blocos de rua no
carnaval movimentam milhões de pessoas e, no Réveillon,
em torno de dois milhões de pessoas assistem à queima
de fogos em Copacabana. Eventos como festivais de
música, Copa do Mundo e Jogos Olímpicos e Paralímpicos
também geram impactos sobre a normalidade da cidade.
Além desses, alguns eventos acontecem com pouco ou
nenhum aviso prévio, como as passeatas e os protestos.
As manifestações públicas são um exercício válido de
democracia, que têm por objetivo indicar a insatisfação de
camadas e grupos da sociedade. Entre setembro de 2015
e abril de 2016 foram acompanhadas 189 manifestações
na cidade. Mais especificamente, a aglomeração de
pessoas, dependendo de como os fatos se desenvolvam,
pode causar os seguintes impactos:
– Interdição de ruas sem aviso prévio, causando
congestionamentos;
– Ataques e depredações ao patrimônio público e privado,
em casos extremos de violência;
– Poluição sonora e outros transtornos a moradores;
– Interrupção de serviços essenciais, devido a greves e
paralisações;
– Diminuição de (sentimento de) segurança na rua.

X - AÇÕES CRIMINOSAS NO ESPAÇO URBANO
A ação de grupos criminosos pode afetar a resiliência da
cidade de várias formas, tanto como choques abruptos,
por exemplo, ondas de crimes, quanto na forma de
estresses crônicos, como sensação de insegurança, que
afeta a atratividade de bairros, turismo e saúde psicológica
humana. Suas principais consequências são:
– Depredação;
– Impedimento da realização de serviços públicos e oferta
de serviços clandestinos;
– Ameaças à sociedade civil, como assassinatos, roubos,
abusos etc.;
– Desvalorização do patrimônio;
A segurança e a ordem pública são elementos-chave
na resiliência de uma cidade, por estarem diretamente
relacionados à preservação da vida e ao bem-estar de
cidadãos.
XI - SANEAMENTO INSUFICIENTE4
No município do Rio, 57% das pessoas têm acesso a
saneamento básico. O acesso desigual ao saneamento
básico causa diversos impactos na saúde pública,
aumentando o número de doenças infecciosas, inclusive
aquelas transmitidas pelo Aedes aegypti, e de mortalidade
infantil.
O saneamento insuficiente causa degradação ambiental
e econômica do entorno e poluição nos corpos hídricos,
atingindo os ecossistemas das Baías de Guanabara e
Sepetiba, lagoas, rios e praias, com diversos impactos
negativos na saúde humana, no turismo e na imagem
da cidade. A governança metropolitana para saneamento
ainda é incipiente, assim como os investimentos em
infraestrutura e conexões de redes de esgoto para
estações de tratamento. As ligações ilegais de esgoto
poluem nascentes de água que poderiam ser utilizadas
para consumo e também atingem a rede fluvial, diminuindo
a capacidade da cidade de absorver chuvas intensas.

4. Este último item, Saneamento Insuficiente, foi mapeado por várias partes interessadas como
fundamental à resiliência da cidade ao longo da Segunda Fase do projeto, e, portanto, não está
presente no livro “Rio Resiliente: Diagnóstico e Áreas de Foco”.
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EVOLUÇÃO POPULACIONAL NO RIO DE JANEIRO
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A cidade do Rio de Janeiro foi fundada há 451 anos, e
hoje é o segundo maior município do Brasil em população
e Produto Interno Bruto. Trata-se de uma metrópole com
6,5 milhões de pessoas, em uma região metropolitana
com mais de dez milhões de habitantes.
A cidade se desenvolveu entre o mar e as montanhas. Ela
é cercada pelo Oceano Atlântico, pela Baía de Guanabara
e pela Baía de Sepetiba, e conta ainda com três florestas
urbanas, a Floresta da Tijuca, o Maciço da Pedra Branca e
o Maciço de Gericinó. Juntos, formam um cenário único,
que levou o Rio a ser célebre internacionalmente por sua
beleza. Também chamada de Cidade Maravilhosa, é o
principal destino turístico do Brasil: recebe, por ano, cerca
de dois milhões de estrangeiros.
Para além das riquezas naturais, a política e a cultura
sempre estiveram presentes na história da cidade. Capital
do Brasil entre 1763 e 1960, o Rio de Janeiro já foi
palco de importantes fatos políticos e históricos, e sediou
grandes eventos, como Copa do Mundo em 2014 e, em
breve, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016.

A cidade já se apresenta como líder em mudanças a
favor do desenvolvimento sustentável. Nos últimos anos,
iniciativas como revitalização da região portuária, melhoria
dos serviços de mobilidade com implantação de BRT, BRS,
VLT, serviço de bicicletas compartilhadas e implantação do
serviço único para atendimento à população, 1746, entre
outros, vêm mostrando o compromisso da cidade com
ações voltadas à resiliência.
Além disso, foi feita a aquisição de um radar meteorológico,
investimentos de meio bilhão de reais em contenção de
encostas, a instalação de sistemas de alarme em favelas
e treinamento para evacuação de residências nas áreas
com alto risco de deslizamentos de terra. Em 2014, a
cidade criou o Rio Resiliente, um setor que desenvolve um
trabalho de interlocutor entre os outros departamentos, o
setor privado, ONGs e instituções internacionais e também
planeja e desenvolve seus próprios projetos, com o objetivo
de aumentar a resiliência do Rio.

3.000.000
2.000.000
1.000.000
-

POPULAÇÃO
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811.443

1950

2015

2.377.451

6.476.631
Censos demográficos do IBGE

ÍNDICE PROGRESSO SOCIAL - RIO

A economia da cidade é baseada principalmente em
serviços – 86%. O restante é, na sua maioria, proveniente
da indústria, com participação intensa das multinacionais
Petrobras e Vale, dos ramos de petróleo e mineração,
respectivamente, e apenas uma pequena parcela é
dependente da agropecuária – menos de 1%.
O Índice de Desenvolvimento Humano do município, em
2010, é de 0,799, e varia de 0,970 no bairro mais
próspero, a 0,700 no mais pobre.
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O mapa aponta o nível de desenvolvimento entre as regiões administrativas do município, medido a partir do Índice de Progresso Social do Rio de Janeiro. Para a
composição deste índice foram usadas 36 variáveis distribuídas entre 12 componentes, incluindo nutrição e cuidados médicos básicos, acesso à água e moradia,
segurança pessoal, educação básica e superior, saúde e bem-estar, liberdades e direitos individuais, e tolerância e inclusão. As áreas sinalizadas em verde escuro
obtiveram os melhores resultados no índice, enquanto as áreas em vermelho apresentaram os piores resultados. Fonte: Instituto Pereira Passos, abril de 2016.
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Visão Rio
500 e Plano
Estratégico
2017–2020
Em junho de 2015 a Prefeitura do Rio deu início a um amplo processo de consulta pública para a formulação de uma
visão para os próximos 50 anos – denominado de Visão Rio 500, em alusão ao 450o aniversário de fundação do Rio
de Janeiro. O objetivo era engajar a população e responder à seguinte pergunta: O Que Queremos para o Futuro da
Nossa Cidade?

A partir das prioridades e caminhos apontados no desenvolvimento do Visão Rio 500, deu-se início ao processo de
engajamento para elaboração do Plano Estratégico 2017–2020, que define metas específicas, indicadores e orçamentos.
Essas metas se constituem o primeiro passo para que sejam alcançados os objetivos do Visão Rio 500.
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O Rio Resiliente contribuiu com conceitos e propostas de projetos em todos os seis temas do Visão Rio 500 e Plano
Estratégico 2017–2020, a partir dos seus valores de transversalidade e identificação de cobenefícios com impacto
positivo na resiliência.
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RISCOS IDENTIFICADOS
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Chuvas fortes, ventos fortes, ondas e ilhas de calor, aumento do nível do mar, epidemias e pandemias, seca prolongada,
saturação da infraestrutura viária, acidentes com infraestrutura urbana, aglomeração de pessoas com impacto na
normalidade, saneamento insuficiente.

Valores
do Rio
Resiliente

ÁREAS DE FOCO

Mudanças Climáticas, Resiliência Socioeconômica, Comportamento Resiliente, e Gestão Resiliente.

INDICADORES DE RESILIÊNCIA

CONEXÃO
Reconhecemos que existem excelentes práticas e iniciativas nos setores público, privado,
acadêmico e civil, e que a conexão entre esses setores aumenta a resiliência de nossa cidade.
Sendo assim, o Rio Resiliente tem como princípio conectar as diversas partes interessadas
com objetivos em comum para se valer ainda mais dos cobenefícios da colaboração.

LIDERANÇA E ESTRATÉGIA
• Promove liderança e gestão eficaz;
• Fortalece uma ampla gama de stakeholders;
• Incentiva o planejamento de longo prazo e integrado.

SAÚDE E BEM-ESTAR
• Atende às necessidades básicas;
• Suporta meios de subsistência e emprego;
• Garante serviços públicos de saúde.

ECONOMIA E SOCIEDADE
• Promove prosperidade econômica;
• Garante estabilidade social, segurança e justiça;
• Promove comunidades coesas e comprometidas.

INFRAESTRUTURA E MEIO-AMBIENTE
• Assegura a continuidade de serviços críticos;
• Proporciona e aumenta a proteção de recursos naturais e artificiais;
• Fornece comunicação e mobilidade confiáveis.

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA

COLABORAÇÃO
A colaboração é essencial para o sucesso de projetos de resiliência. Colaborar com sucesso
significa promover trabalho intersetorial tanto dentro da Prefeitura, em relação a seus órgãos
internos, quanto com a sociedade civil, a academia, ONGs, setor privado, etc.

COBENEFÍCIOS

EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

PARTICIPAÇÃO
Prioriza consulta ampla para
engajar cidadãos no processo de
decisão.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

Os cobenefícios são um grande objetivo dos projetos, pois aumentam sua utilidade. Ao
passarem pela lente da resiliência, o Rio Resiliente visa a enfrentar mais de um risco a partir
de uma mesma iniciativa.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Sérgio Besserman é presidente do Instituto Municipal Pereira Passos e da Câmara Técnica de

Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Professor do Departamento de
Economia e Engenharia Ambiental da PUC-RJ. É Conselheiro de várias organizações como FRM, WWF,
CI-Brasil, ITDP, Funbio, Bolsa Verde, Rio Climate. É articulista do Jornal O Globo. Foi diretor de Planejamento do
BNDES entre 1996 e 1999 e presidente do IBGE. Um dos pioneiros do tema resiliência no Brasil, faz parte
do Comitê Gestor do Rio Resiliente, desde seu início, em 2014.
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A. RELACIONAMENTO DA CIDADE COM A ÁGUA
O Rio de Janeiro tem tudo a ver com água: no seu nome, nas paisagens que atraem visitantes e na identidade de cariocas.
Porém, gestão inadequada, desperdício, dependência excessiva do sistema Guandu, falta de separação entre esgoto e águas
fluviais, e urbanização desorganizada também significam que água constitui um desafio fundamental à resiliência da cidade.
A água parece abundante em lagos, montanhas, praias e nos milhares de rios que cruzam a cidade. Porém, como foi
percebido no sudeste do Brasil a partir de 2011, a escassez de água para consumo é uma ameaça concreta, em razão de
maior irregularidade no padrão de chuvas, que alterna maior concentração de chuva com períodos mais longos de estiagem.
A produção de energia a partir da água também interfere na vazão dos rios e diminui a quantidade de água disponível para
o sistema Guandu, que abastece a vasta maioria das pessoas morando no município do Rio e se localiza fora do território.
Esta forte dependência a uma única fonte de água torna o Rio mais vulnerável a qualquer irregularidade de abastecimento ou
problemas na bacia hidrográfica, e esta fonte está fora dos limites geográficos da cidade.
Corpos hídricos poluídos afetam a integridade de ecossistemas e contribuem para uma gama de problemas de saúde,
de doenças transmitidas por vetores a aumento da mortalidade infantil. Saneamento insuficiente, gestão inadequada de
resíduos, poluentes industriais e governança metropolitana incipiente significam crescente poluição da Baía de Guanabara e
dos complexos lagunares da zona oeste, entre outras áreas afetadas. A poluição das praias também afeta negativamente a
imagem da cidade e o potencial econômico da área costeira.
As chuvas fortes durante o verão causam alagamentos e deslizamentos na cidade, causando óbitos e perdas econômicas
significativas, especialmente nas favelas localizadas em encostas. Em abril de 2010, 66 pessoas morreram em deslizamentos
e a infraestrutura da cidade foi bastante danificada após uma chuva que ultrapassou os registros históricos de intensidade.
A tendência global de aumento do nível do mar, estimado entre 26cm e 82cm em 2100, com confiança moderada, segundo
o Painel Internacional de Mudanças Climáticas (IPPC 2013), pode causar a salinização de rios e aquíferos, reduzindo a
disponibilidade de água para indústrias e consumo humano.

06/
Desafios
de Resiliência

Comunidade de São Carlos, zona norte do Rio de Janeiro. Crédito: Raphael Lima

O Rio de Janeiro, como muitas cidades, tem um complicado ecossistema natural e construído que exige uma estratégia
de resiliência integrada. Os maiores desafios advêm de três grandes temas: água, infraestrutura e vulnerabilidade social. A
água pode ser tanto abundante quanto escassa, geradora de vida ou vetor de doenças, portanto, precisa ser melhor gerida.
A infraestrutura precisa ser melhorada de forma constante e sustentável, a fim de atender às necessidades e expectativas
de cidadãos para agora e preparando-se para as tendências no futuro. A vulnerabilidade social precisa ser reduzida, pois
cidadãos com acesso insuficiente a serviços básicos e oportunidades socioeconômicas são mais suscetíveis e demoram mais
tempo para se recuperar de choques e tensões crônicas. Mudanças climáticas e instabilidade econômica são ameaças que
multiplicam e aprofundam esses desafios.
Foto: Pedro Peracio / Gabinete do Prefeito
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B. RELACIONAMENTO DA CIDADE COM SUA INFRAESTRUTURA
O Rio de Janeiro foi fundado há 451 anos, em um cenário natural de muita beleza e desafios. Houve intenso crescimento
populacional no século XX, e atualmente quase 7 milhões de pessoas vivem e prosperam em um espaço urbano mais denso
e em expansão.
Por causa do crescimento rápido e desorganizado, espaços urbanos frequentemente estão pouco adequados para lidar com
as necessidades de cidadãos. Algumas áreas da cidade têm acesso insuficiente a serviços básicos, como saneamento e
consumo legal de água e energia. A macrodrenagem pluvial também está subdimensionada em várias regiões, o que contribui
para alagamentos. A expansão da cidade em direção à zona oeste exerce pressão para uma nova estrutura para novas
demandas. Nas favelas, muitas casas são construídas em áreas propensas a deslizamentos, com materiais e estruturas frágeis,
e os investimentos em habitação social têm sido insuficientes para a demanda.
A qualidade dos espaços urbanos varia consideravelmente dentro da cidade, com muitas vizinhanças sem áreas verdes e
recreativas, sem expressões artísticas e sem negócios suficientes para gerar emprego para moradores e diminuir a necessidade
de deslocamento para o trabalho.
Saneamento insuficiente e despejo inadequado de resíduos sólidos na cidade e na região metropolitana são os maiores
responsáveis pela poluição de corpos hídricos.
A cobertura de saúde primária aumentou nos últimos anos, mas ainda precisa ser expandida a fim de atingir ainda mais pessoas.
À medida que o número de carros cresce e as pessoas moram ainda mais longe do trabalho, a mobilidade fica cada vez
menos eficiente e o trânsito mais congestionado. Investimentos em mobilidade tendem a ser reativos e frequentemente não
se antecipam a demandas futuras.
Ventos fortes são choques agudos que causam muitos transtornos na cidade, como queda de energia elétrica, árvores
derrubadas e outros tipos de acidentes.
Energia, água e resíduos são recursos cujo potencial está subutilizado. A cidade não produz sua própria eletricidade, apesar do
imenso potencial para produção de energia solar. A água é desperdiçada ao longo de uma canalização antiquada e é usada
de forma não consciente5. Resíduos sólidos, que poderiam ser reusados, reciclados ou transformados, são na maior parte
descartados em aterros sanitários, não gerando valor e causando impacto ambiental negativo.
O aumento do nível médio do mar e a intensificação de ressacas colocam em risco a infraestrutura costeira e a renda advinda
do turismo.
Embora a cidade tenha feito avanços significativos na mobilização para choques e desastres com a implementação do Centro
de Operações Rio, a mobilização de recursos em nível municipal e metropolitano pode ser melhor integrada, de modo que a
região esteja preparada para responder a choques recorrentes ou raros.

