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SAUDAÇÕES

A pandemia de covid-19 gerou incontáveis 
mudanças e adaptações à nova realidade em todo 
o mundo nos anos de 2020 e 2021. Uma das mais 
significativas na programação do Centro Alemão de 
Ciência e Inovação (DWIH) São Paulo foi o adiamento 
do 9º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e 
Inovação de outubro de 2020 para maio de 2021, o que 
não impediu a realização on-line do evento.

Com a mudança, a revista, que também traz a 
retrospectiva das atividades do DWIH em 2020, deixou 
de ser um relato das palestras e debates no Diálogo 
para assumir um perfil com matérias atemporais sobre 
a temática do encontro: “Cities and Climate: The 
Multi-Level Governance Challenge”.

Dessa forma, os participantes do Diálogo foram 
entrevistados sobre os temas de suas palestras, 
sessões e painéis, de modo que a revista continua 
retratando o conteúdo do evento. Eles falam de suas 
pesquisas, abordando o desafio de se estabelecer uma 

governança integrada em diversos níveis de governo, do 
municipal ao internacional, para fazer frente às causas e 
aos efeitos das mudanças climáticas nas cidades.

Em pauta, estão o entendimento da relação entre 
as cidades e o clima, a articulação entre as políticas 
públicas, bem como a importância do envolvimento da 
sociedade, mas também possíveis soluções na área de 
mobilidade, geração de energia e abastecimento de 
água, saúde e bem-estar. No ensaio, a pesquisadora 
Leila da Costa Ferreira analisa o papel dos múltiplos 
atores, em múltiplos níveis, para a gestão do clima. 

Na tradicional entrevista sobre cooperação 
Brasil-Alemanha, conversamos com o embaixador 
alemão em Brasília, Heiko Thoms. 

Uma retrospectiva fotográfica das atividades do 
DWIH em 2020 encerra a revista. As imagens registram 
o histórico ano em que, diante da necessidade de 
isolamento social, a digitalização avançou sobre a 
rotina do DWIH.

Boa leitura!

Marcio Weichert
Coordenador do Centro Alemão de Ciência e  

 Inovação (DWIH) São Paulo
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Worldwide numerous changes and adaptations 
had to be made due to the Covid-19 pandemic in 
2020 and 2021. One of the most significant changes 
in the agenda of the German Centre for Research and 
Innovation (DWIH) São Paulo was the postponement 
of the 9th. German-Brazilian Dialogue on Science, 
Research and Innovation from October 2020 to May 
2021, which did not prevent the event from being 
held online.

With this change, the magazine, which also 
brings a retrospective of DWIH activities in 2020, is no 
longer a report of the lectures and debates from the 
Dialogue but has a profile on its own, with timeless 
articles on the theme of the meeting: “Cities and 
Climate: The Multi-Level Governance Challenge”.

The Dialogue participants were interviewed 
about the themes of their lectures, sessions and pan-
els so that the magazine continues to portray the 
content of the event. In addition, they talk about their 
research concerning the challenge of establishing in-
tegrated governance at various levels of government, 

from municipal or local to international, to address 
the causes and effects of climate change in cities. 

On the agenda is the understanding of the 
relationship between cities and climate, the 
articulation between public policies, the importance 
of society’s involvement, and possible solutions in 
the areas of mobility, energy generation and water 
supply, health, and well-being. In the essay written 
by researcher Leila da Costa Ferreira she analyses the 
role of multiple actors, at multiple levels, for climate 
management. 

In the traditional interview about German-
Brazilian cooperation we talked to the German 
ambassador in Brasília, Heiko Thoms. 

The issue ends with a photographic retrospective 
of the DWIH activities in 2020. The images record 
the historic year in which, due to the need for social 
isolation, digitalisation has taken over the routine of 
the DWIH.

Enjoy your reading!

Marcio Weichert
Coordinator of the German Centre for Research  

 and Innovation São Paulo

DEAR READERS,

GREETINGS

52021 | edição 9



DEFESA DE 
UM DIÁLOGO 
CONTÍNUO NA 
COOPERAÇÃO 
BRASIL-ALEMANHA

ENTREVISTA   HEIKO THOMS

A resposta global à pandemia da covid-19 mostrou 
a importância da cooperação internacional em ciência 
e pesquisa. Na visão de Heiko Thoms, embaixador da  
Alemanha no Brasil, a velocidade para a criação de vacinas 
é resultado de colaborações ágeis e bem-sucedidas 
entre diferentes países. “Na nossa cooperação Brasil-
Alemanha, percebo que justamente a parceria na área da 
saúde é passível de expansão. A pandemia me mostrou 
uma série de bons argumentos que justificam porque 
deveríamos aprofundar a cooperação nessa área”, afirma, 
em entrevista exclusiva para esta publicação.

Embaixador desde julho de 2020, Thoms acredi-
ta que a colaboração internacional virtual, fortalecida 
diante da pandemia, é importante, mas que os encon-
tros presenciais devem continuar a acontecer no futuro 
para a descoberta de oportunidades. 

Na entrevista, o embaixador fala ainda sobre a 
importância do escritório regional do DAAD no Rio 
de Janeiro, que completa 50 anos no ano que vem, 
e do papel relevante que o DWIH São Paulo vem 
desempenhando há quase dez anos no fomento da 
ciência e da inovação entre Brasil-Alemanha.

 
Heiko Thoms: não se pode 
impulsionar o progresso contínuo 
sem levar a sociedade junto
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Os anos 2020 e 2021 ficarão marcados na história pela 
pandemia da covid-19. Que aprendizados a pandemia 
trouxe à comunidade internacional, sobretudo em 
relação à pesquisa científica, saúde e governança global?

A pandemia mostrou, principalmente, como a 
cooperação internacional em pesquisa é importante! 
Muitas vacinas eficazes foram desenvolvidas com ce-
leridade no âmbito de parcerias internacionais. Por 
exemplo, na fase clínica três dos testes em massa, co-
operações internacionais tornaram-se praticamente 
indispensáveis. Hoje, são as mutações do vírus que 
nos obrigam a buscar urgentemente mais conclusões 
por meio da cooperação internacional em ciência e 
pesquisa. Nesse ponto, justamente o Brasil mostra-se 
apto como parceiro, pois não apenas possui uma longa 
experiência com vírus, como os causadores da dengue 
ou zika, e alta competência na área, como também é 
o país com o maior número de mutações no mundo. 

Ficou comprovado que organizações multilaterais 
já existentes, como o COVAX, são imprescindíveis, so-
bretudo quando se trata de uma distribuição justa da 
vacina. Porém, precisamos igualmente de estruturas  
sólidas na cooperação bilateral, que nos permitam al-
cançar novos resultados nas pesquisas com maior rapidez.  
 Contudo, mesmo em escala nacional, ficou 
demonstrado que somente conclusões cientificamente 
respaldadas oferecem uma orientação confiável para 
o enfrentamento da pandemia. Por essa razão, é im-
portante que a ciência também seja ouvida pela políti-
ca. Isso, infelizmente, nem sempre é óbvio em alguns 
países e campos políticos.

 
A pandemia de covid-19 afetou a colaboração en-
tre Alemanha e Brasil de alguma forma, seja na área 
acadêmico-científica ou econômica?
 

De modo geral, a pandemia revelou muitos pon-
tos fracos do nosso mundo globalizado e deu ensejo 
a muitos questionamentos. A começar pela vulnera-
bilidade das cadeias de suprimentos e dependências 
na economia, passando pela chamada “diplomacia da 
vacina”, ou seja, como determinados países se compor-
taram internacionalmente no que diz respeito à dis-
tribuição dos imunizantes, até questões bem pessoais, 
o que é, de fato, importante na vida de cada um. Assim, 
a pandemia é também um momento de parar e questio-
nar. Deveríamos aproveitar essa oportunidade. Na nossa 
cooperação Brasil-Alemanha, percebo que justamente 
a parceria na área da saúde é passível de expansão.  
A pandemia me mostrou uma série de bons argumen-
tos que justificam por que deveríamos aprofundar a  
cooperação nessa área.  

E, claro, a cooperação bilateral vive da troca en-
tre si e do encontro pessoal. Embora inúmeras formas 
virtuais de interação tenham prestado uma boa aju-
da e, com certeza, ainda prestarão no futuro, não há 
nada que substitua o encontro pessoal. É lamentável, 
portanto, que algumas atividades de intercâmbio pro-
movidas pelo DAAD (Serviço Alemão de Intercâmbio 
Acadêmico) e pela Fundação Alexander von Humboldt, 
em conjunto com a agência brasileira de fomento 
Capes não tenham sido realizadas como sempre em 
razão das restrições de viagens impostas pela pan-
demia. Espero que logo seja possível retomá-las.

 
Em novembro de 2020, Alemanha e Brasil tiveram sua 
primeira reunião intergovernamental em pelo menos 
cinco anos da comissão mista em CT&I. Devido à pan-
demia, foi também a primeira on-line da história. Qual 
a experiência de ter um encontro tão relevante de forma 
virtual? E quais as principais decisões e expectativas?

É evidente que é mais fácil aproveitar uma 
cooperação quando as pessoas podem se encontrar. 
Isso agora não foi possível, mas foi surpreendente com 
que rapidez e profissionalismo se pôde continuar a tra-
balhar bem virtualmente, em muitos níveis da coope- 
ração. Vários bons exemplos de cooperação apresenta-
dos na conferência o comprovam. Eles incluem, por e- 
xemplo, um aumento de 20% nas candidaturas a bol-
sas de doutorado oferecidas pelos editais conjuntos do 
DAAD e da Capes. Quero mencionar ainda o programa 
Bragecrim para pesquisa básica sobre a indústria 4.0 fi-
nanciado pela Sociedade Alemã de Amparo à Pesquisa 
(DFG) e pela Capes. Nesse contexto, big data e segu-
rança de dados foram debatidos como potenciais temas 
para novos editais. Na área de Bioeconomia, dois novos  
editais sobre plantas medicinais e aromáticas, bem 
como sobre bioeconomia industrial, foram abertos pelo 
Ministério Federal de Educação e Pesquisa (BMBF) e 
pelo Ministério Federal da Alimentação e Agricultura 
(BMEL) da Alemanha em parceria com as pastas bra-
sileiras da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA). Isso já 
evidencia a amplitude e intensidade da cooperação e 
eu ainda poderia estender a lista.  

“De modo geral, a pandemia revelou 
muitos pontos fracos do nosso 

mundo globalizado e deu ensejo 
a muitos questionamentos.”
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O contato pessoal, claro, é especialmente im-
portante quando as pessoas ainda não se conhecem. 
Sondar novos tópicos para a cooperação em grupos 
de trabalho virtuais nos quais os participantes se veem 
pela primeira vez é, portanto, bem difícil. 

   
Alemanha e Brasil abriram, em 2020, uma chama-
da para pesquisa aplicada em Bioeconomia. O que a  
Alemanha espera como frutos dessa parceria?

A Alemanha e o Brasil já cooperam estreitamente 
há muito tempo na área de Bioeconomia. Para a  
Alemanha, a sustentabilidade ocupa o centro da  
Bioeconomia, seja na estruturação de cadeias de su-
primentos que incluam as comunidades locais e pro-
tejam a floresta, seja pelo estudo, por exemplo, de 
plantas medicinais e aromáticas ou pela Bioeconomia 
Industrial e proteção de espécies vegetais, como são 
abordadas agora nos dois novos editais. Com suas 
conclusões, os projetos de pesquisa podem ajudar a 
preservar a floresta tropical ao elucidar seus benefícios 
para a biodiversidade e ao criar alternativas ao des-
matamento que sejam rentáveis.

 
Em 2022, serão celebrados os 50 anos do Escritório 
Regional do DAAD no Rio de Janeiro e os dez anos da 
inauguração do Centro Alemão de Ciência e Inovação 
(DWIH) São Paulo. O Sr. mesmo esteve na inauguração 
do DWIH em 2012. Como avalia a evolução do DAAD e 
do DWIH no Brasil?

O fato de que a representação do DAAD celebrará 
seu 50o aniversário em 2022 é uma demonstração 
da especial relevância atribuída na Alemanha à 
cooperação com o Brasil na ciência e para além dela. A  
representação no Rio foi fundada em 1972, somente 
um ano após a fundação da representação em 
Nova York e até antes de inaugurações em capitais 
importantes, como Moscou e Tóquio. Aí se percebe que 
o Brasil não é um país qualquer para nós, ao contrário: 
desempenha um papel-chave. A representação do 
DAAD empenha-se há meio século no Brasil na parceria 
com organizações brasileiras, mas permanece jovem 
e dinâmica, como comprova sua rápida adaptação a 
formatos digitais durante a pandemia. 

Em 2022, também o DWIH São Paulo terá o 
que celebrar. Foi em 2012 que ele teve suas atuais 
instalações inauguradas, com escritórios para agências 
e universidades, que passaram a ter nele um suporte 
para atuar no Brasil. Estive presente à cerimônia, 
acompanhando o então ministro Guido Westerwelle, que 
veio pessoalmente abrir as portas do DWIH. Fico orgulhoso 
de ver a importância que o DWIH tem hoje na cooperação 

bilateral. Em dez anos, tornou-se uma referência, com 
parcerias com a SBPC (Sociedade Brasileira para o 
Progresso da Ciência), a Fapesp (Fundação de Amparo 
à Pesquisa do Estado de São Paulo), a Câmara Brasil-
Alemanha (AHK São Paulo) e tantas outras. São dez anos 
de uma programação intensa de eventos para promover 
o intercâmbio de conhecimento, conectar pesquisadores 
e inovadores, orientar interessados de ambos os países 
em cooperações, estudos, pesquisas e inovações.

Cidades e clima foi o tema central da rede DWIH em 
2020. Qual a sua importância e quais iniciativas o Sr. 
destacaria nesta área entre os dois países?

Com o tema da proteção climática, o DWIH acer-
ta em uma preocupação primordial da minha atuação 
como embaixador no Brasil. Quer se trate da con-
tenção do desmatamento ou de alternativas voltadas 
ao aproveitamento sustentável das florestas, a pro-
teção climática também está sempre na pauta como 
um dos principais desafios do nosso tempo.  

Todavia, esse tema não é novo. O BMBF apoia, 
por exemplo, há anos, o projeto Klimapolis no Brasil, 
que se dedica exatamente a esse tema da influência 
recíproca entre cidades e clima. A cooperação nesse 
campo tornou-se, porém, mais difícil a partir de 2019 e 
necessita de um diálogo contínuo, mesmo controverso, 
a respeito de questões muito fundamentais. 

   
A Alemanha tem investido em grandes iniciativas cientí-
ficas no Brasil, tais como a torre ATTO na Amazônia, o 
Centro de Estudos Europeus e Alemães (CDEA), em Porto 
Alegre, e o centro Mecila de pesquisa sobre convivência 
e desigualdade social, em São Paulo. Como o Sr. avalia a 
necessidade desses investimentos no Brasil?

 
Infraestruturas conjuntas de pesquisa significam 

uma institucionalização da cooperação e revelam seu 
grau de maturidade. Quando estabelecidas, essas in-
fraestruturas servem de âncoras em uma cooperação, 
também ao atravessarmos tempos difíceis. Além disso, 
elas definem os temas prioritários, como nos exem-
plos da proteção climática e nas ciências humanas e  
sociais. Também dessa forma, prestam importantes 
contribuições para a cooperação como um todo. 

A ATTO é, literalmente, uma instituição de pesqui-
sa notável. Com seus 325 metros de altura, a torre 
parece um alfinete no meio da Floresta Amazônica. E, 
como um alfinete, ela ainda é, a meu ver, muito pou-
co conhecida. No fim, quem a conhece são sobretudo 
aqueles que já atuam na cooperação. Deveríamos ex-
por a um público mais amplo o que já alcançamos na 
nossa cooperação. Em breve, as instituições de pesqui-
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sa deverão ficar acessíveis também a mais grupos de 
pesquisadores. É uma maneira de explorar ainda mais 
o potencial da instituição.     

O Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-Inequality 
in Latin America, conhecido como Mecila, e o Centro de 
Estudos Europeus e Alemães têm, especialmente na 
cooperação atual, um lugar de destaque. Eles são uma 
prova visível do nosso interesse em pesquisa nas ciências 
humanas e sociais.

 
Diante de problemas humanitários e sociais da 
atualidade, como migrações, pobreza, discriminação e 
xenofobia, como valorizar as ciências humanas, sociais 
e políticas?

As ciências humanas e sociais são vistas como se-
cundárias por alguns interlocutores brasileiros que pri-
orizam a pesquisa e inovações aplicadas e focadas na 
economia. Considero uma visão limitada. Não se pode 
impulsionar o progresso contínuo sem levar a sociedade 
junto. É preciso deixar que ela participe da mudança e 
inseri-la no processo. Isso já aparece em um tema de 
pesquisa mais técnico como cidades inteligentes, que 
se desenvolve essencialmente com base na inclusão dos 
habitantes em soluções inovadoras para as cidades. No 
cerne da nossa concepção de democracia está o cidadão 
autônomo e esclarecido. É ele que deve ser capacitado 
para contribuir ativamente para a mudança social e na 
sociedade e para moldar essa mudança. Isso faz parte 
da nossa concepção baseada em valores a respeito da 
cooperação científica e vamos nos ater a ela. Com nossa 
iniciativa Diálogo sobre Estado de Direito, conseguimos 
envolver parcelas cada vez maiores da população no nos-
so intercâmbio, o que também mostra que existe, sim, in-
teresse por parte da população.
  

O Ministério das Relações Externas da Alemanha 
publicou recentemente sua nova estratégia “Science 
Diplomacy”. O que ela traz de novo e como ela se 
aplica às relações com o Brasil?

“Science Diplomacy”, no sentido dessa estratégia, 
também significa, principalmente, defender os valores 
da liberdade científica e de uma agenda baseada em 

“No cerne da nossa concepção 
de democracia está o cidadão autônomo

e esclarecido. É ele que deve ser
capacitado para contribuir 

ativamente para a mudança social”
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Torre ATTO, com seus 325 metros 
de altura, ela parece um alfinete no 

meio da Floresta Amazônica

92021 | edição 9



também se aplica a spin-offs acadêmicas e, por exemplo, 
às regulamentações sobre a quem cabem os direitos das 
patentes provenientes da pesquisa acadêmica.

Sua trajetória tem passagens pelo Unicef e pela ONU. 
Quais aprendizados dessas experiências podem ser 
aplicados agora, como embaixador no Brasil?

Conheço bem a cooperação com o Brasil, in-
cluindo justamente as questões da proteção climáti-
ca, por causa desse período. À época, conheci o Brasil 
como país parceiro que se posicionou no topo dos es-
forços em prol da proteção climática e com o qual al-
cançamos bons avanços. É evidente que desafios globais  
requerem uma resposta internacional conjunta. Em 2021, 
novas chances se abrem para isso, principalmente com a 
COP26 em novembro, em Glasgow. Estou ansioso pelas 
contribuições do Brasil nessa oportunidade.  

Thoms: a partir de intercâmbios 
acadêmicos, se desenvolvem 

relações de longo prazo 
que influenciam positivamente  

futuras cooperações
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evidências na política externa científica. Por isso, em 
minhas reuniões com o ministro da Ciência, Marcos 
Pontes, e o ministro da Educação, Milton Ribeiro, 
apresentei a cada um a Declaração de Bonn sobre a 
Liberdade de Pesquisa. A Declaração de Bonn foi assinada 
no âmbito da presidência alemã do Conselho da União 
Europeia, por ocasião de uma conferência dos ministros 
europeus de pesquisa realizada a convite da ministra 
federal da Alemanha, Anja Karliczek. Ministros da pasta de 
CT&I de países parceiros também foram expressamente 
chamados a apoiar essa declaração. Nosso intuito é 
discutir o tema com nossos países parceiros para, juntos, 
defendermos esses valores democráticos. 

