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INTRODUÇÃO
O Produto 6.0 – Relatório final está dividido em três documentos distintos, como segue:
 Parte I – Recomendações para uma estratégia nacional em adaptação
 Parte II – Metodologias para identificação e priorização de medidas de adaptação
 Parte III – Sistematização de informações por recorte temático e setorial e matrizes de
priorização de áreas e setores
Este documento compreende a parte III do produto, a qual visa apresentar uma síntese das
informações levantadas nos produtos 2.0.0b1 e 2.0.12, sistematizada por recorte
temático/setorial3. Para cada um dos temas/setores abarcados nestes produtos (agropecuária4,
água, biodiversidade, cidades, desastres naturais, energia, indústria, saúde, transportes e zonas
costeiras), é apresentado um resumo dos:
(1) Principais vulnerabilidades, impactos e medidas de adaptação;
(2) Principais resultados da aplicação da ferramenta Climate Lens em instrumentos de
planejamento do Estado.
A seção traz também mapas temáticos e figuras ilustrativas ainda não apresentadas em outros
produtos, bem como algumas recomendações por tema/setor.
Ao final das sistematizações setoriais são consolidadas as principais considerações e
recomendações listadas em cada setor/tema e aplicáveis ao conjunto de ações de adaptação
para o País. Importante ressaltar que essas recomendações foram repetidamente descritas em
todos os 10 setores/temas analisados e, portanto foram classificadas como Macro
Recomendações e Considerações.
Após a apresentação das Macro Recomendações/Considerações a seção apresenta uma
sistematização das principais informações e/ou conhecimentos sobre impactos existentes em
cada região geográfica do País por setor/tema. Posteriormente, a partir das macro
recomendações/considerações elencadas foram extraídos 5 critérios chaves para sistematizar
as principais lacunas para avançar na geração de conhecimento e identificação de medidas de
adaptação ao longo das regiões brasileiras por setor/tema analisado.
Por fim a parte III apresenta matrizes para priorização de áreas e setores para auxiliar na tomada
de decisão por parte do poder público.
A Parte I busca retomar, de maneira sucinta e estruturada, elementos tratados ao longo dos
estudos anteriores com o objetivo de apresentar recomendações para uma estratégia nacional
de adaptação para o país, enquanto a Parte II apresenta ferramentas para identificação e
priorização de riscos, vulnerabilidades e medidas de adaptação.

1

Produto 2.0.0b: Relatório de Mapeamento e descrição de Planos Governamentais sob a ótica da
adaptação às Mudanças Climáticas.
2
Produto 2.0.1: Diagnóstico preliminar das principais informações sobre projeções climáticas e
socioeconômicas, impactos e vulnerabilidades disponíveis em trabalhos e projetos dos atores mapeados.
3
O Produto 2.0.0a Mapeamento de atores e trabalhos relevantes para o processo de adaptação às
mudanças climáticas já foi entregue sistematizado em uma ferramenta Excel.
4
Inclui também o tema segurança alimentar.
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SUMÁRIO EXECUTIVO
A fim de contribuir para a agenda de adaptação no País, em especial a elaboração do Plano
Nacional de Adaptação, o principal objetivo deste documento foi diagnosticar, compilar e
sistematizar as principais informações disponíveis em trabalhos dos principais atores no tema
adaptação às mudanças do clima no Brasil. Assim, esses levantamentos contribuirão para uma
melhor compreensão das informações geradas no país visando apoiar o planejamento de
governo no tema adaptação5.
O presente documento procurou retratar as principais informações disponíveis nos seguintes
recortes temáticos e setoriais: Agropecuária e Segurança Alimentar, Água, Biodiversidade,
Cidades, Desastres Naturais, Energia, Indústria, Saúde, Transportes e Zonas Costeiras. Em cada
tema ou setor avaliado procurou-se abordar, sobretudo, questões relacionadas aos impactos e
vulnerabilidades; medidas de adaptação em curso e em fase de elaboração e implementação;
lacunas para adaptação do setor frente às mudanças climáticas; e por fim uma sistematização
das informações levantadas sobre vulnerabilidades, impactos e medidas de adaptação por
recorte temático/setorial.
Diante disso, ressalta-se que este documento contém um resumo dos trabalhos mapeados
constituindo uma proposta inicial de compilação e disponibilização das informações de maneira
sistemática. É importante que esses esforços persistam ao longo do tempo, buscando a sua
complementação, atualização e aperfeiçoamento constantes. Recomenda-se que esse processo
de aprofundamento das informações deve ser realizado conjuntamente com os
especialistas/responsáveis dos atores mapeados.
Agropecuária e Segurança Alimentar
O setor agropecuário de países em desenvolvimento (muitos dos quais situados em regiões de
clima tropical, subtropical e semiárido) é especialmente vulnerável às mudanças climáticas,
devido à dependência dos recursos naturais e baixo acesso a recursos para adaptação,
principalmente por parte dos pequenos proprietários rurais.
As principais culturas comercias no País deverão sofrer significativa redução de área de baixo
risco climático para o plantio e de produção já em 2020, afetando a segurança alimentar e
podendo causar a redistribuição regional de algumas culturas em busca de condições climáticas
mais apropriadas.
A exceção é a cana de açúcar, que deverá ser favorecida pelo aumento de temperatura
projetado para grande parte do Brasil, segundo os modelos climáticos globais e regionais do
IPCC e INPE6. Outros perigos para a agropecuária são: i) aumento da frequência de eventos
extremos que causam desastres naturais como estiagens, alagamentos, geadas e ii) aumento da
concentração atmosférica de CO2. Além dos impactos biofísicos apontados anteriormente, o
setor deverá sofrer impactos socioeconômicos como perda do PIB, aumento de preços dos
produtos alimentícios (menor oferta de commodities) e aumento da migração populacional de
áreas de alto risco climático para outras aptas às práticas agrícolas.

5

A base de dados para elaboração deste relatório incluiu pesquisas acadêmicas e aplicadas, iniciativas de
implementação e proposição de medidas adaptativas, entre outros. Os trabalhos englobaram,
principalmente, artigos acadêmicos, teses, projetos ou iniciativas e relatórios. Também foram utilizadas
informações de sites institucionais dos principais atores mapeados.
6
Culturas analisadas: Algodão, arroz, feijão, girassol, mandioca, milho, soja, pastagem e cana.
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No entanto o setor já apresenta algumas práticas adaptativas com o objetivo de minimizar os
impactos, em especial do aumento de temperatura, sendo eles: avanço e diversificação dos
sistemas produtivos sustentáveis em todo o Brasil, sobretudo impulsionados pelo Plano ABC;
melhoramento genético para adaptação às altas temperaturas e seca; manejo do solo e água,
incluindo a prevenção de desastres; desenvolvimento de sistema integrado de alerta climático;
aperfeiçoamento e ampliação do seguro rural e fortalecimento da transferência de tecnologia e
da assistência técnica.
Porém, ainda é preciso avançar no desenvolvimento tecnológico da agricultura familiar e
estudos sobre impactos das mudanças climáticas e vulnerabilidades para outras culturas
agrícolas além das culturas mais importantes comercialmente, bem como em geração de
informações sobre impactos socioeconômicos para culturas agrícolas de interesse regional,
como por exemplo, as plantadas pelos agricultores familiares do Nordeste.

Água
O Brasil é vulnerável às mudanças climáticas em relação aos extremos climáticos – secas e
chuvas intensas, e é extremamente dependente dos recursos hídricos para produção de energia
elétrica e de alimentos. Os trabalhos do setor também apontam a Amazônia e o Nordeste como
as regiões mais vulneráveis.
Adicionalmente, as populações mais pobres são as mais vulneráveis, pois se encontram, em
condições de escassez hídrica, por questões geográficas e/ou pela ausência de saneamento.
Neste contexto, o conhecimento de possíveis cenários futuros climático-hidrológicos e de suas
incertezas, permitirá estimar demandas hídricas futuras bem como definir as políticas
ambientais de uso e gerenciamento hídrico.
Os principais impactos biofísicos e socioeconômicos decorrentes das mudanças climáticas são:
redução na frequência de chuvas de até 2,5mm/dia até 2100, resultando em perdas nas
produções agrícolas e diminuição nas vazões dos rios para geração de energia; perdas
econômicas; aumento da disseminação de doenças de veiculação hídrica como cólera, tifo,
diarreia, etc.; redução de água disponível para irrigação e dessedentação de animais; e
racionamento de água para o consumo humano.
No entanto, muitos dos impactos projetados para 2020 já estão sendo vivenciados nos dias
atuais, como o racionamento de água para consumo humano e irrigação e perdas na produção
agrícola devido aos longos períodos de seca nos últimos anos em importantes regiões
produtoras do País. Diante disso, medidas adaptativas para o tema água são urgentes.
No Brasil foram identificadas algumas ações em curso como o monitoramento hidrológico
(CEMADEN, CENAD e ANA); Programa Comunidades Semiárido (COEP); Programa Marco para a
Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da Bacia do Prata: (governos da Argentina, Bolívia,
Brasil, Paraguai e Uruguai); Programa Um Milhão de Cisternas (ASA Brasil); Rede Nacional de
Monitoramento das Águas (ANA); Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e
Mitigação dos Efeitos da Seca - PAN Brasil (MMA).
Contudo, muito ainda precisa ser feito, principalmente, ações referentes ao planejamento de
longo prazo para uso da água pelos diversos setores da economia e valorar os impactos
econômicos e sociais, dada as projeções para o setor de recursos hídricos.
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Biodiversidade
Todos os biomas brasileiros apresentam pontos de vulnerabilidade devido à expansão de
infraestrutura (por exemplo, de rodovias, energética, industrial) que não considera a
conservação da biodiversidade; a degradação ambiental acelerada levando à desertificação,
sobretudo na Caatinga; a pequena cobertura de áreas protegidas frente à rápida expansão
agrícola, como no Cerrado; a pequena e fragmentada cobertura florestal remanescente
conforme verificado na Mata Atlântica; as profundas mudanças de uso da terra combinadas com
a susceptibilidade a espécies invasoras (Pampas); e a vulnerabilidade no Pantanal às mudanças
no seu regime de inundações, principalmente diante dos cenários de seca projetados.
As mudanças nos regimes de precipitação, o aumento de temperaturas oceânicas, da
concentração de CO2 na atmosfera e da frequência de eventos extremos que causam desastres
naturais causam diversos impactos como grande redução da riqueza de espécies de flora e fauna
da Mata Atlântica, algumas atingindo o limiar de ameaça de extinção; conversão de parte da
Amazônia em Cerrado (savanização); maior frequência de estiagens sazonais rigorosas,
contribuindo para incêndios mais frequentes; perda de cerca de 60% da mata atlântica brasileira
remanescente; no caso da Caatinga, num cenário pessimista, o clima poderia mudar de
semiárido para árido e a caatinga seria substituída por um semideserto com vegetação cactácea.
Apesar disso, pouca ou quase nenhuma medida adaptativa é empregada no País para conter os
impactos das mudanças climáticas nos diversos Biomas, além de que há uma lacuna muito
grande de informação sobre a biodiversidade em grandes regiões brasileiras. Com isso, uma
primeira medida adaptativa seria o investimento de esforços financeiros e humanos em suprir
essa lacuna de conhecimento, para que assim, possa ser possível elencar e priorizar medidas
adaptativas mais eficientes.

Cidades
Frente às complexidades da realidade urbana brasileira e com uma ocorrência mais frequente
de eventos climáticos extremos, identificar, medir e caracterizar a vulnerabilidade de grupos
populacionais em seus territórios torna-se essencial para informar o desenho das políticas
públicas urbanas dentro dos novos cenários que começam a se estabelecer (ANAZAWA, 2012).
Nesse contexto, o grupo populacional mais vulnerável é o de baixa renda localizado em áreas de
riscos como assentamentos irregulares em encostas e várzeas, especialmente em cidades
nordestinas, do noroeste de Minas Gerais e das regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus.
Além dos perigos do aumento da frequência de eventos extremos, a perda da biodiversidade e
o aumento do nível do mar, também constituem em fatores de estresse relevantes nas cidades,
impactando, sobretudo, a oferta de alimentos; o bem-estar, saúde e segurança de população
urbana; sustentabilidade ambiental urbana; desenvolvimento econômico de centros urbanos; e
o lazer e turismo. Esses impactos podem levar a migração populacional de regiões mais
vulneráveis e afetadas, como por exemplo do Nordeste, para outras regiões do País nas
próximas décadas.
Devido à grande concentração populacional nas áreas urbanas as medidas adaptativas são
essenciais. Atualmente são verificadas algumas ações voltadas ao planejamento ambiental
urbano como o Zoneamento Ecológico-Econômico; Planos Diretores e Ambientais Municipais,
Planos de Bacias Hidrográficas, Agendas 21 Locais, Planos de Gestão Integrada da Orla; além de
iniciativas voltadas à agricultura metropolitana e à construção de parques lineares.
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Os Programas Federais Minha Casa Minha Vida e o Aceleração do Crescimento (PAC) têm como
meta reduzir o déficit habitacional brasileiro, um dos problemas mais crônicos do país, podendo
retirar centenas de pessoas de baixa renda (sem acesso à moradia) de áreas de risco nas cidades,
promovendo a diminuição da sua vulnerabilidade frente às mudanças climáticas.
É preciso que o Plano Nacional de Habitação (PlanHab) seja efetivamente publicado. O PlanHab
é um componente essencial para completar as medidas de caráter institucionais indispensáveis
para que se avance no objetivo principal da nova Política Nacional de Habitação (PNH) que é
garantir moradia digna ao cidadão brasileiro com ações públicas e privadas para um horizonte
de 15 anos.

Desastres Naturais
A alta densidade demográfica, sobretudo nas zonas costeiras, aliada à ocupação desordenada
em áreas de risco faz de diversas regiões do País vulneráveis às adversidades atmosféricas.
Algumas das principais ameaças relacionadas ao tempo e clima são chuvas intensas, vendavais,
granizos, geadas e friagens, secas, baixa umidade do ar e nevoeiros (CENAD, 2013).
O grupo populacional mais vulnerável aos desastres naturais é o de baixa renda localizado em
assentamentos precários, como em áreas de elevada declividade e em margens de rios,
principalmente, nas regiões Nordeste, Sul e Sudeste, as mais afetadas por desastres naturais,
respectivamente, no ano de 2012.
Adicionalmente, a ausência de infraestrutura urbana, a execução de cortes e aterros instáveis,
existência de depósitos de lixo nas encostas e a vulnerabilidade das construções também
configuram relevantes ameaças para as populações vulneráveis diante do aumento do aumento
de eventos extremos causadores dos desastres naturais.
Assim como destacado no tema cidades, o aumento dos desastres naturais causa, sobretudo,
prejuízos econômicos (produção agrícola, geração de energia, perda de infraestrutura industrial
e de logística) e sociais (vidas humanas, abastecimento de alimentos e água potável,
infraestrutura habitacional, etc), afetando o bem-estar, saúde e segurança de uma comunidade
ou sociedade.
No que diz respeito às medidas adaptativas, existem algumas ações estaduais em curso como:
i) Santa Catarina - Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos e Desastres Naturais na
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí; ii) São Paulo - Programa Estadual de Prevenção de Desastres
Naturais e de Redução de Riscos Geológicos; iii) Paraíba - Plano Diretor Estadual de Defesa Civil;
iv) Nos demais estados - Planos direcionados à instalação de medidas emergenciais.
Além disso, o Governo Federal investiu na Implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil
(NUDECS); Bolsa Estiagem (MDA); Cidades Resilientes (Ministério da Integração Nacional); Plano
Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais; Centro Nacional de
Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden); Sistema de Monitoramento de
Desastres Naturais; e monitoramento e alerta (Cemaden e Cenad).
No entanto, a falta de preparo dos municípios aos desastres, conhecimento regional da
vulnerabilidade, políticas de desenvolvimento urbano, planejamento de ações estruturantes,
interface entre sistemas de prevenção e políticas públicas de redução de vulnerabilidades
socioeconômicas e inexistência de Planos Estaduais de Prevenção a Desastres são lacunas
fundamentais que precisam ser supridas para que uma cidade possa ter suas áreas de risco
monitoradas e um sistema de prevenção de desastres organizado e eficiente, evitando ou
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minimizando os impactos das mudanças climáticas, sobretudo sobre as populações e regiões
mais vulneráveis.