FOTO ELEVADO

C. RELACIONAMENTO DE CIDADÃOS COM A CIDADE
Desigualdade social significa que há diferentes cidades para diferentes cidadãos. As favelas e a cidade “formal” estão próximas
espacialmente no Rio de Janeiro, porém a experiência de viver em um ou em outro varia imensamente. A provisão de serviços
e de oportunidades econômicas é desigual, com acesso insuficiente a saneamento, transporte, serviços de saúde, esportes,
educação e emprego.
Cidadãos precisam estar conscientes de como seu comportamento pode impactar sua vida cotidiana na cidade. O uso
cuidadoso de água e energia não somente preserva recurso naturais, mas também significa contas e taxas menores, e garante
um abastecimento mais estável e seguro. O descarte adequado de resíduo sólido diminui o risco de alagamentos por causa de
bueiros entupidos. Proteger árvores não apenas ajuda no sequestro de carbono e biodiversidade, mas de forma mais concreta
para cidadãos, reduz a temperatura e a poluição do ar e sonora, ao mesmo tempo que aumenta o acesso a áreas verdes. Usar
transporte público em vez de privado reduz poluição do ar, emissões de gases de efeito estufa e diminui congestionamentos
de trânsito. Apoiar o reúso e reciclagem de materiais é reduzir a demanda por recursos naturais e criar um mercado para
compostagem e recicláveis, ambas atividades com imenso potencial de criação de empregos, como já ocorre em diversas
cidades do mundo.
A criminalidade diminui a confiança em espaços públicos, prejudica a coesão social e causa danos psicológicos e econômicos
para cidadãos.
Sabe-se que, em todo o mundo, as populações mais vulneráveis são as que sofrem mais com os impactos de desastres
naturais e de crises econômicas. Essas pessoas também levam mais tempo para se recompor e se recuperar depois de
choques. Esforços para tornar uma cidade mais resiliente, portanto, precisam considerar a maior vulnerabilidade e atuar com
atenção especial para os cidadãos com poucos recursos econômicos e redes de apoio social.
Poucas escolas na cidade, públicas ou privadas, ensinam crianças sobre resiliência aos choques e estresses de sua cidade,
quais impactos de mudanças climáticas podem atingi-las ou o que se constitui um consumo sustentável de recursos.
Consequentemente, poucos cidadãos sabem como agir diante de um desastre e a quais riscos estão expostos em seus
bairros e na vida cotidiana, e nem mesmo sabem como se prevenir e se preparar para essas ocorrências.
As mudanças climáticas estão aumentando a intensidade e frequência de eventos climáticos extremos, e também estão
desestabilizando a provisão de recursos como água, energia e alimentos. Os cariocas, como os brasileiros em geral, não
podem mais contar com abundância de recursos, e o risco de escassez precisa ser incorporado nas políticas públicas e no
comportamento individual. Esses riscos, por seus impactos potenciais, não podem ser administrados separadamente por
diferentes esferas de governo, órgãos municipais distintos ou projetos isolados. Cidadãos e administração municipal precisam
colaborar para prevenir e monitorar esses riscos, incorporar novos conhecimentos, e também encontrar oportunidades para
prosperar, apesar dos desafios impostos por choques e estresses crônicos.

Ilhas de calor urbano estão piorando em consequência do aumento da urbanização e do aquecimento global.
Como percebido em cidades do mundo todo, temperaturas extremamente altas configuram-se ameaças à saúde
humana, reduzem produtividade, causam estresse termal e reduzem a andabilidade da cidade.

Obras de expansão do saneamento na zona oeste, 2014. Fonte: Cidade Olímpica
5. A CEDAE estima que mais de 30% da água tratada no Sistema Guandu é perdida durante a distribuição, o que se configura um desperdício
e causa acidentes na infraestrutura urbana em razão do frequente vazamento em tubulações. Fonte: CEDAE, 2014.
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Foto: George Soares / Centro de Operações Rio
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07/
Visão
de Resiliência

Nossa visão de um Rio Resiliente é mais do que uma cidade que protege a si e seus moradores
de vários choques e estresses crônicos – é a de uma cidade que apoia uma vida gratificante
para cidadãos de todas as idades e contextos sociais, as próximas décadas ao enfrentar seus
desafios sociais, ambientais e de infraestrutura. O Rio do futuro é seguro, bonito e gentil, e
também economicamente próspero e justo. Para enfrentar essas questões, precisamos tornar
os cariocas e a cidade ainda mais resilientes. Especificamente, iremos:

A. VALORIZAR A ÁGUA
A água nos rios, lagos e praias será limpa, promovendo atividades econômicas, de lazer e
turismo vibrantes; será gerida e consumida com consciência, e a distribuição de água potável
será igualitária e constante para todos os moradores da cidade e região metropolitana.

B. CONSTRUIR PARA O FUTURO
Os espaços urbanos serão seguros, verdes, frescos, agradáveis e adaptados às mudanças
climáticas e irão melhorar a qualidade de vida de cidadãos; nenhum carioca viverá numa área
de alto risco; e acesso à habitação digna e a serviços básicos de qualidade, especialmente
saneamento, estarão disponíveis para todos.

C. DAR PODER ÀS PESSOAS
Cariocas terão bastante empregos, fazendo parte de uma economia diversificada, inclusiva,
circular e de baixo carbono; participarão ativamente das decisões que os afetam; e estarão
preparados para aprender, se prevenir, se mobilizar e prosperar, quaisquer que sejam os
desafios que venham a enfrentar na cidade e no planeta.
38

Foto: Alexandre Macieira
Fonte: Riotur
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1

08/

Aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de
eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas

Objetivos e
Iniciativas de
Resiliência

#A: C riar Painel de Mudanças Climáticas do
Rio de Janeiro
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*Iniciativas do Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro de 2017–2020 com Cobenefícios de Resiliência.

#C: Monitorar Tendências e Impactos Climáticos
#D: Integrar Mapas de Riscos

I n fr a
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6. AUMENTAR A RESILIÊNCIA DA POPULAÇÃO
E PROMOVER A COESÃO SOCIAL
#6.A: Implementar o Programa Jovem Resiliente
#6.B: Criar MOOC para Resiliência Urbana
#6.C: Desenvolver Indicadores de Resiliência
#6.D: Saúde da Família*
#6.E: Territórios Sociais*
#6.F: Direito à Cidade*
#6.G: Escutar para Governar*

Adaptação Climática
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3. DESENVOLVER E ADAPTAR ESPAÇOS URBANOS
VERDES, FRESCOS, SEGUROS E FLEXÍVEIS
#3.A: Implementar Iluminação Pública a LED
#3.B: Revitalizar Praças-Bosques
#3.C: Aprimorar Resiliência na Mobilidade*
#3.D: Territorialização do Fomento à Cultura*
#3.E: Florestas Cariocas*
#3.F: Rio Sempre Olímpico*

5. PROMOVER UMA ECONOMIA INCLUSIVA,
DIVERSIFICADA, CIRCULAR E DE BAIXO CARBONO
#5.A: Criar uma Agência para Promoção da Economia
Circular
#5.B: Valorizar Resíduos Sólidos e Orgânicos
#5.C: Realizar Rio + B
#5.D: Promover uma Cultura Empreendedora
#5.E: Avaliar Impactos Socioambientais dos Investimentos

#B: Implementar Portfólio de Mitigação e
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2. MOBILIZAR O RIO PARA QUE ESTEJA
PREPARADO A ENFRENTAR E RESPONDER A
EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E OUTROS
CHOQUES
#2.A: Criar Plano Metropolitano de Recuperação de
Desastres
#2.B: Desenvolver Legado Operacional Olímpico
#2.C: Realizar Simulados de Resposta a Crises
#2.D: Expandir o Programa Comunidades Resilientes

4. PROVER SERVIÇOS BÁSICOS DE ALTA
QUALIDADE PARA TODOS OS CIDADÃOS,
UTILIZANDO OS RECURSOS DE FORMA RESILIENTE
E SUSTENTÁVEL
#4.A: Desenvolver uma Estratégia Hídrica
#4.B: Implementar a Estratégia de Energia Solar
#4.C: Realizar Eficiência Energética e Hídrica nos Prédios
Públicos
#4.D: Saneamento Universal*
#4.E: Morar Carioca*
#4.F: Autoridade Pública Metropolitana – Baía de
Guanabara*
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1. APROFUNDAR O CONHECIMENTO E MITIGAR OS
IMPACTOS DE EVENTOS CLIMÁTICOS EXTREMOS E
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
#1.A: Criar Painel de Mudanças Climáticas do Rio de
Janeiro
#1.B: Implementar Portfólio de Mitigação e Adaptação
Climática
#1.C: Monitorar Tendências e Impactos Climáticos
#1.D: Integrar Mapas de Riscos

e
a a
nte gur
a
r
e
Ga l, s
cia
so

Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 1
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: Aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas

INICIATIVA EM DESTAQUE #1.A:

Criar Painel de Mudanças Climáticas do Rio de Janeiro
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Criar o Painel de Mudanças Climáticas do Rio de Janeiro,
envolvendo especialistas de diversos campos da ciência
para estudar as tendências climáticas, tendo o Painel
Internacional de Mudanças Climáticas (IPCC) de 2013
e futuras atualizações como base. Este Painel, inédito na
América Latina, inspirado em iniciativa semelhante da
cidade de Nova York, terá como missão aprofundar, publicar
e comunicar os resultados de pesquisas sobre mudanças
climáticas e seus impactos no Rio de Janeiro, assim como
prover subsídios para decisões em planejamento urbano,
outros campos do conhecimento e sociedade civil.
O Painel tem por objetivo integrar o melhor conhecimento
científico existente no mundo e no Brasil para indicar
cenários possíveis de mudanças climáticas e os seus
impactos especificamente para o Rio de Janeiro e região
metropolitana. Os relatórios produzidos devem impulsionar
a produção científica sobre os efeitos do clima na cidade
e apoiar debates sobre aspectos sociais, econômicos e
ambientais relacionados.
Além disso, o Painel garantirá a conexão entre mudanças
climáticas e outras disciplinas, com foco na análise
transversal de impactos, como, por exemplo: a) análise
do efeito de temperaturas em doenças transmitidas por
vetores, como dengue, chicungunya e zika; b) avaliação
econômica do aumento do nível do mar, com base em
cenários. O conhecimento gerado irá apoiar políticas
públicas de mitigação e adaptação aos riscos climáticos do
Rio de Janeiro, especificamente aqueles relativos a chuvas
e ventos fortes, elevação do nível do mar, ondas e ilhas de
calor, secas e epidemias.
A iniciativa de criar o Painel de Mudanças Climáticas veio
dos estudos do Rio Resiliente e do Gabinete do Prefeito e
está em fase de planejamento.

frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo
mapeado e planejado o enfrentamento das principais
ameaças. Aspiração (II.2.a): nenhuma família da cidade
morará em situação de alta vulnerabilidade física. Aspiração
(III.2.c): Todos os cidadãos estarão informados, preparados
e engajados para responder aos impactos das mudanças
climáticas.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12, Rio Resiliente: aumentar a resiliência da
cidade dobrando o número de riscos climáticos monitorados
e quadruplicando o número de simulados de resposta a
emergências com pelo menos 15 órgãos, até 2020.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Integração do Rio na vanguarda do conhecimento para as
mudanças climáticas, de forma que os espaços urbanos,
as leis de ocupação do solo, os equipamentos e serviços
públicos possam enfrentar a presença de eventos climáticos
mais intensos e frequentes, minimizando danos e salvando
vidas. Dar impulso ao desenvolvimento de conhecimento
transversal para melhorar a resiliência da cidade através
de pesquisa científica cross-funcional, combinando dados
sobre mudanças climáticas, como socioeconômicos, para
informar tomadores de decisão no planejamento urbano.

Modelagem de ilhas de calor em tempo real a partir do Centro de Operações Rio: Fonte: Alerta Rio e Rio Resiliente

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade e
habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

ELOS DA RESILIÊNCIA

INDICADORES
Relatório e encontro anual com conclusões e sugestões de
futuras pesquisas.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, IPP e Gabinete do Prefeito.
PARCEIROS POTENCIAIS
NASA, INPE, C40, UCCRN.

Dra. Dalia Kirschbaum e Dr. Douglas Morton são cientistas do Centro de Voo Espacial da NASA.
Este ano, a NASA e a Prefeitura do Rio firmaram acordo de cooperação bilateral para a troca de dados. A Dra.
Kirschbaum vem ajudando a cidade do Rio no avanço do uso de satélites para observação, monitoramento
e gestão ambiental da cidade. Sua atual pesquisa tem foco no desenvolvimento de um sistema regional de
risco de deslizamento e previsão.

Dr. Douglas Morton

trabalha, desde 2000, com a Amazônia Brasileira em colaboração com
cientistas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e o Instituto do Homem e Meio Ambiente
(Imazon). Ele faz parte do Global Fire Emissions Database (GFED), iniciativa que busca combinar diversos
dados de satélite para entender a relação entre fogo e as emissões de gás de efeito estufa e as mudanças
nas savanas e florestas tropicais decorrentes de incêndios.

VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): A Cidade estará preparada e adaptada
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: Aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas

INICIATIVA EM DESTAQUE #1.B:

Implementar Portfólio de Mitigação e Adaptação Climática
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver um portfólio de projetos de mitigação e
redução de emissões de gases de efeito estufa, e de
projetos de adaptação para reduzir os efeitos já existentes
e futuros das mudanças climáticas na cidade, que se
constitua instrumento para captação de financiamentos
públicos, privados e também internacionais. Este portfólio
deve incorporar as conclusões relativas ao clima no planeta
e na cidade, informados pelo Painel de Mudanças Climáticas
do Rio de Janeiro, iniciativa 1.A.
Tendo por base os inventários de emissão de carbono
realizados e o Plano Municipal de Adaptação a Mudanças
Climáticas, liderados pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, a cidade do Rio irá desenvolver um portfólio
de ações com foco nos grandes emissores, com o
estabelecimento de metas, e promovendo melhor
aproveitamento de recursos, por meio de promoção
de economia circular (iniciativas 5A e 5B). O plano para
mitigação e redução de gases de efeito estufa deverá
envolver projetos relativos a energias renováveis, economias
e setores de baixo carbono e transporte.
O Portfólio de Mitigação e Adaptação Climática também terá
por objetivo indicar projetos para o espaço urbano do Rio,
de forma que planejamento urbano, obras e conservação
internalizem conceitos e práticas que tornem a cidade mais
resiliente a efeitos das mudanças climáticas. Estes projetos
serão relativos à captura de água de chuva, pavimentação
permeável, arborização, tetos verdes, entre outros, e deverão
ser formulados com vistas a atrair formas convencionais
ou inovadoras de financiamento, apoiando o Objetivo 3
“Desenvolver e adaptar espaços urbanos verdes, frescos,
seguros e flexíveis”.
O objetivo do portfólio é disponibilizar projetos para diminuir
a vulnerabilidade da cidade a chuvas e ventos fortes, ondas
e ilhas de calor, aumento do nível do mar, epidemias e
acidentes com infraestrutura urbana.
As primeiras etapas para implementação de um portfólio desse
tipo estão presentes no PE 2017–2020 e o Rio Resiliente
apoia seu desenvolvimento e ampliação de escopo.
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VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): a cidade estará preparada e adaptada
frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo mapeado
e planejado o enfrentamento das principais ameaças.
Aspiração (III.2.a): nenhuma família da cidade morará em
situação de alta vulnerabilidade física.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Resultados Esperados:
Maior conhecimento acerca das emissões de gases de
efeito estufa, das interações climáticas e da qualidade do
ar, para fins de mitigação, prevenção a desastres, ações de
saúde de qualidade de vida. Iniciativa 4.10: Bairro Maravilha
Norte: Obras de requalificação urbana em bairros com
infraestrutura precária ou inexistente com foco nas APs 3
e 5. Iniciativa 4.11: Viver Vargens – Transformar a região
das Vargens em uma vizinhança agradável para se viver,
mantendo e atraindo moradores que buscam alta qualidade
de vida.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Promoção de maior utilidade e durabilidade da infraestrutura
urbana e qualidade de vida na cidade, planejamento para
áreas vulneráveis a riscos climáticos, inclusive as Vargens e
sua suscetibilidade a elevação do nível do mar; capacidade
de atrair mais investimentos e gerar mais qualidade de vida;
menos emissões de gases de efeito estufa; investimento
para mitigação de crises e desastres, principalmente os
relativos a clima.
INDICADORES
Projetos desenvolvidos, projetos implementados, atração
de investidores privados e internacionais; diminuição de
emissões de gases de efeito estufa.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e órgãos de urbanismo e finanças.
PARCEIROS POTENCIAIS
C40, Banco Mundial, Painel de Mudanças Climáticas do Rio
de Janeiro, órgãos de urbanismo e meio ambiente, setor
privado, universidades.

Mapa de suscetibilidade de escorregamento, realizado pela Geo-Rio em 2010. Fonte: Geo-Rio

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Camila Pontual é Assessora do Gabinete do Prefeito da Cidade do Rio de Janeiro, especialista na

gestão de políticas públicas de sustentabilidade e resiliência. É mestre pelas Universidade Paris I- Sorbonne
(França), KULeuven (Bélgica) e Università degli studi di Padova (Itália) em Desenvolvimento Territorial
Sustentável. Camila é interlocutora entre o Rio Resiliente e redes internacionais que atuam para reduzir os
impactos das mudanças climáticas nas cidades, como a C40 e a Bloomberg Associates. "Rio Resiliente é
tornar a cidade e os cidadãos mais preparados para enfrentar os desafios que vivemos.”