Um exemplo elucidativo é o Diálogo sobre Estado 
de Direito, no qual debatemos em alto nível temas 
atuais e suas implicações para a democracia e o estado 
de direito. Essa troca é muito bem recebida no Brasil. 
Em 2019, tivemos 350.000 espectadores; em 2020, 
eles já foram 1,4 milhão. É um número impressionante e, 
nos primeiros cinco eventos já realizados nos primeiros 
meses de 2021, registramos mais um aumento, com 
novamente 1,4 milhão de espectadores on-line até 
agora. Além disso, pudemos contar com palestrantes 
ainda mais proeminentes para esse intercâmbio e 
abordar temas de forma ainda mais incisiva, em ritmo 
sintonizado ao respectivo debate político do momento. 
Tivemos, por exemplo, os temas “O papel dos militares 
na democracia” e “Direito constitucional e vacinação”. 

O que falta para os setores de ciência e indústria co-
operarem mais, entre Alemanha e Brasil, para acelerar 
a geração de inovação?

A economia na Alemanha está mais direcionada 
para a pesquisa interna nas empresas do que no Brasil. 
Com a sociedade Fraunhofer, contamos na Alemanha 
até mesmo com uma sólida instituição de pesquisa 
inteiramente dedicada à cooperação entre empre-
sas e ciência. Trata-se de um êxito, em primeiro lugar, 
também da cooperação científica Brasil-Alemanha que 
a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial 
(Embrapii) tenha sido criada no Brasil com a consul-
toria prestada pela Fraunhofer. A Embrapii oferece a 
empresas brasileiras recursos para pesquisa e incen-
tivos para a cooperação com a ciência. Nesse contexto, 
a Embrapii também é, obviamente, um forte parceiro 
na nossa cooperação bilateral. 

Pesquisa é sempre um investimento em um fu-
turo incerto. Para tanto, são necessárias as condições 
básicas certas. Benefícios, custos e riscos devem  
permanecer calculáveis e a situação econômica deve 
permitir esses investimentos. Incentivos estatais podem 
ajudar a reduzir os riscos e maximizar os benefícios. Isso 
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ADVOCATING 
CONTINUED 
DIALOGUE IN 
GERMAN-BRAZILIAN 
COOPERATION

INTERVIEW  HEIKO THOMS

The global response to the covid-19 pande-  
mic has shown the importance of international co-  
operation in science and research. According to Heiko 
Thoms, German ambassador to Brazil, the speed to 
create vaccines is the result of agile and successful 
collaborations between different countries. “In our  
German-Brazilian cooperation, I realise that precisely 
the partnership in the health area is likely to expand. 
The pandemic showed me many good arguments for 
deeping cooperation in this area,” he says in an exclusive 
interview for this publication.

Ambassador since July 2020, Thoms believes 
that virtual international collaboration, strengthened 
in the face of the pandemic, is important, but that 
face-to-face meetings should continue to happen in 
the future to discover opportunities. 

In the interview, the ambassador also talks about 
the importance of the DAAD regional office in Rio de 
Janeiro, which turns 50 next year, and the relevant 
role that the DWIH São Paulo has been playing for 
almost ten years in promoting science and innovation 
between Brazil-Germany. 

 
Heiko Thoms: It is not possible 
to drive continuous progress 
without taking society along
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The years 2020 and 2021 will be marked in histo-
ry by the covid-19 pandemic. What lessons did the 
pandemic bring to the international community, es-
pecially in relation to scientific research, health and 
global governance?

The pandemic showed, above all, how important 
international research cooperation is! Many effective 
vaccines were developed quickly within the framework 
of international partnerships. In clinical phase three of 
mass testing, international cooperation has become 
almost indispensable. Today, the virus’s mutations 
that force us to urgently seek more conclusions through 
international cooperation in science and research. It is 
precisely in this respect that Brazil is a suitable partner, 
since it not only has long experience with viruses, such 
as those causing dengue or zika, and high competence 
in the area, but it is also the country with the highest 
number of mutations in the world.

It has been proven that existing multilateral or-
ganisations, such as COVAX, are indispensable, es-
pecially when it comes to a fair distribution of the 
vaccine. But we also need strong structures for bila- 
teral cooperation, which will enable us to achieve 
new research results more quickly. 

However, even at the national level, it has been 
shown that only scientifically supported conclusions 
provide reliable guidance for tackling the pandemic. 
For this reason, it is important that science is also lis-
tened to by politics. This, unfortunately, is not always 
obvious in some countries and political fields. 

Has the covid-19 pandemic affected the collaboration 
between Germany and Brazil in any way, be it in the 
academic-scientific or economic area? 

Generally speaking, the pandemic revealed many 
weaknesses in our globalised world and gave rise to 
many questions. Starting with the vulnerability of sup-
ply chains and dependencies in the economy, passing 
through the so-called “diplomacy of the vaccine”, that 
is, how certain countries behaved internationally con-
cerning to the distribution of immunisers, up to very 
personal issues, what is, in fact, important in life for 
each one. So the pandemic is also a moment to stop 
and question. We should take this opportunity. In our 
German-Brazilian cooperation, I realise that precisely 
the partnership in the area of health can be expanded. 
The pandemic has shown me a number of good argu-
ments why we should deepen cooperation in this area. 

And, of course, bilateral cooperation thrives on 
exchange and personal encounters. While numerous 
virtual forms of interaction have provided good help 

and will certainly continue to do so in the future, there 
is no substitute for meeting face-to-face. Therefore, it 
is a pity that some exchange activities promoted by 
the DAAD (German Academic Exchange Service) and 
the Alexander von Humboldt Foundation, together 
with the Brazilian development agency Capes, could 
not be carried out as usual due to the travel restric-
tions imposed by the pandemic. I hope it will soon be 
possible to resume them.

In November 2020, Germany and Brazil held their first 
intergovernmental meeting in at least five years of 
the Joint Commission on STI. Due to the pandemic, 
it was also the first online in history. What was the 
experience of having such a relevant meeting in a 
virtual way? And what were the main decisions and 
expectations?

It is evident that it is easier to take advantage 
of cooperation when people can meet each other. 
That was not possible now, but it was surprising how 
quickly and professionally it was possible to continue 
to work well virtually at many levels of cooperation. 
Several good examples of the cooperation presen- 
ted at the conference prove this. They include, for 
example, a 20% increase in applications for doctor-
al scholarships offered by the joint DAAD and Capes 
calls. I would also like to mention the Bragecrim pro-
gramme for basic research on Industry 4.0 funded by 
the German Research Foundation (DFG) and Capes. 
In this context, big data and data security were dis-
cussed as potential topics for new calls for proposals. 
In the field of Bioeconomy, two new calls for propos-
als on medicinal and aromatic plants as well as on 
Industrial Bioeconomy were launched by the German  
Federal Ministry of Education and Research (BMBF) 
and the German Federal Ministry of Food and Agricul-
ture (BMEL) in partnership with the Brazilian Ministry 
of Science, Technology and Innovations (MCTI) and 
the Brazilian Ministry of Agriculture, Livestock and 
Supply (MAPA). This already shows the extent and 
intensity of the cooperation. 

Personal contact, of course, is especially impor-
tant when people do not know each other yet. Pro- 

“Overall, the pandemic revealed many 
weaknesses of our globalised world and 

gave rise to many questions.”
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bing new topics for cooperation in virtual working 
groups where participants are meeting for the first 
time is therefore quite difficult.

Germany and Brazil opened a call for applied re-
search in the Bioeconomy in 2020. What does Ger-
many expect from this partnership?

Germany and Brazil have been cooperating 
closely for a long time in the field of the bioecono-
my. For Germany, sustainability is at the heart of the 
Bioeconomy, whether it is the structuring of supply 
chains that include local communities and protect the 
forest, or by studying, for example, medicinal and aro- 
matic plants or the Industrial Bioeconomy and plant 
species protection, as are now addressed in the two 
new calls for proposals. With their conclusions, the 
research projects can help preserve the rainforest by 
elucidating its benefits for biodiversity and creating 
alternatives to profitable deforestation. 

In 2022, the 50th anniversary of the DAAD Regional 
Office in Rio de Janeiro and the 10th anniversary of 
the opening of the German Centre for Research and 
Innovation (DWIH) São Paulo will be celebrated. You 
were at the inauguration of the DWIH in 2012. How 
do you assess the development of the DAAD and the 
DWIH in Brazil?

The fact that the DAAD representation will cele- 
brate its 50th anniversary in 2022 is a demonstration 
of the special importance attached in Germany to co-
operating with Brazil in science and beyond. The rep-
resentation in Rio was founded in 1972, only a year after 
the foundation of the representation in New York and 
even before inaugurations in important capitals such 
as Moscow and Tokyo. This shows that Brazil is not just 
any country for us; on the contrary, it plays a key role. 
The DAAD office has been in Brazil for half a century in 
partnership with Brazilian organisations, but it remains 
young and dynamic, as evidenced by its rapid adapta-
tion to digital formats during the pandemic. 

In 2022, the DWIH São Paulo will also have some-
thing to celebrate. In 2012, it had its current facilities 
inaugurated, with offices for agencies and univer-
sities, which now have in it a support to operate in 
Brazil. I was present at the ceremony, accompanying 
the then minister Guido Westerwelle, who came per-
sonally to open the doors of the DWIH. I am proud 
to see the importance that the DWIH has today in 
bilateral cooperation. In ten years, it became a refe- 
rence, with partnerships with SBPC (Brazilian Society 
for the Advancement of Science), Fapesp (Foundation 

for Research Support of the State of São Paulo), the 
German-Brazilian Chamber of Commerce and Indus-
try São Paulo (AHK São Paulo) and many others. Ten 
years of an intense programme of events to promote 
the exchange of knowledge, connect researchers and 
innovators, and guide interested parties from both 
countries in cooperation, studies, research and inno-
vations.

“Cities and Climate” was the central theme of the 
DWIH network in 2020. What is its importance and 
what initiatives would you highlight in this area be-
tween the two countries?

With the theme of climate protection, the DWIH 
hits on a primary concern of my role as ambassador 
to Brazil. Whether it is a matter of halting deforesta-
tion or alternatives for the sustainable use of forests, 
climate protection is also always on the agenda as 
one of the main challenges of our time.  

However, this is not a new topic. For example, 
the BMBF has been supporting the Klimapolis project 
in Brazil for years. Nevertheless, cooperation in this 
field has become more difficult as of 2019 and neces-
sitates a continuous, even controversial, dialogue on 
very fundamental issues.    

Germany has invested in major scientific initiatives 
in Brazil, such as the ATTO tower in the Amazon, the 
Centre for European and German Studies (CDEA) in 
Porto Alegre and the Mecila centre for research on co-
existence and social inequality in São Paulo. How do 
you evaluate the need for these investments in Brazil? 

Joint research infrastructures mean an institu-
tionalisation of cooperation and reveal its degree 
of maturity. When established, these infrastructures 
serve as anchors for cooperation, even in difficult 
times. They also define priority topics, as in the case 
of climate protection and the humanities and social 
sciences. In this way, they also make important con-
tributions to the cooperation as a whole. 

The ATTO is quite literally a remarkable research 
institution. At 325 metres high, the tower looks like a 
pin in the middle of the Amazon rainforest. And it is 
still, in my opinion, little known.

In the end, those who know about it are mainly 
those who are already active in the co-operation. We 
should expose to a wider public what we have al-
ready achieved in our cooperation. Soon the research 
institutions should also be made accessible to more 
research groups. It’s a way of further exploiting the 
institution’s potential.     
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The Maria Sibylla Merian Centre Conviviality-In-
equality in Latin America, known as Mecila, and the 
Centre for European and German Studies have a 
prominent place, especially in the current coopera-
tion. They are a visible proof of our research interest 
in the humanities and social sciences. 

Faced with today’s humanitarian and social prob-
lems, such as migration, poverty, discrimination and 
xenophobia, how can we value the humanities, social 
and political sciences?

The humanities and social sciences are seen as 
secondary by some Brazilian interlocutors who pri-
oritise applied research and innovations focused on 
the economy. I consider this a limited view. One can-
not drive continuous progress without taking society 
along. It is necessary to let it participate in the change 
and insert it in the process. This already appears in a 
more technical research topic like smart cities, which 
essentially develops based on including inhabitants 
in innovative solutions for cities. 

At the core of our conception of democracy is 
the autonomous and enlightened citizen. It is he who 
must be empowered to actively contribute to and 
shape social and societal change. This is part of our 
value-based conception of scientific cooperation and 
we will stick to it. 

With our Rule of Law Dialogue initiative, we have 
succeeded in involving ever more significant portions 
of the population in our exchange, which also shows 
that there is indeed interest among the population.

  

The German Federal Foreign Office recently published 
its new “Science Diplomacy” strategy. What is new 
about it and how does it apply to relations with Brazil?

“Science Diplomacy” in the sense of this stra- 
tegy also means, above all, upholding the values of 
scientific freedom and an evidence-based agenda 
in science foreign policy. That is why in my meetings 
with the Minister of Science, Marcos Pontes, and the 
Minister of Education, Milton Ribeiro, I presented to 
each of them the Bonn Declaration on Freedom of 

“At the heart of our conception of 
democracy is the autonomous and 

enlightened citizen. They are the ones
who must be empowered to actively 

contribute to social change”
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ATTO Tower, with its 325 meters 
tall, she looks like a pin on the 
middle of the Amazon Forest.
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learned from these experiences can be applied now 
as an ambassador to Brazil?

I am very familiar with the cooperation with 
Brazil, including precisely the issues of climate pro-
tection, because of that period. At that time, I got 
to know Brazil as a partner country that was at the 
forefront of climate protection efforts and made good 
progress. It is clear that global challenges require a 
joint international response. In 2021, new chances 
open up for this, especially with COP26 in Glasgow 
in November. I look forward to Brazil’s contributions 
in that opportunity. 

Thoms: from exchanges 
academics, it is possible to 

develop long-term relationships 
that positively influence

future cooperation
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Research. The Bonn Declaration was signed under the 
German Presidency of the Council of the European 
Union, on the occasion of a conference of European 
research ministers held at the invitation of the Ger-
man Federal Minister Anja Karliczek. S&T&I ministers 
from partner countries were also expressly asked to 
endorse this declaration. We intend is to discuss the 
issue with our partner countries in order to defend 
these democratic values together. 

An illustrative example is the Rule of Law Di-
alogue, in which we discuss at a high level current 
issues and their implications for democracy and 
the rule of law. This exchange is very well received 
in Brazil. In 2019, we had 350,000 viewers; in 2020, 
there has already been 1.4 million. This is an impres-
sive number, and in the first five events already held 
in the first months of 2021, we recorded a further in-
crease, with again 1.4 million viewers online so far. In 
addition, we were able to have even more prominent 
speakers for this exchange and address topics in an 
even more incisive way, in rhythm with the respective 
political debate of the moment. We had, for example, 
the topics “The role of the military in democracy” and  
“Constitutional law and vaccination”. 

What is missing for the science and industry sectors 
to cooperate more between Germany and Brazil to 
accelerate innovation generation?

The economy in Germany is more oriented to-
wards internal research in companies than in Brazil. 
With the Fraunhofer Society, we even have a solid re-
search institution in Germany that is entirely dedicat-
ed to cooperation between business and science. It is 
also a success, first and foremost, for German-Brazil-
ian scientific cooperation that the Brazilian Industrial 
Research and Innovation Corporation (Embrapii) was 
set up in Brazil with the advice of Fraunhofer. Embra-
pii offers Brazilian companies resources for research 
and incentives for cooperation with science. In this 
context Embrapii is of course also a strong partner 
in our bilateral cooperation.

Research is always an investment in an uncertain 
future. For this, the right basic conditions are needed. 
Benefits, costs and risks must remain calculable and 
the economic situation must allow these investments. 
State incentives can help reduce risks and maximise 
benefits. This also applies to academic spin-offs and, 
for example, to regulations on who owns the rights to 
patents arising from academic research.

You have worked for UNICEF and the UN. What lessons 
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Professora Doutora
Leila da Costa Ferreira

Núcleo de Estudos de Pesquisas 
Ambientais / Departamento de Sociologia 
da Universidade Estadual de Campinas

O DESAFIO DA GOVERNANÇA 
DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 
UMA ANÁLISE  MULTINÍVEL
E MULTIATORES

ENSAIO

Ainda que a comunidade científica reconheça 
que a temperatura do planeta seja caracterizada por 
um fenômeno complexo sujeito a variações cíclicas de 
longo prazo, o que está sendo debatido é a contribuição 
das atividades humanas para o chamado “efeito estufa 
ampliado”. O ritmo desse fenômeno tem sido acelerado 
desde o advento da Revolução Industrial e de sua 
internalização ao estilo de vida ocidental. 

De um modo geral, a complexidade de nossa 
condição histórica é tão singular que as modificações 
ambientais provocadas pela intervenção humana são 
compreendidas como fundamento de uma nova era 
histórico-geológica: o Antropoceno, conforme estudado 
pelos cientistas Paul Crutzen e Eugene F. Stoermer.

Viver em uma sociedade global significa 
enfrentar riscos múltiplos moldados por diversos 
“estressores”, pois há grandes incertezas em termos 
do que o mundo será daqui a 20, 30 ou 40 anos. Nesse 
universo, torna-se possível apenas a apresentação de 
probabilidades e a projeção de possíveis cenários que 
se materializam na forma de imaginários sociais. Com 
base nisso, a sociedade contemporânea encontra-
se diretamente envolvida no desafio de gerenciar um 
quadro crescente de riscos. 

Nesse contexto, na obra Climate Change and 
Society: Sociological Perspectives, de Riley Dunlap e 
Robert Brulle, sugere-se a necessidade de reconside- 
rar a natureza da crise ecológica atual, pois os efeitos 
colaterais da produção industrial são caracterizados 
como resultado de uma profunda crise institucio-  
nal da sociedade industrial. Esse raciocínio pode ser 
aplicado para o cenário das mudanças climáticas, cu-
jas causas estariam profundamente enraizadas nas 
sociedades contemporâneas: substâncias aparente-
mente inócuas e invisíveis, como o metano (CH4) e o 
dióxido de carbono (CO2), são liberadas na atmosfera 
como “produtos de desenvolvimento” — da agricul-
tura industrial, conforme o aumento do consumo de 
energia e crescimento econômico —, alterando a sua 
composição com consequências incalculáveis. 

Dito de outro modo, na sociedade do risco e na era 
do Antropoceno, o desenvolvimento técnico-industrial 
provoca imprevisíveis, invisíveis e incalculáveis riscos 
que exigem a autorreflexão e a autoconfrontação da 
sociedade com relação à base de sua coesão social e 
ao exame dos fundamentos de sua racionalidade. As 
demarcações entre natureza e cultura são pulverizadas 
frente a um cenário histórico permeado por múltiplas 
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Contribuição das atividades 
humanas para o aumento do “efeito 
estufa ampliado” nas cidades

com precisão como será o mundo nas próximas décadas, 
é possível calcular probabilidades e cenários. Eles são 
locais e globais e, portanto, suas causas e consequências 
superam os limites geográficos, de acordo com 
teses de diversos autores sobre o tema. 

Os governos são importantes partes interessadas no 
processo de resposta aos riscos da mudança climática, 
pois são agentes relevantes para delinear regras, 
instituições e modos de governança apropriados para lidar 
com esses riscos em diferentes níveis e escalas. Ainda que 
seja fundamental o papel da política climática em nível 
nacional, é importante destacar e compreender o papel 
dos governos subnacionais, estaduais e municipais, pois 
eles representam importantes fóruns e facilitadores da 
governança climática global como eu e outros estudiosos já 
destacamos em alguns estudos sobre o tópico.