Energia
As mudanças climáticas podem atingir o setor energético de várias formas, tanto no que diz
respeito à base de recursos energéticos (oferta) e aos processos de transformação, quanto aos
aspectos de transporte e consumo de energia7 (PBMC, 2013).
Em se tratando de geração hidrelétrica, as mais vulneráveis são as regiões Norte e Nordeste do
País, uma vez que, os resultados do balanço hídrico para as bacias do Nordeste são
extremamente negativos e a produção de energia hidrelétrica na Bacia Amazônica brasileira
pode ser seriamente comprometida, pela possível diminuição da incidência de chuvas nesse
bioma.
Além disso, impactos negativos também são esperados para outras fontes energéticas. As
termoelétricas não renováveis deverão sofrer impactos relacionados a erosão em superfície de
mineração; extração na costa; quantidade e qualidade da água de resfriamento em refinarias de
petróleo; produção e transporte; eficiência de refrigeração e eficiência operacional da turbina;
operações de importação; enquanto que as termelétricas renováveis sofrerão com a
disponibilidade e distribuição de terras com condições adequadas e produtividade de culturas
bioenergéticas.
Também estão projetadas reduções de áreas atuais de baixo risco climático para girassol e soja
(matéria-prima biodiesel) e migração dessas culturas do Nordeste para o sul do País. A
intensidade, duração, direção e velocidade do vento e danos devido às condições climáticas
extremas deverão afetar a produção de energia eólica. E por fim, a geração de energia solar
deverá ser afetada pela mudança na insolação (formação de nuvens); problemas de eficiência
devido à diminuição da radiação; diminuição da eficiência devido às condições ambientais.
Diante das projeções de diminuição das chuvas, em importantes regiões produtoras de energia
hidrelétrica, causando a diminuição da vazão dos rios, é necessário o investimento em outras
fontes energéticas e mais adaptadas às condições climáticas atuais e futuras.
Nesse sentido, alguns programas e ações nacionais veem de encontro a essa demanda como o
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel; Programa Nacional de Conservação de
Energia Elétrica; usina de energia elétrica a partir das ondas do mar; veículos movidos a
hidrogênio; liquefação de gás natural, entre outros. Também é crucial o avanço dos
investimentos em energia solar e eólica, ainda incipientes visto o grande potencial gerador
dessas fontes no Brasil e planejamento estratégico do setor considerando as projeções
climáticas.

Indústria
A capacidade da atividade industrial de dinamizar a economia decorre do grande número de
relações mantidas com elementos essenciais à organização de cadeias produtivas. À montante,
a maior parte das indústrias depende de recursos naturais, como água, biomassa, minerais etc.
À jusante, destaca-se a relevância das condições de infraestrutura, disponibilidade de mão de
obra e oferta de bens e serviços necessários à operação das instalações. Em outras palavras, a
7

Mudanças climáticas podem, também, ter efeitos indiretos através de outros setores econômicos, por
exemplo, através da competição por recursos, como terra e água.
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indústria tanto transforma como é transformada pelos atributos do ambiente em que está
inserida e suas condições de funcionamento devem ser analisadas considerando-se o conjunto
desses elementos.
A maioria dos parques industriais brasileiros se encontra em planícies fluviais e costeiras e é,
portanto, suscetível a riscos de desastres causados por eventos climáticos extremos.
Adicionalmente, a elevação do nível do mar, associada a tempestades e ventos, deverá
aumentar os riscos de enchentes e inundações nas zonas costeiras em todo o mundo,
ameaçando direta e indiretamente os parques industriais instalados nestas áreas. Ressacas
associadas à passagem de frentes frias e ciclones extratropicais podem causar danos a
instalações da zona litorânea do Norte ao Sul do País. Já a interação de precipitação pesada com
a topografia podem implicar escorregamentos ou deslizamentos de terra, causando perdas
econômicas à indústria.
Em consequência são projetadas escassez de matéria prima devido aos impactos na
biodiversidade, agricultura e no fornecimento de água; acarretando em encarecimento da
mesma. O processo de urbanização desordenado atrelado à industrialização em áreas de risco
e a interdição de vias de escoamento, suspensão do fornecimento de energia e de vias de
comunicação podem causar perdas econômicas à indústria.
Conforme descrito, os impactos ao setor industrial frente às mudanças climáticas e eventos
extremos causadores de desastres naturais são inúmeros, porém, as informações e ações sobre
medidas adaptativas para o setor são escassas e até inexistentes na maior parte do País.
Não existe mapeamento das áreas de riscos em zonas urbanas e industriais integradas. Os
mapeamentos das concentrações industriais e dos aspectos do meio físico são essenciais para
que análises climáticas mais adequadas sejam realizadas. Em adição, o Plano Indústria não
aborda especificamente o tema adaptação à mudança climática, nem identifica riscos, impactos
e vulnerabilidades para o setor.

Saúde
Muitos dos efeitos do aquecimento global sobre a saúde dar-se-ão em longo prazo,
contrastando com aqueles decorrentes de episódios climáticos extremos que se manifestam a
curto e curtíssimo prazo. Neste particular, é preciso notar que há uma interação direta entre os
impactos de fenômenos de ordem natural e as condições socioeconômico-tecnológicas das
diversas sociedades humanas: as populações menos aquinhoadas encontram-se mais expostas
aos riscos e, portanto, são mais vulneráveis do que aquelas dos países ricos e desenvolvidos
(Mendonça, 2003).
Novamente a população pobre é mais vulnerável devido às construções precárias em áreas de
risco, dificuldade de acesso à água e à falta de saneamento básico e de atendimento médico,
causando, sobretudo, o aumento de doenças de veiculação hídrica, transmitidas por vetores e
via respiratória. Outro aspecto importante, em se tratando de vulnerabilidade na saúde, é a falta
de planejamento urbano e de saneamento básico, principalmente nas regiões periféricas das
cidades brasileiras.
Além disso, a população também é vulnerável ao risco toxicológico de material particulado
emitido por queimadas na Amazônia e exposta a cenários de seca e chuva, acarretando em
doenças respiratórias. O aumento da frequência de doenças acarreta em: i) maiores gastos com
internações hospitalares e atendimento ambulatorial para tratá-las, sobretudo nas regiões
metropolitanas e; ii) aumento da migração para municípios menos atingidos pelas alterações
climáticas e com melhores perspectivas de vida, o que pode redistribuir espacialmente focos –
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

9

ou intensificar a transmissão – de doenças endêmicas como a dengue, a doença de Chagas, a
leishmaniose tegumentar e a leishmaniose visceral.
Perante os impactos das mudanças climáticas, já em curso e projetados sobre o setor da saúde,
pode-se elencar algumas ações diretas e indiretas, sobretudo no âmbito federal, referentes à
adaptação do setor a essas alterações do clima. Por exemplo, o Plano Setorial da Saúde de
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC – Saúde); o fortalecimento da Força Nacional
do Sistema Único de Saúde (FN – SUS); e medidas de adaptação previstas no PPA 2012-2015
como apoio a estudos e pesquisas com vistas a sustentabilidade dos serviços e ações de saúde
e saneamento ambiental; melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas em mais
de 160 municípios; implantação do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres Naturais CEPED na FIOCRUZ; realização de pesquisas em medicina tropical e meio ambiente; redução da
incidência parasitária anual de malária (estimada pelo IPA) na Região Amazônica; transferência
de tecnologia de monitoramento da infestação do Aedes aegypti desenvolvida na FIOCRUZ para
estados e municípios; entre outras.
Contudo, são verificadas lacunas de medidas adaptativas, principalmente, nas regiões mais
carentes do país, Norte e Nordeste. O Plano Nacional de Saúde, por exemplo, reconhece que
“há grande desigualdade no acesso, resultante, entre outras, da concentração de serviços em
determinadas regiões, bem como da carência ou mesmo inexistência em inúmeros municípios”
(BRASIL, 2013, p. 40).

Transportes
A infraestrutura de transporte é extremamente vulnerável as condições extremas de
temperatura, precipitação, enchentes e tempestades, causando danos no transporte rodoviário,
ferroviário, aeroportos e portos. A capacidade de uma região de adaptar suas operações e
infraestrutura de transporte vulnerável aos impactos do clima, determina a capacidade de
resiliência do sistema de transporte daquela comunidade. O IPCC já adverte para a necessidade
de adoção de medidas de adaptação consistentes com novos traçados ou realocação de vias,
normas para projetos e planejamento de estradas, ferrovias e outras estruturas, drenagem dos
solos, para fazer frente ao aquecimento global (IPCC, 2007).
Nesse caso, os principais impactos decorrentes da vulnerabilidade dos modais de transporte e
da sua infraestrutura, além de afetarem a infraestrutura de transporte em si (rodoviária,
ferroviária, portuária, aeroportuária, túneis e pontes) em todos os seus aspectos - pavimentos,
trilhos, fundações, dentre outras; também impactam o escoamento de produções agrícolas e
industriais; a mobilidade urbana; e a qualidade de vida das populações.
No entanto, no Brasil, a carência de estudos e projetos sobre vulnerabilidades e medidas de
adaptação às mudanças climáticas para o setor de transporte configura-se como uma lacuna
para realização de políticas públicas para o setor. Faltam avaliações das vulnerabilidades de cada
modal de transporte para que medidas de adaptação possam ser estabelecidas.
O atraso no investimento em transportes interligados também retarda a mobilidade resiliente
perante às mudanças climáticas. Pode-se elencar apenas como medidas o Plano Nacional de
Logística e Transporte (PNLT) e o Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSTM).
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Zonas Costeiras
As regiões mais vulneráveis aos impactos associados às mudanças climáticas globais são as zonas
costeiras, sendo atingidas pelo aumento do nível do mar, eventos extremos, elevação da
temperatura e acidificação dos oceanos (Rede Clima, 2012).
Como consequência destes eventos, o perfil da linha costeira brasileira pode ser alterado,
atingindo áreas urbanas e instalações portuárias e industriais. Desta maneira, torna-se essencial
o estudo das interações entre o oceano e as zonas costeiras, levando em conta as variáveis
associadas às mudanças climáticas, com o objetivo de construir estratégias de adaptação aos
novos cenários de aquecimento global, elevação do nível do mar e erosão costeira.
As informações sobre impactos das mudanças climáticas nas zonas costeiras, sobretudo devido
ao aumento do nível do mar, indicam diminuição da qualidade de vida das populações costeiras;
da quantidade e qualidade de recursos do mar vivos e não vivos e de recursos naturais; e da
produção de alimentos em zonas agrícolas costeiras.
Também são apontados impactos na mobilidade urbana, com consequência para o crescimento
da economia e qualidade de vida das populações; danos à infraestrutura habitacional, industrial,
energética e de lazer em áreas litorâneas; ameaças aos patrimônios, principalmente, em
Salvador, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Vitória, Santos, Recife, Fortaleza; alto custo estimado
decorrente do aumento do nível do mar em cada tipo de patrimônio (urbanização, redes de
serviços públicos, etc.); e impactos na infraestrutura de transporte costeiro devido aos efeitos
combinados de tempestade e aumento do nível global do mar.
À vista disso, pode-se elencar algumas medidas em curso no País consideradas como adaptativas
como o Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro; Plano Setorial para Recursos do Mar 20122015. Adicionalmente, são recomendadas outras medidas, sendo elas: recuo (abandono de
casas e das benfeitorias); acomodação (reconstrução periódica das benfeitorias e
aproveitamento de áreas inundadas para aquicultura) e proteção (engordamento de praias,
fixação da costa com blocos artificiais, construção de muros de proteção, construção de quebramares ou estruturas no mar e recuperação de estruturas portuárias).
Entretanto existem limitações de estudos em relação à vulnerabilidade das zonas costeiras, bem
como são poucos os que abordam os impactos das mudanças climáticas sobre o litoral brasileiro
e os seus ecossistemas. A ausência de trabalhos mais detalhados sobre os impactos das
mudanças climáticas nas zonas costeiras dificulta a valoração destes eventos climáticos.

Considerações finais
Finalmente, de acordo com o cenário atual de geração de conhecimento sobre impactos,
vulnerabilidade e adaptação, percebe-se algumas lacunas comuns aos diversos temas e setores
da economia abordados no presente trabalho. Essas lacunas geraram algumas recomendações
para o avanço da produção dessas informações e, consequentemente, das ações de adaptação
para o País, sendo elas:




Estudos e pesquisas: Impulsionar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas
(aplicadas e de base) sobre mudanças climáticas, principalmente no que diz respeito à
identificação e avaliação de vulnerabilidades climáticas, impactos correlacionados, medidas
de adaptação e oportunidades, incentivando uma abordagem multidisciplinar.
Mapeamento das vulnerabilidades e impactos: Incentivar o mapeamento de
vulnerabilidades e impactos frente às mudanças climáticas no País, por meio de
mapeamento de áreas de risco, setores, processos, sociedades, ecossistemas, recursos
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naturais impactados e/ou vulneráveis e; correlações entre mapeamentos de
vulnerabilidades socioeconômicas e a identificação de vulnerabilidades climáticas.
Projeções climáticas e socioeconômicas: Fomentar o desenvolvimento e aprimoramento
de modelos climáticos e socioeconômicos, geograficamente diferenciados e com menor
resolução espacial, que resultem em projeções futuras com menor incerteza e adequadas
para serem utilizadas como ferramentas de gestão.
Sistemas de monitoramento: Incentivar o desenvolvimento e/ou aprimoramento de
sistemas de monitoramento, elaborando indicadores climáticos, ambientais e
socioeconômicos e garantir séries temporais adequadas, investindo em instrumentação,
coleta, compartilhamento e sistemas de acesso aos dados climáticos.
Medidas específicas de adaptação: Desenvolver ações que objetivam especificamente uma
gestão de riscos climáticos mais resiliente. Exemplos: obras estruturais de prevenção,
sistemas de alerta, planos de prevenção e de resposta, programas de incentivo a práticas
resilientes, ações de conservação, etc, bem como aprimorar mecanismos para aplicar o
conhecimento obtido por meio de estudos e pesquisas, mapeamentos e projeções em ações
específicas de adaptação e implementar medidas adaptativas em diferentes escalas
espaciais e diferentes horizontes temporais (imediato e de curto, médio e longo prazo).
Gestão integrada: Fortalecer mecanismos que promovam a gestão integrada, o
planejamento sistêmico e a coerência entre diferentes políticas públicas, por meio da
ampliação de ações de desenvolvimento socioeconômico, conservação ambiental e uso
sustentável de recursos naturais, visando diminuir a vulnerabilidade de uma determinada
sociedade ou de um determinado setor/tema diante das mudanças do clima. Uma gestão
integrada e coerente maximiza este potencial, pois integra a visão de adaptação a políticas
de desenvolvimento e aos tomadores de decisão não diretamente envolvidos com o tema
mudanças climáticas.
Sistemas de informação: Incentivar a criação e aprimoramento de bancos de dados que
possam ser utilizados para gestão de riscos climáticos.
Grupos vulneráveis: Fortalecer mecanismos de suporte a grupos sociais de maior
vulnerabilidade climática (exemplos: povos ribeirinhos, agricultores familiares, população
de baixa renda em áreas de risco de centros urbanos, etc.).
Valoração econômica: Aprimorar estratégias de quantificação do custo monetário que está
atrelado a impactos climáticos, para possibilitar a valoração econômica mais precisa de
perdas e danos decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas. Adicionalmente, focar
também em estratégias de pagamentos por serviços ambientais e realizar análises custobenefício das medidas de adaptação.
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1