Cristina Mendonça é Conselheira do Prefeito Eduardo Paes e Chefe do escritório da C40 no

Rio. Nessa posição, atua realizando a ligação direta entre C40, seu presidente (Prefeito do Rio) e o Comitê
Diretor. Como chefe do escritório da C40 no Rio, aconselha e colabora com a liderança política, administrativa
e técnica da cidade, para projetar e implementar estratégias de redução das emissões de gases de efeito
estufa e dos riscos climáticos, sempre em estreita colaboração com o Conselho da Cidade, C40 Networks, e
organizações parceiras. Cristina é engenheira química com MBA executivo pela COPPEAD, UFRJ.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: Aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas

mapa integrado de riscos das interações climáticas e do ar.

INICIATIVA #1.C:

Principais marcos: ilhas de calor monitoradas até 12/2017;
interações de clima e poluição monitoradas até 12/2018;
ventos fortes monitorados até 12/2019; secas prolongadas
monitoradas até 12/2020: número de políticas públicas
formuladas e de pesquisas científicas publicadas a partir do
mapa integrado de riscos das interações climáticas e do ar
(PE 2017–2020).

Monitorar Tendências e Impactos Climáticos
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Monitorar e apoiar estudos de tendências e impactos do clima,
com análises transversais com dados socioeconômicos, a
fim de gerar análises de custo, impactos e benefícios de
projetos e políticas públicas para o clima. A modelagem de
risco será feita a partir de mapas georreferenciados (Iniciativa
1D), incorporando os choques e estresses crônicos, tais
como chuvas e ventos fortes, ilhas de calor, qualidade do
ar, alagamentos e deslizamentos, marés altas e ressacas, e
epidemias.
O objetivo dessa iniciativa é estabelecer monitoramento
do clima permanente, integrado e multidisciplinar, com
participação de diversos órgãos e departamentos da
Prefeitura, de outras esferas de governo, ONGs e cidadãos.
A esse monitoramento contínuo e constantemente
aperfeiçoado serão adicionadas análises, por exemplo, de
impactos sociais e econômicos da elevação do nível do
mar nas próximas décadas, assim como eventos climáticos
extremos relativos a chuvas, ventos e secas. Além disso, esta
iniciativa envolve monitoramento dos ventos da cidade, para
desenvolvimento de dados históricos e apoio a pesquisas
acadêmicas sobre o tema, em adição ao conhecimento já
existente sobre chuvas. Finalmente, deve-se apoiar estudos
sobre as interações sobre as ondas e ilhas de calor com
qualidade do ar no Rio.
A iniciativa envolve a participação de moradores do Rio,
em atuação voluntária e colaborativa de coleta de dados
climáticos por meio de sensores caseiros, apoiando ações
de Ciência Cidadã.
Esta iniciativa, incluindo o monitoramento e Ciência Cidadã,
foi proposta pelo Rio Resiliente e incorporada no Plano
Estratégico 2017–2020, e no momento está sendo
parcialmente implementada – monitoramento de ilhas de
calor e incorporação dos dados de ventos no Centro de
Operações, estudos econômicos sobre elevação do nível do
mar – e parcialmente em fase de planejamento.
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VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): a cidade estará preparada e adaptada
frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo
mapeado e planejado o enfrentamento das principais
ameaças. Aspiração (III.2.a): nenhuma família da cidade
morará em situação de alta vulnerabilidade física. Aspiração
(III.2.c): todos os cidadãos estarão informados, preparados
e engajados para responder aos impactos das mudanças
climáticas. Aspiração (III.3.a): o Rio terá segurança hídrica
para seu abastecimento, tendo mapeado os riscos e
traçado estratégias de enfrentamento. Aspiração (IV.2.b):
todos os cariocas terão acesso a moradia segura, digna e
regularizada.

PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, COR e IPP.
PARCEIROS POTENCIAIS
CSIRO, INPE, UCCRN, CEMADEN, Museu do Amanhã,
universidades.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Juliana Hermsdorff é meteorologista do Sistema Alerta Rio desde 2012 e atualmente coordena
a equipe de técnicos e meteorologistas que realizam a previsão e o monitoramento do tempo no município do
Rio. Realizou, juntamente com sua equipe, a coleta, o tratamento e estudo dos dados de temperatura da rede
do Alerta Rio e de outras instituições na cidade, buscando uma melhor caracterização desta variável. “Com
este trabalho, é possível ter melhor entendimento de ondas de calor, minimizando os impactos na população
carioca e deixando a cidade mais resiliente."

PLANO ESTRATÉGICO 2017-2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Aumentar a resiliência
da cidade dobrando o número de riscos climáticos
monitorados e quadruplicando o número de simulados de
resposta a emergências com pelo menos 15 órgãos, até
2020. Iniciativa 4.11: Viver Vargens – Transformar a região
das Vargens em uma vizinhança agradável para se viver,
mantendo e atraindo moradores que buscam alta qualidade
de vida.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Ampliação do monitoramento dos dados climáticos no
Centro de Operações Rio e com isso também a análise
profunda das interações climáticas, atualmente pouco
integradas; aprofundamento do conhecimento sobre riscos;
apoio a decisões de políticas públicas e mais informações
para cidadãos quanto a riscos.
INDICADORES
No Plano Estratégico 2017–2020: mudanças climáticas
mapeadas e incorporadas no monitoramento do Centro
de Operações Rio (COR). Número de políticas públicas
formuladas e de pesquisas científicas publicadas a partir do
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #1: Aprofundar o conhecimento e mitigar os impactos de eventos climáticos extremos e das mudanças climáticas

PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, COR, Alerta Rio, RioÁguas.

PARCEIROS POTENCIAIS
UCCRN, CEMADEN, INPE, C40, UFRJ, Painel de Mudanças
Climáticas do Rio de Janeiro, órgãos de urbanismo,
planejamento, transportes, meio ambiente, concessionárias
de serviços públicos.

INICIATIVA #1.D:

Integrar Mapas de Riscos
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver mapas integrados de avaliação de riscos, com
uso de modelagem computacional, sensoriamento em
tempo real e análise de Big Data, que integrem o melhor
conhecimento existente sobre os principais riscos que afetam
o espaço urbano no Rio de Janeiro. Esses mapas têm por
objetivo permitir análises sobre possíveis interações de riscos
no espaço físico, principalmente, mas não exclusivamente
àqueles relativos a chuvas e ventos fortes, ilhas de calor,
qualidade do ar, alagamento e deslizamentos, marés altas e
ressacas, epidemias, e acidentes com infraestrutura urbana.
O objetivo é identificar as interações, principalmente as
climáticas, com outros tipos de risco da cidade, de modo
a formar base de conhecimento para gestores públicos,
academia e cidadãos. Trata-se de permitir uma visualização
de riscos e seus impactos no território, para priorização de
intervenções. Por exemplo, sabe-se que calor excessivo e
poluição podem diminuir a vida útil de estruturas de concreto,
com implicações na durabilidade da infraestrutura urbana.
Da mesma forma, alagamentos e transbordamentos podem
afetar a mobilidade, e um mapa de mancha de inundações
da cidade está previsto no Plano Estratégico 2017–2020,
na iniciativa 3.10, Controle de Alagamentos. No Centro de
Operações Rio, estão sendo monitoradas em tempo real
as ondas de calor da cidade. Esses dois tipos de mapas
constituem exemplos de riscos que estarão presentes nos
mapas integrados de avaliação de riscos, que permitirão
estudos sobre impactos em cascata.
Com apoio de Big Data, dados históricos de sensores e de
cenários climáticos, os mapas integrados de risco tornam-se
ferramentas sofisticadas de planejamento urbano e, em
caso de crises, de primeira resposta adequada e suficiente.
A iniciativa promove a colaboração de órgãos públicos e de
concessionárias de serviços públicos.
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A iniciativa de criar um mapa integrado de riscos foi elaborada
pelo Rio Resiliente, incorporada integralmente pelo Plano
Estratégico 2017–2020 e está em fase de implantação.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.a): nenhuma família da cidade morará em
situação de alta vulnerabilidade física; Aspiração (III.2.b)
b. A cidade estará preparada e adaptada para mudanças
climáticas e seus efeitos, tendo mapeado e planejado o
enfrentamento das principais ameaças; Aspiração (III.2.c)
c. Todos estarão informados, preparados e engajados para
resposta aos impactos das mudanças climáticas; Aspiração
(III.3.a) a. Rio terá segurança hídrica para seu abastecimento
tendo mapeado os riscos e traçado estratégias de
enfrentamento; Aspiração (IV.2.b.) todos os cariocas terão
moradia segura, digna e regularizada. Aspiração (IV.2.c)
todas as regiões terão acesso à infraestrutura urbana de
qualidade.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Dra. Martha Macedo de Lima Barata é professora e pesquisadora na Fundação

Oswaldo Cruz (Fiocruz), onde coordena e desenvolve pesquisa em economia e saúde ambiental. Realizou pósdoutorado em “Convergência da avaliação da mudança do clima nas cidades, com mitigação e prevenção do
risco” pelo Center for Climate Systems Research, Earth Institute, na Universidade de Columbia. Sua pesquisa
de pós-doutorado tem como objetivo contribuir com o planejamento e gestão de cidades resilientes no Brasil.
“O programa Rio Resiliente, iniciado em 2014, tem procurado contribuir com efetividade para que a gestão
da cidade do Rio de Janeiro atue de modo a que esta seja uma Cidade Resiliente”.

Cristina Lemos é enfermeira e trabalha na Secretaria Municipal de Saúde desde 1986. Atualmente,
é Superintendente de Vigilância em Saúde. Coordenou a implantação do Programa de Imunizações na
secretaria, onde esteve à frente até 2013, e deu apoio à Estratégia de Resiliência. “Tenho muito orgulho deste
trabalho, pois foi possível acompanhar, ao longo do tempo, o controle ou a eliminação de doenças preveníveis
por vacinas, que levavam muitas crianças a óbito”.

Valéria Saraceni

trabalha na Secretaria Municipal de Saúde como médica há mais de 25 anos.
Acompanhou os avanços da saúde pública e a resposta dada pela Prefeitura. “O que mais chama minha
atenção atualmente é a influência das mudanças ambientais, especialmente as do clima, na saúde das
populações. Poder trabalhar para minimizar estes impactos com o Rio Resiliente tem sido muito proveitoso”.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12 Rio Resiliente - Implementar modelagem
computacional para conhecer ilhas de calor, ventos e seca
prolongada e sistema de previsão para determinar os efeitos
das interações meteorológicas e da qualidade do ar.
VALOR E COBENEFÍCIOS
O conhecimento gerado apoia a operação de serviços da
cidade durante crises e provê informações para a realização
de simulados de primeira resposta, apoiando o Objetivo 2,
de mobilizar o Rio para que esteja preparado a enfrentar e
responder a eventos climáticos extremos e outros choques.
Além disso, informa as initiativas do Objetivo 3, para o
desenvolvimento de espaços urbanos verdes, frescos,
seguros e flexíveis.
INDICADORES
Desenvolvimento de mapas integrados de avaliação de
riscos, com modelagem de efeitos em cascata.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #2: Mobilizar o Rio para que esteja preparado a enfrentar e responder a eventos climáticos extremos e outros choques

Mobilizar o Rio para que esteja preparado a enfrentar e
responder a eventos climáticos extremos e outros choques

#A: C riar Plano Metropolitano de Recuperação de
Desastres

#B: Desenvolver Legado Operacional Olímpico
#C: Realizar Simulados de Resposta a Crises
#D: Expandir o Programa Comunidades Resilientes
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Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 2
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)

INICIATIVA EM DESTAQUE #2.A:

Criar Plano Metropolitano de Recuperação de Desastres
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver um Plano Metropolitano de Recuperação
de Desastres para o município do Rio, promovendo a
integração de ações de primeira resposta e logística
humanitária pós-desastre.
O plano deverá envolver um inventário de recursos físicos
e intelectuais de todas as regiões do município do Rio
e de sua região metropolitana, com envolvimento direto
dos órgãos envolvidos em assistência pós-desastre, como
Bombeiros, Defesa Civil, Assistência Social, Saúde, entre
outros, em todas as esferas governamentais. O objetivo é
tornar a região metropolitana mais eficiente, ágil e solidária
na resposta a quaisquer tipos de choques, inclusive
aqueles relativos à escassez de recursos, como água e
energia, mas principalmente os choques relativos a chuvas
e ventos fortes, epidemias e pandemias, e acidentes com
infraestrutura urbana.
O plano deve envolver a população, prestando
esclarecimentos sobre como agir na prevenção e na
recuperação pós-desastres, e deve apontar oportunidades
de melhoria de ações, com base em exemplos de outras
cidades do mundo.
A proposta de criar o plano de recuperação foi iniciada
pelo Rio Resiliente e incorporada pelo Plano Estratégico
2017–2020. Porém, a iniciativa aqui descrita vai além
e se propõe a desenvolver um plano para toda a região
metropolitana. A iniciativa está em fase de planejamento.

frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo mapeado
e planejado o enfrentamento das principais ameaças.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Elaborar plano de
recuperação de desastres que conte com inventário de
recursos, aprimoramento de primeira resposta a crises
e logística humanitária pós-desastres, a ser lançado até
6/2018.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Integração de ações em diversas esferas de governo; apoio
na identificação de pontos fracos na primeira resposta
a desastres; minimização de danos econômicos e à vida
humana.
INDICADORES
Número de órgãos inventariados, frequência de atualização
de inventários, número de recomendações implementadas.
PONTOS FOCAIS
Defesa Civil, COR e Câmara Metropolitana do Rio de Janeiro.
PARCEIROS POTENCIAIS
UNISDR, CEMADEN, Banco Mundial, Defesa Civil e
departamentos de primeira resposta de outras cidades de
área metropolitana, órgãos de integração metropolitana,
outras instituições nacionais e internacionais especializadas
em crises e desastres.

VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): a cidade estará preparada e adaptada
QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

PARTICIPAÇÃO
Prioriza consulta ampla para
engajar cidadãos no processo de
decisão.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.
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INICIATIVA #2.B:

INICIATIVA #2.C:

Desenvolver Legado Operacional Olímpico

Realizar Simulados de Resposta a Crises

DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Incorporar o legado operacional e logísticos das Olimpíadas
e Paralimpíadas de 2016, internalizando protocolos e
processos praticados na preparação e durante os Jogos.
As Olimpíadas constituem uma oportunidade única de
integração de diversas forças operacionais de todas
as esferas governamentais, por um período de tempo
extenso, com objetivos comuns. Durante os Jogos, a
cidade é submetida a situações de alto estresse, relativas
à mobilidade de trabalhadores, atletas e público; ações de
segurança e antiterrorismo, além de exposição intensa na
mídia internacional.
A preparação operacional para as Olimpíadas começa mais
de um ano antes e envolve a realização de treinamentos e
simulados de situações de baixa, média e alta criticidade,
envolvendo choques e estresses de eventos climáticos
extremos, acidentes com infraestrutura urbana, aglomeração
de pessoas com impacto na normalidade e ações criminosas
no espaço urbano.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Capacidade de Resposta
e Mobilização: incorporar o conhecimento operacional
e logístico adquirido durante grandes eventos (p. ex.:
Olimpíadas 2016) no dia a dia da operação. Iniciativa
6.10: Rio Cidade Planejada – Estratégias de gestão que
maximizem a eficiência da atuação dos órgãos envolvidos
no planejamento urbano, aprimorando as estruturas de
informação, controle, fiscalização e monitoramento, com
foco em áreas de crescimento limitado.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Apoia planejamento e ações integradas, aprimora
conhecimento sobre preparação para crises e desastres,
aumenta a capacidade de mobilização para resposta
eficiente, ágil e coordenada em situações de crise.

As lições aprendidas sobre a operação da cidade em
situações de atenção e gestão de crises devem gerar
relatórios no Centro de Operações Rio e ser integradas à
rotina do Rio de Janeiro, para que esse conhecimento possa
se constituir mais um legado das Olimpíadas para a cidade.

INDICADORES
Relatório de lições aprendidas durante as Olimpíadas.

A iniciativa de desenvolver um legado operacional olímpico
foi apresentada pelo Rio Resiliente e incorporada pelo
Plano Estratégico 2017–2020. A iniciativa está em fase de
implementação e já foram realizados números de simulados
gerais e regionais para as Olimpíadas no COR.

PARCEIROS POTENCIAIS
Empresa Olímpica municipal.

VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): a cidade estará preparada e adaptada
frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo mapeado
e planejado o enfrentamento das principais ameaças.
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Aspiração (VI.1.a): a cidade se destacará pela qualidade
de planejamento, execução, manutenção e fiscalização
eficientes e pelos mecanismos de coordenação intersetorial.

PONTOS FOCAIS
COR.

IMPLANTAÇÃO
Até março de 2017.

DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Realizar quatro vezes por ano simulados de respostas
a crises, envolvendo órgãos operacionais municipais,
estaduais e federais. Esses exercícios, liderados pelo Centro
de Operações Rio, devem incorporar as lições aprendidas
durante as Olimpíadas e testar a resiliência da cidade a diversos
tipos de crises, com foco nas principais vulnerabilidades
da cidade, conforme identificadas no capítulo “Choques e
Estresses do Rio”, nos mapas integrados de avaliação de
risco da iniciativa 1D e nos relatórios produzidos pelo Painel
de Mudanças Climáticas do Rio de Janeiro, iniciativa 1A.
Os simulados têm por objetivo praticar a resposta de
diversos órgãos e concessionárias públicas para problemas
complexos de impacto negativo, aumentando assim a
efetividade em situações reais e a atualização prática de
operadores e gestores públicos. Os simulados constituem
oportunidade para que os órgãos avaliem suas atuações e
identifiquem falhas ou insuficiência de recursos físicos para
resposta a crises. Na medida do possível, os simulados
devem envolver órgãos metropolitanos e apoiar a execução
da iniciativa 2A, de criar um plano metropolitano de resposta
a desastres.

que maximizem a eficiência da atuação dos órgão envolvidos
no planejamento urbano, aprimorando as estruturas de
informação, controle, fiscalização e monitoramento, com
foco em áreas de crescimento limitado.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Aumenta a integração entre órgãos e esferas de governo,
minimiza danos e salva vidas.
INDICADORES
Número de órgãos e concessionárias envolvidas nas
simulações, avaliação qualitativa de lições aprendidas e
ações desenvolvidas dentro de órgãos após participação
nas simulações.
PONTOS FOCAIS
COR e subprefeituras.
PARCEIROS POTENCIAIS
CICC, Defesa Civil, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros,
Policiais Federal, Militar e Civil, universidades.
PLANEJAMENTO
Desde março de 2017.

A iniciativa de realizar simulados foi proposta pelo Rio
Resiliente e incorporada pelo Plano Estratégico 2017–
2020. A iniciativa está em fase de planejamento.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.b): a cidade estará preparada e adaptada
frente às mudanças climáticas e seus efeitos, tendo mapeado
e planejado o enfrentamento das principais ameaças.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Realizar simulados de
situações extremas no Centro de Operações Rio (COR).
Iniciativa 6.10: Rio Cidade Planejada – Estratégias de gestão

Simulado operacional para Olimpíadas – Fonte: Marcus Carmo - COR

53

Lid
era
nç
a

Promov
e lid
eran
e gestã
ça
o ef
icaz

de

a

M

e

gu
da ra a
de
cr
íti de
co
s

viços
e ser
rant
Ga
saúde
s de
lico
púb

ur

54

B

rut

subsecretário da Defesa Civil Municipal do Rio. É membro do Comitê Gestor da Estratégia Internacional de
Risco de Desastres da ONU desde 2013. Cel. Motta lidera o projeto de Defesa Civil nas Escolas, inspiração
para a iniciativa 6.3 da Estratégia de Resiliência, Jovem Resiliente. Atua também no Comitê Gestor do Rio
Resiliente, desde seu início, em 2014.
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PARCEIROS POTENCIAIS
UNISDR, associações de moradores, ONGs localizadas em
comunidades.

da

PONTOS FOCAIS
Defesa Civil e Rio Resiliente.

cie

INDICADORES
Número de líderes treinados; números de comunidades
envolvidas.

So

VALOR E COBENEFÍCIOS
Aumenta a coesão social dentro e entre as comunidades,
empoderamento de cidadãos, incorporação de cultura de
prevenção e preparação.

#A: Implementar Iluminação Pública de LED
#B: Revitalizar Praças-Bosques
#C: Aprimorar Resiliência na Mobilidade
#D: Territorialização do Fomento à Cultura
#E: Florestas Cariocas
#F: Rio Sempre Olímpico
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VISÃO RIO 500
Aspiração (III.2.c): todos os cidadãos estarão informados,
preparados e engajados para responder aos impactos das
mudanças climáticas.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Sem iniciativas referentes.
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DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Expandir o programa de líderes locais com treinamento
em resiliência e emissão de certificados para engajar
comunidades no tema de resiliência, com conhecimento
do risco, aptidão para agir preventivamente, e também
durante e após crises. O projeto Comunidades Resilientes
teve início em 2015, liderado pela Defesa Civil do Rio, e
tem por base o projeto “Criando Cidades Resilientes: Minha
cidade está se preparando” da Estratégia Internacional para
Redução de Desastres das Nações Unidas (UNISDR). Em
2015, 17 líderes de comunidades vulneráveis assinaram
um certificado declarando o seu comprometimento com a
resiliência. Trata-se de uma oportunidade de divulgar noções
básicas de defesa civil e aumentar a consciência sobre os
riscos recorrentes a que estão sujeitas essas comunidades.
O objetivo é envolver mais comunidades na assinatura desse
compromisso, que é a última etapa de um processo de
engajamento, que envolve esclarecimentos sobre choques e
estresses crônicos, testes práticos de evacuação periódicos
e mapeamento de riscos da comunidade. Esta iniciativa
tem por objetivo diminuir a vulnerabilidade de cidadãos a
chuvas e ventos fortes, especialmente o impacto relativo a
deslizamentos de terra e alagamentos, e está relacionada
à iniciativa 1D, de mapas integrados de avaliação de risco,
que apoiam o conhecimento de comunidades acerca de
sua exposição ao risco.
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Expandir o Programa Comunidades Resilientes

Desenvolver e adaptar espaços urbanos verdes,
frescos, seguros e flexíveis
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INICIATIVA #2.D:

OBJETIVO ESTRATÉGICO #3
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #2: Mobilizar o Rio para que esteja preparado a enfrentar e responder a eventos climáticos extremos e outros choques
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Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 3
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #3: Desenvolver e adaptar espaços urbanos verdes, frescos, seguros e flexíveis

PARCEIROS POTENCIAIS
Banco Mundial, R20, órgãos de segurança pública.

INICIATIVA EM DESTAQUE #3.A:

Implementar Iluminação Pública a LED
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Substituir 75% dos pontos de iluminação do Rio de Janeiro
por lâmpadas de LED, com smart grid. Iluminação a LED
é comprovadamente de melhor qualidade, proporcionando
maior luminosidade a custo menor (em média, 50% do
custo das tecnologias instaladas atualmente, de acordo com
benchmark de cidades internacionais), maior durabilidade,
menor tempo de acionamento, e maior sensação de
segurança, pois LED permite melhor reconhecimento facial.
A energia elétrica no Brasil é bastante dependente do regime
de chuvas, e a escassez de água no Sudeste do Brasil no
verão de 2014 e 2015 propiciou aumento dos custos da
energia.
A instalação de smart grid permite a detecção remota de
defeitos e o dimming, isto é, ajuste remoto de luminosidade
no caso de dias nublados, e também piscagem de luz em caso
de emergência. Além do mais, smart grid é uma plataforma
para a adição de diversos tipos de sensores, de tecnologias
atuais e futuras, relativas a trânsito, segurança, microclima,
detecção de inundação, entre outros. Implementação de
iluminação a LED pode apoiar a cidade para aumentar sua
resiliência a todos os choques e estresses relativos à clima
via sensoriamento, e também acidentes com infraestrutura
urbana, saturação da infraestrutura viária e ações criminosas
no espaço urbano.
Essa iniciativa foi iniciada pelo Rio Resiliente e incorporado
no Plano Estratégico 2017–2020. Está em fase de
planejamento.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.a): a cidade assegurará uma matriz energética
de baixa emissão de carbono. Aspiração (IV.2.c): todas as
regiões da cidade terão acesso à infraestrutura urbana de
qualidade. Aspiração (IV.3.a): todos os espaços públicos
serão bem planejados, e as ruas e fachadas serão ativas e
56

RECURSOS
Previstos no PE 2017–2020: R$ 432.9 milhões, para 60%
de substituição até 2020, dos quais R$ 69.2 milhões de
fontes próprias e R$ 363.7 milhões de fontes externas.

seguras. Aspiração (IV.3.b): a cidade será completamente
acessível e agradável para ciclistas, pedestres, portadores
de deficiências, idosos e crianças. Aspiração (VI.3.b):
os recursos públicos serão usados de forma racional,
apoiados por boa gestão de parcerias com setor privado e
organizações da sociedade civil para entregar serviços de
excelência para o cidadão.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.09: Iluminação Pública Eficiente – Substituição
de lâmpadas de iluminação pública por lâmpadas LED com
ênfase na iluminação de calçadas. Iniciativa 4.10: Bairro
Maravilha Norte: obras de requalificação urbana em bairros
com infraestrutura precária ou inexistente com foco nas APs
3 e 5. Iniciativa 6.06: Captar Para Progredir – Utilização de
PPPs e recursos externos para endereçar os temas mais
prioritários da cidade.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Diminui emissões de carbono e aumenta a resiliência da
cidade à escassez de água e energia. Sua implementação
pode priorizar áreas que aumentam a sensação de segurança
de pedestres, e com isso diminuir atos criminosos nos
espaços urbanos. Além disso, o smart grid poderia aumentar
nosso conhecimento local para detalhar ainda mais os
mapas georreferenciados de riscos (iniciativa 1C e 1D) e
servir como input para o portfólio de projetos de mitigar
mudanças climáticas (inciativa 1B) e os outros projetos de
criar espaços urbanos verdes, frescos, seguros e flexíveis
(Objetivo Estratégico 3).
INDICADORES
Percentual de redução de consumo de energia, percentual
de pontos de luz existentes substituídos por tecnologia LED
com smart grid.

Iluminação pública de LED nas margens da Lagoa Rodrigo de Freitas. Crédito: JP Engelbrecht

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

PONTOS FOCAIS
Rioluz e Rio Resiliente.
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INICIATIVA #3.B:

Revitalizar Praças–Bosques
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
O Projeto Praça–Bosque busca revitalizar e aumentar a
densidade arbórea de 78 praças, efetuando o plantio de um
total de cerca de 50 mil árvores, permitindo que maior parte
da população tenha acesso a uma área verde localizada a
15 minutos de distância de sua residência. O projeto terá
foco nas zonas norte e oeste, que atualmente apresentam
baixa cobertura de arborização urbana.
As praças contempladas no projeto terão área mínima de
1.900 m2 e terão maior cobertura arbórea para aumentar
a área de sombra e ajudar no microclima local. O projeto
Praça–Bosque, acrescido de itens de resiliência, pode
diminuir as vulnerabilidades da cidade a chuvas e ventos
fortes, ondas e ilhas de calor, secas, epidemias e acidentes
com infraestrutura urbana.
Este projeto está contemplado no Plano Estratégico
2017–2020, e pode ser expandido para incorporar novos
benefícios de resiliência, tais como:
– Instalação de bebedouros públicos, para aumentar o
conforto térmico da população e diminuir internações e
óbitos relativos a temperaturas extremas;

– Instalação de minicentros de reciclagem e compostagem,
para utilização dos moradores e geração local de renda;
– Utilização de água de reúso na manutenção do parque,
preferencialmente com captação de chuva no local;
– Esclarecer a população acerca dos benefícios da instalação
de tetos verdes;
– Pavimento e superfícies permeáveis, que protejam a área
de enchentes, e que tenham superfície que absorva menos
a irradiação solar, para mitigação de ilhas de calor urbano.
Essa iniciativa foi desenvolvida pelo Plano Estratégico
2017–2020 e incorporada com uma lente de resiliência
pelo Rio Resiliente.
VISÃO RIO 500
Aspiração (II.1.d): o ambiente da cidade irá beneficiar os
cariocas, de modo que todos terão hábitos saudáveis e
acesso aos recursos e informações necessárias para que
vivam mais e melhor. Aspiração (II.3.c): a população idosa

do Rio será ativa e produtiva. Aspiração (II.4.a): toda a
população morará próxima a uma área verde, uma vez
que será priorizada a ocupação de espaços públicos que
cumpram papel social e ecológico. Aspiração (III.4.b): a
área verde da cidade será protegida e ampliada e a cultura
carioca da preservação ambiental será um ativo.

INDICADORES
Número de árvores plantadas em logradouros públicos;
metros quadrados de praças requalificadas; número de
bebedouros, minicentros de reciclagem e compostagem
instalados, percentual de utilização de água de reúso, metros
quadrados de pavimento menos quente a mais permeável.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020:
Iniciativas 2.06: Rio Cidade Amiga do Idoso – Evolução
da cidade para um ambiente amigável ao idoso e
ao envelhecimento. Iniciativa 4.02: reintegração de
centralidades – desenvolvimento de outras centralidades
das zonas norte e oeste. Iniciativas 4.03: Rio Capital dos
Parques – Fortalecer os parques da cidade, ampliando
as áreas verdes e elaborando modelos sustentáveis para
sua gestão. Iniciativa 4.10: Bairro Maravilha – Obras de
requalificação urbana em bairros com infraestrutura precária
ou inexistente com foco nas APs 3 e 5.

PONTOS FOCAIS
Comlurb, FPJ, órgãos de urbanismo e conservação.
PARCEIROS POTENCIAIS
C40, Rio Resiliente, escritórios de resiliência de outras
cidades no mundo, cooperativas de reciclagem, agricultores
urbanos, setor privado.
RECURSOS
R$ 60.3 milhões, de fontes próprias e R$ 11.6 milhões de
fontes externas até 2020.

VALOR E COBENEFÍCIOS
Garantir mitigação de calor à população; criação de nova
centralidade nos bairros, promovendo atividades físicas ao
ar livre, prática de esportes, ações culturais e coesão social;
promoção de ações de valorização de resíduos; eficiência
de recursos: água.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Pedro Ribeiro ingressou no Rio Resiliente como voluntário no começo de 2015, e hoje integra o

Time de Resiliência na área de vulnerabilidades ambientais e mudanças climáticas, com foco em recursos
hídricos e ilhas de calor. Realizou um diagnóstico de potencial de reúso de água de chuva como fonte
alternativa para o rio Guandu. Já trabalhou também na área de licenciamento ambiental para projetos de
produção de energia e desenvolveu ações socioambientais no País de Gales, Reino Unido. É bacharel
em Ciências Ambientais pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro e sócio-fundador de uma
consultoria socioambiental.

Melbourne, Austrália. Local Yarra Gardens – Fonte: Creative Commons
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PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, órgãos de transporte e planejamento.

INICIATIVA #3.C:

PARCEIROS POTENCIAIS
FPJ, ITDP-Brasil, C40, órgãos de obras, patrimônio histórico,
universidades, setor privado.

Aprimorar Resiliência na Mobilidade
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Os projetos de mobilidade planejados para o Rio envolvem
iniciativas que podem contribuir para aumentar a resiliência
da cidade. Todos esses projetos – novas linhas de BRTs (Bus
Rapid Transit), como a Transbrasil, de linhas segregadas de
BRS (Bus Rapid System), VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) e
muitos quilômetros de ciclovias – envolvem intervenções no
espaço urbano e podem contribuir para minimizar diversos
choques e estresses crônicos da cidade.
Projetos de intervenção de mobilidade devem estar
alinhados ao Portfólio de Mitigação e Adaptação às
Mudanças Climáticas (Iniciativa 1B), e devem inserir em
seu planejamento análise de impacto nos microclimas de
bairros, impacto na “andabilidade”, suscetibilidade a choques
climáticos como chuvas e ventos fortes (inclusive relativos
à drenagem, e proteção de nova infraestrutura costeira
à elevação do nível do mar), e também adequação da
iluminação pública e impactos na sensação de segurança.
A utilização de combustíveis de baixo carbono e potencial
poluente é condição essencial para o desenvolvimento
de uma mobilidade resiliente. A integração de modais
deve ser vista não apenas na ótica de redução do tempo
de deslocamento, mas também considerar flexibilidade
e redundância, de forma que o transtorno pela eventual
interrupção de um modal possa ser mitigado pelo uso de
outros.
A análise ampla de cobenefícios de resiliência em projetos
de mobilidade constitui oportunidade de acesso ao
financiamento, considerando-se o movimento mundial de
financiamento de projetos com impactos climáticos positivos
e durabilidade assegurada por levar em consideração
cenários de mudanças climáticas. A aplicação da lente
da resiliência em mobilidade apoia a cidade a lidar com
choques e estresses como ventos e chuvas fortes, ondas
e ilhas de calor, elevação do nível do mar, acidentes com
infraestrutura urbana, aglomeração de pessoas com impacto
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na normalidade, ações criminosas no espaço urbano, além
de saturação na infraestrutura viária.
Esta iniciativa foi desenvolvida pelo Plano Estratégico 2017–
2020 e incorporada com uma lente da resiliência pelo Rio
Resiliente.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.d): a mobilidade da cidade será sustentável
e apoiada por tecnologias limpas e planejamento urbano
inteligente. Aspiração (IV.1.a): a cidade será mais compacta
e adensada de acordo com a infraestrutura instalada.
Aspiração (IV.1.b): todos poderão se deslocar por todo o
território da cidade utilizando transporte público de qualidade,
acessível e integrado.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 4.05: Rio Mobilidade Transporte Eficiente –
Melhorias na eficiência viária e qualidade das viagens de
ônibus. Iniciativa 4.06: Rio Mobilidade Corredores Verdes –
Implantação de corredores exclusivos de transporte público.