Assim, como essa questão permeia a interconexão 
dos diferentes níveis de governo, deve-se considerar a 
mudança climática como um desafio multinível. Além dos 
papéis desempenhados pelo governo em seus diferentes 
níveis, é necessário enfatizar a necessidade de envolver a 
sociedade civil em seus diferentes tipos de organizações, 
possibilitando o desenvolvimento da governança a 
partir do chamado multiator, na qual as diferentes 
esferas sociais contribuem para amenizar os problemas 
ligados às mudanças climáticas. 

Como observa-se no ensaio Looking Back and 
Thinking Ahead: A Decade of Cities and Climate 
Change Research, de Michele Betsill e Harriet Buldeley,  
a maior parte da literatura sobre política climática 
é ocupada por pesquisas sobre os níveis globais 
e regionais de governança, concentrando-se em 
normas, regras e processos de decisão sobre o regime 
climático internacional. Apesar dessas contribuições 
serem necessárias, levar em conta a dimensão local do 
tema também é relevante, uma vez que a maioria das 
atividades humanas que contribuem para as mudanças 
climáticas globais ocorrem nesse nível, que é o 
mais afetado pelos impactos delas. 

Os estados-nação não mais monopolizam a 
formulação de políticas. Isso acontece devido à 
necessidade de tomada de decisão coletiva em 
problemas complexos e também porque os governos 
subnacionais estão interconectados por redes políticas. 
Assim, a perspectiva de governança multinível se 
torna uma abordagem alternativa para a análise do 
papel dos governos subnacionais no desenvolvimento 
da política climática. 

Os riscos da mudança climática podem ser 
minimizados pela redução das emissões de gases de 
efeito estufa (GEE), ou seja, pela mitigação e/ou pela 
adaptação aos seus impactos, que não são ações 
excludentes, pelo contrário, devem ser complementares. 

porosidades entre o natural e o artificial, entre a na-
tureza e a cultura. O risco que caracteriza a sociedade 
industrial contemporânea está intimamente envolvido 
com as projeções futuras, com as quais a nossa so-
ciedade apresenta apenas uma reduzida experiência. 

Essas características estão intimamente relacionadas 
aos riscos da mudança climática e são influenciadas pelo 
crescente processo de globalização. O Antropoceno e a 
sociedade do risco, portanto, possuem uma interessante 
afinidade eletiva que faz com que ambos apresentem 
múltiplas conexões de sentido: o risco parece ser um 
elemento chave para as formas de agir, pensar e sentir 
que pautarão as formas de vida social criadas no 
Antropoceno, conforme mencionado nos estudos  A 
metamorfose do mundo: novos conceitos para uma 
nova realidade e Planetary boundaries: exploring the 
safe operating space for humanity.

Os riscos das mudanças climáticas podem ser 
interpretados como riscos ambientais contemporâneos, 
uma vez que são resultantes do processo de 
desenvolvimento da sociedade industrial e sofrem 
influência direta do processo de globalização. Esses 
riscos estão estritamente ligados a toda sorte de 
incertezas no futuro e, mesmo que seja impossível saber 

172021 | edição 9



Ferreira, da Unicamp: os riscos 
da mudança climática podem ser 
minimizados pela redução das 
emissões de gases de efeito estufa 

Nesse sentido, são entendidas como ações de mitigação 
todas as atividades humanas destinadas a reduzir as 
emissões de GEE ou aumentar os sumidouros deles. Por 
exemplo, o estímulo ao uso de biocombustíveis, energia 
renovável, eficiência energética, agricultura de baixo 
carbono, mercado de carbono, mudanças nos padrões 
de consumo e redução de resíduos ajudam a minimizar 
e estabilizar as emissões de GEE. 

Os principais obstáculos para implementar essas 
políticas incluem os custos de redução de emissões 
e a vontade política. Outras influências nas políticas 
de mitigação incluem relações de especialistas/
não especialistas, relações entre reguladores e 
indústria, percepção de risco, poder e influência 
de grupos de interesse e cultura histórica. 

A literatura sobre essa questão identifica cinco 
setores-chave que concentram as ações mais importantes 
para a mitigação das mudanças climáticas no nível 
subnacional: desenvolvimento urbano (estratégias 
de planejamento do território), ambiente construído, 
infraestrutura urbana (sistemas de energia, água, 
saneamento e resíduos sólidos), transporte e sequestro 
de carbono (conservação, reflorestamento). 

Abordando um desafio tão multifacetado como a 
mudança climática, espera-se também que as soluções 
sejam abrangentes, incluindo diversas áreas da atividade 
humana,  várias partes interessadas e setores da sociedade, 
por exemplo: agências multilaterais, governos, setor 
privado, institutos de pesquisa e grupos da sociedade 
civil organizada. Dessa forma, elucidam-se os fatos que 
geram os riscos da mudança climática e encontram-se as 
condições para seu confronto.  
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Professor Doctor Leila da Costa Ferreira

Center for Environmental Research 
Studies / Department of Sociology
Campinas State University (UNICAMP)

THE CLIMATE CHANGE 
GOVERNANCE CHALLENGE - 
A MULTILEVEL, 
MULTI-STAKEHOLDER ANALYSIS

ESSAY

Although the scientific community recognises that 
the planet’s temperature is characterized by a complex 
phenomenon subject to long-term cyclical variations, 
what is being debated is the contribution of human 
activities to the so-called “enhanced greenhouse 
effect”. This phenomenon has been accelerating 
since the advent of the Industrial Revolution and its 
internalization in the Western way of life.

Overall, the complexity of our historical condition 
is so unique that the environmental changes caused 
by human intervention are understood as the 
foundation of a new geological-historical era: the 
Anthropocene, as studied by scientists Paul Crutzen 
and Eugene F. Stoermer.

Living in a global society means facing multiple 
risks shaped by various stress factors because there 
are great uncertainties in terms of what the world will 
be like in 20, 30, or 40 years from now. In this context 
it is only possible to work with probabilities and 
projections of scenarios that materialise in the form 
of social imaginaries. Based on this, contemporary 
society finds itself directly involved in the challenge 
of managing a growing framework of risks.

In this context the work Climate Change and 

Society: Sociological Perspectives, by Riley Dunlap 
and Robert Brulle, suggests the need to reconsider 
the nature of the current ecological crisis, since the 
side effects of industrial production are characterized 
as the result of a deep institutional crisis of industrial 
society. This reasoning can be applied to the climate 
change scenario, whose causes would be deeply 
seemingly innocuous and invisible substances such as 
methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) are released 
into the atmosphere as “products of development” - 
from industrial agriculture, as energy consumption 
and economic growth increase - changing its 
composition with incalculable consequences.

In other words, in the society of risk and in 
the Anthropocene era, the technical-industrial 
development causes unpredictable, invisible and 
incalculable risks that require self-reflection and 
self-confrontation of the society regarding the basis 
of its social cohesion and the examination of the 
foundations of its rationality. The demarcations 
between nature and culture are pulverized in 
the face of a historical scenario permeated by 
multiple porosities between the natural and the 
artificial, between nature and culture. The risk that 
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Contribution of human
activities to increase the
“effect greenhouse” in cities

and, therefore, their causes and consequences go 
beyond geographical limits, according to the work 
of several authors on the subject.

Governments are important stakeholders in the 
process of responding to climate change risks as they 
are relevant actors in designing appropriate rules, 
institutions and modes of governance to address these 
risks at different levels and scales. Although the role of 
climate policy at the national level is fundamental it 
is important to highlight and understand the role of 
subnational, state, and municipal governments as they 
represent important forums and facilitators of global 
climate governance, a factor that I and other scholars 
have already highlighted in some studies on the topic.

Thus, since this issue permeates the intercon- 
nectedness of the different levels of government, 
climate change must be considered a multi-level 
challenge.  In addition to the roles played by the govern- 
ment at its different levels, it is necessary to empha-
size the need to involve civil society and its different 
types of organizations, enabling the development 
of multi-actor governance based on the so-called  
multi-actor, in which the different social spheres contri- 
bute to mitigate the problems linked to climate change.

As noted in the essay Looking Back and Thinking 
Ahead: A Decade of Cities and Climate Change 
Research, by Michele Betsill and Harriet Buldeley, 
most of the literature on climate policy is taken up by 
research on global and regional levels of governance, 
focusing on norms, rules, and decision processes 
about the international climate regime. Although 
these contributions are necessary considering the 
local dimension of the issue is also relevant, since 
most human activities that contribute to global 
climate change occur at this level, which is the most 
affected by its impacts.

Nation-states no longer monopolize policy- 
making. This happens because of the need for col-
lective decision-making on complex problems and 
also because subnational governments are intercon- 
nected by political networks. Thus, the multilevel 
governance perspective becomes an alternative ap-
proach to analysing the role of subnational govern-
ments in climate policy development. 

The risks of climate change can be minimized 
by reducing greenhouse gas (GHG) emissions, i.e., by 
mitigation and/or adaptation to its impacts, which 
are not mutually exclusive; on the contrary, they 
should be complementary. In this sense, mitigation 
actions are understood as all human activities to 
reduce GHG emissions or increase their sinks. For 
example encouraging the use of biofuels, renewable 
energy, energy efficiency, low carbon agriculture, 

characterises contemporary industrial society is 
intimately involved with future projections, with 
which our society has only limited experience.

These characteristics are closely related to the 
risks of climate change and are influenced by the 
increasing globalisation process. The Anthropocene 
and the risk society, therefore, have an interesting 
affinity that makes them both present multiple 
connections of meaning: risk seems to be a key 
element for the ways of acting, thinking and feeling 
that will guide the forms of social life created in 
the Anthropocene, as mentioned in the studies The 
Metamorphosis of the World: New Concepts for a New 
Reality and Planetary Boundaries: Exploring the Safe 
Operating Space for Humanity.

Climate change risks can be interpreted as 
contemporary environmental risks, since they result 
from the development process of industrial society 
and are directly influenced by the globalisation 
process. These risks are closely linked to all sorts 
of uncertainties in the future, and even if it is 
impossible to know precisely what the world will be 
like in the coming decades it is possible to calculate 
probabilities and scenarios. They are local and global 
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Ferreira, from Unicamp: the risks
of climate change can be minimized 
by the reduction of greenhouse
gas emissions

carbon markets, changes in consumption patterns, 
and waste reduction help minimize and stabilize GHG 
emissions.

The main obstacles to implementing these 
policies include the costs of emission reductions and 
political will. Other influences on mitigation policies 
include expert/non-expert relationships, regulator-
industry relationships, risk perception, power and 
influence of interest groups, and historical culture.

The literature on this issue identifies five key 
sectors that concentrate the most important actions 
for climate change mitigation at the subnational 
level: urban development (spatial planning 
strategies), built environment, urban infrastructure 
(energy, water, sanitation, and solid waste 
systems), transportation, and carbon sequestration 
(conservation, reforestation).

By addressing a challenge as multifaceted as 
climate change solutions are also expected to be 
comprehensive, including several areas of human 
activity, various stakeholders, and sectors of society, 
e.g. multilateral agencies, governments, the private 
sector, research institutes, and organized civil society 
groups. In this way, the facts that generate the risks 
of climate change are elucidated and the conditions 
for confronting them are found. 
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O Centro Alemão de Ciência e Inovação (DWIH) 
São Paulo e a Fundação de Amparo à Pesquisa do  
Estado de São Paulo (Fapesp) contribuem mutuamente 
para a comunicação entre pesquisadores e cientistas 
do Brasil e da Alemanha nas mais diversas áreas com 
o Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e  
Inovação. Na nona edição do evento, a primeira 
realizada de forma on-line, de 17 a 20 de maio de 2021, 
devido à pandemia de covid-19, o tema “Cities and  
Climate – The Multi-level Governance Challenge” focou 
no futuro – não distante – da humanidade.

Diversas nações veem como prioritário o desafio 
global de administrar cidades adaptadas à realidade 
da urgência climática, como ficou evidenciado na mais 
recente Cúpula do Clima, promovida pelo governo norte-
americano. No entanto, como é possível ler ao longo desta 
publicação, o debate sobre a criação e a implementação 
de políticas públicas que atenuem as adversidades 
climáticas ainda precisa ser mais intensificado.

Autoridades locais, federais e supranacionais 
precisam chegar a um denominador comum para 

que as cidades, ao mesmo tempo causadoras e 
vítimas das mudanças climáticas, possam criar uma 
agenda sustentável. Esse processo de maturação do 
conhecimento passa, necessariamente, pela ciência e pela 
cooperação internacional. Essa correlação ficou muito 
clara, recentemente, na corrida por imunizantes contra 
a covid-19, em que pesquisadores de distintos países, se 
uniram em torno de um inimigo comum: a doença.  

Ao reunir pesquisadores do Brasil e da Alemanha 
para debater os temas cidades e clima, o DWIH São 
Paulo e a Fapesp esperam reforçar a cooperação 
internacional teuto-brasileira na busca por soluções 
para cidades mais sustentáveis. Como destacado por 
Jochen Hellmann, diretor do DWIH São Paulo e do 
Escritório Regional do DAAD, no Rio de Janeiro, os dois 
países aprendem muito um com o outro.

“A Alemanha é um país densamente povoado, onde 
há uma forte consciência da necessidade de combinar 
o planejamento urbano humano com o uso de energias 
sustentáveis. Já o Brasil é um país enorme, com inúmeros 
recursos de energias renováveis e, ao mesmo tempo, um 
número considerável de metrópoles, onde a melhoria da 
qualidade de vida é uma das tarefas mais importantes 
no horizonte”, afirma Hellmann.

Essa troca de conhecimento, vê-se, por exemplo, 
projeto Klimapolis, liderado pelo Instituto Max Planck 
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Com mais de meio século de colaboração 
científica entre Brasil e Alemanha, a 
urgência da pauta climática aumenta 
a importância da cooperação bilateral 
entre os dois países.

RESPOSTA 
AO DESAFIO 
DO CLIMA 
EXIGE FORTES 
PARCERIAS

COOPERAÇÃO TEUTO-BRASILEIRA
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de Meteorologia, juntamente à Universidade de São 
Paulo (USP), com financiamento do Ministério da 
Edu cação e Pesquisa da Alemanha (BMBF). Trata-se 
de uma rede de instituições alemãs e brasileiras que 
estuda os impactos das mudanças climáticas e da 
poluição atmosférica em áreas metropolitanas no Brasil.  
 Vale a pena destacar que a temática cidades e 
clima também possui relevância na parceria estratégica 
entre a Universidade de Münster (WWU) e a USP, 
fomentada pelo DAAD.

“Só podemos responder a questões internacionais 
urgentes em conjunto com parceiros fortes – isso se aplica à 
digitalização, proteção da saúde e crescimento econômico 
sustentável. Contudo, destaca-se particularmente 
verdadeiro para a proteção do clima”, afirma Thomas 
Schmitt, cônsul-geral da Alemanha em São Paulo.

Na visão do diplomata, as cidades não só são 
gravemente afetadas por alterações no clima como 
também geram muitas emissões de carbono. “Qualquer 
um que queira desenvolver cidades habitáveis e 
economicamente bem-sucedidas precisa se guiar por 
uma bússola de política climática”, sublinha.

Schmitt ainda ressalta que esse debate gera 
oportunidades econômicas para os dois países. “Áreas 
inteiras da indústria podem crescer graças a novas 
tecnologias, como hidrogênio verde ou energia eólica. 
Inúmeros novos empregos serão criados, desde o setor 
de serviços até o setor industrial.”

Pandemia não paralisou a cooperação internacional

Para Carlos Américo Pacheco, diretor-presidente 
da Fapesp, a Alemanha é um dos mais sólidos parceiros 
do Estado de São Paulo nas áreas de ciência, tecnologia 
e inovação. “Há uma forte tradição do desenvolvimento 
de pesquisas com participação de pesquisadores dos 
dois lados do Atlântico”, pincela.

O representante da Fapesp ressalta que nem a 
covid-19 barrou a cooperação científica Brasil-Alemanha, 
que passou a ser digital. No entanto, de acordo com ele, 
a partir dessa experiência, as pesquisas entre os dois 
países passaram a ter algumas características diversas 
da época anterior à pandemia. “Provavelmente, haverá 
menos deslocamento de pessoas, de estudantes e 
de pesquisadores, mas uma das boas heranças desse 
período é que as atividades digitais evoluíram muito e 
rapidamente”, constata Pacheco.

Apesar de destacar que “a colaboração virtual em 
pesquisa decolou durante a pandemia”, o diretor do 
DWIH São Paulo salienta a importância de um modelo 
híbrido de pesquisa no pós-pandemia que contemple 
as formas digital e presencial. “Vale a pena destacar que, 
na pesquisa, o contato pessoal entre parceiros também 

é importante. Além do mais, projetos experimentais, 
muitas vezes, não podem ser realizados à distância, 
de modo que o trabalho de pesquisa após a crise 
epidemiológica envolverá novamente, em parte, a 
mobilidade dos cientistas.” 

9º DIÁLOGO BRASIL-ALEMANHA 
EM NÚMEROS

O 9º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa 
e Inovação, “Cities and Climate – The Multi-level 
Governance Challenge” é fruto de um intenso trabalho 
coordenado pelo DWIH São Paulo e pela Fapesp ao longo 
de um ano e meio. A agenda de atividades e conteúdo 
programático foi desenvolvido pelo comitê científico do 
evento formado por Sabine Schlacke, professora de Direito 
Público e direito ambiental na Universidade de Münster 
(WWU); Nico Caltabiano, gerente do projeto Klimapolis 
Laboratory no Instituto Max Planck de Meteorologia 
(MPI-M); Marcos Buckeridge, diretor do Instituto de 
Biociências da Universidade de São Paulo (USP) e 
coordenador do programa USP Cidades Globais no IEA e 
Leila da Costa Ferreira,  professora titular de sociologia no 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas na Universidade 
Estadual de Campinas (Unicamp).

Mais de 400 participantes interagiram nos quatro 
dias do evento on-line. Muitos, inclusive, participaram 
das sessões de networking com os palestrantes e 
moderadores ao final de cada dia do Diálogo – uma 
alternativa encontrada pelo comitê organizador para 
manter o debate entre cientistas e pesquisadores dos 
dois países, muito comum no evento presencial.

O Diálogo Brasil-Alemanha contou com a parceria 
do Serviço de Intercâmbio Acadêmico (DAAD) e do 
Ministério das Relações Externas da Alemanha. O 
evento foi ainda apoiado pela Câmara de Comércio 
e Indústria Brasil-Alemanha de São Paulo (AHK São 
Paulo), pelo Centro de Estudos Europeus e Alemães 
(CDEA), pela Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit (GIZ),  pelo Goethe-Institut São Paulo, 
pelo Klimapolis Laboratory, pela Fundação Konrad 
Adenauer (KAS), pelo Centro Mecila (Maria Sibylla 
Merian Centre Conviviality-Inequality in Latin America), 
pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 
(SBPC) pela Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha 
(VDI Brasil) e pela fundação Heinrich Böll. 
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The German Centre for Research and Innovation 
(DWIH) São Paulo and the São Paulo Research 
Foundation (Fapesp) mutually contribute to the 
communication between researchers and scientists 
from Brazil and Germany in the most diverse areas 
with the German-Brazilian Dialogue on Science, 
Research and Innovation. The ninth edition of this 
event took place from May 17th to 20th and was held 
online for the first time due to the pandemic.  The 
event’s theme, “Cities and Climate – The Multi-level 
Governance Challenge, “ focused on humanity’s -not 
distant- future.

Several nations see the global challenge of 
managing cities adapted to the reality of climate 
urgency as a priority, as evidenced by the most recent 
Climate Summit promoted by the US government. 
However, as you can read throughout this publication, 
the debate on developing and implementing public 
policies that mitigate climate adversities still needs 
to be further intensified.

