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Track 08: Resilient Cities: Challenges and Possibilities 
 
The current urbanization stage and human agglomerations dissemination has been the 
subject of major discussions in the academic environment, especially when developing 
public policies of urban planning. Associated with the urbanization process, population 
growth since the industrial revolution has been engendering new and complex problems for 
the understanding and management of urban space, among them those of 
socioenvironmental order resulting mainly from from the occupation and inadequate urban 
land use. New climate conditions, the most frequent and severe natural disasters and the 
ecosystems collapse are added on this problematic. Thus, management and urban planning 
strategies should be turned to the search for the solutions of the population demands. 
Building urban resilience is a strategy to address urban socioenvironmental problems, 
especially those related to the effects of climate change and increasingly recurrent 
socioenvironmental disasters in cities. In this context, the debate on governance, 
management, public policy, innovative strategies and technologies that enable the planning 
and construction of urban resilience in the face of climate change and the disasters risks. 
Therefore, it is encouraged to submit works of a theorical or empirical nature that address 
the following themes: 
Urban and environmental planning; 
Regulations and land use planning; 
Climate change and the urban environmental system; 
Risk and disaster management; 
Preparation, alert and alarm systems, and effective responses; 
Training, education and public awareness; 
Essential services protection: education and health; 
Post-disaster communities recovery and reconstruction; 
Organizations role in building urban resilience; 
Infrastructure protection, improvement and resilience; 
Smart cities; 
Urban green infrastructure; 
Municipal solid waste; 
Urban mobility; 
Urban agriculture. 
 

 



O estágio atual da urbanização e disseminação das aglomerações humanas, vem sendo tema de 
grandes discussões no meio acadêmico e em especial quando da elaboração de políticas públicas 
de planejamento urbano. Associado ao processo de urbanização, o crescimento populacional, 
desde a revolução industrial, vem engendrando novos e complexos problemas para a 
compreensão e gestão do espaço urbano, entre eles, aqueles de ordem socioambiental 
decorrentes principalmente do inadequado uso e ocupação do solo. Adicionam-se as novas 
condições climáticas, os desastres naturais mais frequentes e severos e o colapso dos 
ecossistemas. Dessa maneira, as estratégias de gestão e planejamento urbano devem voltar-se à 
busca de soluções às demandas da população. Construir a resiliência urbana constitui-se como 
estratégia de enfrentamento aos problemas socioambientais urbanos, especialmente, àqueles 
relacionados aos efeitos das mudanças climáticas e aos desastres socioambientais cada vez mais 
recorrentes nas cidades. Nesse contexto, busca-se fomentar o debate sobre instrumentos de 
governança, gestão, políticas públicas, estratégias e tecnologias inovadoras que possibilitem o 
planejamento e construção da resiliência urbana frente às mudanças climáticas e aos riscos de 
desastres. Portanto, incentiva-se a submissão de trabalhos de caráter teórico ou empírico que 
abordem os seguintes temas: 
 

• Planejamento urbano e ambiental; 
• Construção de regulamentos e planos de uso e ocupação do solo; 
• Mudanças climáticas e o sistema ambiental urbano; 
• Gestão de riscos e desastres; 
• Preparação, sistemas de alerta e alarme, e respostas efetivos; 
• Treinamento, educação e sensibilização pública; 
• Proteção de serviços essenciais: educação e saúde; 
• Recuperação e reconstrução de comunidades pós-desastres; 
• Papel das organizações na construção da resiliência urbana; 
• Proteção, melhoria e resiliência de infraestrutura; 
• Cidades inteligentes; 
• Infraestrutura verde urbana; 
• Resíduos sólidos urbanos; 
• Mobilidade urbana; 
• Agricultura urbana. 
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