Transcarioca - Crédito: Ary Kaye

VALOR E COBENEFÍCIOS
Aumento da flexibilidade e robustez do sistema de transporte,
apoio à criação de espaços urbanos bons para caminhar,
verdes e seguros, impacto positivo nos microclimas de
bairros, maior atração de investimentos voltados a mudanças
climáticas, redução da poluição do ar e mitigação da emissão
de gases de efeito estufa, oportunidade de gerar novos
negócios por meio de pequenas atividades econômicas
ao redor de estações de transporte; e acesso melhor às
oportunidades de emprego em outras localidades da cidade.
INDICADORES
Percentual da população que se desloca diariamente via
transporte de alta capacidade, quantidade de financiamento
externo atraído por projetos de mobilidade adaptados às
mudanças climáticas, diminuição da poluição do ar e da
quantidade de emissões de CO2.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #3: Desenvolver e adaptar espaços urbanos verdes, frescos, seguros e flexíveis

INICIATIVA #3.D:

INICIATIVA #3.E:

Territorialização do Fomento à Cultura

Florestas Cariocas

Descrição e objetivo

Visão Rio 500

Valor e cobenefícios

Indicadores

Resultados esperados

Orçamento 2017–2020

Com o intuito de incentivar a mobilidade simbólica, econômica e social dos agentes culturais
cariocas, esta iniciativa consiste na ampliação do investimento em ações com impacto territorial,
garantindo capilaridade e abrangência geográfica do financiamento público da cultura.

Descrição e objetivo

Aspiração (I.3.b): cultura territorial valorizada e bens culturais distribuídos equitativamente.

Investimentos públicos apoiando a cultura local, com ampla participação da comunidade;
aumento da coesão social.

Visão Rio 500

Aspiração (III.4.a): toda a população morará próxima a uma área verde, uma vez que será
priorizada a ocupação de espaços públicos que cumpram papel social e ecológico. Aspiração
(III.4.b): a área verde da cidade será protegida e ampliada, e a cultura carioca da preservação
ambiental será um ativo. Aspiração (IV.3.c): Rio valorizará e protegerá sua paisagem como um
ativo da cidade.

Valor e cobenefícios

Proteção da produção de água dentro do município; redução de ondas e ilhas de calor; maior
resiliência das novas áreas de reflorestamento, devido ao maior número de espécies e melhor
manejo; aumento da biodiversidade; menor risco de incêndio em encostas; ampliar a educação
para meio ambiente e resiliência.

Indicadores

Percentual da área do bioma Mata Atlântica protegido por nova legislação no período; índice
de manutenção adequada de área de reflorestamento; percentual manejado de espécimes
selecionados em áreas de enriquecimento florestal; unidades escolares envolvidas no Programa
Floresta na Escola.

Resultados esperados

Garantir que o bioma Mata Atlântica presente na cidade tenha condições sustentáveis para
manter sua diversidade e extensão, despertando na população maior interesse e participação na
sua proteção e recuperação.

Orçamento 2017–2020

R$ 127.1 milhões.

Número de agentes com perfil comunitário e impacto territorial capacitados por ano.
Percentual de bairros contemplados nas zonas oeste e norte.

Reduzir a desigualdade de acesso ao financiamento público de cultura e permitir que realizadores
atuantes nos territórios do Rio vivam processos de fortalecimento, desenvolvimento e
crescimento. Artistas, produtores e público com acesso a uma rede de equipamentos culturais
modernos capazes de operar como bases de criação, formação e difusão da diversidade
artística e cultural.

Programa de proteção e recuperação do bioma Mata Atlântica, via elaboração de legislação
adequada, manutenção e enriquecimento das áreas reflorestadas e implantação de corredores
verdes para interligação de fragmentos do bioma. A iniciativa envolve elaborar legislação de
proteção para 4.800 hectares de áreas do bioma Mata Atlântica que ainda estão sem
proteção legal, efetuar a conexão de grandes fragmentos do bioma Mata Atlântica, por meio
da implantação dos Corredores Verdes Bosque da Barra – Marapendi – Chico Mendes e
Prainha – Guaratiba.

R$ 73.5 milhões.

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência
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INICIATIVA #3.F:

Rio Sempre Olímpico

Descrição e objetivo

O destino de espaços olímpicos foi considerado desde a fase de planejamento, para que se
evitasse construção de locais que fossem posteriormente subutilizados ou abandonados. Com
o intuito de destinar as novas áreas construídas para os Jogos Olímpicos de 2016 ao usufruto
da população carioca, criando um verdadeiro legado olímpico para a cidade. A iniciativa prevê o
planejamento da ocupação educacional, esportivo, social e de lazer.

Visão Rio 500

Aspiração (I.3.a): crianças e jovens terão acesso aos bens culturais da cidade para o
desenvolvimento de valores como respeito e cidadania. Aspiração (II.4.a): o Rio será referência
como uma cidade “amiga do idoso”, beneficiando todos os cariocas.

Valor e cobenefícios

Os benefícios de resiliência do legado olímpico podem ser aumentados com integração com
a vizinhança, com o desenvolvimento de novos espaços que sejam verdes, frescos, seguros
e flexíveis. A manutenção de um legado positivo está relacionada a uma gestão futura atenta,
ágil e inclusiva.

Prover serviços básicos de alta qualidade para todos os
cidadãos, utilizando os recursos de forma resiliente e
sustentável

#A: Desenvolver uma Estratégia Hídrica
#B: Implementar a Estratégia de Energia Solar
#C: Realizar Eficiência Energética e Hídrica nos Prédios Públicos
#D: Saneamento Universal
#E: Morar Carioca
#F: Autoridade Pública Metropolitana – Baía de Guanabara

Número de equipamentos novos sendo utilizados pela população.
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Resultados esperados

Fomento do esporte como ferramenta para melhorar a qualidade de vida disponibilizando
instalações, como locais para treinamento e incentivando o esporte amador através
da utilização das estruturas para práticas de esportes recreacionais pelos cidadãos e através
das escolas de tempo integral.
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #4
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Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência
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Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 4
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #4: Prover serviços básicos de alta qualidade para todos os cidadãos, utilizando os recursos de forma resiliente e sustentável

INICIATIVA EM DESTAQUE #4.A:

Desenvolver uma Estratégia Hídrica
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver uma estratégia hídrica, incorporando a região
metropolitana e a Bacia do Guandu, envolvendo os atores
das esferas pública, privada, civil, acadêmica e do terceiro
setor, com o propósito de fomentar a resiliência hídrica
na cidade e no estado do Rio de Janeiro. Em 2014 e
2015, houve baixos índices pluviométricos na Região
Sudeste, consequentemente, o reservatório integrado do
Guandu atingiu o nível de 13% do seu volume útil, um
cenário preocupante ao se considerar que a cidade do
Rio de Janeiro tem 92% do seu abastecimento provido
por essa fonte. A preparação da estratégia hídrica inclui
cinco objetivos: 1) Realizar um primeiro diagnóstico sobre
a situação hídrica da cidade do Rio de Janeiro (inclusive
um balanço hídrico); 2) Estruturar uma abordagem integrada
hídrica urbana; 3) Desenvolver projetos embasados em
casos de sucesso de gestão de águas urbanas; 4) Alinhar
uma estratégia especificamente para a região metropolitana
com engajamento dos atores das diferentes esferas; e 5)
Desenvolver um roadmap de implementação.
A estratégia hídrica deve apontar formas de melhorar o acesso
à água, reduzir o consumo e lidar com o ciclo hidrológico

urbano de maneira mais resiliente. O abastecimento de
água deve ser constante para todos os moradores e menos
dependente de uma única fonte. Desse modo, deverão ser
revitalizadas as bacias hidrográficas do Guandu, localizadas
fora dos limites da cidade do Rio de Janeiro, a fim de
garantir a vazão dos rios ao longo do ano, e também deverá
ser implantada a rede de saneamento universal, impedindo
a contaminação desses corpos hídricos.
A diversificação da matriz hídrica no Rio de Janeiro envolve
aprofundar o conhecimento acerca de fontes alternativas,
como os mananciais nas florestas urbanas e o potencial
de captura de água da chuva, principalmente em telhados.
A captura e o armazenamento de água na cidade devem
integrar infraestrutura cinza a um uso sustentável e resiliente
de ecossistemas. O ciclo hidrológico da cidade, ainda pouco
investigado, deverá ser considerado de forma integrada, para
que não sejam feitas intervenções que apoiem impactos
negativos como enchentes e estiagens.
Para uma gestão resiliente da água, é fundamental buscar
o uso eficiente do recurso, e, portanto, a estratégia hídrica
deverá apontar novos hábitos, práticas e tecnologias

que apoiem a redução do consumo; além de indicar
oportunidades de utilização de água de reúso, apoiando a
adoção em prédios públicos e pela população em geral.

a demanda por água. Iniciativa 3.06: mais praias – Melhorar
a qualidade das águas dos corpos hídricos, contribuindo
para o aumento da extensão de costa praiana balneável.

O Rio de Janeiro quer estar mais preparado para crises
hídricas, resolvendo o desafio de poluição e acesso ao
saneamento de uma forma estruturada. A estratégia servirá
como apoio a programas existentes de Reflorestamento,
Arborização Urbana e Drenagem de Águas Fluviais e
Urbanas. Essa iniciativa está na fase de planejamento, foi
iniciada pelo Rio Resiliente e adotada parcialmente pelo
Plano Estratégico 2017–2020, que prevê estudos para
identificação de novas fontes de água na cidade.

VALOR E COBENEFÍCIOS
Menor dependência de uma fonte só e maior segurança
de abastecimento hídrico, uso de recursos naturais mais
resiliente e sustentável, mitigação de impactos como
enchentes e estiagens, mitigação de doenças veiculadas
por efluentes urbanos.

VISÃO RIO 500
Aspiração (II.2.a): o Rio terá segurança hídrica para
seu abastecimento, tendo mapeado os riscos e traçado
estratégias de enfrentamento. Aspiração (III.3.b): o Rio atuará
em rede para universalizar o saneamento básico na cidade
e na região metropolitana, despoluindo os corpos hídricos
da região. Aspiração (III.3.d): a população não desperdiçará
água e o reúso fará parte do cotidiano da cidade.

INDICADORES
Melhoria da qualidade da água de rios e lagoas; melhor
balneabilidade das praias e da Baía de Guanabara; aumento
da utilização de reúso: número de sistemas instalados e
volume de água cinza; aumento da produção/microprodução
dentro da cidade – menor dependência do Guandu.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e órgãos de água do município e estado.
PARCEIROS POTENCIAIS
CI, WRI, The Nature Conservancy, CEDAE, FOZ Águas.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.05: Sustentabilidade Hídrica – Manejo adequado
dos recursos hídricos através de medidas para reduzir a
vulnerabilidade hídrica, buscando o equilíbrio entre a oferta e
QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

PARTICIPAÇÃO
Prioriza consulta ampla para
engajar cidadãos no processo de
decisão.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

POTENCIAL DE ABASTECIMENTO POR REÚSO DE ÁGUA DE CHUVA

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Paulo Fonseca é Engenheiro Civil, trabalhou junto ao Rio Resiliente para a elaboração da estratégia
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O cálculo do potencial de reúso de água de chuva do município do Rio de Janeiro foi produzido a partir da interpolação da malha pluviométrica
do Sistema do Alerta Rio no período de 2010 a 2015, cruzamento do volume de chuva com as áreas de captação (edificações) e abatimento do
consumo da população. Este último baseou-se nos dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) e o Censo de 2010 do IBGE

hídrica da cidade. É servidor da Prefeitura do Rio de Janeiro desde 1992 e ocupou diversas funções de
liderança no município: foi Gerente de Pesquisa e Suporte Técnico e Coordenador Geral de Projetos de
Manejo de Águas Pluviais da Coordenadoria Geral de Projetos da Secretaria Municipal de Obras. Também
atuou como diretor da Diretoria de Estudos e Projetos e Chefe de Gabinete da Fundação Rio-Águas.
Possui Doutorado em Engenharia Civil e integra o Grupo Líderes Cariocas da Prefeitura.
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INICIATIVA #4.B:

Implementar a Estratégia de Energia Solar
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Promover a geração distribuída da energia solar na cidade,
desenvolvendo uma estratégia de energia solar urbana e
iniciando a implementação dela nos prédios públicos da
própria Prefeitura.
O Rio de Janeiro recebe nos seus telhados irradiação solar
suficiente para gerar 183% de energia necessária para suas
residências. Além disso, irradiação solar está disponível para
todos os cidadãos em todas as estações do ano, e por isso
a energia solar poderá promover mais igualdade e acesso a
este serviço básico. Por outro lado, no Brasil, a eletricidade
gerada é cada vez menos sustentável por causa do uso
intenso de termoelétricas nos últimos anos (até 25% da
matriz elétrica em 2015). Isso tem tido um efeito negativo
no preço da energia e impacto no poder de compra do
cidadão. Além disso, essa tendência é oposta à visão da
Prefeitura do Rio e dos cidadãos, conforme indicado no
documento Visão Rio 500, que projeta um futuro de baixo
carbono para a cidade.
O desenvolvimento de uma estratégia solar deve ter início
em projetos-piloto dentro da própria administração pública.
Por esse motivo, foi desenvolvido um projeto de Eficiência
Energética e Energia Solar para o Centro de Operações Rio, a
ser realizado em 2016. A partir das lições aprendidas nesse
projeto é possível desenvolver um plano de implementação
mais amplo, incorporando as experiências de larga escala
das outras cidades no mundo, inclusive no aspecto de
financiamento.
A Estratégia de Energia Solar foi proposta pelo Rio Resiliente
e Rio-Águas, e incorporada pelo Plano Estratégico 2017–
2020 em dois contextos: formulação de uma estratégia em
2018 e apoio a construções sustentáveis.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.a): a cidade assegurará uma matriz energética
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de baixa emissão de carbono. Aspiração (IV.2.c): todas as
regiões da cidade terão acesso à infraestrutura urbana de
qualidade. Aspiração (III.1.b): todos os edifícios novos serão
ecoeficientes e haverá incentivos para a modernização de
prédios antigos. Aspiração (V.1.e): a cidade continuará sendo
a capital nacional do setor de energia, atraindo atividades
de maior valor agregado da cadeia produtiva da indústria e
fomentando fontes renováveis.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.09: item ii) Realizar um estudo para compreender
a viabilidade da geração de energia solar pela Prefeitura.
Iniciativa 3.08: Rio Construção Sustentável – Programa de
incentivos à construção sustentável na Cidade do Rio de
Janeiro. Iniciativa 5.01: estruturação de área responsável
para coordenar as ações de crescimento econômico e
criação de novos mecanismos para o desenvolvimento
setorial.

RECURSOS
Para energia solar no Centro
R$ 305.100, sendo R$ 267.900, da
Programa de Eficiência Energética da
na Chamada Pública em 2015) e

de Operações:
Light por meio do
ANEEL (aprovada
o demais como

contrapartida do COR e Rio Resiliente. Para o estudo de
viabilidade de geração de energia solar da Prefeitura, R$ 1
milhão em 2018 previsto no PE 2017–2020.

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Kirsten Kramer apoia o Rio Resiliente desde janeiro de 2015. Formada em Administração de

Negócios, com pós-graduação de Eficiência Energética pela COPPE/ UFRJ, é especialista em energia e
água. Lidera as iniciativas de energia solar para o Centro de Operações Rio (Iniciativa 4.B) e o cálculo
do potencial de eficiência energética e hídrica nas escolas municipais (Iniciativa 4.C). “É uma honra fazer
parte do Rio Resiliente e poder colaborar para tornar minha cidade adotiva ainda mais maravilhosa,
resiliente e sustentável através do desenvolvimento de energia solar.”