Local, federal and supranational authorities need 

to find a common denominator so that cities, both the 
cause and the victim of climate change, can create 
a sustainable agenda. This knowledge maturation 
process necessarily involves science and international 
cooperation. This correlation was obvious, recently, in 
the race for immunisation against covid-19, in which 
researchers from different countries united around a 
common enemy: the disease.

By bringing together researchers from Brazil and 
Germany to debate the themes of cities and climate, 
DWIH São Paulo and FAPESP hope to strengthen 
German-Brazilian international cooperation in the 
search for solutions for more sustainable cities. As 
highlighted by Jochen Hellmann, director of DWIH 
São Paulo and the DAAD Regional Office in Rio de 
Janeiro, the two countries learn a lot from each other.

“Germany is a densely populated country, where 
there is a strong awareness of the need to combine 
humane urban planning with the use of sustainable 
energy. While on the other hand, Brazil is a huge 
country with countless renewable energy resources 
and, at the same time, a considerable number of 
metropolises, where improving the quality of life is 
one of the most important priorities”, says Hellmann.

This exchange of knowledge can be seen, for 
example, in the Klimapolis project, led by the Max 
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With more than half a century of 
scientific collaboration between Brazil 
and Germany, the urgency of the climate 
agenda increases the importance of 
bilateral cooperation between
the two countries.

RESPONDING 
TO THE CLIMATE 
CHALLENGE 
REQUIRES STRONG 
PARTNERSHIPS

BRAZIL-GERMANY COOPERATION 
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Planck Institute of Meteorology, together with the 
University of São Paulo (USP), with funding from the 
German Federal Ministry of Education and Research 
(BMBF). This network of German and Brazilian 
institutions studies the impacts of climate change 
and air pollution in metropolitan areas in Brazil.

It is worth highlighting that the theme cities and 
climate is also relevant in the strategic partnership 
between the University of Münster (WWU) and the 
USP, promoted by the DAAD.

“We can only respond to urgent international 
issues together with strong partners – this applies 
to digitization, health protection and sustainable 
economic growth. However, it stands out particularly 
true for climate protection”, says Thomas Schmitt, 
general consul of Germany in São Paulo.

In the diplomat’s view, cities are severely affected 
by climate change and generate many carbon 
emissions. “Anyone who wants to develop habitable 
and economically successful cities needs to be guided 
by a climate policy compass,” he stresses.

Schmitt also emphasizes that this debate 
creates economic opportunities for both countries. 
“Whole areas of the industry can grow thanks to new 
technologies such as green hydrogen or wind energy. 
As a result, countless new jobs will be created, from 
the service sector to the industrial sector.”

Pandemic has not paralysed international cooperation

According to Carlos Américo Pacheco, CEO of 
FAPESP, Germany is one of the most solid partners 
of the State of São Paulo in science, technology and 
innovation. “There is a strong tradition of research 
development with the participation of researchers 
from both sides of the Atlantic”, he says.

The FAPESP representative emphasises that even 
covid-19 could not stop the German-Brazilian scientific 
cooperation, which continued digitally. However, he 
continues, during the digitalisation, research between 
the two countries started to have some characteristics 
that were different from the time before the pandemic. 
“There will probably be less movement of people, 
students and researchers, but one of the good legacies 
of this period is that digital activities have evolved a 
lot and quickly”, says Pacheco.

Despite highlighting that “virtual collaboration in 
research took off during the pandemic”, the director 
of DWIH São Paulo emphasises the importance of a 
hybrid model of research in the post-pandemic that 
includes digital and in-person forms. “It is worth 
noting that, in the survey, personal contact between 
partners is also important. Furthermore, experimental 

projects often cannot be carried out at a distance, 
so research work after the epidemiological crisis will 
again involve, in part, the mobility of scientists.” 

9TH GERMAN-BRAZILIAN DIALOGUE 
IN NUMBERS

The 9th German-Brazilian Dialogue on Science, 
Research and Innovation, “Cities and Climate – 
The Multi-level Governance Challenge”, results 
from intense work coordinated by DWIH São  
Paulo and FAPESP over a year and a half. The agenda 
of activities and the program content was developed 
by the event’s scientific committee formed by Sabine 
Schlacke, professor of Public Law and Environmental 
Law at the University of Münster (WWU); Nico  
Caltabiano, project manager of the Klimapolis 
Laboratory at the Max Planck Institute of Meteorology 
(MPI-M); Marcos Buckeridge, director of the USP 
Biosciences Institute and coordinator of the USP Global 
Cities program, and Leila da Costa Ferreira, titled 
Professor of Sociology at the Institute of Philosophy 
and Human Sciences at Unicamp.

More than four hundred participants interacted 
during the four days of the online event. In addition, 
at the end of each day of the Dialogue, many partici- 
pants participated in the networking sessions with 
speakers and moderators - an alternative found by the 
organizing committee to maintain the debate between 
scientists and researchers from both countries, very 
common in the live event.

The German-Brazilian Dialogue had a partnership 
with the German Academic Exchange Service (DAAD) 
and the German Federal Foreign Office. The event was 
also supported by the German-Brazilian Chamber of 
Commerce and Industry of São Paulo (AHK São Paulo), 
by the Center of German and European studies (CDEA), 
by the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusam-
menarbeit (GIZ), by the Goethe-Institut São Paulo, 
by the Klimapolis Laboratory, the Konrad Adenauer 
Foundation (KAS), the Mecila Center (Maria Sibylla 
Merian Center Conviviality-Inequality in Latin Ameri-
ca), the Brazilian Society for the Advancement of Sci-
ence (SBPC) and the Association of Brazilian - German  
Engineers (VDI) Brazil) and Heinrich Böll Foundation.
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Cidades símbolos de economias mundiais 
podem desaparecer se não houver 
um diálogo entre a política, a ciência 
e as autoridades locais no combate às 
alterações de clima.

OS RISCOS DAS 
MUDANÇAS 
CLIMÁTICAS NOS 
OCEANOS

KEYNOTE SPEAKER  ALEMANHA

Uma das consequências mais discutidas do 
aquecimento global é o aumento do nível do mar. Ao 
longo dos últimos anos, diversos estudos têm mostrado 
a vulnerabilidade de zonas costeiras, que abrigam boa 
parte da população mundial, diante das mudanças 
climáticas. Em 2017, um levantamento de cientistas 
da agência espacial norte-americana (NASA) foi ainda 
mais drástico ao mencionar que cerca de 300 cidades 
deixarão de existir até 2100, entre elas Veneza, Tóquio 
e Rio de Janeiro.

Essas cidades correm o risco de desaparecer devido 
ao aumento do nível médio do mar, da erosão costeira 
e de eventos extremos, como furacões, enchentes e 
tempestades. Keynote speaker alemão do 9° Diálogo 
Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação, 
Stefan Rahmstorf, professor de física dos oceanos na 
Universidade de Potsdam, destaca a importância de um 
diálogo entre a ciência e os gestores de políticas públicas 
para mitigar a ação do homem na natureza.

“Os planejadores urbanos precisam levar em conta 
as mudanças climáticas, e a ciência pode dar orientar 
[sobre o tema]”, enfatiza. O climatologista salienta que 

Efeitos do aquecimento global: 
cidades litorâneas, como o Rio de 
Janeiro, podem deixar de existir

a ciência traz bons inputs para a criação de políticas 
públicas em temas como ondas de calor, enchentes 
repentinas e tempestades em cidades costeiras.

“Para determinar a vulnerabilidade dos municípios 
em relação a esses efeitos, é necessário unir o 
conhecimento local — daqueles que ajudam a elaborar 
as políticas urbanas —, ao dos cientistas, como acontece 
na Alemanha”, lembra.

Em um de seus estudos, Rahmstorf salienta que 
cerca de 10% da população mundial, ou 770 milhões de 
pessoas, vive hoje em terras a menos de cinco metros 
acima da linha da maré alta. Mesmo que a meta do 
tratado climático de Paris seja cumprida e o aquecimento 
global fique abaixo de 2ºC - “um grande se” segundo o 
alemão –, o nível dos oceanos poderia ainda assim subir 
dois metros até 2300.

Na visão do também oceanógrafo, retratado como 
um dos dez maiores cientistas do clima do mundo 
pelo jornal Financial Times, esse debate resvala ainda 
na adoção de políticas públicas urbanas para o uso de 
energias limpas. “O Acordo de Paris implica que todos 
nós temos de reduzir as emissões de CO2 a zero até 
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meados deste século, o que tem de levar as autoridades 
locais a pensar em questões como sistemas de transporte 
totalmente eletrificados”, explica.

Resgate da Amazônia: um trabalho teuto-brasileiro
 
Também pesquisador no renomado Potsdam 

Institute for Climate Impact Research (PIK), um instituto 
da Associação Leibniz, Rahmstorf lembra que a Alemanha 
coopera com o Brasil para lidar com as consequências 
das mudanças climáticas no país. “O PIK colabora com 
parceiros brasileiros na Floresta Amazônica, que está 
altamente ameaçada tanto pelo desmatamento quanto 
pelas mudanças climáticas, que aumentam o risco de 
secas e incêndios”, afirma.

O ritmo de desmatamento na Amazônia aumentou 
em 2020 e é três vezes superior à taxa registrada 
anteriormente, segundo levantamento do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). No período entre 
agosto de 2019 e julho de 2020, foram 11.088 km2 de área 
perdida no bioma, acima do objetivo de cerca de 3 mil km2.

A resiliência do bioma amazônico está sendo 
observada por pesquisadores do Potsdam Institute for 
Climate Impact Research analisando duas questões 
principais: se toda a floresta desaparecesse, onde voltaria 
a crescer? E o inverso: o que aconteceria se a floresta 
cobrisse toda a região tropical da Terra?

Esses cenários extremos auxiliam cientistas a reunir 
dados sobre a resiliência e estabilidade da floresta. 
Eles podem também ajudar a entender como o bioma 
responderá frente às mudanças pluviométricas à medida 
que os gases de efeito estufa sobem na atmosfera.

Debate antigo, mas sem muitos avanços

O aquecimento global e as mudanças climáticas 
são temas que vêm sendo estudados por especialistas 
do mundo todo, pelo menos, desde os anos 1970, 
quando satélites começaram a monitorar o aumento 
das temperaturas globais. De lá para cá, não houve 
avanços em políticas de redução desses problemas; ao 
contrário, observamos uma piora do cenário: o planeta 
vem esquentando, o nível do mar subindo e situações 
climáticas extremas se tornam mais intensas e comuns.

Só para se ter uma ideia, o Painel Intergovernamental 
sobre Mudanças Climáticas (IPCC), órgão internacional que 
produz o mais extenso relatório sobre mudanças climáticas 
globais no mundo, prevê, de forma conservadora, que o 
nível do mar irá aumentar entre 29 centímetros e 1,1 metro 
até o fim deste século, valores que podem variar de acordo 
com cada região, causando modificações significativas ou 
eventos extremos nas cidades. 

Rahmstorf, da Universidade de 
Potsdam: redução das emissões de gás 
carbônico a zero até 2050
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Cities that symbolise world
economies could disappear if there is 
no dialogue between politics, science, 
and local authorities to 
combat climate change.

THE RISKS
OF CLIMATE 
CHANGE FOR
THE OCEANS 

KEYNOTE  SPEAKER  GERMANY

One of the most discussed consequences of 
global warming is rising sea levels. Over the past few 
years several studies have shown the vulnerability of 
coastal areas, which are home to much of the world's 
population, in the face of climate change. 

In 2017, a survey by scientists from the US Space 
Agency (NASA) was even more drastic when it 
mentioned that about 300 cities would cease to exist 
by 2100, including Venice, Tokyo, and Rio de Janeiro.

These cities are at risk of disappearing due to 
rising sea levels, coastal erosion and extreme events 
such as hurricanes, floods and storms. German 
keynote speaker at the 9th German-Brazilian 
Dialogue on Science, Research and Innovation, 
Stefan Rahmstorf, professor of ocean physics at the 
University of Potsdam, highlights the importance of 
a dialogue between science and public policy makers 
to mitigate human action on nature.

"Urban planners need to take climate change 
into account, and science can provide guidance [on 
the topic]," emphasises. The climatologist points out 
that science brings good inputs for creating of public 

Effects of global warming: coastal 
cities such as Rio de Janeiro,
may do not exist

policies on issues such as heat waves, flash floods, 
and storm surges in coastal cities. "To determine the 
vulnerability of municipalities in relation to these 
effects, it is necessary to unite local knowledge - of 
those who help make urban policies - with that of 
scientists, as happens in Germany," recalls the scientist.

In one of his studies Rahmstorf observes that 
about 10 percent of the world's population, or 770 
million people, now live on land less than five meters 
above the high tide line. Even if the Paris Agreement 
target is met and global warming stays below 2°C - a 
big “if” according to the German - ocean levels could 
still rise by two meters by 2300.

For the oceanographer, also portrayed as one 
of the ten greatest climate scientists in the world by 
the Financial Times, this debate also resides in the 
adoption of urban public policies for the use of clean 
energy. “The Paris Agreement implies that we all have 
to reduce CO 2 emissions to zero by the middle of this 
century, which has to lead local authorities to think 
about issues such as fully electrified transportation 
systems,” he explains.
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The  rescue of the Amazon - a German-Brazilian work

Rahmstorf, who is also a researcher at the 
renowned Potsdam Institute for Climate Impact 
Research (PIK), an institute of the Leibniz Association, 
notes that Germany cooperates with Brazil to deal 
with the consequences of climate change in the 
country. “PIK collaborates with Brazilian partners 
in the Amazon rainforest, highly threatened by both 
deforestation and climate change, which increases 
the risk of droughts and fires,” he says.

The rate of deforestation in the Amazon increased 
in 2020 and is three times the rate previously recorded, 
according to a survey by the Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe). Between August 2019 and 
July 2020 there were 11,088 km² of area lost in the 
biome, against the target of about 3 thousand km2.

The resilience of the Amazon biome is being 
observed by researchers at the Potsdam Institute 
for Climate Impact Research by looking at two main 
questions: If the entire forest disappeared, where 
would it grow back? And the other way around: what 
would happen if the forest covered the entire tropical 
region of the Earth?

These extreme scenarios help scientists gather 
data on forest resilience and stability. They can also 
help understand how the biome will respond to 
changes in rainfall as greenhouse gases rise in the 
atmosphere.

Age-old debate, but without much progress

Global warming and climate change have been 
studied by experts worldwide at least since the 
1970s, when satellites began to monitor the increase 
in global temperatures. Since then, there have been 
no advances in policies to reduce these problems, on 
the contrary, we have observed a worsening scenario: 
the planet is getting warmer, sea levels are rising, 
and extreme weather situations are becoming more 
intense and common.

Just to give an idea the Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC), the international body 
that produces the most extensive report on global 
climate change in the world predicts, conservatively, 
that the sea level will rise between 29 centimetres and 
1.1 meters by the end of this century, values that may 
vary according to each region, causing significant 
changes or extreme events in cities. 

Rahmstorf, from the University of 
Potsdam: reduce the gas emissions 
carbon to zero by 2050
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Traduzir os anseios locais, regionais, 
federais e supranacionais em um diálogo 
único e rastreável é o desafio central na 
proteção climática das cidades.

DA GOVERNANÇA 
ABRANGENTE ÀS 
AÇÕES MENSURÁVEIS

DESAFIOS  LOCAIS ,  REGIONAIS  E  GLOBAIS 

Como criar uma política de combate às mudanças 
climáticas que funcione nas diferentes esferas de poder? 
Cientistas do Brasil e da Alemanha, que participam no 
painel “Policy Framework: Challenges on National, 
Regional, Local Scale”, do 9º Diálogo Brasil-Alemanha de 
Ciência, Pesquisa e Inovação, afirmam que o segredo para 
um trabalho bem-sucedido na área está na articulação 
política entre os poderes. No entanto, segundo eles, 
conduzir demandas de proteção climática de uma cidade 
para o âmbito federal ou para um bloco de nações não é 
tarefa fácil; tanto o Brasil como a Alemanha ainda patinam 
na atuação efetiva desse diálogo mais amplo.

“Os planos de ação climática da União Europeia 
não são, em geral, juridicamente vinculativos e, 
portanto, são instrumentos de direcionamento um tanto 
fracos e difíceis de implementar quando há interesses 
conflitantes”, expõe a jurista alemã Cathrin Zengerling. 
A atual presidente da Comissão Europeia, Ursula von der 

Leyen, assim que assumiu o cargo, em 2019, propôs uma 
legislação que comprometia a União Europeia (UE) a se 
tornar neutra em carbono até 2050. A sugestão não foi muito 
bem aceita por todos os membros da UE. Após debates e 
diálogos, recentemente, o Conselho e o Parlamento Europeu 
alcançaram um acordo provisório para atingirem o objetivo 
da neutralidade climática daqui a 30 anos. 

Como titular da cadeira de Transformação de 
Sistemas Sustentáveis de Energia da Albert-Ludwigs-
Universität Freiburg, Zengerling acredita que um 
“planejamento robusto de ação climática precisa ter um 
inventário completo de emissão de gases do efeito estufa, 
metas de redução dessas emissões, orçamento público 
adequado e a participação da sociedade civil e das 
empresas na elaboração e no cumprimento de medidas 
de proteção climática”. A jurista trabalha atualmente no 
projeto de pesquisa “Pegadas Urbanas - Rumo a uma 
maior responsabilidade na governança do carbono e dos 
fluxos de materiais nas cidades”, que aborda o papel das 
cidades no combate às mudanças climáticas.

Para Arlindo Philippi Júnior, professor da Faculdade 
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de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), 
a principal barreira ao avanço das agendas climáticas 
no Brasil está na descontinuidade de políticas públicas 
e na falta de articulação dos poderes locais, regionais e 
federais. “Para que a questão climática seja trabalhada 
no âmbito dos municípios, precisamos de uma ação ar-
ticulada, com o apoio regional e coordenação da União, 
uma vez que a canalização dos recursos nessas instân-
cias possibilita a governança necessária e a obtenção 
de resultados significativos”, explica.

Engenheiro de formação, o docente da USP acredita 
que é possível criar uma política pública de sucesso para 
minimizar problemas sociais das cidades brasileiras. 
“Lidar com o clima implica a melhora do saneamento, 
da saúde e da desigualdade social”, salienta.

Mensurar para evitar gastos públicos desnecessários 

O professor aponta ainda a necessidade da criação 
de mecanismos de mensuração de esforços, que devem 
ser compartilhados publicamente. “Metas adequadas, 
com indicadores de onde se está e aonde se quer che-
gar, precisam ser estabelecidas nos municípios. Com 
isso, há como saber o quanto se avançou na questão”, 
enfatiza. Para ele, a precisão desses dados evita a toma-
da de decisão sem um diagnóstico claro, o que, muitas 
vezes, implica novos gastos no orçamento público.

Em Hamburgo, o brasileiro Nico Caltabiano, gerente 
do projeto Klimapolis Laboratory no Instituto Max Planck 
de Meteorologia (MPI-M) até maio de 2021, defende o 
envolvimento da comunidade local na construção de 
políticas climáticas. O Klimapolis, que realiza pesquisa 
transdisciplinar Brasil-Alemanha na resolução dos 
problemas climáticos e sociais, unindo sociedade civil, 
entidades públicas e privadas, é um exemplo disso.

“Nem as instituições públicas nem as privadas vão 
conseguir sozinhas desenvolver soluções para o cresci-
mento sustentável das cidades. O conhecimento local 
da população tem papel chave para soluções que irão 
combater os efeitos climáticos. As instituições públicas 
possuem a obrigação de dar voz e vez para a população 
local”, afirma o cientista, membro do comitê científico 
do evento do DWIH São Paulo e da Fapesp.