ESTRUTURA DA SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES POR RECORTE TEMÁTICO/SETORIAL

A sistematização que segue compila o conteúdo dos produtos 2.0.0a, 2.0.0b e 2.0.1 por
tema/setor e está estruturada da seguinte forma:

1.1

PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO

Esta seção traz uma síntese do Produto 2.0.1, apresentando as vulnerabilidades, impactos e
medidas de adaptação por recorte temático/setorial (Quadro 1). Importante enfatizar que a
maioria das informações geradas pelos atores mapeados no tema adaptação no Brasil apresenta
as análises de impactos e vulnerabilidades agrupadas, dificultando a sua sistematização.
Observa-se que o conjunto de informações contido nesta seção é apresentado sem referenciar
a fonte da informação e, portanto, deve ser considerado sempre em conjunto com o Produto
2.0.1, que traz as fontes de informações devidamente referenciadas.
Quadro 1 - Dimensões de avaliações de vulnerabilidades e impactos para os temas/setores analisados

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Sistema econômico, região geográfica, grupo de população, ecossistema e/ou setor (sistemas sociais e
naturais).
Perigos (fatores de estresse)
Conjunto de fatores de estresse: influências externas que podem afetar adversamente um sistema. Um
evento físico, fenômeno ou atividade humana que pode causar a perda de vidas, danos a propriedades,
rupturas sociais e econômicas e/ou degradação ambiental (ONU, 2004). Exemplos: aumento do nível
do mar, aumento de temperatura atmosférica e oceânica e eventos climáticos extremos (enchentes,
etc.).
Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Atributo(s) valorizado(s) (ou variáveis de interesse) do sistema vulnerável, que são ameaçados por sua
exposição ao perigo. Exemplos: vidas, saúde, renda, identidade cultural, biodiversidade, recursos
naturais, serviços ambientais, etc.
Horizonte temporal
Ponto no tempo ou período de tempo ao qual se refere a avaliação de vulnerabilidades. Foi adotada a
seguinte escala: atual; curto prazo (1-5 anos); médio prazo (5-10 anos) e longo prazo (acima de 10 anos).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas sobre o meio biofísico e/ou socioeconômico.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
Principais indicadores para a avaliação de impactos frente às mudanças climáticas no tema/setor
relevante.
ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
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Principais medidas adaptativas em curso e outras previstas em políticas públicas no País para o
tema/setor relevante. Medidas podem ser diretas (planejadas devido às mudanças climáticas e seus
efeitos) ou indiretas (agregam resiliência por meio do desenvolvimento econômico e diminuição da
vulnerabilidade da população, sem ter foco principal em mudanças climáticas).
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Principais indicadores para avaliação da eficácia de ações que buscam ampliar a resiliência num
determinado tema/setor.

A seguir são descritas as metodologias adotadas para a sistematização do conhecimento gerado
no País8 conforme apresentado no Quadro 1.

1.1.1

Avaliação das vulnerabilidades

Para a sistematização das vulnerabilidades identificadas foi adotada a abordagem apresentada
por Füssel (2005)9, assumindo as suas quatro dimensões fundamentais para descrever a
avaliação de vulnerabilidade em cada setor/tema conforme abaixo:


Sistema: Sistema econômico, região geográfica, grupo de população, ecossistema e/ou
setor (sistemas sociais e naturais) vulneráveis.



Conjunto de fatores de estresse: Influências externas que podem afetar adversamente
um sistema. Um evento físico (como os eventos extremos/desastres naturais),
fenômeno ou atividade humana que pode causar a perda de vidas, danos a
propriedades, rupturas sociais e econômicas e/ou degradação ambiental (ONU, 2004).
Exemplos: aumento do nível do mar, aumento de temperatura atmosférica e oceânica
e eventos climáticos extremos (enchentes, etc.).



Atributo valorizado ou variáveis de interesse: Atributo(s) valorizado(s) do sistema
vulnerável, que são ameaçados por sua exposição ao perigo. Exemplos: vidas, saúde,
renda, identidade cultural, biodiversidade, recursos naturais, serviços ambientais, etc.



Horizonte temporal: Ponto no tempo ou período de tempo ao qual se refere a avaliação
de vulnerabilidades. Foi adotada a seguinte escala: atual; curto prazo (1-5 anos); médio
prazo (5-10 anos) e longo prazo (acima de 10 anos).

8

No presente trabalho, as avaliações de vulnerabilidades e impactos verificadas nos trabalhos
consultados foram sistematizadas baseadas em combinações de metodologias internacionais e nacionais,
bem como em percepções extraídas do conhecimento (informações) mapeado.
9
Outros autores propõem outras classificações. O objetivo aqui não é privilegiar a usada por Füssel, mas
usá-la como exemplo da diversidade de abordagens.
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1.1.2

Avaliação dos impactos

Os impactos detectados em cada setor/tema, oriundos das informações geradas pelos atores
mapeados, foram classificados quanto aos seus efeitos decorrentes das mudanças climáticas em
impactos biofísicos e socioeconômicos.
Essa classificação foi adotada uma vez que a grande maioria das informações sobre os impactos
das mudanças climáticas em todos os setores analisados, naturalmente, foram agrupadas nessas
duas categorias pelos atores responsáveis. Isto também está relacionado à etapa de diagnóstico
desses impactos nos estudos, que articulam as projeções climáticas a modelos socioeconômicos,
permitindo assim uma análise integrada dos impactos correlacionados às mudanças climáticas
no Brasil.
Essa padronização dos impactos tem como objetivo auxiliar no direcionamento das medidas de
adaptação futuras e em curso.

1.1.3

Determinação dos indicadores de impactos, vulnerabilidades e medidas

Os indicadores de impactos, vulnerabilidades e de empregabilidade de medidas de adaptação
listadas em cada setor/tema avaliados foram selecionados de trabalhos, iniciativas e projetos
dos atores mapeados no Produto 2.0.0a.
Nos casos em que esses indicadores não estavam explícitos nas informações geradas pelos
atores, tanto em material publicado como em sites institucionais, os mesmos foram extraídos,
de forma indireta, do conteúdo dessas informações.
Apenas para o setor de transportes, devido à carência de estudos sobre vulnerabilidades e
impactos das mudanças climáticas no setor no País, os indicadores de impactos,
vulnerabilidades e de medidas de adaptação foram extraídos da literatura internacional,
principalmente de experiências nos Estados Unidos e Canadá. Esses indicadores podem ser
adotados por muitos municípios brasileiros e apresenta uma síntese das condições e variações
climáticas que afetam o sistema de transporte, mencionadas na literatura.

1.1.4

Classificação do conjunto de fatores de estresse ou perigos

Para auxiliar na classificação dos fatores de estresse ou perigos oriundos de eventos extremos
que causam os desastres naturais, elencados na sistematização das informações
setoriais/temáticas, adotou-se a Codificação Brasileira de Desastres (COBRADE), elaborada a
partir da classificação utilizada pelo Banco de Dados Internacional de Desastres (EM-DAT) do
Centro para Pesquisa sobre Epidemiologia de Desastres (CRED) e da Organização Mundial de
Saúde (OMS/ONU), com o propósito de adequar a classificação brasileira às normas
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internacionais. A classificação do COBRADE foi adotada por ter grande sinergia entre os perigos
mapeados (oriundos das informações geradas pelos atores) e desastres naturais.
Classificação quanto a sua categoria e grupo (origem):
O COBRADE classifica os desastres em duas categorias – Desastres Naturais e Desastres
Tecnológicos. Para o presente relatório, os perigos foram classificados de acordo com os grupos
exibidos na Tabela 1 abaixo. A categoria de Desastres Tecnológicos diz respeito aos grupos
relacionados a substâncias radioativas, produtos perigosos, incêndios urbanos, obras civis e
transportes de cargas e passageiros. Tais desastres tecnológicos não foram levados em
consideração no presente relatório.
Tabela 1 - Classificação dos Desastres Naturais adotada pela COBRADE.
Desastres Naturais
Biológicos
Epidemias
Infestações
Pragas

Climatológico
Seca

Geológico
Terremoto
Emanação vulcânica
Movimento de massa
Erosão

Hidrológico
Inundações
Enxurradas
Alagamentos

Meteorológico
Ciclones
Frentes frias
Zonas de convergência
Tempestades
Temperaturas extremas

Fonte: Adaptado CENAD, 2012

Classificação quanto à evolução:
Os perigos também foram classificados quanto à evolução em:


Súbitos ou de Evolução Aguda: Esses desastres caracterizam-se pela subtaneidade, pela
velocidade de evolução do processo e, normalmente, pela violência dos eventos
adversos causadores dos mesmos. Exemplos: terremotos, erupções vulcânicas,
inundações e escorregamentos de solo.



Graduais ou de Evolução Crônica: Esses desastres, ao contrário dos desastres agudos,
caracterizam-se por serem insidiosos e evoluírem através de etapas de agravamento
progressivo. Exemplos: seca, perda de solo agricultável, desertificação e salinização.



Por Somação de Efeitos Parciais: Esses desastres caracterizam-se pela repetição
frequente de acidentes, casos ou ocorrências, com características semelhantes, cujos
danos, quando somados, ao término de um período determinado, definem um desastre
muito importante. Exemplos: fome e desnutrição crônica.
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1.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS ILUSTRATIVAS

Esta seção apresenta mapas temáticos e outras figuras que ilustram impactos e vulnerabilidades
por recorte temático ou setorial, distribuídos no território nacional. Algumas figuras foram
produzidas com base em dados quantitativos e qualitativos contidos no levantamento
apresentado no Produto 2.0.1. Outras figuras foram adaptadas de trabalhos referenciados neste
mesmo Produto 2.0.1. Mapas e/ou outras figuras ilustrativas são apresentados para os
setores/temas Agropecuária, Água, Biodiversidade, Desastres Naturais, Energia, Saúde e Zonas
Costeiras. Observa-se que o item 4 do Produto 2.0.1 já inclui mapas e outras figuras ilustrativas
para os setores Agropecuária, Água, Cidades, Desastres Naturais, Energia, Indústria, Saúde e
Zonas Costeiras.

1.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS

Por meio da utilização da ferramenta analítica Climate Lens (OCDE, 2009), o Produto 2.0.0b
avalia os principais instrumentos de planejamento nacional (planos nacionais, programas
diversos, etc.). A ferramenta identifica e avalia aspectos ligados à adaptação às mudanças
climáticas e, especificamente, foca nos seguintes quatro critérios de análise:
1.

Vulnerabilidade: avalia o quão vulnerável é o instrumento de planejamento analisado.

2.
Ações de adaptação já existentes: avalia se os riscos relacionados às mudanças
climáticas foram levados em consideração durante a formulação do instrumento de
planejamento.
3.
Má adaptação: avalia se o instrumento de planejamento pode aumentar a
vulnerabilidade às mudanças climáticas ou deixa de aproveitar oportunidades para adaptação.
4.
Resiliência: avalia de que forma o instrumento de planejamento pode ser alterado para
levar em consideração os riscos decorrentes das mudanças climáticas.
Esta seção traz um resumo da análise feita no Produto 2.0.0b, abordando somente as principais
questões identificadas no Produto 2.0.0b sobre vulnerabilidades, má adaptação e resiliência.

1.4

RECOMENDAÇÕES

Por fim, a seção traz algumas recomendações, também agrupadas por tema/setor. Estas
recomendações foram elaboradas com base nas lacunas identificadas para cada setor, de acordo
com o levantamento feito no Produto 2.0.1. Ou seja, as recomendações originaram de questões
e demandas levantadas nos próprios trabalhos que foram utilizados para elaboração do
diagnóstico de cada tema/setor.
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2

AGROPECUÁRIA

2.1

PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 2 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o setor Agropecuário 10

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Culturas vulneráveis por região:
Algodão, Arroz, Feijão e Girassol: Agreste nordestino e regiões de Cerrado nordestino, compreendido
entre o sul do Maranhão, o sul do Piauí e o oeste da Bahia.
Cana-de-açúcar: Locais do Centro-Oeste podem se tornar mais vulneráveis, pois dependerão de
irrigação complementar (No entanto, verificar impacto positivo descrito no item sobre impactos abaixo).
Mandioca: Semiárido e Agreste nordestino.
Milho: Agreste nordestino, regiões de Cerrado nordestino e o Centro-Oeste do país.
Pastagem: Diminuição de áreas de pastagem na região Sul. Todas as outras regiões, exceto no norte da
Amazônia, também apresentam uma tendência de redução dos pastos.
Soja: Região Sul e o Cerrado nordestino.
Perigos (fatores de estresse)
 Aumento da concentração atmosférica de CO2
 Aumento das temperaturas médias;
 Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Ondas de calor: meteorológico e gradual;
 Geadas: meteorológico e gradual;
 Estiagens prolongadas e secas: climatológico e gradual;
 Inundações: hidrológico e súbito;
 Alagamentos: hidrológico e súbito.







Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Terra adequada para agricultura e pecuária;
Produção agropecuária;
Produção de biocombustíveis (etanol e biodiesel);
Agricultura de subsistência;
Segurança alimentar.

Horizonte temporal
 Ano base: 2010 (período de início de contagem das metas tratadas na COP 1511);
 Projeções de clima futuro: 2020, 2030, 2050 e 2070 (médio e longo prazo).

10

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
11
15ª Conferência das Partes signatárias da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças
Climáticas.
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IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
 Diminuição das áreas de baixo risco climático 12 para o plantio dos principais produtos agrícolas
alimentares e de exportação (arroz, feijão, milho, soja e mandioca);
 Redistribuição regional de algumas culturas em busca de condições climáticas mais apropriadas.
o Arroz: Migração de parte da produção para o centro-norte do Mato Grosso;
o Café: Parte da cultura de Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo pode ter que migrar para o
Paraná, Santa Catarina ou Rio Grande do Sul.
 Redução de até 10,6 milhões de hectares de terra destinada à agricultura em 2030;
 Em termos de área total de baixo risco climático, a região Sul será a mais afetada, podendo perder
quase cinco milhões de hectares em 2030;
 Única cultura que deverá ser beneficiada: cana-de-açúcar, com um aumento das áreas aptas para o
seu plantio;
Mandioca: Áreas mais favoráveis no sul do país, por conta da redução do risco de geada, e na
Amazônia, pela diminuição do excedente hídrico;
 Impactos específicos para 2030 (percentual de mudança em áreas de baixo risco climático devido às
mudanças climáticas, no cenário pessimista de emissão de CO2eq. do IPCC13):
o Algodão: -4,9%
o Arroz: -9,9%
o Cana-de-açúcar: +91%
o Feijão (Safra de outono): -69,7%
o Feijão (Safra de verão): -57,1%
o Milho (Safra de outono): -15,3%
o Milho (Safra de verão): -22%
o Pastagem: -38,3%
o Soja: -28%
o Trigo de sequeiro: -20%
 Embora a projeção mostre uma redução na área de pastagem, é possível que a produção de carne
bovina continue a aumentar até 2030. Isto em consequência da intensificação tecnológica.
Impactos socioeconômicos:
 No pior cenário, o país poderá perder 2,5% de seu PIB a cada ano, devido ao aumento da
temperatura média;
 Os impactos negativos sobre a oferta de commodities deverá resultar em preços significativamente
mais elevados de alguns produtos;
 Aumento da migração populacional de áreas de alto risco climático para áreas aptas às práticas
agrícolas.










Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
Produtividade das culturas;
Área de baixo risco climático para agropecuária;
Área plantada com culturas alimentícias (grãos, frutas, cereais, oleaginosas);
Área plantada com pastagem segundo o Zoneamento Agrícola de Risco Climático;
Área plantada com cana de açúcar para produção de açúcar e biocombustível;
Produção de grãos;
Produção de carnes;
PIB Brasil;

12

Áreas onde não há estresse hídrico, que garantam a germinação de sementes e especialmente o
florescimento, além do enchimento de grãos, que são fatores essenciais para a produção final. Esse risco
não deve exceder 20%. O risco de geada também leva a diminuição da área de baixo risco climático.
13
Pessimista: Projeções de aumento de temperatura feitas pelo IPCC no cenário A2, que estima aumento
de temperatura entre 20C e 5,40C até 2100.
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PIB Agropecuária;
Ciclo da cultura (dias);
Rentabilidade e lucratividade do produtor rural;
Pragas e doenças nas culturas.
ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Laboratório Virtual Multi-institucional de Mudanças Climáticas e Agricultura (Embrapa e
integrantes da Rede Clima);
UMIP Gen Clima (UNICAMP e Embrapa);
Sistemas produtivos sustentáveis para o Semiárido: (1) Pecuária de caprinos e ovinos, (2)
Apicultura, (3) Sistemas Irrigados, (4) Integração Lavoura – Pecuária e (5) Plantio de oleaginosas
para produção de biodiesel;
Plano ABC - Adaptação às Mudanças Climáticas: (1) Capacitação de profissionais visando responder
aos impactos das mudanças climáticas, (2) Pesquisa científica, (3) Diversificação das unidades e
sistemas produtivos atuais, (4) Manejo do solo e água, incluindo a prevenção de desastres, (5)
Desenvolvimento de sistema integrado de alerta climático, (6) Ordenamento territorial, (7)
Aperfeiçoamento e ampliação do seguro rural, (8) Outros instrumentos de mitigação dos riscos e
de compensação por serviços ambientais e (9) Fortalecimento da transferência de tecnologia e da
assistência técnica e extensão rural;
Zoneamento Agrícola de Risco Climático;
Armazenagem e beneficiamento da produção;
Garantia Safra (Pronaf);
Adapta Sertão.

Indicadores relacionados a medidas de adaptação
 Variedades agrícolas melhoradas geneticamente;
 Área com sistema Integração Lavoura Pecuária Floresta, Lavoura Pecuária e Agroflorestal;
 Número de culturas agrícolas e gramíneas contempladas pelo Zoneamento Agrícola de Risco
Climático;
 Número de propriedades rurais que empregam práticas sustentáveis como a agroecologia e
agricultura orgânica;
 Investimento na Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER);
 Uso das Boas Práticas Agrícolas (BPAs);
 Investimentos governamentais em pesquisa sobre adaptação às mudanças climáticas no setor
agropecuário;
 Propriedades rurais contempladas pelo Seguro Agrícola.

2.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

O estudo de Assad et al. (2013 no prelo) aponta uma redução das áreas de baixo risco climático
e produtividade até 2030 para as seguintes culturas: pastagem, soja, milho, arroz, algodão e
feijão. Os mapas incluídos neste estudo são apresentados nas Figura 1,Figura 2,Figura 3,Figura
4Figura 5,Figura 6,Figura 7,Figura 8. É importante destacar que considerações sobre os
resultados deste estudo podem ser encontradas no item 4.1 do Produto 2.0.1.
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Figura 1 - Perdas previstas na produtividade das pastagens (%) no cenário pessimista em 2030 em relação à linha de base de 2010
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 2 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de soja (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 3 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de milho safra verão (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 4 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de milho safra outono (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 5 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de arroz irrigado (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 6 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de algodão (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 7 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de feijão safra verão (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)
Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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Figura 8 - Redução de áreas de baixo risco climático para o plantio de feijão safra outono (2010: linha de base e 2030: cenário pessimista)

Fonte: (ASSAD, PINTO, et al., 2013 no prelo)
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2.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 3 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Setorial de Mitigação e Adaptação
às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura Plano ABC e Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional

Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura – Plano ABC (Agricultura de Baixa Emissão
de Carbono)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
A elaboração do Plano foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República, Ministério da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) e Ministério de Desenvolvimento Agrário (MDA). Além
disso, sua preparação contou com a participação de diversas outras instituições governamentais, não
governamentais e da iniciativa privada.
O processo operativo do Plano ABC será constituído pelo Governo Federal, em conjunto com os
estados, e em parceria com a sociedade civil.
Atores envolvidos e suas responsabilidades:
 Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima (CIM) e seu Grupo Executivo (GEx) – Avaliar
a implementação das ações e propor novas medidas que sejam necessárias à redução das
emissões de GEE na agricultura.
 Comissão Executiva Nacional do Plano ABC – monitorar e acompanhar periodicamente a
implementação do plano e propor medidas para superar dificuldades do processo.
Coordenada pelo MAPA e MDA com participação da Casa Civil, MF, MMA, Embrapa e FBMC.
 Grupos Gestores Estaduais (GGE) – promover a coordenação e a articulação do Plano Setorial
da Agricultura nos estados. Coordenados pela Secretaria de Agricultura do Estado com
participação do MAPA, MDA, Secretaria de Estado de Meio Ambiente, EMBRAPA, OEPAS,
bancos oficiais e representantes da sociedade civil.
Vulnerabilidade
As ações previstas no Plano são vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, dependendo do grau
de incidência do fenômeno. No caso de um cenário mais crítico, é possível que as ações preconizadas
não manifestem a efetividade esperada.
Má adaptação
Não foram identificadas medidas que levam à má adaptação.
Resiliência
Das 17 ações adaptativas propostas no plano, apenas oito possuem recursos alocados, os quais são
provenientes de dotações extras. Assim, para o aumento da resiliência do Plano, é fundamental que
sejam previstos os recursos e condições necessárias para a execução das ações propostas.
Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional – 2012/2015 (PLANSAN)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O órgão responsável pela elaboração do Plano foi a CAISAN, incluindo um processo de consulta ao
CONSEA. A sua aprovação foi dada pelo Pleno Ministerial da CAISAN, composto por 19 Ministérios.
Vulnerabilidade
A implementação das ações do Plano é vulnerável aos efeitos das mudanças climáticas, em especial a
implementação das diretrizes 1, 5, 6, 7 e 8, que visam garantir a seguridade alimentar, pois a alteração
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do clima pode trazer uma diminuição das áreas aptas ao cultivo dos principais produtos agrícolas
alimentares, tais como o arroz, feijão, milho, soja e mandioca.
Má adaptação
Não foram identificadas medidas que podem levar ao processo de má adaptação
Resiliência
É importante que as ações gerais de desenvolvimento agrícola sejam pautadas pelos aspectos das
mudanças climáticas. Por exemplo, quanto ao processo de capacitação e qualificação dos serviços de
assistência técnica e extensão rural e de inovação tecnológica, os aspectos climáticos devem pautar os
treinamentos e serviços oferecidos aos produtores rurais, visando assegurar o desenvolvimento da
agropecuária alinhado aos cenários de mudanças do clima e fortalecendo a resiliência do setor.

2.4

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o setor Agropecuário, visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima, bem
como para o desenvolvimento e implementação de ações adaptativas efetivas.


Aumentar o número de culturas analisadas: observa-se a falta de estudos sobre
impactos das mudanças climáticas e vulnerabilidades para outras culturas agrícolas
além das culturas mais importantes comercialmente. Ainda faltam estudos de impactos
socioeconômicos frente às alterações climáticas para culturas agrícolas de interesse
regional como, por exemplo, para culturas plantadas pelos agricultores familiares do
Nordeste.



Fomentar o melhoramento genético de novas espécies agrícolas, principalmente para
resistir aos efeitos adversos da seca.



Ampliar a base de dados regionais de boa qualidade sobre clima e de longo prazo: A
utilização dos mais recentes dados hidrometeorológicos e de uso da terra disponíveis
melhora de modo significativo a capacidade de realizar modelagens e projeções de
impacto mais eficientes. No entanto, a falta de dados sobre o clima de boa qualidade e
de longo prazo prejudica os esforços regionais e locais de modelagem climática, bem
como a calibração e a validação das projeções atuais que estão sendo utilizadas para
informar as decisões sobre políticas e investimentos.



Expandir estudos com desenvolvimento regional e agricultura familiar: É necessário
mais estudos de impactos do clima em sistemas produtivos sustentáveis, geralmente
voltados para a agricultura familiar, em regiões mais vulneráveis como o Semiárido.
Nesses estudos, além das perdas de produtividade e econômicas, é imprescindível que
também se avalie os impactos de caráter social. Quando comparados aos produtores
agrícolas de larga escala, os pequenos agricultores são geralmente mais vulneráveis aos
choques econômicos e ambientais, além de ter acesso a menos recursos para se adaptar
à variação e às mudanças climáticas.



Refinar a resolução espacial dos modelos para a agricultura: para avaliar as
consequências ou os impactos das mudanças climáticas nas escalas nacional, estadual e
municipal para o setor agrícola é ideal que seja adotado, em todos os trabalhos no tema,
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modelos climáticos regionais com menor resolução espacial. Isso torna a ferramenta
mais eficaz para a avaliação dos impactos e áreas vulneráveis.


Para aumentar a resiliência do Plano ABC, é fundamental que sejam previstos os recuros
e condições necessárias para a execução de todas as ações propostas no Plano.
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3
3.1

ÁGUA
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO.
Quadro 4 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Água 14

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Grupo populacional: Vulnerabilidade é maior para populações de baixa renda: condições de escassez
hídrica e/ou ausência de saneamento.
Setores correlacionados: vulnerabilidades na produção de energia elétrica, agropecuária, indústria e no
abastecimento urbano.
Amazônia e Nordeste: regiões mais vulneráveis, principalmente aos eventos climáticos extremos.






Perigos (fatores de estresse)
Aumento das temperaturas médias;
Aumento da evaporação;
Diminuição da precipitação;
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Chuvas intensas (tempestades): meteorológico e súbito;
 Aumento das temperaturas extremas: meteorológico e gradual;
 Ocorrência de secas: climatológico e gradual;
 Ocorrência de desertificação: climatológico e gradual;
 Epidemias: biológico e somação de efeitos parciais.

Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Disponibilidade hídrica: variáveis de interesse que podem ser afetadas pela escassez hídrica são:
 Energia elétrica proveniente de fontes hídricas;
 Agropecuária, indústria e mineração;
 Abastecimento urbano (saneamento básico).
Horizonte temporal
 2020, 2040, 2050, 2070 e 2100 (médio e longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
Porcentagem dos excedentes hídricos gerados por modelos climáticos em sete bacias hidrográficas
(projeção para 2011-2040, em comparação com médias históricas (1961-1990)):
 Atlântico NE Ocidental: entre -8% e -29%;
 Rio Amazonas: entre -7% e -12%;
 Rio Paraguai: entre -10% e -32%;
 Rio Paraná: entre -6% e -20%.
 Rio Parnaíba: entre -30% e -68%;
 Rio São Francisco: entre -28% e -62%;
 Rio Tocantins: entre -16% e -22%.
14

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Nordeste: redução na frequência de chuvas de até 2,5mm/dia até 2100, resultando em perdas nas
produções agrícolas e diminuição nas vazões dos rios importantes para geração de energia.
Impactos socioeconômicos:
 O aquecimento global pode gerar perdas na ordem de R$7,4 bilhões em 2020 e R$14 bilhões em
2070;
 Aumento da disseminação de doenças de veiculação hídrica (exemplos: cólera, tifo, diarreia, etc.);
 Redução de água disponível para irrigação e dessedentação de animais;
 Racionamento de água para o consumo humano.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
 Frequência e intensidade de eventos climáticos extremos como, por exemplo, enchentes urbanas,
inundações, deslizamentos, secas, etc.;
 Disponibilidade hídrica para agricultura de subsistência e agroindústria;
 Disponibilidade hídrica para geração de energia hidrelétrica;
 Oferta de água potável para a população;
 Consumo hídrico para o uso e ocupação do solo;
 Níveis de rios, afetando os portos e o transporte fluvial;
 Taxas de evaporação dos açudes e reservatórios;
 Elevação do nível do mar.


















ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Avaliação de Impactos e Vulnerabilidade à Mudança Climática no Estado de São Paulo e opções de
estratégias de adaptação (UNESP, USP-SÃO CARLOS, UNICAMP e INPE-CPTEC);
Concepção do Arranjo Institucional e operacional para a gestão integrada de riscos de desastres no
Estado do Rio de Janeiro (INEA - RJ);
Monitoramento hidrológico (CEMADEN, CENAD e ANA);
Programa Comunidades Semiárido (COEP);
Programa Marco para a Gestão Sustentável dos Recursos Hídricos da Bacia do Prata: (governos da
Argentina, Bolívia, Brasil, Paraguai e Uruguai);
Programa Um Milhão de Cisternas (AP1MC);
Projeto: Sinergia: Sistema Internacional de Estudos sobre Recursos Hídricos e Gerenciamento de
Impactos devido ao aquecimento global na bacia do Paraguai;
Programa Nacional de Avaliação da Qualidade das Águas (ANA);
Rede Nacional de Monitoramento das Águas (ANA);
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca – PAN
Brasil.
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Reais investidos em obras de infraestrutura para a prevenção de inundações e deslizamentos e em
ações de combate aos efeitos da seca;
Revitalização das bacias hidrográficas;
Investimentos em pesquisas científicas de mapeamento de áreas de risco e vulnerabilidades;
Número de nascentes protegidas / revitalizadas;
Número de projetos educacionais de incentivo ao uso racional dos recursos hídricos.
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3.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

A Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável (FBDS) compilou a oferta de recursos
hídricos no Brasil para cenários futuros do clima (2015-2070). As Figura 9, Figura 10,Figura
11,Figura 12,Figura 13,Figura 14,Figura 15,Figura 16,Figura 17 apresentam os principais
resultados deste estudo.
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Figura 9 - Variação da precipitação para o mês de janeiro nas 12 bacias hidrográficas do Brasil, para os cenários
B2-BR e A2-BR para os períodos de 1961 a 1990, 2011 a 2040 e 2041 a 2070.
Fonte: (FBDS, 2010)
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Figura 10 - Variação do déficit de água para o mês de janeiro nas 12 bacias hidrográficas do Brasil, para os
cenários B2-BR e A2-BR para os períodos de 1961 a 1990, 2011 a 2040 e 2041 a 2070.
Fonte: (FBDS, 2010)
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Figura 11 - Resumo do balanço hídrico para a bacia do Tocantins, cenário A2-BR, utilizando o modelo regional
HadRM3P (50 Km X 50 Km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de água
anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)

Figura 12 - Resumo do balanço hídrico para a bacia Amazônica, cenário A2-BR, utilizando o modelo regional
HadRM3P (50 Km X 50 Km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de água
anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)
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Figura 13 - Resumo do balanço hídrico para do Paraguai, cenário A2-BR, utilizando o modelo regional HadRM3P
(50 Km X 50 Km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de água anual
(calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço hídrico).
Fonte: (FBDS, 2010)

Figura 14 - Variações da precipitação, temperatura, déficit de água e excesso de água para bacia do Parnaíba,
para o cenário A2-BR (50 km X 50 km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de
água anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)
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Figura 15 - Variações da precipitação, temperatura, déficit de água e excesso de água para bacia do São Francisco,
para o cenário A2-BR (50 km X 50 km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de
água anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)

Figura 16 - Variações da precipitação, temperatura, déficit de água e excesso de água para bacia do Atlântico NE
Ocidental, para o cenário A2-BR (50 km X 50 km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF
= Déficit de água anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (calculado no balanço
hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)
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Figura 17 - Resumo do balanço hídrico para a Bacia do Paraná, para o cenário A2-BR, utilizando o modelo regional
HadRM3P (50 km X 50 km), onde P = Precipitação anual (calculada no balanço hídrico), DEF = Déficit de água
anual (calculado no balanço hídrico) e EXC = Excesso de água anual (Calculado no balanço hídrico)
Fonte: (FBDS, 2010)