VALOR E COBENEFÍCIOS
Redução de uso de água e energia; diminuição do risco de
falta de abastecimento; menos dependência de uma fonte
só; redução nas emissões de carbono; desenvolvimento
econômico – diversificação e desenvolvimento de uma
economia mais sustentável.
INDICADORES
Total KWp instalada em prédios municipais; quantidade
de MWh produzido por energia solar distribuída; total
de investimento em energia solar por ano em prédios
municipais; emissões de GEE evitadas na geração e no uso
de eletricidade.
PONTOS FOCAIS
COR e Rio Resiliente, Casa do Futuro, Solarize, Light.
PARCEIROS POTENCIAIS
PENSA, EMZINGO, USC.
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INICIATIVA #4.C:

INICIATIVA #4.D:

Realizar Eficiência Energética e Hídrica nos Prédios Públicos

Saneamento Universal

DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Realizar eficiência energética e hídrica nos prédios
públicos com o potencial de zerar a conta de luz da
Prefeitura, em conjunto com iniciativa 4.B. energia solar.
Em virtude da escassez de água no início de 2015,
o Decreto Rio nº 39848 de 2015 estabelece que
os órgãos da Prefeitura têm que manter o mesmo
orçamento de eletricidade que no ano anterior (ref.
2014), apesar do custo crescente da energia. Para
que metas de eficiência sejam atingidas, é fundamental
analisar o potencial efetivo de redução de consumo de
energia e água. Por esse motivo, o Rio Resiliente buscou
investigar o órgão com maior impacto, tanto do ponto de
vista técnico quanto comportamental e educativo. Dessa
forma, foi calculado o potencial de eficiência hídrica e
energética nas mais de 1.450 unidades escolares da
Prefeitura, a maior rede escolar da América Latina.
No total, as escolas usam aproximadamente 80GWh de
eletricidade e 4 milhões m3 de água por ano (referência
de 2015). Foi identificado um potencial de redução de
39% (31 GWh) em uso de eletricidade e 58% (2,4
milhões de m3) em uso de água. Além disso, foi calculado
o potencial de se instalar energia solar nos telhados, que
poderia gerar 101 GWh por ano. Isso representaria um
benefício de R$ 122 milhões por ano, maior do que os
custos atuais, ou seja, poderiam ser de fato zeradas as
contas das escolas e ainda se preparar para a expansão
das unidades escolares prevista no projeto Fábrica de
Escolas.
A análise do potencial de eficiência de energia e
água em escolas foi realizada com apoio técnico
e financeiro do Banco Mundial. Considerando as
diferentes tipologias de prédios e os usos distintos,
serão necessários novos diagnósticos para hospitais e
demais prédios públicos, inclusive os administrativos.
A iniciativa foi iniciada pelo Rio Resiliente, em parceria
com Secretaria de Educação e Pensa Sala de Ideias, e
provê subsídios para o alcance das metas de eficiência
do Plano Estratégico 2017–2020.
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VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.a): a cidade assegurará uma matriz
energética de baixa emissão de carbono. Aspiração
(IV.2.c): todas as regiões da cidade terão acesso à
infraestrutura urbana de qualidade. Aspiração (III.1.b):
todos os edifícios novos serão ecoeficientes e haverá
incentivos para a modernização de prédios antigos.
Aspiração (V.1.e): a cidade continuará sendo a capital
nacional do setor de energia, atraindo atividades de
maior valor agregado da cadeia produtiva da indústria e
fomentando fontes renováveis.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.08: Rio Construção Sustentável – Programa
de incentivos à construção sustentável na Cidade do
Rio de Janeiro. Iniciativa 5.01: estruturação de área
responsável para coordenar as ações de crescimento
econômico e criação de novos mecanismos para o
desenvolvimento setorial.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Redução de uso de água e energia; diminuição do
risco de falta de abastecimento; redução nas emissões
de carbono; desenvolvimento econômico – diversificação
e desenvolvimento de uma economia mais sustentável,
educação dos jovens sobre o uso sustentável dos recursos
naturais, entre outros.

Descrição e objetivo

Com o intuito de expandir o esgotamento sanitário para 80% da população
do Município, a iniciativa propõe realizar esgotamento sanitário da Barra e de Jacarepaguá, exercer
diretamente o esgotamento sanitário da zona norte, garantir cumprimento das metas da concessão
existente na zona oeste, acompanhar expansão do saneamento no Centro, zona sul e Tijuca.

Visão Rio 500

Aspiração (III.3.b): o Rio atuará em rede para universalizar o saneamento básico na cidade e na
região metropolitana, despoluindo os corpos hídricos da região. Aspiração (III.4.b): a área verde da
cidade será protegida e ampliada, e a cultura carioca da preservação ambiental será um ativo.

Valor e cobenefícios

Melhoria na gestão dos recursos hídricos da cidade com a eliminação da exposição da
população e dos ecossistemas à poluição. A destinação correta do tratamento de esgoto trará ao
cidadão carioca, além de mais qualidade de vida e saúde, a possibilidade de maior segurança
hídrica através do reúso de água residual. Portanto, essa iniciativa tem um foco de diminuir a
desigualdade de acesso a serviços básicos.

Indicadores

Percentual da população coberta pela rede coletora de esgoto com tratamento nas bacias de
Guanabara e Sepetiba, Jacarepaguá e na bacia da Guanabara.

Resultados esperados

A iniciativa visa reduzir as desigualdades da cobertura com tratamento de esgoto nas diversas
áreas da cidade, reduzindo a incidência de doenças veiculadas por meio hídrico, bem como
valorizando economicamente as áreas saneadas.

Orçamento 2017–2020

R$ 1.918.5 bilhão.

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência

INDICADORES
Redução do consumo de energia e água nos prédios de
educação, saúde e demais prédios públicos; número de
prédios da Prefeitura com projeto de eficiência energética
e hídrica; total de investimento por ano em eficiência
energética e hídrica.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, PENSA.
PARCEIROS POTENCIAIS
Banco Mundial, Accenture, Secretaria Municipal de
Educação, órgãos de saúde, finanças, obras.
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INICIATIVA #4.E:

INICIATIVA #4.F:

Morar Carioca

Autoridade Pública Metropolitana – Baía de Guanabara

Descrição e objetivo

O programa Morar Carioca faz parte do Plano Municipal de Habitação de Interesse Social da Cidade
do Rio de Janeiro e tem como objetivo urbanizar favelas.

Visão Rio 500

Aspiração (III.2.a): nenhuma família da cidade morará em situação de alta vulnerabilidade física.
Aspiração (III.3.b): o Rio atuará em rede para universalizar o saneamento básico na cidade e
na região metropolitana, despoluindo os corpos hídricos da região. Aspiração (IV.2.c): todas as
regiões da cidade terão acesso à infraestrutura urbana de qualidade. Aspiração (IV.3.a): todos os
espaços públicos serão bem planejados, e as ruas e fachadas serão ativas e seguras. Aspiração
(IV.2.d): haverá oferta de opções acessíveis de habitação e mais diversidade na ocupação
territorial. Aspiração (V.1.f): o setor imobiliário será mais desenvolvido, valorizando os ativos da
cidade e gerando emprego e renda.

Valor e cobenefícios

Indicadores

Resultados esperados

A reestruturação de favelas possibilita a melhoria da qualidade de vida dos moradores, que
serão beneficiados com infraestruturas básicas como saneamento, iluminação e calçamento.
A iniciativa deverá incorporar conhecimentos adquiridos via iniciativas 1.1, 1.2 e 1.3, de riscos
climáticos.

Número de domicílios de favelas atendidos com obras de urbanização.

Espera-se, com esse programa, continuar promovendo a integração urbanística, social,
econômica e cultural dos moradores dos assentamentos precários informais à cidade. Até
2020, espera-se a integração dos logradouros públicos situados nos assentamentos na base
georreferenciada da cidade.

Descrição e objetivo

Visão Rio 500

Valor e cobenefícios

Indicadores

Estabelecer uma nova governança para a despoluição da Baía de Guanabara, incluindo a criação
de uma Autoridade Pública Metropolitana até 2020, para garantir a finalização do planejamento do
projeto de despoluição da Baía de Guanabara e o início de sua implantação.
Aspiração (III.3.a): o Rio terá segurança hídrica para seu abastecimento, tendo mapeado os
riscos e traçado estratégias de enfrentamento. Aspiração (III.3.b): o Rio atuará em rede para
universalizar o saneamento básico na cidade e na região metropolitana, despoluindo os corpos
hídricos da região. Aspiração (III.3. c): rios, lagoas e mar serão aproveitados e seu potencial
econômico e de lazer será explorado, integrando-os à vida dos cariocas.

Integração metropolitana, despoluição de um importante corpo hídrico da cidade do Rio de
Janeiro; melhoria dos ecossistemas costeiros. Melhoria da balneabilidade das praias.

Percentual de cumprimento do cronograma de cada iniciativa;
número de cidadãos engajados em plataforma para comunicação da iniciativa metropolitana.

Resultados esperados

Estabelecer uma nova governança para a despoluição da Baía de Guanabara.

Orçamento 2017–2020

R$ 0.9 milhão.

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência

Orçamento 2017–2020

R$ 1.882.2 bilhão.
Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência
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Obras de saneamento no Rio de Janeiro: Fonte: Arquivo Secretaria Municipal de Recursos Hídricos
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #5: Promover uma economia inclusiva, diversificada, circular e de baixo carbono

Promover uma economia inclusiva, diversificada,
circular e de baixo carbono

#A: Criar uma Agência para Promoção da Economia Circular
#B: Valorizar Resíduos Sólidos e Orgânicos
#C: Realizar Rio + B
#D: Promover uma Cultura Empreendedora
#E: Avaliar Impactos Socioambientais dos Investimentos
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Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 5
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)

INICIATIVA EM DESTAQUE #5.A:

Criar uma Agência para Promoção da Economia Circular
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
A criação de um setor dentro da Prefeitura com os
seguintes objetivos: a) destinar menos resíduos a aterros
sanitários; b) gerar empregos, a partir da valorização dos
resíduos e c) ampliar a eficiência no uso de recursos,
como água, comida e materiais, sem desperdícios, a fim
de desenvolver uma economia circular, diversificada,
inclusiva e de baixo carbono.
Atualmente, os padrões de produção e consumo seguem
um modelo linear de extração, uso e descarte. De um
lado tem-se maior demanda por matérias-primas, com
aumento na extração e impactos ambientais associados; por
outro lado há crescente geração de resíduos, que geram
problemas para transporte e descarte. A economia circular
propõe que produtos sejam concebidos já considerando
suas possibilidades de extensão de vida útil, reúso, reciclagem,
upcycling e transformação.
Cidades grandes são, de fato, ecossistemas de negócios, que
podem agir de forma integrada, de forma que os resíduos de
uma indústria, por exemplo, possam ser insumos para outra. A
reciclagem e transformação de produtos têm enorme potencial
de gerar empregos a partir do reaproveitamento de materiais
em escala industrial, artesanal, ou em usos para a economia
criativa.
Os empregos gerados inserem na economia formal os
trabalhadores de baixa qualificação e criam oportunidades
para pessoas dos setores de Engenharia, Química e Design
de Produtos. Por exemplo, há hoje um alto nível de coleta e
reciclagem de latas de alumínio, e isso se deve ao fato de
que há processos industriais economicamente viáveis que
tornam possível esse “ciclo fechado”. Um dos objetivos da
Agência é entender a dinâmica das indústrias locais, identificar
oportunidades no mercado mundial de commodities, conectar
partes e promover novas oportunidades para reutilização de
materiais.
A diversificação da economia é uma das formas de torná-la
mais resiliente a choques econômicos de todos os tipos.
A Agência de Promoção de Economia Circular irá agir para:
identificar oportunidades de novos negócios na indústria a partir
da utilização de resíduos;

promover aproveitamento de resíduos orgânicos, seja por
grandes geradores, como supermercados, hotéis e resíduos de
poda, seja por moradores, via compostagem;
promover o empreendedorismo de ações de reúso, reciclagem,
upcycling e transformação, aproveitando as muitas iniciativas já
existentes e dispersas na cidade, para alcance de ganhos de
escala.
Atualmente, no Rio, a coleta seletiva é oito vezes mais cara
do que a coleta domiciliar comum. Experiências internacionais
demonstram, porém, que esse custo pode ser minimizado ou
totalmente coberto a partir da revenda de resíduos a valores de
mercado. Também tem soluções nas quais os próprios cidadãos
fazem parte de cadeia de coleta, ou seja, ativamente devolvem
os materiais usados numa forma distribuída. Para isso, é preciso
identificar as barreiras que dificultam que setores se tornem
mais resilientes, lucrativos e sustentáveis, e agir para conectar
as diferentes necessidades, identificando oportunidades de
geração de valor.
O resíduo orgânico corresponde a 32% de todos os resíduos
da Cidade do Rio de Janeiro, e atualmente são enviados
prioritariamente ao aterro sanitário de Seropédica. Em aterros,
o resíduo orgânico se transforma em gás metano, que é
altamente poluente. Contudo, o produto da compostagem, que
pode ser realizada dentro de residências, em praças públicas,
ou em larga escala, pode gerar adubo para hortas urbanas e
produção agrícola dentro do próprio município, minimizando
custos e emissões a partir do transporte de alimentos e gerando
empregos.
Essa é uma iniciativa proposta por Rio Resiliente, em fase de
planejamento.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.c): todos os resíduos domiciliares serão
destinados com foco em reduzir, reutilizar, transformar e gerar
energia. Aspiração (III.4.c): a produção local e estadual de
alimentos será estimulada, aumentando o acesso da população
a uma alimentação saudável. Aspiração (V.1.a): a cidade
será o mais importante centro de geração e uso aplicado de
conhecimento, onde pesquisa e inovação atrairão setores de
alto valor agregado. Aspiração (V.1.b): o Rio será um polo
internacional da economia criativa. Aspiração (V.1.c): o Rio será
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o principal centro de turismo e lazer, negócios e convivência
da América Latina. Aspiração (V.2.c): o trabalho informal será
drasticamente reduzido, garantindo direitos aos trabalhadores e
aumentando a produtividade. Aspiração (V.3.b): o Rio possuirá o
melhor ecossistema de empreendedorismo da América Latina.
Aspiração (VI.1.a): a cidade se destacará pela qualidade de
planejamento, execução, manutenção e fiscalização eficientes e
pelos mecanismos de coordenação intersetorial.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.03: Roça Carioca – Programa de fortalecimento
da produção agroecológica da Cidade do Rio de Janeiro,
preferencialmente em áreas frágeis para urbanização de
incentivos da Prefeitura. Iniciativa 5.01: Desenvolvimento
Econômico Carioca – Estruturação de área responsável para
coordenar as ações de crescimento econômico e criação de
novos mecanismos para o desenvolvimento setorial. Iniciativa
5.02: Rio Cidade Criativa – Criação do Programa Rio Cidade
Criativa com o objetivo de potencializar a indústria criativa
carioca. Iniciativa 5.04: Rio Mais Fácil e Atrativo aos Negócios –
Melhoria do ambiente de negócios na Cidade do Rio de Janeiro

de forma a subir na percepção dos empresários e investidores
e no ranking Doing Business. Iniciativa 6.01: Rio Grau de
Investimento – Garantir a manutenção do grau de investimento
da Prefeitura.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Apoia a conexão de diversas partes para fins comuns; promove
economia mais resiliente, por ser diversificada e inclusiva; apoia
empreendedorismo.
INDICADORES
Volume de negócios gerados a partir da comercialização de
resíduos, número de empregos diretos e indiretos gerados.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e órgãos de fomento ao desenvolvimento
econômico.
PARCEIROS POTENCIAIS
UNSDN, UFRJ, Pacto do Rio, Rio Negócios, Fundação Ellen
MacArthur, ReciclAção, Rio + B, universidades.

QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

PARTICIPAÇÃO
Prioriza consulta ampla para
engajar cidadãos no processo
de decisão.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

ROBUSTEZ
Possui sistemas bem
concebidos e gerenciados.

REDUNDÂNCIA
Estabelece capacidade extra
para acomodar choques.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade
e habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Luísa Santiago integrou o time que iniciou o Rio Resiliente, em agosto de 2014, como consultora

e parceira estratégica do CRO na gestão do projeto e na relação com a Rede 100 Cidades Resilientes. Na
primeira fase, atuou no levantamento e diagnóstico da resiliência da cidade. Na segunda fase, foi responsável
por avançar a agenda da resiliência socioeconômica, inserindo na Estratégia de Resiliência temas ligados
a uma nova economia circular, inclusiva, diversificada e de baixo carbono. Realizou o Workshop de Nova
Economia em agosto de 2015. “Não há nada mais gratificante do que ser parte de um projeto extremamente
inovador, com imenso potencial de transformar a sua própria cidade em um lugar melhor e mais resiliente”.