Mesmo com a elaboração de uma política gover-
namental ampla, bem fiscalizada e mensurada, fica a 
pergunta: é possível equilibrar o crescimento econômico 
e a proteção climática? Para Caltabiano, “essa é a per-
gunta de um milhão de dólares”. Na visão do cientista, as 
cidades precisam adotar aspectos da economia circular 
com o reaproveitamento de recursos, de modo a evitar 
o desperdício. No entanto, o especialista alerta: “Esta-
mos em uma emergência climática e temos de reduzir 
drasticamente as emissões de gases de efeito estufa se 

quisermos evitar uma catástrofe, mas o atual modelo 
econômico vai contra a redução dessas emissões. 

Caltabiano, do MPI-M: população local 
deve ser ouvida para alinhar soluçõesM
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How to create a climate change policy that 
works across different spheres of power? Scientists 
from Brazil and Germany, who are participating in the 
panel “Policy Framework: Challenges on National, 
Regional, Local Scale” of the 9th German-Brazilian 
Dialogue on Science, Research and Innovation, 
state that the secret of a successful work in the 
area is in the political articulation between the 
powers. However, according to them, taking climate 
protection demands from a city to the federal level or 
to a bloc of nations is not an easy task; both Brazil 
and Germany still lag in the effective performance of 
this broader dialogue.

“The European Union’s climate action plans are 
generally not legally binding and are therefore rath-
er weak steering instruments that are difficult to im-
plement when there are conflicting interests,” says 
German legal expert Cathrin Zengerling. The current 

president of the European Commission, Ursula von 
der Leyen, as soon as she took office in 2019, pro-
posed legislation committing the European Union 
(EU) to becoming carbon neutral by 2050. Not all EU 
members did receive the suggestion very well. After 
debates and dialogues, the Council and the European 
Parliament recently reached a provisional agreement 
to achieve the climate neutrality in 30 years. 

As chair of Sustainable Energy Systems 
Transformation at the Albert-Ludwigs-Universität 
Freiburg, Zengerling believes that “robust climate 
action planning needs to have a complete inventory 
of greenhouse gas emissions, targets for reducing 
these emissions, an adequate public budget and 
the participation of civil society and business in the 
development and enforcement of climate protection 
measures.” The lawyer is currently working on the 
research project “Urban Footprints - Towards greater 
responsibility in the governance of carbon and 
material flows in cities”, which addresses the role of 
cities in combating climate change.

Translating local, regional, federal 
and supra-national demands into a 
single, trackable dialogue is the central 
challenge in protecting cities’ climate.

FROM OVERARCHING 
GOVERNANCE TO 
MEASURABLE ACTIONS 

LOCAL ,  REGIONAL  AND GLOBAL  CHALLENGES
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For Arlindo Philippi Júnior, professor at the 
Faculty of Public Health at the University of São 
Paulo (USP), the main barrier to the advancement of 
climate agendas in Brazil lies in the discontinuity of 
public policies and the lack of articulation of local, 
regional and federal powers. “For the climate issue 
to be worked on at the municipal level, we need an 
articulated action, with the regional support and 
coordination of the Union, since the channelling of 
resources in these instances enables the necessary 
governance and the achievement of significant 
results”, he explains.

Engineer by training, the USP professor believes 
that it is possible to create a successful public policy 
to minimise social problems in Brazilian cities. 
“Dealing with climate implies improving sanitation, 
health and social inequality,” he stresses.

Measuring to avoid unnecessary public spending 

The professor also points out the need to create 
mechanisms to measure efforts, which should be 
shared publicly. “Appropriate goals, with indicators 
of where we are and where we want to go, need to 
be established in the municipalities. With this, there 
is a way to know how much progress has been made 
on the issue”, he emphasises. For him, the accuracy 
of this data avoids making decisions without a clear 
diagnosis, which often implies new expenses in the 
public budget.

In Hamburg, the Brazilian Nico Caltabiano, 
manager of the Klimapolis Laboratory project at 
the Max Planck Institute for Meteorology (MPI-M) 
until May 2021, defends the involvement of the local 
community in the construction of climate policies. 
The Klimapolis, which carries out transdisciplinary 
Brazil-Germany research in solving climate and social 
problems, uniting civil society, public and private 
entities, is an example of this.

“Neither public nor private institutions will be 
able to develop solutions for the sustainable growth 
of cities on their own. The local knowledge of the 
population plays a key role for solutions that will 
combat climate effects. Public institutions must give 
a voice to the local population,” says the scientist, a 
member of the scientific committee of the DWIH São 
Paulo and Fapesp.

Even with the development of a broad gov-
ernment policy, well monitored and measured, the 
question remains: is it possible to balance economic 
growth with climate protection? For Caltabiano, “this 
is the million-dollar question”. In the scientist’s view, 
cities need to adopt aspects of the circular economy 

with the reuse of resources in order to avoid waste. 
However, the specialist warns: “We are in a climate 
emergency and we have to drastically reduce green-
house gas emissions if we want to avoid a catastro-
phe. But the current economic model goes against 
reducing these emissions”. 

Caltabiano from MPI-M: the local 
population must be heard to align solutionsM
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Para cientistas, a competição por 
recursos durante a pandemia reduziu
as ações para atenuar as alterações 
climáticas nas cidades.

O EFEITO DA 
PANDEMIA NA 
AGENDA CLIMÁTICA

CRISE SANITÀRIA  E  CLIMA

A proteção climática é um tema urgente para 
a defesa da vida, sustentam especialistas no tema. 
No entanto, apesar da urgência na temática, ela 
ainda não aparece como prioridade na agenda dos  
gestores públicos de muitas cidades. Para os cientistas  
participantes do painel “Understanding the Impacts 
and Driving Forces between Cities and Climate”, no 
9º Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e  
Inovação, a pandemia de covid-19 reduziu investimentos 
na agenda climática das cidades.

Na visão de Marc Wolfram, diretor do Leibniz 
Institute of Ecological Urban and Regional Development, 
os municípios têm um desafio duplo durante a 
crise do coronavírus: lidar com a pandemia e com a 
proteção climática. “Nos últimos cinco anos, houve um 
modesto aumento no reconhecimento da importância 
das mudanças climáticas pela sociedade com a  
publicidade de movimentos como o Fridays for Future, 

que ressaltam a urgência do tema. Porém, o assunto 
ficou de lado, desde 2020, com a pandemia”, salienta  
Wolfram, professor na Dresden University of Technology.

O cientista explica que especialmente os municípios 
menores, com um orçamento enxuto, têm dificuldade de 
lidar com a crise sanitária e climática, “mas a proteção 
contra os efeitos do clima não permite atrasos”. 

Para o professor, a saúde global depende também 
da redução de emissão de diversos gases poluentes na 
atmosfera, seja na geração e uso de energia, produção 
de alimentos, nos transportes e no ciclo de produção 
e consumo. “Esses pontos são importantes para a 
mitigação das mudanças climáticas e, por isso, devem 
estar nos planos das cidades”, destaca. 

Com a adoção de medidas de isolamento social, 
houve até uma leve redução da emissão de gases 
poluentes no planeta. Segundo relatório das Organizações 
das Nações Unidas (ONU), no período mais intenso de 
confinamento, as emissões globais caíram 17%.

“A pandemia de covid-19 causou uma pausa 
temporária nas emissões de poluentes, mas precisamos 
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de uma transformação energética sistemática para levar as 
emissões a zero de forma rápida e sem a necessidade de 
qualquer tipo de lockdown”, frisa o professor de física dos 
oceanos na Universidade de Potsdam, Stefan Rahmstorf.

Desinteresse pela causa

Para Rahmstorf, keynote speaker do 9º Diálogo 
Brasil-Alemanha, mesmo anos depois do Acordo de 
Paris, o tema das mudanças climáticas ainda não é visto 
com a devida urgência por muitos países. Na visão do 
climatologista alemão, existe uma resistência no âmbito 
político dessas nações aos apelos de pesquisadores, 
mesmo com evidências científicas em mãos.

“No Brasil, ainda é desafiador para cientistas 
convencerem o governo sobre a importância de lidar com 
os efeitos negativos associados às mudanças climáticas. A 
maioria dos governos hoje defende a proteção climática, 
mas poucos, se é que algum, entende a urgência do 
tema e o que está em jogo: a sobrevivência da civilização 
humana como a conhecemos”, enfatiza Rahmstorf.

Não só a pandemia, mas também a urgência 
do crescimento econômico pode ser uma barreira 
para o avanço de políticas climáticas em países em 
desenvolvimento, como o Brasil, alerta José Marengo, 
pesquisador do Centro Nacional de Monitoramento e 
Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

“É possível que as cidades conciliem o interesse 
de crescimento econômico com a agenda de proteção 
climática, desde que haja planejamento e reestruturação 
da matriz energética e do sistema de transporte público”, 
aponta Marengo. 

Para o pesquisador, o crescimento econômico 
das cidades deve se basear em energias limpas, 
planejamento urbano com mais área verdes e transporte 
em massa de qualidade. “Fundamentalmente, o atual 
sistema de transporte público em muitas cidades 

Wolfram, do Leibniz Institute of Ecological 
Urban and Regional Development: atrasos 
na proteção contra os efeitos do clima

Marengo, do Cemaden: conciliar a agenda 
econômica com a climática
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brasileiras é ruim, consome muita energia e representa 
uma ‘tortura’ para a população que depende dele”, diz. 

Só na cidade de São Paulo, a frota de ônibus em 
circulação, nos dias úteis pré-pandemia, chegou a ser de 
13,8 mil, em média. Com as medidas de distanciamento 
social, essa média caiu para 6,8 mil, reduzindo pela 
metade a emissão de gases poluentes. 
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Competition for resources between 
scientists has reduced actions to 
mitigate climate change in cities 
during the pandemic. 

THE EFFECT OF THE 
PANDEMIC ON THE 
CLIMATE AGENDA

SANITARY CRISIS  AND CLIMATE

Specialists on the subject state that climate 
protection is an urgent issue for the protection of 
life. Despite the urgency of the matter, it is still not a 
priority on the agenda of public managers in many 
cities. According to the scientists who participate in 
the panel “Understanding the Impacts and Driving 
Forces between Cities and Climate”, at the 9th 
German-Brazilian Dialogue on Science, Research 
and Innovation, the covid-19 pandemic reduced 
investments in the climate agenda of cities.

Marc Wolfram, director of the Leibniz Institute 
of Ecological Urban and Regional Development, 
explains that municipalities face a dual challenge 
during the coronavirus crisis as they have to deal 
with the pandemic and climate protection. “Over 
the past five years, society has slowly become more 
aware of the importance of climate change through 
movements such as Fridays for Future, which 

emphasise the urgency of the matter. However, 
the issue has been left aside since 2020 with the 
pandemic “, stresses Wolfram, professor at Dresden 
University of Technology.

The scientist explains that notably smaller 
municipalities, with a lean budget, find it challenging 
to deal with the health and climate crisis, “but 
protection against the effects of climate change does 
not allow for delays”. 

The professor explains that global health also 
depends on reducing the emission of various polluting 
gases into the atmosphere, whether in the generation 
and use of energy, food production, transport, and 
the production and consumption cycle. “These points 
are important for the mitigation of climate change 
and, therefore, they must be in the cities’ plans”, he 
points out.

With the adoption of social isolation measures, 
there was even a slight reduction in polluting gases 
on the planet. According to a report by the United 
Nations, in the most intense period of confinement, 
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global emissions fell by 17%.
“The covid-19 pandemic caused a temporary 

pause in pollutant emissions, but we need a 
systematic energy transformation to bring quickly 
emissions to zero and without the need for any 
lockdown”, stresses Stefan Rahmstorf, the professor 
of Physics of the Oceans at the University of Potsdam.

Disinterest in the cause

According to Rahmstorf, keynote speaker at the 
9th German-Brazilian Dialogue, climate change is still 
not seen with due urgency by many countries even 
years after the Paris Agreement. Moreover, the German 
climatologist says there is resistance in the political 
sphere of these nations to the appeals of researchers, 
despite scientific evidence.

“In Brazil, it is still challenging for scientists to 
convince the government of the importance of dealing 
with the adverse effects associated with climate 
change. Most governments today advocate climate 
protection, but few, if any, understand the urgency of 
the issue and what is at stake: the survival of human 
civilisation as we know it “, emphasises Rahmstorf.

The pandemic and the urgency of economic growth 
could be a barrier to advancing climate policies in de-
veloping countries such as Brazil, warns José Marengo, 
a researcher at the National Center for Monitoring and 
Early Warning on Natural Disasters (Cemaden).

“Cities can reconcile the interest of economic 
growth with the climate protection agenda, as long as 
there is planning and restructuring of the energy matrix 
and the public transport system”, points out Marengo.

The researcher says the economic growth of 
cities must be based on clean energy, urban planning 
with more green areas and quality mass transport. 
“Fundamentally, the current public transport system 

Wolfram, from the Leibniz Institute of 
Ecological Urban and Regional Development: 
delays in protecting against the
weather effects

Marengo, from Cemaden: reconciling the 
economic and climate agenda

in many Brazilian cities is bad, consumes much energy 
and represents ‘torture’ for the population that depends 
on it”, he says.

In the city of São Paulo alone, the fleet of buses in 
circulation, on pre-pandemic business days, reached 
13.8 thousand, on average. However, with social dis-
tancing measures, this average dropped to 6.8 thou-
sand, reducing by half the emission of polluting gases.
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Responsáveis por boa parte das mudanças 
climáticas, os grandes centros urbanos 
precisam criar políticas mais combativas.

POR AGENDAS 
CLIMÁTICAS
MAIS OUSADAS

URBANIZAÇÃO E  A  PROTEÇÃO DO CLIMA

A Organização das Nações Unidas (ONU) divulgou, 
em 2019, um plano de ação climático ambicioso. No 
documento, prevê-se a redução de 45% nas emissões 
de gases de efeito estufa e a geração de 80% da 
eletricidade a partir de energias renováveis até 2030. 
Para que o projeto se torne realidade, faz-se necessário 
envolver as nações em busca de uma agenda climática 
comum, mas essa estratégia esbarra, primeiramente, na 
percepção de risco das ações do clima em cada cidade.

“A compreensão das intervenções municipais, 
barreiras e oportunidades para a adaptação urbana às 
mudanças climáticas ainda é objeto de estudo para 
governantes e acadêmicos do mundo todo”, salienta 
Gabriela Di Giulio, professora do Departamento de 
Saúde Ambiental, da Faculdade de Saúde Pública, da 
Universidade de São Paulo (USP), convidada a falar 
sobre o tema no painel “Governing Urbanization and 
Climate Protection”, do 9º Diálogo Brasil-Alemanha 
de Ciência, Pesquisa e Inovação.

Em São Paulo, destaca a cientista social, a 
implementação de políticas climáticas esbarra na 
vontade política, assim como nos recursos econômicos e 
tecnológicos. Na visão da docente, apesar das reiteradas 
chuvas de verão que alagam a cidade, atrapalham a 
economia local e desabrigam muitas pessoas, há ainda 
só uma pequena percepção do problema.

Di Giulio, da USP: baixa percepção 
dos problemas climáticos 

Schlacke, da WWU: crescimento 
populacional causará uma série de 
complicações às mudanças climáticas
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Di Giulio afirma que São Paulo até registrou 
avanços ao iniciar a implementação de uma agenda 
climática, mas tem perdido oportunidades de levá-
la ao centro da estratégia da administração pública. 
Para ela, as informações do compromisso não circulam 
entre os setores públicos e, apesar dos governantes 
estarem a par da literatura sobre as ações do clima, 
existe uma lacuna entre a teoria e a aplicação prática. 
“Sem apoio dos diferentes níveis de governo, do setor 
privado e da sociedade civil, fica difícil avançar na 
agenda climática”, afirma.

Segundo a professora Leila da Costa Ferreira, 
da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), e 
membro do comitê científico do evento, o Brasil tem 
encontrado dificuldade para manter atualmente uma 
agenda nacional para mudanças climáticas. “Precisamos 
saber o que queremos ser no futuro para crescer de 
forma consciente. O Brasil pode ser a China de 20 
anos atrás ou ser um líder de biodiversidade global”, 
enfatiza. A docente defende a conservação da Floresta 
Amazônica para impulsionar a bioeconomia local.

A cientista social indica que, mesmo a China, um dos 
países mais poluidores do mundo, tem tomado medidas 
para reduzir as emissões de poluentes na atmosfera e 
investido em energias renováveis. “A China segue como 
maior emissor de gases, mas tem trabalhado intensamente 
para melhorar a situação climática. Enquanto estamos 
desmatando, eles estão reflorestando. Enquanto 
desmontamos estruturas de mudanças climáticas, eles 
estão reforçando as deles”, ressalta.

A importância de reduzir as emissões em centros 
urbanos é especialmente maior no Brasil em relação 
à média global, afirma Ferreira. Isso se dá devido à 
densidade populacional em áreas urbanas no país. 
“Cerca de 60% da população mundial vive em centros 
urbanos. No Brasil, são 85%. As cidades são as grandes 
emissoras de gases que causam o efeito estufa. Com 
políticas bem desenhadas, o cenário melhora para o 
país como um todo”, assevera.

 A densidade urbana também está no foco do 
trabalho da professora de Direito Público e Direito 
Ambiental na Universidade de Münster (WWU), 
Sabine Schlacke. A cientista alemã, membro do comitê 
científico do 9º Diálogo Brasil-Alemanha, explica que há 
uma expectativa de que, até 2050, a população urbana 
atinja os 7 bilhões de pessoas, o que corresponderia 
a dois terços da população global daqui a 30 anos. 
“Esse crescimento populacional vai causar uma série 
de complicações às mudanças climáticas”, enfatiza.

De acordo com Schlacke, também vice-presidente 
do Conselho Científico do Governo Alemão para 
Mudanças Ambientais Globais (WBGU), as áreas 
urbanas já respondem atualmente por 70% do uso de 

energia e de emissões de gases poluentes. “Precisamos 
levar em conta que as cidades são, ao mesmo tempo, 
causadoras e vítimas das mudanças climáticas”, destaca. 
Neste sentido, a docente defende políticas mais duras e 
assertivas para mudar a agenda sustentável das cidades, 
tais como zerar as emissões diretas de CO2, projetar 
edifícios mais sustentáveis, criar uma mobilidade urbana 
com foco nas pessoas e não nos carros, entre outras.

Parte dessas medidas estão englobadas na Lei de 
Proteção Ambiental alemã, recentemente alterada após 
decisão jurídica. A legislação objetiva principalmente 
reduzir as emissões dos gases causadores do efeito 
estufa até 2030, que devem se manter em nível 
correspondente a 65% do registrado em 1990 e zerar 
as emissões até 2050. 

O desafio do crescimento 
populacional e a redução 
de gases poluentesfr
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Responsible for much of the climate 
change, major urban centres need to
create more aggresive policies.

FOR MORE 
AMBITIOUS 
CLIMATE AGENDAS

URBANIZATION AND CLIMATE  PROTECTION

The United Nations (UN) released an ambitious 
climate action plan in 2019. In the document, the UN 
foresees a 45% reduction in greenhouse gas emissions 
and the generation of 80% of electricity from renewable 
energies by 2030. For the project to become a reality, 
nations must be involved in the search for a common 
climate agenda, but this strategy firstly comes up 
against the perception of the risk of climate actions in 
each city.

"Understanding municipal interventions, barriers 
and opportunities for urban adaptation to climate 
change is still an object of study for governments and 
academics around the world," points out Gabriela di 
Giulio, professor at the Department of Environmental 
Health, Faculty of Public Health, University of São 
Paulo (USP), invited to speak on the topic in the 
"Governing Urbanization and Climate Protection", 
panel of the 9th German-Brazilian Dialogue on 
Science, Research and Innovation.