3.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 5 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Nacional de Recursos Hídricos e
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca

Plano Nacional de Recursos Hídricos (PNRH)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
Ministério do Meio Ambiente (MMA), Secretaria de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano do MMA e
Agência Nacional de Águas (ANA).
Cabe mencionar que o PNRH e suas revisões são elaborados com base num processo de consulta aos
integrantes do SINGREH (Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos), que conta com
a participação de diversos órgãos federais e estaduais, comitês de bacias hidrográficas, representantes
de usuários de água e outros.
Vulnerabilidade
O PNRH tem com um de seus objetivos principais promover o desenvolvimento de políticas públicas
voltadas para melhorar a oferta de água no País, tanto em termos de quantidade como de qualidade.
Conclui-se, portanto, que a implementação das ações e programas que compõem o Plano são
vulneráveis aos efeitos decorrentes das alterações climática.
Má adaptação
Apesar de constantes mudanças na demanda pelo recurso, gestores assumem que o ciclo hidrológico
permanece constante no médio prazo e, em consequência, utilizam experiências hidrológicas passadas
como guia para o gerenciamento de condições futuras. No entanto, a problemática das mudanças
climáticas requer uma nova abordagem, pois altera a confiabilidade de sistemas atuais de gestão da
água (IPCC, 2008). Caso isto não ocorra, ações previstas no Plano podem gerar má adaptação.
Resiliência
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A avaliação de condições hidrológicas futuras e de possíveis interferências causadas pelas mudanças
climáticas é algo complexo. Para lidar com incertezas de projeções futuras, um gerenciamento
adaptativo se faz necessário. Isto envolve o uso de medidas de gestão de água que consideram
incertezas (IPCC, 2008). Ou seja, é importante que ações previstas nas próximas atualizações do PNRH
sejam flexíveis para que, caso seja necessário, possam ser remodeladas para atender a demandas
imprevistas.
Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca (PANBrasil)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
Coordenação Técnica de Combate à Desertificação, Secretaria de Recursos Hídricos (MMA).
O Programa foi elaborado por meio de um processo de construção que contou com o apoio de
colaboradores e consultores, grupo de trabalho interministerial, grupo de trabalho parlamentar,
pontos focais estaduais e pontos focais da sociedade civil.
Vulnerabilidade
A implementação das ações impulsionadas pelo PAN-Brasil são vulneráveis aos riscos decorrentes das
mudanças climáticas, uma vez que buscam enfrentar fenômenos climáticos (desertificação e seca) cada
vez mais intensos em consequência das mudanças climáticas.
Má adaptação
Os riscos relacionados às mudanças climáticas não foram levados em consideração durante o
delineamento das ações contidas no PAN-Brasil. Deste modo, é possível que algumas das iniciativas
contidas no Programa tragam um agravamento da vulnerabilidade às mudanças climáticas das áreas
abarcadas pelo estudo. Ou seja, é possível que medidas propostas pelo PAN-Brasil levem à má
adaptação.
Atividades de infraestrutura contidas no PAN-Brasil (p. 113) incluem iniciativas nas áreas de energia,
recursos hídricos e saneamento ambiental. Estes setores são vulneráveis aos efeitos das mudanças
climáticas. O desenvolvimento de infraestrutura de setores vulneráveis às mudanças climáticas
comprometem recursos e instituições a trajetórias pouco flexíveis e difíceis de serem alteradas no
futuro (BARNETT e O’NEILL, 2010). Empreendimentos energéticos, por exemplo, têm longa duração e
fixam uma trajetória engessada com pouca flexibilidade para responder às mudanças imprevistas no
clima, no meio-ambiente e nas condições socioeconômicas. Assim sendo, as escolhas por insumos
energéticos sem considerar os efeitos presentes e futuros das mudanças climáticas sobre a
disponibilidade deste recurso podem ter como consequência um aumento da vulnerabilidade do setor
energético, pois comprometem o setor a uma trajetória insustentável de longo prazo e de pouca
flexibilidade.
Resiliência
A promoção de ações que visam o desenvolvimento das áreas abrangidas pelo Programa contribui para
redução da pobreza e, consequentemente, pode aumentar a resiliência aos efeitos das mudanças
climáticas. No entanto, ações de desenvolvimento comumente adotadas não levam em consideração
as implicações diretas das mudanças climáticas sobre a sociedade e o meio-ambiente. Por isso, é
necessário que se promova a “adaptação planejada”, que é o resultado de decisões políticas
deliberadas que especificamente levam em conta as mudanças do clima e a variabilidade climática
(IPCC, 2008). Um primeiro passo nesta direção é fomentar trabalhos de identificação de
vulnerabilidades e riscos decorrentes da mudança global do clima em áreas susceptíveis à
desertificação.
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3.4

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o tema Água visando o seu avanço
na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Melhorar a base de dados para os modelos hidrológicos: observa-se a falta de dados
fluviométricos (de medição de níveis de água, velocidade e vazão nos rios) das bacias
hidrográficas existentes no país.



Aprimorar os modelos hidro-econômicos: a construção destes modelos implica na
troca de informações entre o componente hídrico e o econômico, porém, a diferença
nos horizontes espaciais e temporais destes dois componentes dificulta a elaboração do
modelo.



Priorizar medidas de adaptação para povos ribeirinhos: o aquecimento global é um
problema que afetará principalmente as populações mais pobres (e, portanto, mais
vulneráveis), portanto medidas de adaptação às mudanças climáticas específicas são
necessárias para essa parcela da população.



Impulsionar estudos e desenvolvimento de modelos que indiquem o uso racional da
água para a agricultura: em vista do alto consumo de água doce pela agricultura (70%
do total disponível) a irrigação influencia diretamente na disponibilidade hídrica de uma
bacia hidrográfica.



Melhorar o entendimento do valor econômico da manutenção dos serviços
ecossistêmicos e da infraestrutura hídrica: cobranças pelo uso da água precisam ser
adequadamente calibradas para que sirvam de incentivo à eficiência hídrica perante as
mudanças climáticas previstas.



A avaliação de condições hidrológicas futuras e de possíveis interferências causadas
pelas mudanças climáticas é algo complexo. Para lidar com incertezas de projeções
futuras, um gerenciamento adaptativo se faz necessário. Isto envolve o uso de medidas
de gestão de água que consideram incertezas (IPCC, 2008). Ou seja, é importante que
ações previstas nas próximas atualizações do Plano Nacional de Recursos Hídricos
(PNRH) sejam flexíveis para que, caso seja necessário, possam ser remodeladas para
atender a demandas imprevistas.
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4
4.1

BIODIVERSIDADE
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 6 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Biodiversidade 15

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Todos os biomas brasileiros apresentam pontos de vulnerabilidade:
Amazônia: pela expansão de infraestrutura (por exemplo, de rodovias, energética, industrial) que não
considere a conservação da biodiversidade amazônica.
Caatinga: pela degradação ambiental acelerada que em alguns pontos já leva à desertificação.
Cerrado: por sua pequena cobertura de áreas protegidas frente à rápida expansão agrícola.
Mata Atlântica: por sua pequena e fragmentada cobertura florestal remanescente.
Pampas: pelas profundas mudanças de uso da terra combinadas com susceptibilidade a espécies
invasoras.
Pantanal: vulnerável a mudanças no seu regime de inundações, principalmente diante dos cenários de
seca projetados.






Perigos (fatores de estresse)
Mudanças nos regimes de precipitação:
Aumento de temperaturas oceânicas;
Aumento da concentração de CO2 na atmosfera;
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Temperaturas extremas: meteorológico e súbito;
 Maior duração de estações de seca: climatológico e gradual;
 Estiagens rigorosas: climatológico e gradual;
 Desertificação: climatológico e gradual;
 Incêndios florestais: climatológico e súbito.

Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Potencial econômico: Base de recursos das atividades agrícolas, pecuárias, pesqueiras e florestais.
Biotecnologia: fabricação de remédios, cosméticos, enzimas industriais, hormônios e sementes
agrícolas.
Equilíbrio ecossistêmico: equilíbrio dos ecossistemas e manutenção dos serviços ambientais.
Horizonte temporal
 Horizonte temporal até 2050 (longo prazo).
IMPACTO
15

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
 Grande redução da riqueza de espécies de flora e fauna da Mata Atlântica, algumas atingindo o
limiar de ameaça de extinção;
 O sudeste da Amazônia deve ser a região mais impactada do bioma no futuro;
 Conversão de parte da Amazônia em Cerrado (savanização);
 Maior frequência de estiagens sazonais rigorosas, contribuindo para incêndios mais frequentes;
 A mata atlântica brasileira pode perder cerca de 60%;
 No caso da Caatinga, num cenário pessimista, o clima poderia mudar de semiárido para árido e a
caatinga seria substituída por um semideserto com vegetação cactácea.




























4.2

Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos e vulnerabilidade
Habitat apto para determinada espécie;
Área climática apta para determinada espécie;
Número de Unidades de Conservação;
Padrão de riqueza de espécies;
Distribuição de espécies;
Percentual de espécies ameaçadas;
Percentual de espécies invasoras;
Área desmatada;
Qualidade da água em ecossistemas aquáticos;
Frequência de alterações ambientais extremas;
Indicadores Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) relacionados à Biodiversidade: (1) Índice de
Vulnerabilidade Ambiental, (2) Indicador de Cobertura Vegetal, (3) Indicador de Conservação da
Biodiversidade, (4) Indicador de Eventos Hidrometeorológicos Extremos e (5) Indicador de Linha de
Costa.
ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Laboratório de Análises de Sistemas Sustentáveis (Embrapa Amazônia Oriental em Belém-PA).
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Percentual de projetos de pesquisa envolvendo comunidades tradicionais;
Área monitorada em cada Bioma;
Percentual de Unidades de Conservação (UC´s) com inventários biológicos realizados;
Percentual de espécies ameaçadas com distribuição mapeada;
Percentual de crescimento de áreas protegidas;
Alteração na quantidade e status de espécies ameaçadas;
Aprimoramento das legislações ambientais;
Crescimento da integração de ações de conservação;
Aporte de recursos financeiros para ações voltadas para a conservação da biodiversidade;
Ampliação do banco de dados sobre conservação da biodiversidade;
Revisões taxonômicas publicadas;
Áreas florestais, agrícolas e de aquicultura sujeitas à gestão sustentável;
Tendência na abundância e distribuição de espécies de importância socioeconômica.

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

Um estudo realizado pelo INPE regionalizou as projeções climáticas nos biomas brasileiros:
Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pantanal, Mata Atlântica (setores nordeste e sul/sudeste) e
Pampa para os períodos de (2011-2040), (2041-2070) e (2071-2100), com base nos resultados
de modelagem climática global e regional. Um mapa deste estudo foi incluído na Figura 18.
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Figura 18 - Projeções regionalizadas de clima nos biomas brasileiros para 2100

Fonte: (PBMC, 2013)
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4.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 7 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens na Política Nacional de Biodiversidade e
Metas Nacionais de Biodiversidade Para 2020: Documento Base da Consulta Pública

Diretrizes e Prioridades do Plano de Ação para Implementação da Política Nacional da
Biodiversidade (PAN-Bio)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
A elaboração do PAN-Bio foi coordenada pelo MMA, em um processo que envolveu 130 participantes,
entre eles representantes de ONGs, do setor privado, de instituições de pesquisa, dos governos
estaduais e federal, bem como membros da Comissão Nacional da Biodiversidade (CONABIO).
Os atores envolvidos na implantação do PAN-Bio por meio da Câmara Técnica Permanente no âmbito
da CONABIO são:
 Ministério do Meio Ambiente (MMA);
 Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MP);
 Ministério da Integração Nacional (MI);
 Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente (ABEMA);
 Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC);
 ONGs Ambientalistas;
 Movimentos Sociais;
 Confederação Nacional da Indústria – CNI.
Vulnerabilidade
Como o principal objetivo do PAN-Bio é a conservação e a utilização sustentável da biodiversidade, e
os ambientes naturais estão sob forte pressão das mudanças climáticas antropogênicas (um fator
importante para a alteração de habitats e distribuição de espécies), pode-se afirmar que a
implementação das ações estabelecidas pelo PAN-Bio é altamente vulnerável às mudanças climáticas.
Má adaptação
O PAN-Bio contempla somente uma ação especificamente voltada para tornar o setor mais adaptado
às mudanças climáticas. Deste modo, é possível que as demais ações previstas no PAN-Bio levem à máadaptação, por não considerar um importante aspecto que pode influenciar o adequado
desenvolvimento de uma determinada atividade.
Resiliência
As alterações no regime de precipitações e nas temperaturas médias são fatores responsáveis na
alteração de habitat e distribuição das espécies no território. Sendo assim, para incrementar a
resiliência, as ações de conservação da diversidade biológica no País devem ser focadas e endereçadas
de acordo com as previsões e cenários futuros de mudança do clima.
Metas Nacionais de Biodiversidade Para 2020: Documento Base da Consulta Pública
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O MMA liderou a iniciativa “Diálogos sobre Biodiversidade: construindo a estratégia brasileira para
2020”, por meio de processo participativo e consultas presenciais junto a cinco setores da sociedade:
empresarial, sociedade civil ambientalista, academia, governo (federal e estadual) e povos indígenas e
comunidades tradicionais.
Vulnerabilidade
Ações que visam à conservação e utilização sustentável da biodiversidade, principal objetivo das metas
nacionais de biodiversidade para 2020, serão influenciadas pelos efeitos decorrentes das mudanças
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climáticas. Dependendo da intensidade das alterações climáticas, o atendimento das metas estipuladas
será dificultado e, portanto, é vulnerável aos riscos das mudanças climáticas.
Má adaptação
Não foram encontradas medidas específicas que levem à má adaptação.
Resiliência
As metas brasileiras para conservação e utilização sustentável da biodiversidade contribuem para o
aumento da resiliência do setor frente aos riscos e/ou oportunidades climáticas. Porém, é importante
que os temas biodiversidade e adaptação sejam abordados de forma coordenada e com a mesma
prioridade durante o processo de implementação das metas.

4.4

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o tema biodiversidade visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Aprimorar o conhecimento sobre a diversidade dos grupos biológicos: o conhecimento
sobre a real diversidade dos grupos biológicos que compõe a biodiversidade brasileira
ainda pode ser considerado bastante incipiente, mesmo para aqueles grupos que,
tradicionalmente, sempre foram considerados bem conhecidos, como é o caso das aves
(Vale et al. 2008), o que pode inviabilizar seu uso como fonte confiável de informações
para planejamentos sistemáticos e desenvolvimento de políticas de conservação (Aleixo
2010).



Melhorar o conhecimento sobre a biodiversidade da costa brasileira: a biodiversidade
da costa brasileira ainda é pouco conhecida e com informação desagregada e não
prontamente disponível.



Fomentar estudos sistêmicos sobre serviços ambientais nas cidades: ainda são
incomuns os estudos mais sistêmicos sobre serviços ambientais em um mundo
urbanizado.



Ampliar a sub-rede Biodiversidade da Rede Clima: é necessário gerar um conjunto de
dados científicos com resolução e robustez sobre a origem, evolução, ecologia histórica
e redistribuição em cenários de mudanças climáticas para linhagens de diversos
organismos dos biomas brasileiros, que subsidiem diretamente a elaboração de
estratégias de conservação futuras eficientes para estes biomas num cenário crescente
de mudanças climáticas. Neste sentido, é recomendado que a sub-rede biodiversidade
aglutine um número cada vez maior de pesquisadores e instituições focados em seus
objetivos, além de promover encontros entre especialistas com o objetivo de promover
a troca de experiências, o compartilhamento de dados e a formulação de sínteses de
aproveitamento imediato para formulação de políticas públicas na área da conservação
do meio-ambiente e biodiversidade.



