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Arcabouço 
teórico-metodológico

Pressupostos →  Mudanças climáticas (eventos extremos) e processo de metropolização

Foco →  Dinâmicas, planejamento e governança territoriais.

Questão → As questões que orientam essa pesquisa são como ou de que forma as dinâmicas 

territoriais e as mudanças climáticas estão afetando o sistema e a cultura de planejamento na 

macrometrópole, bem como se as mudanças nesses sistemas representam inovações ou status quo. 

A partir daí, entender se há melhorias ambientais ou ecossistêmicas relacionadas a esses processos.

Hipótese → A hipótese é que o cenário de mudanças climáticas, especialmente eventos extremos 

associados à variabilidade climática, vem provocando mudanças na cultura e o sistema de 

planejamento. Tais mudanças promoveram inovações e melhorias nas condições ambientais e 

ecossistêmicas, no entanto, não têm sido suficientes para alterar o padrão insustentável do modelo 

de desenvolvimento - no nível macro - e do padrão de produção e reprodução espacial - no nível 

local/regional - caracterizados pela degradação, segregação e desigualdades socioambientais. 

Especialmente sobre eventos extremos, a hipótese é que as respostas a esses são caracterizadas por 

ações estruturais e escolhas conduzidas autoritariamente, com baixo grau de participação.



Quadro 
metodológico





IBGE, 2007





IBGE, 2017















Arcabouço 
teórico 
-conceitual

e/ou

Eventos 
Extremos

Alterações no
Planning Culture
Planning System

PCC, 2014; 
ANA, 2013; 2014; 2015]

[NADIN, 2012; GETIMIS, 2012; 
SANYAL, 2005; REIMER, 2013]

Status Quo Inovação

Bouncing Back Bouncing Forward [MEEROW, STULTS, 2016]

Status 
Quo

Mudança [GODARD, 1997; KLEIN, 2015; 
PELLING & DILL, 2010]
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