In São Paulo, highlights the social scientist, the 
implementation of climate policies is hindered by 
political will as well as by economic and technological 
resources. In her view, despite the repeated summer 
rains that flood the city, which disrupt the local 
economy and make many people homeless, there is 
still only a small perception of the problem.

Di Giulio, from USP: there is a low 
perception of climate problems

Schlacke from WWU: The growth of 
population will cause a series of 
complications to the climate change
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Di Giulio says that São Paulo has even made 
progress when it started implementing a climate 
agenda, but has missed opportunities to take it to 
the centre of the public administration's strategy. 
For her, the information of the commitment to a 
climate agenda does not circulate among the public 
sectors and, although the governors are aware of the 
literature on climate action, there is a gap between 
theory and practical application. "Without support 
from the different levels of government, the private 
sector and civil society, it is difficult to advance the 
climate agenda," she says.

According to Professor Leila da Costa Ferreira, 
from the State University of Campinas (Unicamp) 
and member of the event's scientific committee, it is 
difficult for Brazil to maintain a national agenda for 
climate change. "We need to know what we want to 
be in the future to grow consciously. Brazil can be 
the China of 20 years ago or be a global biodiversity 
leader", she emphasises. The lecturer defends the 
conservation of the Amazon Rainforest to boost the 
local bio-economy.

The social scientist points out that even China, 
one of the most polluting countries in the world, has 
taken measures to reduce emissions of pollutants into 
the atmosphere and invested in renewable energy. 
"China is still the biggest emitter of gases, but it has 
been working hard to improve the climate situation. 
While we are deforesting they are reforesting. While 
we are dismantling climate change structures they 
are strengthening theirs.”

The importance of reducing emissions in 
urban centres is significantly greater in Brazil than 
the global average, explains Ferreira. This is due 
to the population density in urban areas in the 
country. "Around 60% of the world population lives 
in urban centres. In Brazil, it is 85%. As a result, 
cities are the major emitters of greenhouse gases. 
However, with well-designed policies, this picture 
can improve for the country as a whole”, she asserts. 
 Urban density is also in the focus of Sabine 
Schlacke, professor of Public and Environmental Law 
at the University of Münster (WWU). The German 
scientist, a member of the scientific committee of the 9th 
German-Brazilian Dialogue, explains that by 2050 the 
urban population is expected to reach 7 billion people, 
which would correspond to two-thirds of the global 
population in 30 years. "This population growth will 
cause a number of complications to climate change," 
she believes.

According to Schlacke, also vice-president of 
the German Government's Scientific Council for 
Global Environmental Change (WBGU), urban areas 

currently account for 70 percent of energy use and 
pollutant gas emissions. "We need to take into 
account that cities are, at the same time, causers and 
victims of climate change," she observes. In this sense, 
the lecturer defends tougher and more assertive 
policies to change the sustainable agenda of cities 
such as zeroing direct CO2 emissions, designing 
more sustainable buildings, creating urban mobility 
focused on people and not cars, among others.

Part of these measures are encompassed in 
the German Environmental Protection Act, recently 
changed after legal decision. The legislation aims 
mainly to reduce the gases causing the effect 
greenhouse until 2030, which must be maintained 
at a level corresponding to 65% of that registered in 
1990 and suppose to be reset by 2050.  

The challenge of a growing 
population and the reduction 
of polluting gases fr
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Cidades e estados estão tomando a 
frente de políticas para minimizar os 
problemas climáticos.
No entanto, para que as práticas sejam 
bem-sucedidas, é preciso preservar o 
diálogo com a sociedade. 

COMBATENDO 
A MUDANÇA 
CLIMÁTICA: DAS 
CIDADES PARA O 
PLANETA  

CLIMA E  SOCIEDADE

Debater mudanças climáticas e seus efeitos na 
sociedade é uma prioridade de diversos pesquisadores 
que buscam entender como é possível mitigar os 
prejuízos já causados, bem como reduzir os efeitos 
dessas mudanças para as futuras gerações. 

O Brasil, rico tanto em biodiversidade quanto 
em pesquisa científica voltada para o meio ambiente, 
sempre foi um ator importante na discussão 
internacional sobre mudanças climáticas. Embora, nos 
últimos anos, a atuação internacional do governo federal 
em relação a políticas climáticas tenha diminuído, o 
país segue participando de estudos e experiências 
para desenvolver a governança ambiental no âmbito 
estadual e municipal. 

A discussão sobre como os diversos atores 
envolvidos nesse tema podem se relacionar é destaque 
do painel, “Climate Urban Governance, Climate 
Change and Society”,  do 9° Diálogo Brasil-Alemanha 
de Ciência, Pesquisa e Inovação. 

Engels, da Universität
Hamburg: cidades fortemente 
engajadas no tema

Como os diferentes níveis de 
governança apoiam um futuro 
de baixo carbono nas cidades fr
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Para a professora Leila da Costa Ferreira, da 
Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e 
membro do comitê do evento, a atuação do Brasil 
na discussão de governança ambiental tem se dado, 
principalmente, por intermédio de cidades e estados, 
que são diretamente afetados pelos efeitos das 
mudanças do clima. 

A acadêmica, que estuda os efeitos das mudanças 
climáticas no interior do estado de São Paulo, lembra 
que, embora o Acordo de Paris seja internacional, no 
Brasil, mais de 70 cidades se comprometeram a cumprir 
as metas do protocolo, especialmente no setor de 
energia limpa. São Paulo, a cidade mais populosa do 
país, por exemplo, é uma das signatárias e tem como 
meta atingir a neutralidade de emissões de gases de 
efeito estufa até 2050.

 
Alemanha e Brasil em posições diferentes

Convidada para debater no painel, Anita Engels, 
professora da Universität Hamburg, explica que o Brasil 
e a Alemanha têm tomado rumos distintos no que tange 
à governança climática. 

“Temos casos de forte engajamento no tema em 
cidades de ambos os países. No entanto, no Brasil, 
é difícil ver como essas iniciativas locais podem ter 
sucesso nas atuais circunstâncias da política ambiental 
nacional”, avalia. A professora lembra que o Brasil mudou 
de uma posição pró-desenvolvimento sustentável para 
um modo ambientalmente mais destrutivo. 

Engels estuda como diferentes estruturas 
governamentais podem colaborar para reduzir os 
impactos no clima. Ela explica que o foco de seu trabalho 
é estudar como os diferentes níveis de governança 
interagem entre si para apoiar uma transformação rumo 
a um futuro de baixo carbono. “Os acordos globais 
têm estados soberanos como signatários, mas, apesar 
disso, a influência potencial dos governos municipais é 
enorme. As cidades podem criar condições favoráveis 
para processos transformativos”, enfatiza. 

Integrante da iniciativa USP Cidades Globais, 
a professora Patrícia Pinho também acredita que a 
participação das cidades no desenvolvimento de 
políticas públicas para o meio ambiente deve ganhar 
importância nos próximos anos. Na visão dela, o meio 
urbano é um dos que mais sofrem os efeitos das 
mudanças climáticas. 

Mediadora do painel, Pinho defende a inclusão da 
óptica dos vulneráveis dos centros urbanos na criação 
de políticas públicas para o clima.  Desta forma, destaca 
a acadêmica, haverá transformações benéficas para 
todas as camadas da sociedade. 

A inclusão social no combate à mudança climática 

também é abordada pelo professor Roberto Guimarães, 
chefe do conselho de diretores da rede global de 
ativistas Initiative for Equality (ifE). Especialista 
na formulação de políticas sociais e ambientais, 
Guimarães completa a mesa de debates do painel.

De acordo com o pesquisador, além de 
discutir quem são os principais atores globais no 
desenvolvimento da governança ambiental, é preciso 
avaliar quais são os desafios para integrar a sociedade 
nesta discussão, observando as leis vigentes. “O grande 
desafio é desenvolver um sistema de governança que 
inclua valores e normas que privilegiam os direitos 
coletivos sobre os direitos individuais”, conclui. 

A cidade de São Paulo é 
signatária do Acordo de Paris

Guimarães, da ifE: sistema 
de governança que inclua os 
direitos coletivos
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Cities and states are taking the lead in 
policies to minimise climate problems. 
However, for the practices to be 
successful, it is necessary to preserve the 
dialogue with society.

FIGHTING 
CLIMATE CHANGE: 
FROM CITIES TO 
THE PLANET 

CLIMATE  AND SOCIETY

Debating climate change and its effects on 
society is a priority for various researchers who 
seek to understand the possibilities to mitigate the 
damage already caused as well as to minimize the 
effects of these changes for future generations.

Brazil, a country rich in biodiversity and 
environmental scientific research, has always been an 
important player in the international discussions about 
climate change. Although in recent years the federal 
government’s international role in climate policy has 
diminished, the country continues to participate in 
studies and experiments to develop environmental 
governance at the state and local levels.

The discussion about how the various actors 
involved in climate change mitigation can relate 
to each other highlights panel -  “Urban Climate 
Governance, Climate Change and Society” -  of the 
9th German-Brazilian Dialogue on Science, Research 
and Innovation.

Engels, from the Universität 
Hamburg: the cities are 
strongly engaged in the theme

How the different levels of 
governance support a future 
low carbon in the cities fr
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For Professor Leila da Costa Ferreira, from 
the State University of Campinas (Unicamp) and 
member of the event’s committee, Brazil’s role in the 
discussion on environmental governance has been 
mainly through cities and states, which are directly 
affected by the effects of climate change.

The academic, who studies the effects of climate 
change in the state of São Paulo, recalls that although 
the Paris Agreement is international, in Brazil more 
than 70 cities have committed to meeting the 
protocol’s goals, especially in the clean energy sector. 
São Paulo, the most populous city in the country is 
one of the signatories of the Paris Agreement and 
aims to achieve greenhouse gas emission neutrality 
by 2050.

Germany and Brazil in different positions 

Invited to the discussions Anita Engels, profes-
sor at the Universität Hamburg, explains that Brazil 
and Germany have taken different paths to climate 
governance.

“We have examples of strong engagement in the 
theme in cities of both countries. However, in Brazil, 
it is difficult to see how these local initiatives can be 
successful under the current circumstances of the na-
tional environmental policy”, evaluates. The professor 
recalls that Brazil has changed from a pro-sustaina-
ble development position to a more environmentally 
destructive mode. 

Engels studies how different government struc-
tures can collaborate to reduce the impact on climate. 
She explains that the focus of her work is to study how 
different levels of governance interact with each oth-
er to support a transformation toward a low-carbon 
future. “Global agreements have sovereign states as 
signatories, but despite this, the potential influence of 
city governments is huge. Cities can create favourable 
conditions for transformative processes,” emphasises.

Member of Sao Paulo University´s (USP) Global 
Cities initiative, professor Patrícia Pinho also believes 
that the participation of cities in the development of 
public policies for the environment should gain impor-
tance in the coming years. In her view, the urban envi-
ronment is one of the most affected by climate change.

Moderator of the panel, Pinho defends the inclu-
sion of the vulnerable optics of urban centres in the 
creation of public policies for the climate. This way, 
says the academic, there will be beneficial transfor-
mations for all layers of society.

Professor Roberto Guimarães, head of the board 
of directors of the global network of activists Initiative 
for Equality (ifE), also addresses social inclusion in the 

fight against climate change. Guimarães, specialist 
in the formulation of social and environmental poli-
cies,completes the panel debates.

According to the researcher, besides discussing 
who the main global players in the development of 
environmental governance are it is necessary to eval-
uate what the challenges of integrating society into 
this discussion, observing the laws in force. “The great 
challenge is to develop a governance system that in-
cludes values and norms that privilege collective rights 
over individual rights”, concludes the professor. 

The city of São Paulo is a 
signatory to the Paris Agreement

Guimarães, from ifE: a system 
of governance that includes 
the collective rights
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Especialistas falam sobre cidades
e negócios sustentáveis a partir
de uma abordagem mais holística
dos recursos naturais.

ÁGUA, LUZ 
E COMIDA: 
COMBATENDO O 
DESPERDÍCIO

NEXO ÁGUA E  ENERGIA 

É possível criar um sistema sustentável que tenha 
a capacidade de erradicar a pobreza extrema, reduzir a 
desigualdade e ainda promover o crescimento das cidades 
sem agredir o meio ambiente? Para alguns cientistas, esse 
ecossistema é plausível, desde que as políticas públicas 
foquem na abordagem do nexo água-alimento-energia 
(water-food-energy nexus), que observa a integração da 
cadeia de produção e de consumo de recursos hídricos, 
energéticos e alimentares.

 “Além de ajudar a enfrentar as mudanças climáticas, 
integrar esses elementos pode melhorar as condições de 
vida e de trabalho para todos. A economia será capaz 
de crescer com mais eficácia, sendo menos dependente 
da importação de combustíveis fósseis, por exemplo”, 
defende Daphne Keilmann-Gondhalekar, uma das 
entusiastas da abordagem. A pesquisadora lidera um 
grupo de cientistas da Universidade Técnica de Munique 
(TUM) que investiga essa correlação dos temas na capital 
da Baviera desde 2011. 

“Nosso sistema atual consome muita água e energia. 
Temos de repensar totalmente as infraestruturas de 
água e energia nas cidades e isso tem de ser apoiado 

pela sociedade, pela política e pela economia”, afirma a 
cientista alemã.

O case, abordado na sessão “Water-Energy Nexus 
in Cities”, no 9° Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, 
Pesquisa e Inovação, elucida como o planejamento urbano 
integrado pode ajudar as cidades a explorar as sinergias 
potenciais e a mitigar as mudanças climáticas. Ao aplicar 
a abordagem no denso (e central) bairro Maxvorstadt de 
Munique, descobriu-se que a agricultura urbana intensiva 
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na área poderia atender a 66% da demanda local por 
frutas e a 246% da demanda local por vegetais. E mais: 
a reutilização e a coleta de água da chuva representam 
uma economia de 26% no suprimento de água da região; 
a geração de biogás (a partir do esgoto) simbolizaria uma 
economia de 20% no suprimento atual de eletricidade.

O avanço do agronegócio

Se no exemplo alemão observamos o reaproveita-
mento de espaços urbanos para a agricultura, no Brasil, 
o agronegócio, responsável por 21,4% do Produto Interno 
Bruto (PIB) nacional, avança em áreas de reservas florestais. 
O alerta vem do professor titular do Departamento de 
Energia da Universidade Estadual Paulista Júlio de  
Mesquita Filho (Unesp), José Antônio Perrella Balestieri.

Convidado a participar do 9° Diálogo Brasil-Alemanha, 
o engenheiro de formação põe o uso da terra na agenda 
de desenvolvimento do país. “No Brasil, temos terras da 
época da Política do Café com Leite que eram usadas 
para plantio, mas hoje são áreas extensas, abandonadas e 
cheias de cupins. Uma coisa é avançar nessas terras para o 
plantio de alimentos, outra é entrar na Floresta Amazônica. 
A fauna e a flora são afetadas pela demanda humana por 
alimentos”, declara o pesquisador. 

Na visão do professor da Unesp, a transição para 
uma economia baseada em políticas sustentáveis precisa 
ser gradual e abrangente, envolvendo setores públicos e 
privados na construção de uma agenda para programas 
de energia eólica, solar e tratamento urbano de água. A 
curto prazo, não é possível manter o ritmo de crescimento 
de uma economia de forma totalmente sustentável. 
A mudança de matriz energética, por exemplo, leva 
décadas, mas faz-se necessário traçar os primeiros passos 
para começar essa transformação”, afirma o cientista.

Ele acredita que a colaboração entre pesquisadores 
brasileiros e europeus tem grande potencial benéfico. O 
engenheiro aponta a sinergia da riqueza do ecossistema 
brasileiro com a mentalidade coletiva de um país que 
passou por guerras, como a Alemanha, como de extrema 
importância para evitar um pensamento orientado por 
interesses localizados.

Gilberto de Martino Jannuzzi, professor do Depar-
tamento de Sistemas de Energia da Universidade Es-
tadual de Campinas (Unicamp), atenta ao duplo desafio 
sustentável: a redução do uso dos recursos hídricos e  
energéticos. Com três livros publicados em planejamen-
to e políticas energéticas, o docente defende um consu-
mo mais consciente da energia.

“Há processos industriais que usam menos água 
e, consequentemente, menos energia”, sublinha o 
matemático, moderador da sessão “Water-Energy Nexus 
in Cities”, do evento do DWIH São Paulo e da Fapesp. 

No setor industrial, responsável por 31,7% do consumo 
energético do Brasil, o impacto da adoção de medidas 
para a redução do consumo é enorme, salienta o cientista, 
isso porque a energia elétrica representa mais de 40% dos 
custos na produção industrial brasileira. 

Gondhalekar, da TUM: integração 
de elementos melhora as
condições de vida e de trabalho 

Balestieri, da Unesp: a fauna e a 
flora são afetadas pela demanda 
humana por alimentos
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Experts talk about sustainable cities 
and business from a more holistic 
approach to natural resources.

WATER, 
ELECTRICITY
AND FOOD: 
FIGHTING WASTE

WATER-ENERGY NEXUS

Is it possible to create a sustainable system 
that has the capacity to eradicate extreme poverty, 
reduce inequality and still promote the growth of 
cities without damaging the environment? For some 
scientists, such an ecosystem is plausible, provided 
that public policies focus on the water-food-energy 
nexus approach, which looks at the integration of the 
production and consumption chain of water, energy 
and food resources.

 “In addition to helping tackle climate change, 
integrating these elements can improve living and 
working conditions for all. As a result, the economy 
will be able to grow more effectively, being less 
dependent on the import of fossil fuels, for example,” 
argues Daphne Keilmann-Gondhalekar, one of the 
enthusiasts for the approach. The researcher has 
been leading a group of scientists from the Technical 
University of Munich (TUM) investigating this 
correlation of issues in the Bavarian capital since 2011. 

“Our current system consumes too much water 
and energy. We have to rethink the water and energy 
infrastructure in cities and this has to be supported 

by society, politics and the economy completely”, 
says the German scientist.

The case, addressed in the session “Water-Energy 
Nexus in Cities” at the 9th German-Brazilian Dialogue 
on Science, Research and Innovation, elucidates how 
integrated urban planning can help cities exploit 
potential synergies and mitigate climate change. By 
applying the approach in Maxvorstadt, a dense (and 
central) neighbourhood of Munich, it was found that 
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intensive urban agriculture in the area could meet 66% 
of the local demand for fruit and 246% of the local 
demand for vegetables. What’s more, rainwater reuse 
and harvesting would save 26% of the area’s water 
supply; biogas generation (from sewage) would save 
20% of the local electricity supply.

The advance of agribusiness

If in the German example we observe the reuse 
of urban spaces for agriculture, in Brazil agribusiness, 
responsible for 21.4% of the national Gross Domestic 
Product (GDP), advances in forest protected areas. The 
warning comes from José Antônio Perrella Balestieri, 
professor at the Department of Energy of the São Paulo 
State University Júlio de Mesquita Filho (Unesp).

Invited to participate in the 9th German-Brazilian 
Dialogue, the engineer puts land use on the country’s 
development agenda. “In Brazil, we have fields of 
land from the time of the “Política do café com leite” 
(Coffee with Milk Politics - 1894 - 1930 - , a time when 
São Paulo was the biggest producer of coffee beans, 
and Minas Gerais was the biggest producer of milk. 
This period marks the alternation in power between 
the oligarchies of São Paulo and Minas Gerais) that 
were used for planting, but today are extensive empty 
areas, abandoned and full of termites. It’s one thing 
to advance on these lands to plant food, but it’s 
another thing to enter the Amazon Rainforest. The 
fauna and flora are affected by the human demand 
for food”, declares the researcher. 