Direcionar a pesquisa de campo: Por ser o Brasil muito diverso e de dimensões
continentais, é necessário encontrar meios para direcionar a pesquisa de campo,
cobrindo lacunas de conhecimento geográfico e taxonômico, visando à identificação de
áreas de diversidade prioritárias para a conservação de espécies. Dessa forma, o uso de
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ferramentas computacionais na abordagem de lacunas de conhecimento torna-se
imperativo. O uso de técnicas de modelagem de distribuição geográfica de espécies é
particularmente indicado na tomada de decisões baseadas em um número limitado de
informação disponível, como é o caso dos principais biomas brasileiros. Porém, é
sempre importante frisar que a eficácia dessas técnicas é altamente dependente da
qualidade dos dados biológicos e ambientais disponíveis.


Incluir a mudança do uso do solo nos estudos sobre biodiversidade e mudanças
climáticas: essa inclusão é extremamente importante para o planejamento das ações
de conservação no país, uma vez que a mudança no uso do solo reduz drasticamente a
quantidade de habitats disponíveis às espécies vegetais e animais. Diante disso, as
projeções sobre os efeitos da mudança climática na distribuição de espécies devem
incluir tal parâmetro.



Estabelecer políticas e estratégias que resultem no desenvolvimento de um sistema
integrado de coleta e preservação de dados de interesse público.



Desenvolver sistemas de análise, síntese e visualização de dados, que permitam o
monitoramento da perda de biodiversidade e a adoção de medidas preventivas.



Remunerar os serviços ambientais: Incentivar a estruturação de mecanismos
financeiros para a remuneração dos serviços ambientais prestados pelas florestas das
unidades de conservação como estratégia de contenção do desmatamento e
preservação da biodiversidade.



Definir espécies indicadoras susceptíveis ao impacto de mudanças climáticas para os
diferentes ecossistemas brasileiros.
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5
5.1

CIDADES
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 8 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Cidades16

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Grupo populacional: Maior vulnerabilidade incide sobre populações de baixa renda localizadas em
áreas de riscos como assentamentos irregulares em encostas e várzeas.
Áreas urbanas vulneráveis: cidades nordestinas, do noroeste de Minas Gerais e das regiões
metropolitanas de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, Brasília e Manaus.











Perigos (fatores de estresse)
Perda da biodiversidade;
Aumento no nível do mar (para cidades em áreas litorâneas) e eventos correlacionados;
Mudança nos índices de precipitação;
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Enchentes, inundações e alagamentos: hidrológico e súbito;
 Escorregamentos de encostas: geológico e súbito;
 Erosão costeira: geológico e súbito;
 Secas: climatológico e gradual;
 Tempestades e vendavais: meteorológico e súbito;
 Temperaturas extremas (ondas de calor e frio): meteorológico e súbito;
 Epidemias: biológico e somação de efeitos parciais.
Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Bem-estar, saúde e segurança de população urbana;
Sustentabilidade ambiental urbana;
Desenvolvimento econômico de centros urbanos;
Lazer e turismo.

Horizonte temporal
 Os horizontes temporais utilizados são: 2030, 2050 e período de trinta anos (longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Região Metropolitana de São Paulo (RMSP):
Impactos Biofísicos
 Aumento do número de dias com fortes chuvas até 2100, resultando numa maior incidência de
eventos climáticos extremos e desastres naturais correlacionados;
 Uma parcela significativa da população se tornará cada vez mais exposta ao risco de doenças
respiratórias e por contaminação através da água;
 Inundações de extensas áreas urbanizadas da planície fluvial dos principais cursos d’água da Bacia
do Alto Tietê;
 Enxurradas com alta energia de arraste e alagamentos em áreas populosas;
 Lixo lançado nos cursos d’água; escorregamentos em taludes de corte e aterros;
16

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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 Escorregamentos em encostas naturais com moradias;
 Aumento do número de doenças infecciosas de veiculação hídrica causadas pelo contado com água
contaminada;
 Aumento das doenças respiratórias;
 Aumento das doenças vetoriais (dengue, febre amarela e malária).
Impactos Socioeconômicos
 Aumento da mortalidade em dias mais quentes e em períodos de ondas de calor, principalmente
em crianças, idosos e pessoas mais pobres.
Região Metropolitana do Rio de Janeiro (RMRJ):
Impactos Biofísicos
 Períodos de secas mais prolongados e eventos de tempestades com ventos mais fortes e chuvas de
maior intensidade atingindo a população vulnerável nas cidades;
 Possível mudança nas direções de propagação das ondas;
 Aumento do nível do mar atingindo as moradias na faixa costeira;
 Instabilização de encostas, alagamento de áreas de baixada, enchentes e devastação da
infraestrutura urbana;
 Crescimento de casos de dengue e leptospirose e mortes ocasionadas pela intensificação das
chuvas;
 Aumento da erosão costeira de acordo com o grau de exposição às ondas;
 Impactos nas praias oceânicas urbanas com as projeções de aumento do nível do mar, devido à sua
fixação com muros;
 Elevação do nível freático, na inundação das zonas baixas e consequentemente no bloqueio do
escoamento de canais e rios das baixadas.
Demais regiões metropolitanas:
Impactos Biofísicos e Socioeconômicos
 Belo Horizonte, Porto Alegre e Salvador, etc.: Impactos das mudanças climáticas deverão atingir,
primeiramente, as populações localizadas em áreas de riscos como encostas e várzeas. Devido ao
aglomerado humano nessas regiões, os riscos são ainda maiores;
 Ondas de calor, precipitação intensa, períodos de seca mais extensos, entre outros, deverão causar
enorme impacto na população, com altos custos monetários causados por danos materiais e, em
muitos casos, perdas de vidas humanas.
 Biodiversidade e serviços ecossistêmicos: efeitos de impacto imediato (como fornecimento de água,
produção de alimentos e microclima); problemas de médio e longo prazo, como a menor capacidade
de adaptação às mudanças climáticas em curso;
 Migração do Nordeste para outras regiões do País nas próximas décadas.











Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
Desnutrição infantil;
Doença de veiculação hídrica;
Doença de veiculação vetorial (dengue, malária, febre amarela);
Mortalidade Infantil;
Mortalidade materna;
Mortalidade de idosos;
Mortalidade por doenças do aparelho respiratório;
Mortalidade por desastres socioambientais;
Indicadores adicionais para Cidades Costeiras:
o Nível médio do mar e de ambientes costeiros;
o Transformações sofridas pelas ondas por efeito batimétrico;
o Erosão induzida por marés meteorológicas;
o Espraiamento das ondas (alcance das ondas em situação de ressaca);
o Efeito dinâmico das ondas sobre o nível médio do mar;
o Galgamento das ondas em estruturas costeiras;
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o



































Altura das ondas.

ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Planejamento ambiental urbano: Zoneamento Ecológico-Econômico, Plano Diretor Municipal, Plano
de Bacia Hidrográfica, Plano Ambiental Municipal, Agenda 21 Local, Plano de Gestão Integrada da
Orla;
Agricultura metropolitana;
Plano Diretor Estratégico Municipal (PDE);
Programa Cidades Sustentáveis;
Programa Minha Casa Minha Vida;
Programa de Aceleração do Crescimento (PAC);
Parques Lineares.
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Mapeamento das zonas de risco ao longo da costa;
Mapeamento das dunas frontais;
Número de projeto e de avaliação das estruturas costeiras;
Centros de monitoramento de desastres naturais;
Centros de monitoramento climáticos;
Investimentos em pesquisa e desenvolvimento, públicos e privados e em atividades científicas e
técnicas correlatas públicas;
Capacitação e capacidade de pesquisa sobre mudanças climáticas e cidades;
Abastecimento público de água potável na área urbana;
Campanhas de educação ambiental;
Ciclovias exclusivas;
Coleta seletiva;
Consumo de energia produzida por fontes renováveis;
Distribuição de renda;
Divisão modal de transporte;
Edifícios novos e reformados que tem certificação de sustentabilidade ambiental;
Eficiência energética;
População com ensino superior completo;
Orçamento da cidade destinado a transporte público;
Percentual da população urbana que reside em favelas;
Pessoas com renda per capita de até ½ salário mínimo;
Pessoas com renda per capita de até ¼ salário mínimo;
Reciclagem de resíduos sólidos;
Rede de esgoto (domicílios com ligação com a rede de esgoto);
Número de Unidades Básicas de Saúde.
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5.2

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 9 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano nacional de Habitação e Estatuto da
Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001)

Plano Nacional de Habitação (PLANHAB)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O PLANHAB foi elaborado sob a coordenação da Secretaria Nacional de Habitação do Ministério das
Cidades (MCID).
Vulnerabilidade
Dois eixos estruturadores da política habitacional têm relação direta com a temática das mudanças
climática e, consequentemente, são vulneráveis aos riscos decorrentes da mudança do clima:
 Política urbana e fundiária: Este eixo estruturador abarca a promoção de medidas que visam
facilitar e baratear o acesso à terra urbanizada para habitações de interesse social. Os efeitos das
mudanças climáticas são interferências ambientais que podem gerar impactos significativos em
áreas urbanizadas: De acordo com Ribeiro (2008) o aumento no nível do mar e a maior frequência
de chuvas de elevado grau de intensidade podem trazer transtornos intensos e imensos prejuízos
a regiões urbanizadas, como alagamentos, deslizamentos e perda de moradias de população de
baixa renda.
 Cadeia produtiva da construção civil: Este eixo estruturador tem como meta a redução do custo da
moradia sem perda de qualidade e a ampliação da produção. Perdas de qualidade podem ocorrer,
caso normas técnicas não sejam adequadamente adaptadas para considerar os riscos e efeitos das
mudanças climáticas.
Má adaptação
 Políticas urbanas e fundiárias: De acordo com o Plano, para o aprimoramento da política urbana,
é necessário considerar a integração entre legislação ambiental e urbanística. Ainda de acordo com
o Plano, existem regras e esferas de controle que não dialogam entre si, causando muitas vezes
abordagens conflitantes. Neste sentindo, entende-se que má adaptação pode ocorrer por falta de
alinhamento e interação entre estratégias de desenvolvimento habitacional e políticas do clima.
 Cadeia produtiva da construção civil: Atualmente, projetos de engenharia podem atender a
normas de construção civil (por exemplo, normas ABNT) sem necessariamente contemplar todos
os riscos relacionados às mudanças climáticas. Má adaptação pode ocorrer caso normas gerais
desenvolvidas para trazer padronização às exigências para habitação social não incorporem os
requisitos necessários para enfrentar os riscos relacionados às mudanças climáticas.
Resiliência
A seleção de áreas adequadas para receber novos projetos de habitações de interesse social deve ser
feita englobando também uma análise da exposição 17 da área aos efeitos das mudanças climáticas e
da vulnerabilidade18 daqueles que lá irão residir. Também, é importante que normas gerais para a
construção de habitação social incorporem os requisitos necessários para garantir a qualidade dos
empreendimentos, levando em consideração os riscos relacionados às mudanças climáticas. Para
tanto, é fundamental o fortalecimento de mecanismos que promovam o alinhamento entre programas
17

A presença de pessoas, comunidades, serviços, recursos naturais, infraestrutura ou bens económicos,
sociais ou culturais em lugares que podem ser afetados negativamente pelos efeitos decorrentes das
mudanças climáticas (IPCC, 2012).
18
A propensão ou predisposição a ser afetado de forma negativa pelos efeitos decorrentes das mudanças
climáticas (IPCC, 2012).
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de desenvolvimento habitacional e políticas do clima. O PAC II, por exemplo, contém dentro do
Programa Minha Casa Minha Vida, um subeixo que foca na urbanização de assentamentos precários
em centros urbanos, com obras de infraestrutura como drenagem, abastecimento de água,
esgotamento sanitário e iluminação pública, e outras. Existem mais de 3 mil empreendimentos de
urbanização de assentamentos precários incluídos no PAC II 19. Entende-se que a urbanização de
assentamentos precários traz melhorias para as condições de sustentabilidade urbanística, social e
ambiental. Contudo, é também uma oportunidade para promover a integração de políticas de
(adaptação às) mudanças climáticas em estratégias de desenvolvimento urbanístico.
Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
Elaboração: Poder legislativo.
Execução: A Lei estabelece normas gerais de ordem pública e, portanto, não há um órgão específico
responsável pela sua execução/implementação.
Vulnerabilidade
Uma medida que visa estabelecer um conjunto de normas para regular o uso da propriedade urbana é
vulnerável aos efeitos decorrentes das mudanças climáticas. Algumas das características de centros
urbanos que podem aumentar a vulnerabilidade climática estão listadas abaixo (IPCC, 2012):







Natureza sinergética de uma cidade e a interdependência de seus setores;
Falta de redundância de sistemas de transporte, energia e saneamento ambiental;
Concentração territorial de infraestrutura-chave e densidade populacional;
Segregação social;
Degradação ambiental;
Falta de coordenação institucional.

Má adaptação
De acordo com o MCID, o Plano Diretor de cada município deve ser elaborado levando em consideração
todos os aspectos que podem ser relevantes para especificidades econômicas, culturais, ambientais e
sociais de um determinado município 20. A vulnerabilidade climática é uma especificidade
socioambiental relevante e, se não for considerada durante a elaboração ou atualização de Planos
Diretores, pode levar à má adaptação.
Resiliência
Instrumentos de planejamento municipal incluídos no Estatuto, principalmente o Plano Diretor e o
Zoneamento Ambiental, direcionam o ordenamento territorial e, portanto, influenciam o modelo de
desenvolvimento urbano e o contexto no qual ele incide. Estes instrumentos podem ter um papel
importante na gestão de riscos e vulnerabilidade climáticos urbanos e, sendo assim, é necessário
pensar em mecanismos para promover a inserção do tema mudanças climáticas nestas ferramentas de
gestão pública.

19

Fonte: http://www.pac.gov.br/minha-casa-minha-vida/urbanizacao-de-assentamentos-precarios
(acessado dia 08/11/2013).
20
De acordo com: http://www.cidades.gov.br/index.php/planejamento-urbano/350-campanha-planodiretor.html (acessado dia 30/10/2013).
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5.3

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para as cidades brasileiras visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.

21



Incentivar a publicação do Plano Nacional de Habitação (PlanHab): O PlanHab é um
componente essencial para completar as medidas de caráter institucionais
indispensáveis para que se avance no objetivo principal da nova Política Nacional de
Habitação (PNH) que é garantir moradia digna ao cidadão brasileiro com ações públicas
e privadas para um horizonte de 15 anos. O PlanHab começou a ser elaborado em
agosto de 2007 e finalizado em dezembro de 2009, mas apesar da sua implementação
até o momento o PlanHab não foi publicado oficialmente, mas está disponível no site
do Ministério das Cidades21.



Fomentar projetos de sistemas de contenção da água do mar: serão fundamentais para
solucionar ou minimizar os impactos causados pelo aumento do nível do mar em regiões
litorâneas urbanizadas.



Incentivar ações para aumentar a cobertura vegetal de centros urbanos e a
permeabilidade do solo: Por meio de parques lineares, praças, áreas verdes, ruas e
calçadas permeáveis, etc.



Ampliar as ações contra desastres naturais: diz respeito às ações da defesa civil junto à
população – comunicação, treinamento, evacuação etc.



Relacionar a industrialização e urbanização: os processos industriais afetam o clima nos
grandes centros urbanos, causando poluição, portanto, estudos que relacionam a
industrialização com a urbanização são fundamentais para explicar parte dos problemas
ambientais urbanos.