Eduarda La Rocque é idealizadora e presidente do Pacto do Rio - por uma metrópole sustentável

e presidente do Cariocas em Ação. Reconhecida por sua gestão à frente da Secretaria Municipal da Fazenda
do Rio em que, pela primeira vez em sua história, o Rio de Janeiro obteve grau de investimento nas principais
agências de rating do mundo. Doutora em Economia pela PUC-Rio, foi assessora da Diretoria do BNDES, sócia
do banco BBM e fundadora da empresa de tecnologia Risk Control.
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INICIATIVA #5.B:

Valorizar Resíduos Sólidos e Orgânicos
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Atualmente, o potencial ambiental e socioeconômico dos
resíduos coletados é desperdiçado, não servindo de insumo
às indústrias (especializadas em reciclagem ou não) e à
agricultura (compostagem). Experiências internacionais
demonstram que há forte potencial para geração de
empregos e reaproveitamento de materiais, especialmente
devido aos esforços de redução de emissões de gases de
efeito estufa. A visão do lixo como problema vem sofrendo
uma mudança radical e passando a ser visto como uma
oportunidade na geração de valor.
Para isso, é preciso criar um sistema para valorização e
desenvolvimento de iniciativas relacionados a resíduos
sólidos urbanos e compostagem, através de reciclagem,
reúso, upcycling e transformação, e também pela
elaboração de novos modelos de negócios. Primeiramente,
a implementação de projeto-piloto de compostagem de
resíduos orgânicos de grandes geradores e distribuição do
composto produzido para agricultores familiares da cidade
que atualmente carecem deste recurso. Mais adiante, a
promoção de um mercado para reaproveitamento de
resíduos coletados pela Comlurb: diretamente, ou por meio
de cooperativas, encontrar indústrias dispostas a receber
os resíduos, adquirindo escala e fomentando mercado para
esses produtos. No caso de resíduos orgânicos, as cadeias
poderiam ser reorganizadas para evitar desperdício.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.c): todos os resíduos domiciliares serão
destinados com foco em reduzir, reutilizar, transformar e
gerar energia.Aspiração (III.4.c): a produção local e estadual
de alimentos será estimulada, aumentando o acesso da
população a uma alimentação saudável. (V.3.b): o Rio
possuirá o melhor ecossistema de empreendedorismo da
América Latina. Aspiração (V.2.c): o trabalho informal será
drasticamente reduzido, garantindo direitos aos trabalhadores

e aumentando a produtividade. Aspiração (VI.1.a): a cidade
se destacará pela qualidade de planejamento, execução,
manutenção e fiscalização eficientes e pelos mecanismos
de coordenação intersetorial.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.03: Roça Carioca – Programa de fortalecimento
da produção agroecológica da Cidade do Rio de Janeiro,
preferencialmente em áreas frágeis para urbanização de
incentivos da Prefeitura. Iniciativa 5.04: Rio Mais Fácil e
Atrativo aos Negócios – Melhoria do ambiente de negócios
na Cidade do Rio de Janeiro de forma a subir na percepção
dos empresários e investidores e no ranking Doing Business.
Iniciativa 6.06: Captar Para Progredir – Utilizar PPPs e
recursos externos para endereçar temas mais prioritários da
cidade.
VALOR E COBENEFÍCIOS
O projeto endereça estresses crônicos de existência
de população em vulnerabilidade social; acúmulo de
resíduos nas encostas, ruas e rios, além dos choques de
desabastecimento de itens alimentares. Relaciona-se com a
redução de emissões a partir dos resíduos em aterros; bem
como a promoção de circularidade do ciclo de nutrientes
biológicos e de matérias.
INDICADORES
Volume de resíduos orgânicos compostados, volume de
composto distribuído a agricultores familiares e volume de
resíduos sólidos reintroduzidos na cadeia produtiva.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, Comlurb, órgãos de segurança alimentar e
agricultura.
PARCEIROS POTENCIAIS
C40, Ellen MacArthur Foundation, órgão de meio ambiente.
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ELOS DA RESILIÊNCIA

Daniella G. Bordon, graduada em Ciências Biológicas pela UFPR e mestre em Práticas em

Desenvolvimento Sustentável pela UFRRJ. Atua no setor de Petróleo e Gás como responsável por Meio
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável em empresa, operando em vários países da América do Sul, do
Norte, Ásia e África. Integra o time do Rio Resiliente como voluntária. “O Rio Resiliente é uma oportunidade de
ouro para a cidade parar e avaliar de forma integrada seu potencial único e suas oportunidades de se tornar
mais resiliente frente aos novos desafios que virão”.

Pedro Braga Miranda, começou no Rio Resiliente como voluntário, em junho de 2015, e hoje faz

parte do Time de Resiliência, focando em projetos nas áreas de resiliência socioeconômica, economia circular
e resiliência individual. Atuou diretamente na organização do Workshop de Nova Economia do Rio, bem como
no desenvolvimento dos indicadores de resiliência individual. É mestrando em Políticas Públicas pela UFRJ,
graduado em economia pela Belmont University e sócio-fundador de uma consultoria socioambiental.

INICIATIVA #5.C:

Realizar Rio + B
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
A noção de sucesso empresarial no século XXI está sendo
redesenhada. As empresas não são mais vistas apenas como
agentes econômicos responsáveis por produtos e serviços,
e sim como atores ativos na construção da sociedade,
impactando diretamente todas as aréas de nossas vidas.
Uma empresa bem-sucedida não é simplesmente a que
gera lucro e agrega valor para os seus acionistas, e sim
a que consegue criar impactos socioambientais positivos
dentro do ambiente onde está localizada.
Rio + B visa promover a colaboração intersetorial de forma
que o setor privado se engage em melhorar seu impacto
socioambiental, utilizando princípios da economia circular
e as métricas e diretrizes do Sistema B. Com o objetivo
de mensurar e monitorar impacto, o programa irá descobrir
oportunidades dentro da rede de intra-empreendedores
para se tornarem campeões do Rio + B, de forma que eles
possam promover boas práticas e desenvolver projetos
dentro de suas empresas. O que é bom para as empresas
que atuam no Rio deve também ser bom para a cidade.
VISÃO RIO 500
Aspiração (V.3.b): o Rio possuirá o melhor ecossistema de

empreendedorismo da América Latina. Aspiração (V.1.a):
a cidade será o mais importante centro de geração e uso
aplicado de conhecimento, onde pesquisa e inovação
atrairão setores de alto valor agregado.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Promoção de uma resignificação do conceito de sucesso
empresarial, abordando impactos socioambientais causados
pelo setor privado, de forma que através da colaboração
intersetorial seja possível endereçar estresses crônicos como
desigualdade social, lixos presentes nas encostas e rios (criando
condições de vulnerabilidade para população carente), bem
como os impactos causados pelas mudanças climáticas.
INDICADORES
Número de empresas participantes no projeto Rio + B.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e Sistema B.
PARCEIROS POTENCIAIS
Ellen MacArthur Foundation, Pacto do Rio, empresas
B, EMZINGO, Rio Negócios e órgãos de fomento ao
desenvolvimento econômico.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Tomás de Lara é empreendedor social e tecelão de redes por vocação. Colíder do Sistema B Brasil

(movimento de Empresas B) e cofundador da Goma, ecossistema colaborativo de empreendedores sociais e
do Hub de Global Shapers de Porto Alegre e Rio de Janeiro.

Ana Sarkovas é graduada em Ciências Sociais, pela USP, e Comunicação Social, pela ESPM.
Trabalhou por cinco anos no Banco Real, na inserção de sustentabilidade nas áreas de Negócio e com
planejamento de marketing e comunicação institucional. Em março de 2015, entrou para o Sistema B
Internacional, responsável pelo programa de gestão do impacto socioambiental em cadeias de valor, pela
estratégia de desenvolvimento de novos negócios entre as Empresas B e pela área de Comunicação e Marca.
Desde Abril de 2016 é a Diretora Executiva do Sistema B Brasil.
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INICIATIVA #5.D:

INICIATIVA #5.E:

Promover uma Cultura Empreendedora

Avaliar Impactos Socioambientais dos Investimentos

DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Promover e incentivar empreendedoras na cidade, através
do desenvolvimento da economia criativa, centros artísticos
e espaços de coworking, encorajando atividades de reúso,
reciclagem, upcycling e transformação.
Criação de um centro para o desenvolvimento de
empreendedorismo e inovação, a fim de promover soluções
sustentáveis e sociais. Unir, em um só espaço físico,
núcleos e projetos de inovação da Prefeitura, empresas e
universidades pensando e gerando soluções para a cidade.
Com o objetivo de observar: pesquisa contínua, e produção e
divulgação de conteúdo sobre inovação, idealizar: aplicação
de novas soluções, utilização de plataformas e ciclo de
palestras, e realizar: geração de rede para impulsionar
projetos e orientação para implementação de protótipos.
Será um casarão no Porto Maravilha ou no Centro Antigo,
com espaço de trabalho compartilhado, no modelo Open
Space for coworking, onde todos poderão se encontrar para
inovar, trocar ideias e desenvolver uma nova economia.
VISÃO RIO 500
Aspiração (V.3.a): o Rio será a cidade modelo de ambiente
favorável à atração de investimentos. Aspiração (V.3.b): o
Rio possuirá o melhor ecossistema de empreendedorismo
da América Latina. Aspiração (V.1.b): o Rio será um polo
internacional da economia criativa (por exemplo, Design,

Audiovisual, web, jogos eletrônicos e novos formatos). Aspiração
(V.1.a): a cidade será o mais importante centro de geração
e uso aplicado de conhecimento, onde pesquisa e inovação
atrairão setores de alto valor agregado.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 5.02: Rio Cidade Criativa – Criação do Programa
Rio Cidade Criativa com o objetivo de potencializar a
indústria criativa carioca. Iniciativa 5.04: Rio Mais Fácil e
Atrativo aos Negócios – Melhoria do ambiente de negócios
na Cidade do Rio de Janeiro de forma a subir na percepção
dos empresários e investidores e no ranking Doing Business.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Diversificação da economia carioca, surgimento de
novos negócios mais sustentáveis e menos impactantes
ao meio ambiente.
INDICADORES
Alunos capacitados no setor de economia criativa; Número
de empresas engajadas nos espaços de coworking criados.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e Rio Negócios.
PARCEIROS POTENCIAIS
Sistema B, Rio Negócios, SEBRAE, Gabinete do Prefeito.

ELOS DA RESILIÊNCIA

DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver ferramenta para calcular os impactos
socioambientais de novos investimentos, principalmente
os externos e privados, considerando indicadores como
emissão de carbono, criação de empregos e potencial de
circularidade.
VISÃO RIO 500
Aspiração (III.1.a): a cidade assegurará matriz energética
de baixa emissão de Carbono. Aspiração (V.1.e): a cidade
continuará sendo a capital nacional do setor de energia,
atraindo atividades de maior valor agregado da cadeia
produtiva da indústria e fomentando fontes renováveis.
Aspiração (V.3.a): o Rio será a cidade modelo de ambiente
favorável à atração de investimentos.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 5.01: Desenvolvimento Econômico Carioca Estruturação de área responsável para coordenar as ações
de crescimento econômico e criação de novos mecanismos
para o desenvolvimento setorial. Iniciativa 5.04: Rio mais

Fácil e Atrativo aos Negócios - Melhoria do ambiente de
negócios na Cidade do Rio de Janeiro de forma a subir
na percepção dos empresários e investidores e no ranking
Doing Business. Iniciativa 6.01: Rio Grau de Investimento Garantir a manutenção do grau de investimento da Prefeitura.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Redução do impacto socioambiental de novos
empreendimentos da Cidade do Rio de Janeiro. Possibilidade
de incentivos para empresas menos impactantes.
INDICADORES
Desenvolvimento do indicador, número de investimentos
que recebem a avaliação do indicador, investimentos
socioambientais atraídos.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente e Rio Negócios.
PARCEIROS POTENCIAIS
Sistema B, Ellen MacArthur Foundation, C40.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Bernardo Matoso Tarbes Vianna, radicado no Rio desde os 14 anos, trouxe consigo a

memória da infância em Carajás, cidade pequena, no meio da Floresta Amazônica, onde aprendeu a respeitar
a fauna e a flora selvagens. Formado em Engenharia Elétrica e com MBA no IMD, escola de negócios suíça,
atua em indústrias de transformação de recursos naturais. “Tive a grande oportunidade de colaborar no
desenvolvimento da estratégia de resiliência da cidade que amo e vivo. Um legado de vida que carregarei
para sempre comigo”.

Zoraide Gomes, pernambucana, mais conhecida como Cris dos Prazeres, mora no Rio há 32 anos.
Há 20 anos, realiza ações e projetos no Morro dos Prazeres, em Santa Teresa. Em abril de 2010, fundou o
ReciclAção, projeto de reciclagem e educação ambiental criado em rede com parceiros públicos, privados e
com a comunidade. Por mês, cerca de três toneladas de material descartado são recicladas. Mãe de três filhos
e avó da pequena Anna Julia, ela acredita que os pequenos e simples gestos se tornam grandes mudanças.
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Aumentar a resiliência da população e promover a coesão
social

#A: Implementar o Programa Jovem Resiliente
#B: Criar MOOC para Resiliência Urbana
#C: Desenvolver Indicadores de Resiliência
#D: Saúde Presente
#E: Territórios Sociais
#F: Direito à Cidade
#G: E scutar para
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O Jovem Resiliente terá por base três pilares: 1) o impacto
das mudanças climáticas nas cidades e como isso afeta
a vida deles; 2) o básico de defesa civil, com noções de
preparação para desastres; e 3) consumo sustentável,
com foco em eficiência de recursos naturais como água
e energia e noções de reúso, reciclagem, upcycling e
transformação de materiais e produtos. Parte da premissa
de que os jovens precisam conhecer os riscos de sua
vizinhança e cidade e desenvolver um comportamento
resiliente desde o início da vida.
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Implementar o Programa Jovem Resiliente
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Desenvolver e implantar currículo de Resiliência Urbana para
alunos da rede pública municipal, alcançando 100.000
crianças até 2020.
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INICIATIVA EM DESTAQUE #6.A:
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Resiliência de Cidade: em azul, características de resiliência que são alcançadas com as iniciativas do Objetivo Estratégico 6
Crédito: City Resilience Framework (The Rockefeller Foundation/Arup,2014)

O projeto Jovem Resiliente trata de uma expansão temática do
hoje existente e bem-sucedido projeto Defesa Civil nas Escolas,
desenvolvido pela Defesa Civil do município desde 2013, e
implantado prioritariamente em escolas próximas a áreas com
risco geológico. Quase 5 mil crianças entre 10 e 12 anos já
foram formadas pelo Defesa Civil nas Escolas, cujo conteúdo é
relativo ao básico de defesa civil e primeiros socorros.
O objetivo do Jovem Resiliente é educar crianças para
estarem mais aptas a lidar com os riscos de sua cidade e
mundo, e dessa forma incentivar uma cultura de prevenção
e mitigação de riscos, consciência ambiental e cidadania.
Por ser uma ação educativa com base nas vulnerabilidades
da cidade, e com foco nas realidades do entorno dos jovens,
considera-se que responde a todos os choques e estresses
crônicos da cidade.
Este é um projeto do Rio Resiliente que foi incorporado no
Plano Estratégico 2017–2020. Está em fase de planejamento.

VISÃO RIO 500
Aspiração (I.2.a): o Ensino Médio será referência nacional,
provedor de valores, colaborativo e conectado à realidade
do jovem. Aspiração (III.2.b): a Cidade estará preparada
e adaptada frente às mudanças climáticas e seus efeitos,
tendo mapeado e planejado o enfrentamento das principais
ameaças. Aspiração (III.2.c): todos os cidadãos estarão
informados, preparados e engajados para responder aos
impactos das mudanças climáticas.
PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Meta: aumentar a resiliência
da cidade, dobrando o número de riscos climáticos
monitorados e quadruplicando o número de simulados de
resposta a emergências com pelo menos 15 órgãos, até
2020.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Ampliação do conhecimento de cidadãos sobre riscos e
vulnerabilidade; incentiva cultura de prevenção e preparação
para desastres; incentiva o uso eficiente de recursos.
INDICADORES
Número de escolas com aulas de Resiliência Urbana;
número de alunos formados, satisfação dos estudantes com
o projeto.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, Defesa Civil e órgão responsável pela
educação.
PARCEIROS POTENCIAIS
Cruz Vermelha, Climate Reality Project.
RECURSOS
R$ 2.223.000 até 2020.
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QUALIDADES DE RESILIÊNCIA
EXPERIÊNCIA
Usa experiência passada
para informar decisões futuras.

INOVAÇÃO
Reconhece formas alternativas
para o uso de recursos.

INTEGRAÇÃO
Aproxima sistemas
e instituições distintas.

FLEXIBILIDADE
Dispõe de capacidade e
habilidade de adotar
estratégias alternativas
em resposta a mudanças.

PARTICIPAÇÃO
Prioriza consulta ampla para
engajar cidadãos no processo
de decisão.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Valeria Cristina B. Vasques Pereira, pedagoga, de 49 anos, é agente da Defesa Civil do

município do Rio há 14 anos. Desde o final de 2015, ela é a voz da Prefeitura nas comunidades onde estão
as sirenes do Sistema de Alerta e Alarme Comunitário do Rio. Pelos alto-falantes, sua voz avisa quando há risco
de chuvas fortes e pede aos moradores que fiquem atentos, caso toque o sinal que informa a necessidade
de buscar um lugar seguro. “Fico muito feliz por colaborar nesse trabalho de prevenção de excelência”, conta
Valéria.