In the view of the Unesp professor, the transition 
to an economy based on sustainable policies needs 
to be gradual and comprehensive, involving public 
and private sectors in the construction of an agenda 
for wind and solar energy and urban water treatment 
programs. In the short term, it is not possible to maintain 
the growth rate of an economy in a totally sustainable 
way. Changing the energy matrix, for example, takes 
decades, but it is necessary to trace the first steps to 
start this transformation”, says the scientist.

He believes that collaboration between Brazilian 
and European researchers has great potential 
benefits. The engineer points out the synergy of the 
richness of the Brazilian ecosystem with the collective 
mentality of a country that has been through wars, 
such as Germany, as being of extreme importance to 
avoid a mentality oriented by local interests.

Gilberto de Martino Jannuzzi, professor at the 
Department of Energy Systems of the State University 
of Campinas (Unicamp), flags the double sustainable 
challenge: reducing the use of water and energy 
resources. With three books published on energy 

planning and policies, the professor defends a more 
conscious energy consumption.

“There are industrial processes that use less 
water and, consequently, less energy”, stresses the 
mathematician, moderator of the session “Water-
Energy Nexus in Cities”, of the DWIH São Paulo and 
Fapesp event. In the industrial sector, responsible for 
31.7% of the energy consumption in Brazil, the impact 
of the adoption of measures to reduce consumption 
is huge because electricity represents more than 40% 
of the costs in Brazilian industrial production. 

Gondhalekar, from TUM: the 
integration of elements improves 
the living and working conditions

Balestieri, from Unesp: the fauna 
and the flora are affected by 
human food demand 
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No Brasil e na Alemanha, 
estudam-se estratégias para 
popularizar carros elétricos e 
implantar cidades mais
sustentáveis e eficientes.

CAMPUS UNIVERSITÁRIO 
COMO LABORATÓRIO PARA 
CIDADES INTELIGENTES

CIDADES INTELIGENTES

Com cerca de 50 mil frequentadores diários antes 
da pandemia, o campus da Universidade Estadual de 
Campinas (Unicamp), no interior de São Paulo, pode 
ser comparado a uma cidade de pequeno porte. O 
desafio de administrar o campus, portanto, segue a 
complexidade de governar esses municípios, tendo 
como principais obstáculos os recursos escassos 
(financeiros e de capital humano) e a burocracia.

Em meio às discussões sobre soluções para cidades 
mais sustentáveis, os pesquisadores da Unicamp viram 
no campus uma espécie de laboratório vivo para criar 
um modelo de eficiência energética. Nasceu assim, em 
parceria com a empresa privada CPFL Energia, o Projeto 
Campus Sustentável, em 2017.

Case no painel “Smart Cities: Mobility and 
Innovation”, no 9° Diálogo Brasil-Alemanha de Ciência, 
Pesquisa e Inovação, a iniciativa pretende obter 
economia gradativa com gastos em eletricidade na 
Unicamp usando a tecnologia Internet das Coisas (IoT, 
na sigla em inglês), que conecta aparelhos e captura 
dados de sensores ligados à internet. Com um dos 
subprojetos do Campus Sustentável, a Unicamp prevê 
reduzir o gasto anual da universidade em iluminação 
pública de R$1,5 milhão para R$500 mil.

“As luminárias do projeto ganharam um sensor de 
telegestão, com o qual os gestores podem monitorar seu 
funcionamento à distância e em tempo real”, esclarece 
o professor Luiz Carlos Pereira da Silva, coordenador do 
Escritório de Projetos Especiais Campus Sustentável, da 
Unicamp. Em outras palavras, se houver falhas em algum 
equipamento, será possível monitorá-las, investigá-las 
e consertar rapidamente. “O objetivo é coletar dados 
para melhorar o serviço e a eficiência energética”, afirma 
o engenheiro elétrico convidado do painel do evento do 
DWIH São Paulo e da Fapesp.

Silva explica que o projeto de iluminação funcionará 
como um showroom para gestores de cidades que 
tenham interesse em aplicar este modelo de eficiência 
energética. “Na universidade, teremos cursos de 
formação para esses gestores e os alunos serão 
qualificados para trabalhar com a nova tecnologia”, 
pontua o coordenador. “A universidade ganha uma 
estrutura melhor de iluminação, mas também devolve 
[o conhecimento] para a sociedade”, reconhece.

Barreira às smart cities 

O diálogo entre ciência, sociedade e gestores 
públicos nem sempre é comum – principalmente em 
países emergentes. Para a pesquisadora da Unicamp, 
Thalita Dalbelo, especialista em smart cities, ou cidades 
inteligentes, na tradução literal para o português, há 
certo distanciamento entre a sociedade e as tomadas 
de decisões para cidades mais sustentáveis e eficientes.

“Nos países em desenvolvimento e no Brasil, mais 
especificamente, o processo de planejamento das 
cidades acontece, por vezes, de forma incompleta. 
Para ser um projeto smart, é preciso que todos tenham 
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acesso e contribuam para a coleta dos dados”, explica 
a especialista, que também é coordenadora do Plano 
Diretor Territorial da Unicamp.

Dalbelo entende que os custos da implementação 
das tecnologias usadas nas cidades inteligentes e 
o acesso da população a essas inovações digitais 
funcionam como um entrave ao progresso. No Brasil, 
por exemplo, uma em cada quatro pessoas não tem 
acesso à internet, de acordo com os dados da última 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
- Tecnologia da Informação e Comunicação (Pnad 
Contínua TIC), de 2018.

Impostos mais altos para carros poluentes

Já na Alemanha, país em que 90% da população 
possui acesso à internet, o debate sobre cidades 
inteligentes esbarra em problemas de outra ordem. 
“Temos bons indicadores de uso de energia limpa, mas 
não estamos bem em outras políticas para cidades mais 
sustentáveis, principalmente, no que tange à mobilidade”, 
ressalta o professor Andreas Löschel, que ocupa a cadeira 
de Economia de Energia e Recursos na Universidade de 
Münster (WWU) e um dos palestrantes do 9° Diálogo 
Brasil-Alemanha de Ciência, Pesquisa e Inovação.

Conhecidos por serem bons construtores de 
carros, os alemães também são apaixonados por essas 
máquinas. Eles ocupam a 21a colocação no ranking 
de carros per capita no mundo; o Brasil está na 44a 
colocação. Mexer nessa paixão nacional, portanto, 
não é tarefa fácil. Porém, desde o início deste ano, o 
imposto para a compra de carros com alto consumo de 
combustível aumentou – a nova lei prevê ainda a futura 
isenção de impostos para veículos elétricos.

Para Löschel, também diretor do Centre of  
Applied Economic Research Münster (CAWM), é preciso 
trabalhar com diferentes abordagens para garantir a 
eficiência desses programas. “É possível usar a política 
de preços, mas também estabelecer uma comunicação 
e tentar convencer as pessoas a economizar e ter 
comportamentos diferentes”. O economista explica 
que, na Alemanha, já não é socialmente aceitável que as 
pessoas usem o carro para percorrer distâncias curtas, 
como ir à padaria do bairro.

“Descobrimos que é melhor combinar abordagens 
para obter mais benefícios em termos de cidades 
inteligentes”, destaca. O diretor do CAWM aponta ainda 
que algumas dessas abordagens podem funcionar 
muito bem na Alemanha, mas que podem não ter o 
mesmo apelo em países como EUA ou no Brasil, visto 
que as normas sociais e padrões de consumo diferem 
entre as nações. 

Dalbelo, da Unicamp: custos 
tecnológicos barram o 
crescimento das smart cities 

Silva, da Unicamp: projeto objetiva 
coletar dados para melhorar 
serviço e eficiência energética

Löschel, da WWU: convencer as 
pessoas a mudar o comportamento 
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In Brazil and Germany strategies 
to popularise electric cars and 
implement more sustainable and 
efficient cities are being studied.

UNIVERSITY CAMPUS AS
A LABORATORY FOR
SMART CITIES

SMART  CIT IES

With about 50 thousand daily visitors (before 
the pandemic), the campus of the State University 
of Campinas (Unicamp), in the countryside of São 
Paulo, can be compared to a small city. Therefore, 
the challenge of managing the campus follows 
the complexity of governing these municipalities, 
with scarce resources (financial and human 
capital) and bureaucracy as the main obstacles. 
 Amidst the discussions about solutions for more 
sustainable cities, the Unicamp researchers saw the 
campus as a living laboratory to create an energy 
efficiency model. Thus was born, in partnership with 
the private company CPFL Energia, the Sustainable 
Campus Project, in 2017.

Case in point at the panel “Smart Cities: Mobility 
and Innovation”, at the 9th German-Brazilian 
Dialogue on Science, Research and Innovation, 
the initiative aims to achieve gradual savings with 
electricity costs at Unicamp using the Internet of 
Things (IoT) technology, which connects devices and 
captures data from sensors connected to the internet. 
With one of the sub-projects of the Sustainable 
Campus, Unicamp expects to reduce the university’s 
annual expenditure on public lighting from R$1.5 

million to R$500,000. 
“The lamps of the project gained a telemanage-

ment sensor, with which the managers can monitor 
their functioning remotely and in real time”, explains 
professor Luiz Carlos Pereira da Silva, coordinator of 
the Office of Special Projects Sustainable Campus, 
from Unicamp. In other words, if there are faults in 
any equipment, it will be possible to monitor them, 
investigate them and fix them quickly. “The goal is to 
collect data to improve service and energy efficiency,” 
says the electrical engineer invited to the panel at the 
DWIH São Paulo and Fapesp event.

Silva explains that the lighting project will work 
as a showroom for city managers who are interested 
in applying this energy efficiency model. “At the uni-
versity, we will have training courses for these man-
agers and students will be qualified to work with the 
new technology,” says the coordinator. “The univer-
sity gains a better lighting structure, but also gives 
back [knowledge] to society,” he recognizes.

Obstacles to the implementation of smarter cities

The dialogue between science, society and public 
administrators is not always common - especially 
in emerging countries. For the Unicamp researcher 
Thalita Dalbelo, an expert in smart cities, or cidades 
inteligentes, literally translated into Portuguese, 
there is a certain distancing between society and 
decision-making for more sustainable and efficient 
cities.

“In developing countries and in Brazil, more 
specifically, the planning process of cities sometimes 
happens incompletely. To be a smart project it is 
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necessary that everyone has access and contributes to 
the data collection”, explains the specialist, who is also 
the coordinator of the Unicamp’s Territorial Master Plan.

Dalbelo understands that the costs of imple-
menting the technologies used in smart cities and the 
population’s access to these digital innovations work 
as a barrier to progress. In Brazil, for example, one in 
four people do not have access to the internet, ac-
cording to data from the latest National Continuous 
Household Sample Survey - Information and Commu-
nication Technology (Pnad Contínua TIC), 2018.

Higher taxes for polluting cars

In Germany, a country where 90% of the 
population has Internet access, the debate about 
smart cities faces other problems. “We have good 
indicators of clean energy use, but we are not well in 
other policies for more sustainable cities, especially 
with regards to mobility,” says Professor Andreas 
Löschel, who occupies the chair of Energy and 
Resource Economics at the University of Münster 
(WWU) and one of the speakers at the 9th German-
Brazilian Dialogue on Science, Research and 
Innovation.

Known for being good car builders, the Germans 
are also passionate about these machines. They are 
in 21st place in the ranking of cars per capita in the 
world; Brazil is in 44th place. To stir this national 
passion, therefore, is not an easy task. However, since 
the beginning of this year, the tax for the purchase 
of cars with high fuel consumption has increased - 
the new law also foresees a future tax exemption for 
electric vehicles.

Löschel, who is also director of the Centre of Ap-
plied Economic Research Münster (CAWM), believes 
that different approaches are needed to ensure the 
efficiency of such programmes. “You can use pricing 
policy, but also establish communication and try to 
convince people to save money and behave differen- 
tly.” For example, the economist explains that in Ger-
many, it is no longer socially acceptable for people to 
use their car to travel short distances, such as going 
to the neighbourhood bakery.

“We have found that it is better to combine 
approaches to get more benefits in terms of smart  
cities,” he highlights. The CAWM director also points 
out that some of these approaches may work very 
well in Germany, but may not have the same appeal 
in countries like the US or Brazil, as social norms and 
consumption patterns differ between nations. 

Dalbelo, from Unicamp: costs 
technologies bar the growth of 
smart cities

Silva, from Unicamp: project aims 
to collect data to improve service 
and energy efficiency

Löschel da WWU: convincing the 
people to change behavior
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Cientistas defendem adoção de uma 
agenda pública pela conservação de 
áreas verdes:  uma ação voltada à saúde 
e ao bem-estar dos cidadãos.

CIDADES PLANEJADAS 
E VERDES, 
HABITANTES MAIS 
SAUDÁVEIS

URBANISMO MAIS  SUSTENTÁVEL

O desenvolvimento desordenado das grandes 
metrópoles, sem levar em consideração as dimensões 
humanas e ambientais, deu origem a padrões 
urbanísticos inadequados. O progresso das cidades, 
sem um planejamento, prejudica sobremaneira a saúde 
dos cidadãos ao diminuir áreas verdes e espaços de 
atividades físicas do ambiente urbano. 

Cientistas do Brasil e da Alemanha sustentam que 
a elaboração de políticas públicas que alinhem o de-
senvolvimento urbano à qualidade de vida e saúde do 
cidadão é uma tarefa desafiadora; porém, possível.

“O planejamento e as políticas públicas urba-
nas precisam considerar a saúde [do cidadão] de 
uma forma holística”, afirma a professora Ligia Vizeu 
Barrozo, convidada a expor sua visão no  “Healthy and 
Well-being Cities”, do 9º Diálogo Brasil-Alemanha de 
Ciência, Pesquisa e Inovação.

A cientista social da Universidade de São Paulo 

(USP) destaca que a cidade precisa ter uma infraestrutura 
básica que comporte espaços públicos para exercícios e 
uma boa experiência de transporte. “Quando falamos 
de uma cidade saudável, inferimos que ela oferece 
bem-estar físico e mental para sua população”, salienta.

Barrozo explica que o crescimento acelerado 
das cidades trabalha na contramão desse ambiente 
saudável. “A urbanização rápida da cidade de São 
Paulo, por exemplo, teve grande impacto ambiental. 
Isso levou à criação de assentamentos precários e à falta 
de saneamento básico”, declara.

Por mais parques e espaços verdes

Mais um desdobramento do crescimento de- 
sorganizado das cidades é a má distribuição das áreas 
verdes nas regiões urbanas. Por exemplo: em São Paulo, 
no bairro Alto de Pinheiros, onde moram 43 mil paulis-
tanos, existem dois parques e 53 praças. Já no populoso 
bairro do Sacomã, onde fica a favela de Heliópolis, a 
segunda maior da cidade, não existe um único parque 
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para seus 250 mil habitantes.
Para evitar esse tipo de distorção, Andreas 

Matzarakis, pesquisador do Research Centre Human 
Biometeorology, do Serviço Meteorológico Alemão, de-
fende que “antes de desenvolver e estabelecer medidas 
para neutralizar a ilha de calor urbana, os urbanistas e 
as autoridades locais precisam ser informados sobre as 
condições meteorológicas e climatológicas da cidade”. 
Como explica o meteorologista, esse levantamento 
auxiliará os urbanistas na escolha de materiais que de-
vem ser usados nas obras de infraestrutura e a determi-
nar em que áreas da cidade devem ser plantadas mais 
árvores na busca por mais sombras, reduzindo, desse 
modo, a ilha de calor urbano.

O cientista alemão, também palestrante no 9º 
Diálogo Brasil-Alemanha, comenta ainda que edifícios 
inteligentes, com projetos para diminuir o aquecimen-
to das cidades, tendem a aumentar no mundo devido 
ao impacto ambiental positivo de seus projetos. “A 
redução do calor pode depender da modificação de 
fluxos de radiação e do uso de determinados materiais 

em superfícies urbanas. Tais fatores tendem a afetar as 
condições de noite e dia em relação ao calor, tanto em 
espaços internos quanto externos”, explica.

Gabriela di Giulio, professora da Faculdade de 
Saúde Pública da Universidade de São Paulo (USP), 
considera que a preservação de áreas verdes nas ci-
dades é um mecanismo importante no combate à obe-
sidade. Segundo levantamento do Instituto Brasileiro de  
Geografia e Estatística (IBGE), entre 2003 e 2019, a pro-
porção de obesos na população com 20 anos ou mais 
no Brasil passou de 12,2% para 26,8%. Ou seja, um a 
cada quatro brasileiros é obeso.

“Ao falarmos de saúde e bem-estar, resvalamos em 
temas como regulação de clima, alagamentos, qualidade 
do ar, poluição sonora e visual e oferta de espaços para 
recreação”, afirma Giulio, convidada a mediar o painel 
“Healthy and Well-being Cities”, do evento organizado 
pelo DWIH São Paulo e pela Fapesp.

Segundo os cientistas, a saúde de forma ampla é 
importante para cidades. Além de uma redução de gas-
tos no sistema de saúde, um bom planejamento urbano 
para o bem-estar dos cidadãos pode tornar as cidades 
mais produtivas. A chave é o equilíbrio e o diálogo. 

Matzarakis: observar as condições 
meteorológicas e climáticas, 
antes de estabelecer políticas

É preciso oferecer bem-estar físico e 
mental para a população
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Scientists defend the adoption of a 
public agenda for the conservation of 
green areas: an action focused on health 
and welfare of the citizens.

PLANNED AND 
GREENER CITIES, 
HEALTHIER 
INHABITANTS

MORE SUSTAINABLE  URBANISM 

The disorderly development of large cities with-
out considering the human and environmental di-
mensions has given rise to inappropriate urban 
patterns. Moreover, the progress of cities, without 
planning, dramatically affects the health of citizens 
by reducing green areas and spaces for physical ac-
tivities in the urban environment. 

Scientists from Brazil and Germany argue 
that developing public policies that align urban 
development to the citizens’ quality of life and health 
is challenging but possible. 

“Urban planning and public policies need to 
consider [the citizen’s] health in a holistic way”, says 
Professor Ligia Vizeu Barrozo, invited to present her 
vision at the “Healthy and Well-being Cities” of the 
9th German-Brazilian Dialogue on Science, Research 
and Innovation.

The social scientist from the University of São 

Paulo (USP) highlights that the city needs to have a 
basic infrastructure that includes public spaces for 
exercise and a good transport experience. “When 
we talk about a healthy city, we infer that it offers 
physical and mental well-being to its population,” 
she points out.

Barrozo explains that the accelerated growth 
of cities works against this healthy environment. 
“The rapid urbanisation of the city of São Paulo, for 
example, has had a major environmental impact. This 
has led to the creation of precarious settlements and 
a lack of basic sanitation,” he declares.

For more parks and green spaces

Another consequence of the disorganized growth 
of the cities is the poor distribution of green areas 
in urban regions. For example: in São Paulo, in the 
Alto de Pinheiros neighborhood, where 43 thousand 
people live, there are two parks and 53 squares. But 
in the populous Sacomã neighbourhood, home to the 
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Heliópolis favela, the second largest in the city, there 
is not a single park for its 250,000 inhabitants.

To avoid this kind of distortion, Andreas 
Matzarakis, a researcher at the German Meteorolo- 
gical Service’s Research Centre Human Biometeoro- 
logy, argues that “before developing and establishing 
measures to neutralise the urban heat island, urban 
planners and local authorities need to be informed 
about the city’s meteorological and climatological 
conditions”. As the meteorologist explains, this survey 
will help urban planners choose the materials that 
should be used in infrastructure works and to deter-
mine in which areas of the city more trees should be 
planted in the search for more shade, thus reducing 
the urban heat island.

