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Nexo água-energia-alimentos
entender as interações entre 
os recursos para promover 
soluções mais sustentáveis

3 tendências globais 
• urbanização
• crescimento populacional 
• mudanças climáticas

(Hoff, 2011)

Cidades 
bens e recursos naturais 
(segurança energética, hídrica 
e alimentar, moradia, 
transporte...); emissões de 
GEE; enfrentamento da crise 
ambiental/climática (IPCC, 2018; 

Rosenzweig et al., 2018; Bulkeley, 2010) 
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Laboratório Urbano Vivo
fórum para a inovação que utiliza 
um conjunto de métodos para 
promover maior interação e 
colaboração entre pesquisadores 
e outros atores (institucionais, 
locais) na expectativa de 
experimentar, testar e avaliar 
novas ideias, cenários, conceitos 
e soluções criativas em contextos 
complexos e reais (Bulkeley et al., 2016)
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São Paulo – Avanços, oportunidades, desafios (Di Giulio et al., 2018, 2019, 2020)

 Uso da terra 

Plano Diretor Estratégico (PDE, 2014)

 Infraestrutura verde

Plano de desenvolvimento rural sustentável

Plano Municipal da Mata Atlântica (PMMA, 2017) 

 Alimentos

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional (PLAMSAN, 2016)

 Zona sul - Projeto Ligue os Pontos

Ações na zona sul – abordagem Nexo
• manutenção de infraestrutura verde
• produção agrícola sustentável 
• desenvolvimento social e econômico

 avaliação participativa da sustentabilidade destas ações e dos fatores 
que determinam a interdependência dos sistemas do nexo

i) analisar as dinâmicas do território - identificação de barreiras e 
oportunidades em torno dos elementos do nexo 

ii) propor um sistema de indicadores de sustentabilidade - interfaces das 
dimensões alimentos, água e energia

Laboratório Urbano Vivo - ULL

Foto: Equipe Glocull
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Resultados Parciais

 Análise Plano Diretor - conciliar produção/utilização dos 3 elementos e responder aos desafios das mudanças climáticas

elemento central na articulação das 
políticas municipais (saneamento 
básico e proteção ambiental); também 
abordado como ameaça (enchentes e 
deslizamentos, agravados pelos 
eventos extremos)

estímulo à produção agrícola 
convencional e orgânica, barreira 
ao espraiamento urbano, 
ampliação da infraestrutura verde 
para minimizar efeitos climáticos

redução de emissões de 
gases de efeito estufa, uso 
de novas fontes 
renováveis, mobilidade e 
transporte 

Di Giulio, G.; et al. Planejamento estratégico, nexo e mudanças climáticas: possibilidades e desafios para a megacidade de São 
Paulo. Anais IX Encontro da Pós-Graduação e Pesquisa em Ambiente e Sociedade, CDS/UnB - Brasília-DF, 2019. 

 Análise crítica – Brasil / estudos focados no nexo

• Foco dos estudos: conexões entre água e energia nos setores de energia hidrelétrica e biocombustíveis, discursos de 
eficiência, otimização, modelagem e inovação tecnológica; contribuição ainda marginal das Ciências Sociais

• Necessidade de abordar outras questões importantes para o desenvolvimento sustentável no Brasil e no Sul Global
Dalla Fontana, M.; et al. The water-energy-food nexus research in the Brazilian context: what are we missing? Environmental Science & Policy (no prelo)

 Análise de experimentos de mobilidade urbana e infraestrutura verde na cidade - perspectivas top-down e bottom-up
Potencialidades da abordagem de ULL - coprodução e disseminação criativa de conhecimentos 

Di Giulio, G. et al. São Paulo: experiências, oportunidades e desafios para a sustentabilidade urbana. In: Sao Paulo Y Ciudad De México:  Dilemas Ambientales (no prelo) 

 Em produção
1. Diagrama de fluxos e Causa Loop Diagram / 2. Aplicação da abordagem do nexo para entender dinâmicas territoriais em um 
contexto periurbano / 3. Coprodução de indicadores de sustentabilidade
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