Projeto Defesa Civil nas Escolas – Fonte: Defesa Civil do Rio
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INICIATIVA EM DESTAQUE #6.B:

Criar MOOC para Resiliência Urbana
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Criar e implementar um curso on-line gratuito sobre
Resiliência Urbana, composto de módulos para o público
em geral, servidores públicos (principalmente aqueles dos
Líderes Cariocas, Centro de Operações Rio, Defesa Civil,
Secretaria de Educação, Urbanismo e Meio Ambiente) e
professores municipais. Pode-se analisar possibilidade
de que o curso componha o cálculo de bonificação para
servidores de órgãos afins à resiliência.
A educação para resiliência é fundamental não somente
para que as pessoas conheçam e construam sua própria
resiliência, mas para que profissionais de diversas disciplinas
se familiarizem com o conceito, como ambientalistas,
planejadores, gestores públicos e privados, empreendedores,
financistas, operadores de seguro, saúde e direito, entre
outros. Isto é para incorporar a lente de resiliência em
suas próprias áreas de atuação e também para estimular
colaborações entre si, para aumentar o potencial do impacto
de gerar cobenefícios de resiliência. O curso será ministrado
em plataforma especializada on-line (MOOC = Massive
Online Open Course), sendo composto de vídeos, textos
e testes de compreensão, com emissão de certificado
ao final, preferencialmente em parceria com faculdade.
O curso irá apresentar o conceito de resiliência urbana, as
melhores práticas ao redor do mundo, e aprofundar o debate
a partir da análise das vulnerabilidades do Rio de Janeiro.
Dentre os temas, haverá ênfase nos desafios climáticos, em
como se aumentar a resiliência individual, e no consumo
sustentável, relativo à produção e ao uso consciente de
recursos como água, comida, materiais e energia. Um ou mais
módulos, opcionais a outros participantes, serão dedicados a
professores da rede municipal de ensino, e terão por objetivo
preparar os docentes para lecionar a matéria de resiliência
dentro do Projeto Jovem Resiliente (iniciativa 6.A).
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O curso on-line de Resiliência Urbana é uma iniciativa do Rio
Resiliente que foi incorporada ao Plano Estratégico 2017–
2020 e está em fase de planejamento. Trata-se de uma
ação educacional que esclarece e debate todos os choques
e estresses da cidade.
VISÃO RIO 500
Aspiração (I.1.c): toda a sociedade participará ativamente
da educação de crianças e jovens. Aspiração (III.2.c): todos
os cidadãos estarão informados, preparados e engajados
para responder aos impactos das mudanças climáticas.
Aspiração (VI.1.a): a cidade se destacará pela qualidade
de planejamento, execução, manutenção e fiscalização
eficientes e pelos mecanismos de coordenação intersetorial.

INDICADORES
Número de certificados emitidos; percentual de avaliação
positiva dos alunos.

PARCEIROS POTENCIAIS
Casa Civil, 10ORC, Universidade Estácio de Sá, órgão de
educação, escritórios de resiliência no Brasil e no mundo.

PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, MultiRio.

RECURSOS
R$ 880.000 de 2017 a 2020.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Bruna Santos é Program Officer no Columbia Global Center Rio, onde atua no gerenciamento

de projetos multissetoriais, focados em inovação em administração pública, engajamento cívico e
sustentabilidade. Após seis anos fora do Brasil, decidiu voltar para o Rio, acreditando que a cidade
está no epicentro de uma transformação na forma como o governo trabalha com a sociedade.
“O trabalho do Rio Resiliente é um exemplo de que pode se fazer política pública baseada em evidências,
centrada nas pessoas e ativada por tecnologias”.

PLANO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente – Meta: aumentar a resiliência
da cidade, dobrando o número de riscos climáticos
monitorados e quadruplicando o número de simulados de
resposta a emergências com pelo menos 15 órgãos, até
2020. Iniciativa 6.04: Gente de Excelência – fomentar o
desenvolvimento do capital humano da Prefeitura. Iniciativa
6.10: Rio Cidade Planejada – Estratégias de gestão que
maximizem a eficiência da atuação dos órgãos envolvidos
no planejamento urbano, aprimorando as estruturas de
informação, controle, fiscalização e monitoramento, com
foco em áreas de crescimento limitado.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Divulgar o conceito de resiliência e do planejamento para
resiliência; apoiar internalização dos conhecimentos teóricos
e práticos de resiliência dentro da administração pública;
formar praticantes de resiliência; aprofundar o debate sobre
o tema; incorporar ideias e observações de participantes em
projetos práticos no Rio e em outras cidades; estimular crosspolinização das ideias e colaborações entre departamentos
e o setor público, privado e acadêmico.
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INICIATIVA #6.C:

Desenvolver Indicadores de Resiliência
DESCRIÇÃO E OBJETIVO
Implementar, aprimorar e utilizar os Indicadores de Resiliência
Individual para compreender o estágio atual da resiliência de
cidadãos e comunidades, a fim de monitorar o progresso de
ações de resiliência e apoiar a formulação de novas políticas
públicas em nível local.
Os Indicadores de Resiliência Individual estabelecem três
níveis de análise: social, contextual e vulnerabilidade pessoal.
O cidadão é mais, ou menos, resiliente de acordo com o seu
contexto social - é sabido que populações vulneráveis são
sempre as mais suscetíveis a choques de todos os tipos, e
demoram mais para se recuperar. A desigualdade de acesso
a serviços básicos, como saneamento, água, saúde, também
aumenta a propensão a diversos riscos.
A resiliência de um indivíduo, assim como de sua comunidade,
também depende dos riscos específicos de sua região de
moradia e/ou trabalho, denominado de resiliência contextual.
Por exemplo, algumas pessoas moram em locais mais
suscetíveis a riscos, tais como deslizamentos, transbordamento
de rios, elevação do nível do mar, entre outros.
O terceiro nível de análise é a resiliência individual, relativa
ao conhecimento sobre riscos, preparação para desastres e
por ações habituais (por exemplo, eliminar possíveis focos
de dengue, ou manter em casa itens de emergência como
lanterna, pilhas e estoque de água).
A literatura mundial sobre crises aponta que uma cultura
de prevenção e de preparação para desastres, que envolva
conhecimento sobre os riscos de seu cotidiano, torna o
cidadão mais resiliente a qualquer tipo de choque, e aumenta
a efetividade de todas as ações públicas.
Os Indicadores de Resiliência Individual foram desenvolvidos
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pelo WRI Brasil/Cidades Sustentáveis em colaboração com
o Rio Resiliente em 2015, com o apoio de gestores da
Prefeitura, especialmente Defesa Civil, Instituto Pereira
Passos e Pensa Sala de Ideias, e com a realização de
diversos workshops com a sociedade civil (academia, ONGs).
Diversas cidades do mundo já demonstraram interesse em
adotar os indicadores, com adaptações, considerando seus
riscos e características específicas.
Os indicadores serão aplicados no Rio de Janeiro de três
formas distintas: por toda a cidade, aplicados por institutos de
pesquisas, para obtenção de um panorama sobre resiliência;
dentro das escolas municipais, antes e depois do curso online sobre Resiliência Urbana, para testar aprendizagem em
nível prático e teórico; e na comunidade, para identificação de
pontos fracos e fortes de resiliência, e consequente ajuste de
ações públicas.
A aplicação dos Indicadores de Resiliência Individual é
uma iniciativa proposta pelo Rio Resiliente e adotada pelo
Plano Estratégico 2017–2020, com metas, indicadores e
orçamento. Por se tratar de uma iniciativa que se propõe a
mensurar conhecimento e preparação para riscos, se relaciona
a todos os choques e estresses da cidade.
VISÃO RIO 500
Aspiração 1: A cidade estará preparada e adaptada frente às
mudanças climáticas e seus efeitos, tendo mapeado e planejado
o enfrentamento das principais ameaças. Aspiração 2: a cidade
se destacará pela qualidade de planejamento, execução,
manutenção e fiscalização eficientes e pelos mecanismos de
coordenação intersetorial. Aspiração 3: a cidade se destacará
pela qualidade de planejamento, execução, manutenção e
fiscalização eficientes e pelos mecanismos de coordenação
intersetorial. Aspiração 4: gestão será de alto desempenho
com processos eficientes, desburocratizados, adequados às
necessidades locais, digitalizados e com avaliação contínua

de impacto e efetividade. Aspiração 5: engajamento da
população será amplo na administração da cidade com
uma Prefeitura que sabe escutar, disponibilizar informações
de forma transparente, simples e ágil, conduzindo diálogo
contínuo com a sociedade.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2017–2020
Iniciativa 3.12: Rio Resiliente: “Principais Marcos: 06/2017
Pesquisa de Resiliência Individual Ano 1; 06/2020
Pesquisa de Resiliência Individual Ano 4”. Iniciativa 6.03:
Gestão de Alto Desempenho – Evolução do sistema de
alto desempenho. Iniciativa 6.07: escutar para governar –
Estruturação da política de engajamento do cidadão. Iniciativa
6.10: Rio Cidade Planejada – Estratégias de gestão que
maximizem a eficiência da atuação dos órgãos envolvidos
no planejamento urbano, aprimorando as estruturas de
informação, controle, fiscalização e monitoramento, com
foco em áreas de crescimento limitado.
VALOR E COBENEFÍCIOS
Aumenta conhecimento sobre o tema e apoia ações públicas
mais efetivas e específicas; apoia maior conscientização

de população sobre a preparação para riscos; mensura
efetividade de ações públicas; apoia ações de planejamento
urbano a partir da consulta a diversos atores.
INDICADORES
a) Variação da nota no índice de resiliência individual nas
populações pesquisadas b) Variação da nota no índice
de resiliência individual dos alunos de escolas municipais
impactados pelo curso oferecido (ver iniciativa 6.1, “Jovem
Resiliente”) ambos presentes no Plano Estratégico 2017–
2020.
PONTOS FOCAIS
Rio Resiliente, IPP, WRI.
PARCEIROS POTENCIAIS
Defesa Civil, PENSA, C40, órgão de educação, universidades,
lideranças comunitárias, ONGs.
RECURSOS
R$ 1.120 milhão até 2020.

ELOS DA RESILIÊNCIA

Lauretta Burke é pesquisadora do WRI, lidera equipes e pesquisas em ecossistemas costeiros

desde 2001, produzindo análise e ferramentas de alta qualidade para melhorar a gestão e resiliência
desses ecossistemas. Lauretta também comanda projetos de risco, analisando impactos climáticos e o valor
econômico de recifes de corais, e é responsável e primeira autora do Reefs at Risk Revisited, uma análise
global de riscos sobre recifes de corais.

Magdala Arioli é Coordenadora de Mobilidade Urbana e Clima do WRI Brasil. Mestre em Engenharia

de Transportes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, atualmente é doutoranda em mudanças
climáticas relacionadas ao setor de transportes. Magdala atua em projetos nas áreas de mudanças climáticas,
poluição atmosférica e resiliência urbana.

Katerina Elias-Trostmann

é Analista de Pesquisas no WRI Brasil e mestre em MSc
Environmental Technology pelo Imperial College London na Inglaterra. Sua tese de mestrado teve como foco
a oportunidade para uma economia cíclica no Brasil. O trio é fundamental na pesquisa e no desenvolvimento
dos Indicadores de Resiliência Individual, em parceria com o Rio Resiliente, e em fase de implementação.
“Estamos em um século de desafios de interdependência como a mudança do clima, desigualdade social, uma
população cada vez mais urbana e a escassez de recursos. O Rio Resiliente transcende o tratamento isolado
desses desafios, aumentando o diálogo entre departamentos municipais e a sociedade civil”, afirma Katerina.
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INICIATIVA #6.D:

Saúde da Família

Descrição e objetivo

Saúde Presente é a estratégia de atenção primária do Município. A iniciativa propõe foco no
aumento da qualidade da atenção primária no Município após importante fase de 8 anos de
expansão. A qualificação se dará por meio de diversas linhas de ação:
- Aumentar a adesão aos protocolos de atenção primária;
- Reduzir as disparidades entre regiões da cidade;
- Reestruturar o Programa Saúde na Escola para atender crianças e jovens em idade escolar,
promovendo ação integrada com foco no aluno entre a ESF e a escola;
- Investir em tecnologias de eficiência através de serviços contratualizados.

Visão Rio 500

Aspiração (II.1.a): o sistema de cuidados e as ações de saúde pública da cidade serão suficientes,
sustentáveis e de excelência para atender a todos os cariocas. Aspiração (VI.1.b): gestão será
de alto desempenho com processos eficientes, desburocratizados, adequados às necessidades
locais, digitalizados e com avaliação contínua de impacto e efetividade.

Valor e cobenefícios

Aumento da coesão social; ações preventivas de saúde que levam em conta a realidade das
comunidades; identificação de pessoas com necessidades especiais, para atenção específica em
caso de crises.

Indicadores

Percentual de alta referenciada para os recém-natos;
Percentual de recém-natos de alto risco (de áreas cobertas por ESF) que receberam visita em até
7 dias após a alta;
Percentual de tratamento adequado de sífilis gestacional;
Percentual de cadastrados por ESF, atingindo o máximo de 2.500 em áreas com IDS no quartil
inferior (0,57);
Percentual de cura de casos novos de tuberculose pulmonar bacilífero;
Percentual de mulheres que seguem o protocolo da ocitocina pós-parto;
Número de escolas atendidas por uma clínica oficialmente designada;
Taxa de mortalidade por tuberculose.

Resultados esperados

Melhoria da qualidade e expectativa de vida da população, com atendimento mais resolutivo e
próximo ao cidadão.

Orçamento 2017–2020

R$ 660.3 milhões.

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência

Indicadores de resiliência individual – workshops com comunidades, WRI-Brasil, e Defesa Civil do município do Rio, 2015. – Fonte: Sergio Trentini
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OBJETIVO ESTRATÉGICO #6: Aumentar a resiliência da população e promover a coesão social

INICIATIVA #6.E:

INICIATIVA #6.F:

Territórios Sociais

Direito à Cidade

Descrição e objetivo

Visão Rio 500

Valor e cobenefícios

Indicadores

Resultados esperados

Orçamento 2017–2020

Reduzir o grau de vulnerabilidade de famílias cariocas de 180 territórios com Índice de
Desenvolvimento Social (IDS) muito baixo, oferecendo a elas atenção diferenciada durante um
período de 6 meses a 1 ano e posterior inserção das mesmas nos serviços sociais já oferecidos
pela Prefeitura.

Todo cidadão carioca terá um serviço público de qualidade reconhecida e será tratado com respeito;
Todo carioca terá seus direitos civis e humanos garantidos e sua diversidade respeitada.

Apresenta visão transversal e multidisciplinar; tem foco na população menos resiliente e mais
suscetível a riscos de todos os tipos.

Percentual de famílias com cadastro realizado e/ou atualizado no CadÚnico;
Percentual de crianças e adolescentes do programa matriculados em escolas da rede de ensino;
Percentual de pessoas com a documentação completa;
Percentual de vacinação adequada para a idade;
Percentual de consultas de pré-natal iniciadas no primeiro trimestre de gravidez;
Número de famílias visitadas no mês por agente comunitário de saúde;
Percentual de consultas realizadas no semestre em pessoas diabéticas e hipertensas.
Inserção das famílias beneficiárias do programa no sistema existente da Prefeitura, garantindo
que acessem as políticas públicas a ela ofertadas;
Redução do grau de risco dos territórios e das famílias beneficiárias do programa.

Descrição e objetivo

O programa Direito à Cidade é um conjunto de políticas públicas voltadas para a população em
situação de rua, que se propõe a atuar no processo de acolhimento, atendimento em saúde,
aceleração escolar, tem como objetivo a construção de novos projetos e trajetórias de vida, visando
à saída das ruas.

Visão Rio 500

A Cidade do Rio de Janeiro será reconhecida como uma das mais acolhedoras e inclusivas do
mundo, em que seus cidadãos terão plena liberdade.
Todo carioca terá seus direitos civis e humanos garantidos e sua diversidade respeitada.

Valor e cobenefícios

Garante direitos humanos; garante acesso a serviços básicos; diminui vulnerabilidade social;
apresenta atuação transversal e multidisciplinar.

Indicadores

Percentual de pessoas acolhidas nos abrigos públicos;
Percentual de pessoas encaminhadas para postos de trabalho;
Percentual de pessoas acolhidas matriculadas em ações de progressão/aceleração escolar
promovidas pela SME;
Entre outros indicadores (ver p.257 do Plano Estratégico em visaorio500.rio).

Resultados esperados

Restaurar e preservar a integridade, dignidade e autonomia dos usuários, rompendo com padrões
violadores de direitos;
Fortalecer os vínculos familiares e comunitários, para a reinserção familiar e comunitária.

Orçamento 2017–2020

R$ 103.5 milhões.

R$ 347.2 milhões.
Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência
Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência
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INICIATIVA #6.G:

Escutar Para Governar

Descrição e objetivo

Visão Rio 500

Valor e cobenefícios

Indicadores

i) Esforços de comunicação pública para garantir clareza e acessibilidade à informação das
políticas públicas;
ii) Desenvolvimento de espaços e metodologias de escuta, diálogo e acessibilidade à informação
das políticas públicas da Prefeitura;
iii) Desenvolvimento de ferramentas e plataformas de coletas de opiniões e geração de ideias;
iv) Incorporação de mecanismos institucionais para participação na formulação e acompanhamento
de políticas públicas;
V) Desenvolvimento e manutenção de ferramentas de tomada de decisão por parte da população
em suas comunidades locais.
Engajamento da população será amplo na administração da cidade com uma Prefeitura que sabe
escutar, disponibilizar informações de forma transparente, simples e ágil, conduzindo diálogo
contínuo com a sociedade.
Envolve diversas partes interessadas; torna mais holísticos e robustos os projetos e políticas
públicas, ampliando sua utilidade e efetividade; maior transparência; maior envolvimento do
cidadão nas decisões.
Número de acessos aos sites informativos;
Número de conselheiros atuantes;
Número de reuniões regionais;
Número de votantes para decisões.

Resultados esperados

Maior participação da população carioca em decisões sobre a cidade, qualificando as políticas
públicas e sintonizando as ações da Prefeitura às demandas da população,
democratizando os espaços e recursos públicos.

Orçamento 2017–2020

R$ 14 milhões.

Iniciativas do Plano Estratégico 2017–2020 com cobenefícios de Resiliência

Foto: Pedro Junqueira/COR
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