Ampliar as construções bioestruturais, bioclimáticas e respaldadas pelas perspectivas
climáticas futuras: essa medida visa otimizar o uso dos recursos naturais e amenizar os
impactos das mudanças do clima. Alguns exemplos desse tipo de construção - paredes
grossas pintadas de branco para permitir uma maior inércia térmica do edifício e uma
menor absorção da radiação solar.



Capitalizar melhor os recursos tecnológicos disponíveis: os grandes centros urbanos
precisam capitalizar melhor o fato de abrigar várias instituições de ensino e pesquisa
que podem gerar dados e informações ambientais que permitem aprimorar as
descrições climatológicas e assim subsidiar os planos de adaptação da cidade às
projeções de clima futuro.



Proteger, acomodar e recuar as zonas costeiras urbanizadas: no caso de zonas
fortemente urbanizadas ou com utilização industrial bem definida (por exemplo,
portos), justificam‐se as soluções de engenharia de maior vulto. Em regiões
medianamente ocupadas, existe em geral possibilidade de se acomodar novos usos (por
exemplo, transformar áreas vulneráveis em parques ou criar ambientes para

http://www.cidades.gov.br/index.php/plano-nacional-de-habitacao.html
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aquicultura), mas principalmente é possível planejar com antecipação usos futuros do
espaço costeiro através de projetos de zoneamento.


Incentivar a manutenção de um fórum metropolitano de gestão integrada,
envolvendo o poder público: o que inclui todos os municípios metropolitanos e não
somente aqueles banhados pelo oceano e baías –, o setor produtivo e as organizações
comunitárias, visando à equalização das políticas/ações vinculadas (direta e
indiretamente) às mudanças climáticas, à gestão do espaço metropolitano e, em
particular, ao gerenciamento da zona costeira.



Ampliar o conhecimento sobre eventos climáticos urbanos: Priorizar o fomento de
linhas de pesquisa sobre eventos climáticos urbanos, como “ilhas de calor”, níveis
elevados de precipitação e suas consequências, secas e estiagens. Com o auxílio de
universidades e instituições envolvidas, tais estudos podem ser usados para fins de
planejamento urbano e regional, sempre levando em consideração a eficiência climática
da região em diferentes períodos do ano.



Criar instrumentos de restrição à impermeabilização das áreas urbanas, tais como:
coibir a construção de edifícios (novas construções) em áreas com declividade
acentuada e de preservação permanente através do controle de alvarás e licenças;
embargos de obras; bem como incentivos fiscais para quem respeitar as regras ao longo
dos anos de ocupação (redução progressiva do Imposto Predial Territorial Urbano).



A seleção de áreas adequadas para receber novos projetos de habitações de interesse
social deve ser feita englobando também uma análise da exposição da área aos efeitos
das mudanças climáticas e da vulnerabilidade daqueles que lá irão residir.



É importante que normas gerais para a construção de habitação social incorporem os
requisitos necessários para garantir a qualidade dos empreendimentos, levando em
consideração os riscos relacionados às mudanças climáticas. Para tanto, é fundamental
o fortalecimento de mecanismos que promovam o alinhamento entre programas de
desenvolvimento habitacional e políticas do clima.
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6
6.1

DESASTRES NATURAIS
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 10 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Desastres Naturais22

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Grupo populacional: População de baixa renda em assentamentos precários (ocupação de áreas de
elevada declividade e em margens de rios).
Regiões vulneráveis: Municípios afetados por desastres naturais (por região em 2012):
 Nordeste: 47,16%
 Sul: 26,77%
 Sudeste: 20,50%
 Norte: 3,94%
 C. Oeste: 0,74%








Perigos (fatores de estresse)
Vulnerabilidade das comunidades afetadas;
Ocupação inadequada de áreas de risco geológico potencial;
Ausência de infraestrutura urbana;
Execução de cortes e aterros instáveis;
Depósitos de lixo nas encostas e a vulnerabilidade das construções;
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Os desastres mais comuns:
i) Inundações: hidrológico e súbito;
ii) Alagamentos: hidrológico e súbito;
iii) Enxurradas: hidrológico e súbito;
iv) Deslizamentos: geológico e súbito;
v) Estiagens e secas: climatológico e gradual;
vi) Vendavais: meteorológico e súbito.
 Outros desastres:
i) Ciclones: meteorológico e súbito;
ii) Tornados: meteorológico e súbito;
iii) Granizo: meteorológico e súbito;
iv) Geadas: meteorológico e súbito;
v) Movimentos de massa (quedas, tombamentos e rolamentos): geológico e súbito;
vi) Erosão (linear, fluvial e marinha): geológico e gradual;
vii) Incêndios florestais: climatológico e súbito.

Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
 Bem-estar, saúde e segurança de uma comunidade ou sociedade;
 Prejuízos econômicos: produção agrícola, geração de energia, perda de infraestrutura industrial e
de logística;
 Prejuízos sociais: Vidas humanas, abastecimento (alimentos e água potável), infraestrutura
habitacional, etc.

22

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Horizonte temporal
No Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais, o horizonte temporal utilizado
é de 2012 a 2014 (curto prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos Biofísicos
 Aumento da ocorrência e intensidade dos desastres naturais (já classificados na seção de perigos
desse quadro);
 Impactos da estiagem e seca: i) diminuição da vazão dos rios para geração de energia hidrelétrica;
ii) diminuição da capacidade dos reservatórios de água para abastecimento da população; iii)
aumento de doenças respiratórias nos centros urbanos.
Impactos Socioeconômicos
 Danos humanos: pessoas falecidas, feridas, enfermas, desaparecidas, deslocadas, desabrigadas,
etc.;
 Migração da população rural para os centros urbanos;
 Danos materiais e econômicos: perdas de produção agrícola, geração de energia, infraestrutura
habitacional, de transporte, industriais, etc.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos e vulnerabilidades
 Número de órgãos municipais de defesa civil integrados ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil (SINPDEC);
 Porcentagem de municípios com carta geotécnica de aptidão à urbanização em relação a municípios
críticos a desastres e com setores de risco identificados em relação a municípios críticos a desastres
(setorização de riscos)23;
 Porcentagem de municípios mapeados em relação a municípios críticos a desastres (mapas de
suscetibilidade) e em relação a municípios críticos a desastres (mapeamento de risco) 24;
 Centros de estudos e pesquisas em desastres naturais (municipal, estadual ou federal);
 Capacidade de vigilância e resposta às emergências e desastres (municipal, estadual ou federal).











ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Cidades Resilientes (Ministério da Integração Nacional);
Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais;
Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN);
Sistema de Monitoramento de Desastres Naturais;
Monitoramento e alerta (Cemaden e Cenad);
Ações estaduais:
o Santa Catarina: Plano Integrado de Prevenção e Mitigação de Riscos e Desastres Naturais na
Bacia Hidrográfica do Rio Itajaí;
o São Paulo: Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos
Geológicos;
o Paraíba: Plano Diretor Estadual de Defesa Civil;
o Nos demais estados: Planos direcionados à instalação de medidas emergenciais.
Implantação de Núcleos Comunitários de Defesa Civil (NUDECS);
Bolsa Estiagem (MDA).
Indicadores relacionados a medidas de adaptação

23
24

Indicador de vulnerabilidade.
Indicador de vulnerabilidade.
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 Número de órgãos municipais de defesa civil integrados ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa
Civil (SINPDEC) – unidade;
 Porcentagem de municípios com carta geotécnica de aptidão à urbanização em relação a municípios
críticos a desastres porcentagem (%);
 Porcentagem de municípios com setores de risco identificados em relação a municípios críticos a
desastres (setorização de riscos) porcentagem (%);
 Porcentagem de municípios mapeados em relação a municípios críticos a desastres (mapas de
suscetibilidade) porcentagem (%);
 Porcentagem de municípios mapeados em relação a municípios críticos a desastres (mapeamento
de risco) porcentagem (%);
 Centros de estudos e pesquisas em desastres naturais (municipal, estadual ou federal);
 Capacidade de vigilância e resposta às emergências e desastres (municipal, estadual ou federal).

6.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

O Atlas Brasileiro de Desastres Naturais analisou os fenômenos que afetaram o Brasil de 1991 a
2010: estiagem/seca, inundação brusca, inundação gradual, vendaval e/ou ciclone, tornado,
granizo, geada, incêndio, movimentos de massa, erosão fluvial, erosão linear e erosão marinha
(CEPED, 2012). No Atlas é possível verificar os mapas indicando a ocorrência de cada fenômeno
e suas intensidades por região. Com base neste Atlas, a Figura 19 indica a intensidade nas
recorrências de desastres naturais no Brasil, no Período de 1991 a 2010. A intensidade das cores
corresponde ao total de eventos registrados em cada município brasileiro. Já a Figura 20,
adaptado do Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 2012, aponta a porcentagem de
municípios atingidos por cada região (Centro-oeste, Nordeste, Norte, Sudeste e Sul).
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Figura 19 - Intensidade nas Recorrências de Desastres Naturais no Brasil, no Período de 1991 a 2010

Fonte: (CEPED, 2012)
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Figura 20 - Distribuição dos Desastres Naturais por Região

Fonte: Adaptado de (CENAD, 2013)
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6.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 11 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Nacional de Gestão de Riscos e
Resposta a Desastres Naturais

Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
A elaboração do Plano foi coordenada pela Casa Civil da Presidência da República. Outros órgãos
governamentais diretamente envolvidos com a execução do Plano são:
(1) MI – por meio do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) e Defesa Civil.
(2) Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) – por meio do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN).
(3) Força Nacional de Emergência - composta por especialistas dos seguintes órgãos federais: Serviço
Geológico do Brasil (CPRM), CEMADEN, ANA, CENAD e Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome.
(4) Ministério da Saúde (MS) – por meio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).
(5) MP – órgão do governo responsável pela gestão do PAC, já que o Plano inclui obras do PAC.
(6) Forças armadas – fornecimento de equipamento para socorro de vítimas.
Cabe mencionar que o novo marco regulatório para o sistema nacional de defesa civil (Lei 12.608 de
10/04/2012 - Institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil – PNPDEC). Esta lei cria o Sistema
Nacional de Proteção e Defesa Civil (SINPDEC), definindo os órgãos governamentais e não
governamentais que serão responsáveis pela gestão deste sistema.
Vulnerabilidade
A implementação do Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres Naturais é vulnerável
aos riscos decorrentes das mudanças climáticas, uma vez que visa aprimorar a gestão de uma
problemática socioambiental que está inseparavelmente ligada a riscos climáticos.
Má adaptação
Abaixo são feitas algumas colocações para especificar de que forma a implementação das ações de
dois dos eixos temáticos (prevenção e mapeamento) pode agravar a vulnerabilidade, levando
possivelmente à má adaptação.
 Prevenção: O Plano traz uma listagem das obras estruturais que serão realizadas para reduzir os
riscos relacionados a desastres naturais. Todos estes tipos de empreendimentos são vulneráveis às
mudanças climáticas, pois uma alteração no clima trará novas e maiores exigências a projetos de
engenharia. Por exemplo, barragens construídas hoje podem trazer benefícios de curto e médio
prazo para a região beneficiada. Porém, caso projeções de mudanças climáticas não tenham sido
levadas em consideração durante a concepção do projeto de engenharia, surgem dúvidas sobre a
capacidade do empreendimento de atender a sua finalidade no longo prazo. Neste exemplo, má
adaptação pode ocorrer se a construção da barragem incentivar o desenvolvimento de projetos de
infraestrutura urbana e/ou industrial na região beneficiada pela barragem.
 Mapeamento: De acordo com o Plano, a identificação de áreas de risco será feita em 821
municípios com risco de deslizamentos e enxurradas e em 17 bacias hidrográficas onde inundações
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ocorrem. Um mapeamento de áreas sob risco que considere somente experiências hidrológicas
passadas pode gerar má adaptação, pois a mudança global do clima e seus efeitos futuros alteram
a confiabilidade de sistemas atuais de gestão de riscos hidrológicos, que olham somente para
experiências passadas para gestão de condições futuras (IPCC, 2008).
Resiliência
É importante que ações evitem vincular-se a caminhos de resposta específicos, por meio da
implementação duma gestão flexível. Em específico, alguns elementos que podem fortalecer a
resiliência são (CDKN, 2012):
 Promover a transferência de riscos por meio de seguros. Outra forma de se precaver
financeiramente é incluir contingências em processos de planejamento orçamentário.
 Aprimorar o desenvolvimento de novas normas e códigos de construção, melhorias na vigilância
sanitária e principalmente no planejamento da ocupação do solo.
 Desenvolver ações que visem realçar os riscos de desastres relacionados a mudanças climáticas
para formuladores de políticas públicas de setores não diretamente envolvidos com a
problemática.
 As ações do Plano buscam trazer o desenvolvimento sustentável para regiões menos desenvolvidas
do País, para que estas regiões consigam melhor gerenciar os riscos de desastres. Porém, é
necessário conciliar a gestão de riscos de desastres com ações de adaptação, para que, de fato, se
alcance o desenvolvimento sustentável (IPCC, 2012).
 A adoção de medidas de adaptação adequadas somente para um ou alguns cenários climáticos
podem trazer arrependimentos em termos dos custos associados a essas decisões, caso cenários
não contemplados em medidas se concretizem. Ações sem arrependimentos (no regrets)
abrangem decisões que beneficiam a gama total de cenários climáticos futuros e seus impactos
associados (IPCC, 2012).

6.4

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações no tema Desastres Naturais visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Incentivar melhorias nos registros históricos de eventos extremos: 93,5% dos 5.201
municípios brasileiros não possuem esses registros e cartas geotécnicas, informações
fundamentais para que uma cidade possa ter suas áreas de risco monitoradas e um
sistema de prevenção de desastres organizado e eficiente.



Criar mecanismos de incentivo para a estruturação dos órgãos municipais de defesa
civil: de acordo com o Programa 2040 – Gestão de Riscos e Resposta a Desastres do PPA
(2012-2015), menos de 10% dos municípios brasileiros possuem órgãos de defesa civil
instalados e estruturados.



Estimular a elaboração de Planos Estaduais de Prevenção a Desastres: Conforme
orienta a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, cabe aos estados a elaboração de
Planos Estaduais de Proteção e Defesa Civil. Poucos estados (menos da metade)
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possuem Planos Estaduais de Prevenção, destacando-se Minas Gerais, Paraíba, Paraná,
Santa Catarina e São Paulo.


Executar, expandir e/ou difundir o mapeamento geológico-geotécnico com foco nos
municípios recorrentemente afetados por inundações, enxurradas e deslizamentos para
orientar a ocupação do solo, bem como elaborar cartas geotécnicas de aptidão à
ocupação urbana nos municípios mais suscetíveis a inundações, enxurradas e
deslizamentos.



Promover a estruturação de sistema de suporte a decisões e alertas de desastres
naturais por meio de: modelos geodinâmicos e hidrológicos calibrados em áreas críticas;
monitoramento e alerta para municípios com riscos de deslizamentos de massa,
inundações e enxurradas; e expansão da infraestrutura observacional e computacional
para monitoramento e modelagem de áreas de risco do Centro Nacional de
Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais.



Implantar Centros Regionais Integrados de Emergência, Prevenção e Defesa Civil e
induzir a atuação em rede dos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Defesa Civil
em apoio às ações de defesa civil, em âmbito nacional e internacional, visando à
prevenção de desastres.



Capacitar pessoas nas atividades de defesa civil e investir em iniciativas de formação e
organização das comunidades inseridas em localidades de alto risco à ocorrência destes
eventos.



Fomentar o apoio à execução de intervenções de drenagem urbana sustentável nos
municípios mais suscetíveis a desastres associados a enchentes e inundações, e também
controle de cheias e de erosões marítimas e fluviais, recorrentes em áreas urbanas.
Investir na elaboração de planos e projetos e execução de obras de contenção de
encostas nos municípios mais suscetíveis a desastres associados a deslizamentos em
ambiente urbano. Desenvolver novas normas e códigos de construção e melhorias na
vigilância sanitária.