The German scientist, who was also a speaker 
at the 9th German-Brazilian Dialogue, also said 
that intelligent buildings, projected to reduce heat 
in cities, tend to increase worldwide due to the 
positive environmental impact of their projects. “Heat 
reduction may depend on modifying radiation flows 

and the use of certain materials in urban surfaces. 
Such factors tend to affect night and day conditions 
in relation to heat, both in internal and external 
spaces,” he explains.

Gabriela di Giulio, professor of the School of 
Public Health at the University of São Paulo (USP), 
considers that the preservation of green areas in cities 
is an important mechanism in the fight against obesity. 
According to a Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE) survey, the proportion of obese 
people aged 20 or over in Brazil rose from 12.2% 
to 26.8% between 2003 and 2019. In other words, 
today, one out of every four Brazilians is obese. 
 “When talking about health and well-being we 
slip into issues such as climate regulation, flooding, 
air quality, noise and visual pollution and the supply 
of spaces for recreation,” says Giulio, invited to 
mediate the panel “Healthy and Well-being Cities”, of 
the event organized by DWIH São Paulo and Fapesp.

According to scientists, health in a broad way 
is important for cities. In addition to a reduction in 
spending on the health system, good urban planning 
for the well-being of citizens can make cities more 
productive. The key is balance and dialogue. 

Matzarakis: before establishing 
policies, it is necessary to observe the  
weather and climate conditions

 It is necessary to offer physical and 
mental well-being to the population
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Pioneiro sobre os impactos do 
clima na biodiversidade brasileira fala 
sobre a adaptação como medida 
de enfrentamento aos efeitos das 
mudanças climáticas.

A IMPORTÂNCIA 
DA CIÊNCIA 
COMO BASE 
PARA POLÍTICAS 
PÚBLICAS

KEYNOTE SPEAKER  BRASIL

Enchentes, ondas de calor, secas, desperdício 
do uso de combustíveis e aumento do número das 
doenças respiratórias. Esses são alguns dos efeitos 
negativos decorrentes das mudanças climáticas da 
Terra citados pelo professor Marcos Buckeridge, diretor 
do Instituto de Biociências da Universidade de São 
Paulo (USP) e coordenador do programa de pesquisa 
USP Cidades Globais. Conhecido no meio científico 
como pioneiro nos estudos dos impactos do aumento 
de temperatura na biodiversidade brasileira, o biólogo 
defende ações de adaptação para evitar “a acentuação 
dos eventos extremos”.

“As mudanças climáticas no mundo têm fatores 
importantes por trás: o aumento de CO

2
 na atmosfera, 

o aumento de temperatura e o aumento de secas e 
chuvas”, enumera o biólogo. Para Buckeridge, membro 
do comitê científico do 9º Diálogo Brasil-Alemanha 
de Ciência, Pesquisa e Inovação e keynote speaker do 
evento, as temperaturas sobem de forma crônica no 
mundo. De acordo com o último relatório do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), 
as promessas existentes sob o Acordo de Paris serão 
suficientes para limitar o aquecimento global a 2°C.

“A cidade de São Paulo, por exemplo, registra, 
em média, três graus a mais atualmente do que em 
1960, o que leva a efeitos sutis, como a evaporação de 
combustíveis”, menciona. Na visão do biólogo, as chuvas 
torrenciais vivenciadas nas capitais paulista e mineira 
em 2020 são claros exemplos desses eventos extremos 
causados pela elevação da temperatura média.

“É difícil mitigar esse tipo de ação climática, 
mas é possível buscar alternativas para diminuir os 
impactos negativos desses eventos”, defende o 
cientista. Por exemplo, tirar as pessoas de encostas 
com alto risco de deslizamento, cuidar do acúmulo de 
lixo nas ruas e preservar espaços verdes nas cidades.

Efeito dos eventos climáticos na saúde

Todos esses “eventos extremos” afetam não só a 
vida das cidades, mas também de seus habitantes. A 
Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que 250 

Elevação da temperatura pode
ter graves consequências para 
o bioma brasileiro
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mil pessoas morrerão todos os anos entre 2030 a 2050 
devido às consequências das mudanças climáticas, 
como malária, diarreia, calor extremo e má nutrição.

Na visão do membro do comitê do 9º Diálogo 
Brasil-Alemanha, as ondas de calor, por exemplo, têm 
potencial para matar pessoas, principalmente as mais 
velhas e as bem mais jovens. “A criação de políticas 
públicas para as mudanças climáticas deve levar em 
conta que a seca pode ajudar na proliferação de 
doenças respiratórias. Além disso, o calor extremo 
tem a possibilidade de causar mortes de recém-
nascidos e idosos”, ressalta Buckeridge.

Segundo o cientista, é importante que a agenda 
pública de enfrentamento dos efeitos climáticos 
seja baseada em método científico. “Os políticos e 
a população devem se apropriar das soluções da 
ciência na criação de políticas”.

O biólogo acredita que o diálogo entre as autori-
dades políticas também ajuda na adesão de medidas 
adaptativas à nova realidade climática. “Para dar res-
postas aos efeitos negativos das mudanças climáticas, 
como chuvas extremas e enchentes, um ponto im-
portante é a interação entre as diferentes esferas de 
poder — federal, estadual e municipal”, afirma.  
Buckeridge explica que essa interlocução é importante, 
pois uma decisão federal sobre o tema pode não surtir 
o efeito desejado nas cidades, especialmente nos mu-
nicípios de pequeno porte.

Cidades de “resíduo zero”

Marcos Buckeridge argumenta que, na adaptação às 
mudanças climáticas, todos temos responsabilidades com 
o tema – em especial no que tange à perda de alimentos.

“O desperdício começa já no campo, durante a 
colheita; depois, continua no transporte do alimento e, 
posteriormente, nas nossas residências. No final, tudo 
isto contribui para uma diminuição da sustentabilidade 
urbana”, ressalta.

O cientista destaca que em qualquer sistema 
urbano são processados materiais que vêm de fora 
da cidade, como alimentos, produtos importados e 
matérias-primas. “Todo este processo produz resíduos. 
O grau de sustentabilidade urbana é inversamente 
proporcional às quantidades de água e energia usadas 
para processar esses materiais”, analisa.

Buckeridge esclarece que se no processamento 
desses materiais houver reciclagem de forma que os 
resíduos sejam mínimos ou mesmo zerados a cidade será 
cada vez mais sustentável. “A única maneira de proteger 
o desenvolvimento de uma cidade é aumentar seu nível 
de sustentabilidade ao máximo”, reforça.  

Buckeridge, da USP: a classe política
e a população devem se apropriar
das soluções da ciência na criação 
de políticas públicas
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Pioneer on the impacts of climate 
on Brazilian biodiversity talks about 
adaptation to face the effects
of climate change.

THE IMPORTANCE 
OF SCIENCE 
AS A BASIS 
FOR PUBLIC 
POLICIES

KEYNOTE  SPEAKER  BRAZIL

Floods, heat waves, droughts, wasteful use 
of fuel and increased respiratory diseases. These 
are some of the negative effects of climate change 
on planet Earth mentioned by Professor Marcos 
Buckeridge, director of the Institute of Biosciences at 
the University of São Paulo (USP) and coordinator of 
the research program USP Cidades Globais. Known 
in the scientific community as a pioneer in studies 
on the impacts of temperature increase on Brazilian 
biodiversity, the biologist defends adaptation actions 
to avoid “the accentuation of extreme events”.

“The climate changes in the world have 
important factors behind them: the increase of CO2 
in the atmosphere, the increase of temperature and 
the increase of droughts and rains”, enumerates 
the biologist. For Buckeridge, a member of the 
scientific committee of the 9th German-Brazilian 
Science Dialogue and keynote speaker at the event, 
temperatures are rising chronically worldwide. 
According to the latest report of the Intergovernmental 

Panel on Climate Change (IPCC), the existing 
promises under the Paris Agreement will be enough 
to limit global warming to 2°C.

“The city of São Paulo, for example, registers, 
on average, three degrees more today than in 1960, 
which leads to subtle effects such as the evaporation 
of fuels,” he mentions. In the biologist’s view, the 
torrential rains experienced in the capitals of São 
Paulo and Minas Gerais in 2020 are clear examples 
of these extreme events caused by the rise in average 
temperature.

“It is difficult to mitigate this type of climate 
action, but it is possible to seek alternatives to reduce 
the negative impacts of these events”, defends the 
scientist. For example, removing people from hillsides 
with a high risk of landslides, taking care of the 
accumulation of waste in the streets and preserving 
green spaces in the cities.

The effect of climate events on health

All these “extreme events” affect the cities, 

The temperature rise can bring 
serious consequences for the 
Brazilian biome
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and the lives of their inhabitants. The World Health 
Organization (WHO) estimates that 250,000 people 
will die every year between 2030 and 2050 from 
diseases such as malaria, diarrhea, extreme heat 
and malnutrition due to the consequences of climate 
change. 

In the view of the committee member of the 9th 
German-Brazilian Dialogue, heat waves for example 
have the potential to kill people, especially the elderly 
and much younger ones. “The creation of public 
policies for climate change must take into account 
that drought can help in the proliferation of respiratory 
diseases. Moreover, extreme heat can cause the death 
of newborns and the elderly,” says Buckeridge.

According to the scientist, the public agenda must 
be based on the scientific method to face climate 
effects. “The politicians and the population must take 
ownership of the solutions offered by science in the 
creation of policies”.

The biologist believes that dialogue between 
political authorities also helps in the adherence of 
adaptive measures to the new climate reality. “To 
respond to the negative effects of climate change, 
such as extreme rainfall and floods, the different 
spheres of power - federal, state and municipal 
must interact,” he says Buckeridge explains that this 
interlocution is important because a federal decision 
on the theme may not have the desired effect in the 
cities, especially in small municipalities.

“Zero waste” cities

Marcos Buckeridge argues that, to adapt climate 
change, we all have responsibilities in this area - 
especially in terms of food loss.

“The waste starts in the field, during harvest, 
then continues in the transportation of food and, 
later, in our homes. In the end, all this contributes to a 
decrease in urban sustainability”, he points out.

The scientist highlights that in any urban 
system materials that come from outside the city are 
processed, such as food, imported products and raw 
materials. “This whole process produces waste. The 
degree of urban sustainability is inversely proportional 
to the amounts of water and energy used to process 
these materials”, he analyses.

Buckeridge clarifies that if there is recycling in 
the processing of these materials so that the waste 
is minimal or even zero, the city will be increasingly 
sustainable. “The only way to protect the development 
of a city is to increase its level of sustainability to the 
maximum,” he concludes. 

Buckeridge, from USP: the political 
class and the population must
use science solutions in the creation
of public policies
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ACONTECEU
2020 ACTIVITIES

2020

A  DIGITALIZAÇÃO DAS  AT IV IDADES THE  DIGIT IZATION OF  ACTIVIT IES

Com a pandemia, o formato digital ganhou força rapidamente em todas 
as atividades devido às restrições do isolamento social. No DWIH São 
Paulo, não foi diferente. As reuniões, palestras e visitas passaram a ser 
virtuais, cada um no seu home office (01, 04 e 06), mudamos os eventos 
presenciais para o formato on-line, inclusive com equipes profissionais 
de filmagem e transmissão (02, 03, 05, 07 e 08).
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Retrospectiva fotográfica
de atividades
do DWIH São Paulo.

Photographic retrospective
of DWIH São Paulo activities.
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The digital format quickly gained strength in all activities due to the restrictions of social isolation caused 
by the pandemic. At DWIH São Paulo, it was no different. The meetings, lectures and visits became virtual, 
each one in their home office (01, 04 and 06), we changed the events to the online format, including hiring 
professional filming and broadcasting teams (02, 03 , 05, 07 and 08).
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AGENDA INSTITUCIONAL   INSTITUTIONAL  AGENDA

Nem tudo foi virtual em 2020. Antes da pan-
demia (e quando houve flexibilização nas me-
didas de isolamento), delegações visitaram o 
DWIH e grupos do Centro Alemão também 
visitaram parceiros. (01) visita ao novo cônsul 
alemão em SP; (02) visita à VDI Brasil; (03) 
encontro do DWIH São Paulo com embaixada 
brasileira em Berlim; (04) delegações da UFV 
no DWIH; (05 e 06) Visita de delegações de 
universidades alemão.
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Not everything was virtual in 2020. Before the pandemic (and when isolation measures were flexible), the DWIH São 
Paulo was visited by academic delegations and groups from the German Centre also had meetings with partners. (01) 
visit to the new German consul in São Paulo; (02) visit to VDI Brasil; (03) DWIH São Paulo meeting with the Brazilian 
embassy in Berlin; (04) UFV delegations at DWIH; (05 and 06) Visit of German university delegations.
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COMUNICAÇÃO,  HISTÓRIA  E  INOVAÇÃO EM DEBATE  COMMUNICATION,  HISTORY AND INNOVATION IN  DEBATE

 Na programação, brilharam novamente as contribuições do DWIH São Paulo e seus cooperadores na 72ª Reunião 
Anual da SBPC (01 e 02) com debate sobre comunicação científica e palestra sobre os 200 anos da expedição de 
Spix e Martius e no 8º Congresso de Inovação Brasil-Alemanha (03, 04 e 05) com palestras sobre economia circular 
e diversidade. 

In the program, the contributions of DWIH São Paulo and its supporters shone once again at the 72nd SBPC 
Annual Meeting (01 and 02) with the debate on scientific communication and a lecture about the 200 years of 
the expedition of Spix and Martius, and at the 8th German-Brazilian  Innovation Congress (03, 04 and 05) with 
lectures about circular economy and diversity.
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IDEIAS  INOVADORAS PARA O  MUNDO  INNOVATIVE  IDEAS  FOR THE  WORLD 

Falling Walls Lab (FWL) Brazil (01 e 02), Breakthroughs of the Year (03) e Startups Connected (04) são concursos que 
premiam ideias e spin-offs inovadoras, bem como cientistas de destaque. No FWL Brazil, ideias para a sustentabi-
lidade do planeta foram premiadas. Jonas Cunha da Silva (UFPA) foi o vencedor do concurso, seguido por Mariana 
Moraes (CNPEM) e Caroline Trevisan Weber (UFRGS), que também ganhou o Prêmio DAAD de Empreendedorismo. 
A historiadora Lilia Schwarcz (USP) foi uma das finalistas top 10 do Breakthroghs of the Year na categoria Social 
Science and Humanities. E a PipePredict, spin-off da TU Darmstadt, foi vencedora do desafio do DWIH São Paulo 
“Brasil Sustentável” no Programa Startups Connected.”

Falling Walls Lab (FWL) Brazil (01 and 02), Breakthroughs of the Year (03) and Startups Connected (04) are 
contests that reward innovative ideas and spin-offs, as well as outstanding scientists. At FWL Brazil, ideas for the 
sustainability of the planet were awarded. Jonas Cunha da Silva (UFPA) was the winner of the contest, followed 
by Mariana Moraes (CNPEM) and Caroline Trevisan Weber (UFRGS), who also won the DAAD Entrepreneurship 
Award. The historian Lilia Schwarcz (USP) was one of the top 10 finalists in the Breakthroughs of the Year in the 
Social Science and Humanities category. And PipePredict, a spin-off from TU Darmstadt, was the winner of the 
DWIH São Paulo challenge “Brasil Sustentável” in the Startups Connected Program.”
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COVID-19

Em 2020, o DWIH São Paulo estreou a série de debates on-line “Surviving, Living and Shaping the Future
in the Time of Covid-19”, que reuniu cientistas do Brasil e da Alemanha para falar sobre a pandemia e suas 
consequências. Foram abordados os seguintes temas: corrida pelas vacinas (02 e 04), comportamento e  
relação entre inequidade social e saúde (01) e os desdobramentos da pandemia no futuro da vida e da 
educação (03 e 05).

In 2020, DWIH São Paulo started the online debate 
series “Surviving, Living and Shaping the Future 
in the Time of Covid-19”, which brought together 
scientists from Brazil and Germany to talk about the 
pandemic and its consequences. The following topics 
were addressed: the race for vaccines (02 and 04), 
behaviour and relationship between social inequality 
and health (01) and the consequences of the pandemic 
in the future of life and education (03 and 05).
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CIDADES INTELIGENTES   SMART  CIT IES

As bases para cidades do futuro foram 
debatidos em dois eventos virtuais com 
apoio do Centro Alemão: Moving the City 
(01) e Metropolengespräche (02).

The bases for cities of the future were discussed 
in two virtual events with support from the 
German Centre: Moving the City (01) and 
Metropolengespräche (02).
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CLIMATE  CHANGE

01

02

03

Soluções para amenizar os problemas climáticos nas ci-
dades foram apresentadas no DWIH-FAPESP Online Talk on 
Cities and Climate (1 e 2); em evento da rede global Youth Climate  
Leaders (YCL), com apoio do Centro Alemão, foram exibidas 
oportunidades para estudar e pesquisar sobre o tema agenda  
climática na Alemanha (3). 

Solutions to mitigate 
climate change in the 
cities were presented at 
DWIH-FAPESP Online 
Talk on Cities and Cli-
mate (01 and 02); at an 
event of the Global Youth 
Climate Network Leaders 
(YCL), with support from 
the German Centre, were 
exhibited opportunities 
to study and research 
about agenda climate in 
Germany (03).
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Os tradicionais eventos Dia de Portas Abertas, do DAAD Brasil e do DWIH São Paulo foram rebatizados em 
suas versões on-line: Semana DAAD de Janelas Abertas (02) e o Dia de Janelas Abertas do DWIH (01, 03, 04 
e 05). Centenas de interessados se informaram sobre estudar e pesquisar na Alemanha. Para diminuir as 
fronteiras entre o on-line e o presencial, o apresentador do evento do DWIH, Marcio Weichert, tentou trazer 
o ambiente de trabalho do Centro Alemão e de alguns cooperadores, mostrando ao público os escritórios 
do DWIH São Paulo e das instituições filiadas com sede no mesmo prédio

The traditional DAAD Brazil and DWIH São Paulo Open House Day events were renamed in their online 
versions: DAAD Open Windows Week (02) and DWIH Open Windows Day (01, 03, 04 and 05). Hundreds 
of interested people learned about studying and researching in Germany. To reduce the boundaries 
between online and presential, the presenter of the DWIH event, Marcio Weichert, tried to bring the work 
environment of the German Centre and some supporters by showing the public the offices of DWIH São 
Paulo and affiliated institutions headquartered in the same building.
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DE JANELAS  ABERTAS  PARA O  MUNDO  OPEN WINDOWS TO  THE  WORLD
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CALENDÁRIO CIENTÍFICO/
SCIENTIFIC CALENDER 2021

June

16th - Pre-event Falling Walls Lab

30th – Pre-event Startups Connected (Award and Program)

July

20th – Round table on Research Freedom at 

the 73rd Annual Meeting of the SBPC 

(Brazilian Society for the Advancement of Science)

August

25th- Pitch of german Startups on the

Startups Connected Program

September

9th - Falling Walls Lab Brazil

23th and 24th - 9th German-Brazilian Innovation and Sustainability Congress

and Startups Connected Program (Award ceremony)

30th International Seminar on High Technology

October

5th - DWIH Open House Day

November

17th, 25th and 26th - Postdoc Event - How to follow your research career path 

at Germany top universities

8th, 10th and 12th - DWIH São Paulo Online Talks: on ”Society in Transition: 

Impacts of the Pandemic”

Second half of 2021 - Date to be confirmed

Moving the City: Design the Future

International Workshop on Microscopy Techniques: from Electron

to Intravital Imaging Techniques

Digitization and virtualization of product development and production

PhD-Workshop - How to doctorate at two German Universities of Excellence

Colloc-Workshop

For more information and updates, visit the website:

https://www.dwih-saopaulo.org/pt/activities/calendario-cientifco/
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Cooperadores/Supporters

Cooperadores Associados/Associate Supporters