Aprimorar sistemas de monitoramento da ocupação urbana em áreas suscetíveis a
inundações, enxurradas e deslizamentos.



Investir na elaboração de planos e projetos e execução de obras para a implantação e
o aprimoramento da gestão de recursos hídricos em regiões suscetíveis à seca.



Elaborar diretrizes ambientais para o manejo sustentável de águas pluviais a partir do
planejamento da bacia hidrográfica, visando à prevenção de desastres associados a
inundações, enxurradas e deslizamentos.



Desenvolver planos de ação que possibilitem a execução de obras emergenciais em
situações de risco iminente, como implantação de sistemas de macrodrenagem em
áreas de baixadas, desassoreamento de rios, controle de enchentes.



Promover a transferência de riscos por meio de seguros. Outra forma de se precaver
financeiramente é incluir contingências em processos de planejamento orçamentário.
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Desenvolver ações que visem realçar os riscos de desastres relacionados a mudanças
climáticas para formuladores de políticas públicas de setores não diretamente
envolvidos com a problemática.



A adoção de medidas de adaptação adequadas somente para um ou alguns cenários
climáticos podem trazer arrependimentos em termos dos custos associados a essas
decisões, caso cenários não contemplados em medidas se concretizem. Ações sem
arrependimentos (no regrets) abrangem decisões que beneficiam a gama total de
cenários climáticos futuros e seus impactos associados (IPCC, 2012).
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7
7.1

ENERGIA
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 12 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Energia25

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Geração hidrelétrica:
 As mais vulneráveis são as regiões Norte e Nordeste do país;
 Os resultados do balanço hídrico para as bacias do Nordeste são extremamente negativos.
Região Amazônica: A produção de energia hidrelétrica na Bacia Amazônica brasileira pode ser
seriamente comprometida, pela possível diminuição da incidência de chuvas nesse bioma.
Perigos (fatores de estresse)
Termelétricas (não renováveis):
 Temperatura do ar e água; vento e umidade;
 Eventos climáticos extremos;
 Inundações: desastre natural hidrológico de evolução gradual ou súbita.
Termelétricas (biomassa):
 Temperatura do ar; precipitação e umidade;
 Eventos climáticos extremos;
 Níveis de CO2.
Hidroeletricidade:
 Temperatura do ar;
 Precipitação;
 Eventos climáticos extremos.
Eólica:
 Vento;
 Eventos climáticos extremos.
Energia Solar:
 Temperatura do ar;
 Umidade e precipitação.
Energia das marés:
 Vento;
 Eventos climáticos extremos;
 Elevação nível do mar.
Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
 Base de recursos energéticos (oferta de recursos energéticos renováveis e não renováveis);
 Processos de transformação;
 Infraestrutura de transmissão e distribuição.
25

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Horizonte temporal
 Anos base 2008 e 2010;
 Projeções para 2030, 2035, 2040, 2050, 2070 e 2100 (longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos negativos são esperados para:
Termelétricas (não renováveis):
 Biofísicos: Erosão em superfície de mineração; extração na costa; quantidade e qualidade da água
de resfriamento em refinarias de petróleo;
 Socioeconômicos: Produção e transporte; eficiência de refrigeração e eficiência operacional da
turbina; operações de importação.
Termelétricas (biomassa):
 Biofísicos: Disponibilidade e distribuição de terras com condições adequadas; produtividade de
culturas bioenergéticas.
Biodiesel:
 Biofísicos: Redução de áreas atuais de baixo risco climático para girassol e soja (matéria-prima
biodiesel) e migração dessas culturas do Nordeste para o sul do País.
Hidrelétricas:
 Biofísicos: Disponibilidade total e sazonal de água; períodos de seca; mudanças operacionais no
sistema hidroelétrico; evaporação dos reservatórios;
 Socioeconômicos: Impactos na geração de energia de grandes usinas existentes, em construção e
projetadas na Bacia do Rio Amazonas (Belo Monte, Santo Antônio, Jirau e outras).
Eólicas:
 Biofísicos: Intensidade, duração, direção e velocidade do vento; danos devido às condições
climáticas extremas.
Solar:
 Biofísicos: Insolação (formação de nuvens); problemas de eficiência devido à diminuição da
radiação; diminuição da eficiência devido às condições ambientais.

















Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
Vazão natural afluente dos rios;
Potencial de geração hidroelétrica;
Potencial hidroelétrico bruto;
Níveis de irradiação solar incidente;
Demanda por água;
Geração de energia hidrelétrica;
Disponibilidade total e sazonal de água;
Períodos de seca;
Mudanças operacionais no sistema hidroelétrico;
Evaporação dos reservatórios;
Demanda por ar condicionado no verão;
Demanda por aquecedor no inverno;
Demanda energética para irrigação;
Mudanças na intensidade, duração, direção e velocidade do vento;
Mudanças na insolação (formação de nuvens);
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 Formação e intensidade da onda.








ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Programa Nacional de Produção e Uso de Biodiesel;
Programa Nacional de Biodiesel;
Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica;
Usina de energia elétrica a partir das ondas do mar;
Veículos movidos a hidrogênio;
Liquefação de gás natural.







Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Publicações de estudos com fontes energéticas renováveis;
Área plantada com cana de açúcar;
Área plantada com oleaginosas;
Produtividade da cana de açúcar;
Produtividade de oleaginosas.

7.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

Adaptado de Margulis e Dubeux (2010), o mapa da Figura 21 ilustra a variação de energia firme26
e média em cada bacia hidrográfica, indicando os impactos das mudanças climáticas projetadas
até 2100 pelos Cenários A2-BR.

26

A energia firme de uma usina hidrelétrica corresponde à máxima produção contínua de energia que
pode ser obtida, supondo a ocorrência da sequência mais seca registrada no histórico de vazões do rio
onde ela está instalada (ANEEL, 2005).
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Figura 21 - Impactos das Mudanças Climáticas Projetadas até 2100 - Cenário A2 - BR

Fonte: Adaptado de (MARGULIS e DUBEUX, 2010)
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7.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 13 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Decenal de Expansão de Energia
2021 e Plano Nacional de Energia 2030

Plano Decenal de Expansão de Energia 2021 (PDE 2021); Plano Nacional de Energia 2030 (PNE 2030)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
Elaboração pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE).
Vulnerabilidade
O PDE 2021 e PNE 2030 traçam a estratégia de desenvolvimento do setor energético para os próximos
anos. Neste período, de acordo com os planos, a matriz energética brasileira crescerá
aproximadamente 5% ao ano (EPE, 2012, p. 361). Grande parte desse crescimento será obtida por meio
do desenvolvimento de projetos hidrelétricos de grande porte na bacia amazônica. Porém, estudos
apontam que, em consequência das mudanças climáticas, o bioma amazônico está sujeito a uma
redução da incidência de chuvas que pode afetar diretamente o potencial de geração de energia dessas
novas usinas hidrelétricas (SCHAEFER, SZKLO, et al., 2013). Estima-se que o bioma Amazônico poderá
sofrer uma diminuição percentual de até 45% na precipitação até o final deste século (PBMC, 2013a).
Má adaptação
Os planos não avaliam especificamente os riscos que a mudança global do clima traz ao setor
energético. A ausência de uma avaliação deste tipo pode impulsionar o desenvolvimento de ações que,
ao mesmo tempo em que buscam ampliar a potência instalada do setor, podem ser responsáveis por
agravar a vulnerabilidade do segmento. Isto pode levar a uma má adaptação.
Um exemplo: Em consequência das mudanças climáticas, o bioma amazônico está sujeito a uma
redução da incidência de chuvas que pode afetar diretamente o potencial de geração de energia dessas
novas usinas hidrelétricas. Estima-se que o bioma Amazônico poderá sofrer uma diminuição percentual
de até 45% na precipitação até o final deste século (PBMC, 2013a). No entanto, de acordo com o PDE
2021, a região norte do País, que é composta predominantemente pelo bioma amazônico, terá um
incremento de sua potencia instalada para a geração de energia elétrica de 286% entre 2011 e 2021.
Com esta ampliação, a região norte aumentará sua participação no Sistema Interligado Nacional (SIN)
de 10% para 24% (EPE, 2012, p. 75). Isto pode levar a uma situação de má adaptação.
Resiliência
É imprescindível que estratégias de ampliação da matriz energética no Brasil abordem o tema
adaptação. Abaixo estão destacados alguns dos principais elementos que podem ser contemplados
nesta ação.


Identificação e avaliação das principais vulnerabilidades do setor energético nacional e
consequências correlacionadas.



Identificação de possíveis ações e estratégias dos setores público e privado focadas em
fortalecer a resiliência do setor energético.



Identificação e análise custo/benefício de possíveis oportunidades para aprimoramento de
tecnologias mais resilientes.



Análise de impactos negativos e positivos, que pode ser utilizada para embasar futuras ações
de segurança energética.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

78

7.4



Criação de mecanismos para que políticas nacionais e subnacionais possam superem barreiras
de mercado existentes, para acelerar a utilização de tecnologias eficientes e estimular o
desenvolvimento e operação de infraestrutura energética mais resiliente.



Desenvolvimento de modelos, ferramentas e análises de vulnerabilidade para auxiliar
tomadores de decisão a entender riscos climáticos, o potencial de soluções tecnológicas ou
operacionais, bem como custos relacionados à implementação de estratégias e políticas. (U.S.
DEPARTMENT OF ENERGY, 2013).

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o setor elétrico visando o seu avanço
na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Estimular uma análise estratégica para o uso de gás natural: ausência de uma análise
estratégica para o uso do gás natural em um sistema predominantemente hídrico, para
estabelecer um sistema provido de capacidade para tolerar variações de oferta
demanda, de maneira a atender as circunstancias climáticas, energéticas e também
políticas.



Considerar as mudanças climáticas no planejamento de usinas hidrelétricas: a
produção de usinas hidrelétricas pode ser afetada de forma significativa em
consequência de mudanças nos padrões de precipitação. Neste sentido, é importante
que estudos de potenciais hidrelétricos e projetos de engenharia façam uso não só de
dados históricos de vazões, mas também incorporem projeções climáticas e possíveis
futuros efeitos sobre níveis de precipitação.



Apurar a competição por água entre os setores da economia: Realização de novos
estudos que levem em conta a possibilidade de que, diante dos efeitos da mudança do
clima, outros usos da água (como irrigação, consumo humano e animal, consumo
industrial e até usos do próprio setor de energia, que emprega água em usinas
termelétricas e no refino de petróleo, por exemplo) entrem em competição com a
geração de hidroeletricidade.



Realizar a análise do balanço hídrico completo de cada bacia: para aumentar o
conhecimento sobre a relação entre o regime de chuvas e a vazão do rio, que pode
mudar por causa de desmatamentos, degradação do solo ou outras mudanças no uso
da terra que afetem as características físicas da bacia hidrográfica.



Fomentar estudos que considerem diferentes fatores de influência nos cultivos
agrícolas para produção de álcool e biodiesel: Entre esses fatores, estão inovações
genéticas e nas técnicas de irrigação. São também necessárias análises das variações de
temperatura e precipitação em cada estágio do ciclo de produção e das variações físicas
e químicas dos solos.
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8
8.1

INDÚSTRIA
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 14 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o setor Indústria 27

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
 Maioria dos parques industriais brasileiros se encontra em planícies fluviais e costeiras e é, portanto,
suscetível a riscos de desastres causados por eventos climáticos extremos.
 A elevação do nível do mar, associada a tempestades e ventos, deverá aumentar os riscos de
enchentes e inundações nas zonas costeiras em todo o mundo, ameaçando direta e indiretamente
os parques industriais instalados nestas áreas. Ressacas associadas à passagem de frentes frias e
ciclones extratropicais podem causar danos a instalações da zona litorânea do Norte ao Sul do País.
Já a interação de precipitação pesada com a topografia podem implicar escorregamentos ou
deslizamentos de terra, causando perdas econômicas à indústria.
Perigos (fatores de estresse)
 Diretamente: eventos climáticos extremos, elevação do nível do mar e eventos correlacionados.
 Indiretamente: fatores de estresse que afetam sistemas interdependentes (fornecedores,
prestadores de serviços e consumidores).
Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
 Indústria de transformação;
 Indústria extrativa mineral;
 Serviços industriais de utilidade pública.
Horizonte temporal
Horizontes temporais não foram incluídos em avaliações de vulnerabilidades abordadas neste trabalho.
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
 Escassez de matéria prima: impactos na biodiversidade, agricultura e no fornecimento de água
podem afetar diretamente o fornecimento de matéria-prima para a indústria de transformação.
Impactos socioeconômicos:
 Encarecimento de matéria prima e danos materiais (infraestrutura industrial);
 Processo de urbanização desordenado atrelado à industrialização em áreas de risco pode causar
perdas econômicas à indústria;
 Interdição de vias de escoamento, suspensão do fornecimento de energia e de vias de
comunicação podem causar perdas econômicas à indústria.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos e vulnerabilidade
 Vazão natural afluente dos rios;
27

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Número de enchentes e inundações;
Número de interrupções no fornecimento de energia elétrica devido a eventos climáticos;
Níveis de irradiação solar incidente;
Demanda por água;
Disponibilidade total e sazonal de água;
Períodos de seca;
Intensidade, duração, direção e velocidade do vento;
Formação e intensidade das ondas;
Área agricultável;
Área ocupada pela expansão industrial em áreas vulneráveis 28.

ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
Neste estudo não foram encontradas medidas de adaptação aplicadas exclusivamente para o setor
industrial.
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Publicações de estudos voltados ao conhecimento das vulnerabilidades, impactos e medidas de
adaptação do setor industrial no Brasil.

8.2

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 15 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Brasil Maior e no Plano Setorial de
Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono
na Indústria de Transformação

Plano Brasil Maior (PBM)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O PBM possui estrutura de governança composta por instâncias em três níveis:
1) Aconselhamento superior: Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial – CNDI, presidido
pelo Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior;
2) Gerenciamento e deliberação: Comitê gestor, composto por Casa Civil da Presidência da
República; Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC); Ministério da
Fazenda (MF); MP; MCTI, com coordenação do MDIC, e Grupo Executivo, constituído por: Casa
Civil, MDIC, MP, MF, MCTI, Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), Banco
Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e Financiadora de Estudos e Projetos
(Finep), e também coordenado pelo MDIC;
3) Articulação e formulação: Coordenações Setoriais e Coordenações Sistêmicas (temas
transversais).
Vulnerabilidade
Dentre as diretrizes setoriais (DS) do Plano, destaca-se a DS3 – Desenvolvimento das Cadeias de
Suprimento em Energias, priorizando-se oportunidades já identificadas em petróleo e gás e em
energias renováveis, como etanol, eólica, solar e carvão vegetal e a DS 5 – Consolidação de
Competências na Economia do Conhecimento Natural, visando ampliar o conteúdo científico e
tecnológico dos setores intensivos em recursos naturais. No âmbito da DS 5, o PBM reconhece que
“desenvolver o conhecimento tecnológico aplicado à natureza é fundamental para a geração de valor
agregado”.

28

Indicador de vulnerabilidade do setor industrial.
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Ao priorizar fontes renováveis de energia e enfatizar a exploração da biodiversidade como
oportunidade para a indústria brasileira, o PBM torna-se indiretamente vulnerável às mudanças
climáticas.
No que concerne à dimensão sistêmica, os temas transversais de “Produção Sustentável” e “Ações
Especiais em Desenvolvimento Regional” podem requerer um diagnóstico atualizado das condições e
desafios climáticos a serem enfrentados pelo país ao longo dos próximos anos. Essa necessidade não é
reduzida pelo fato de que o horizonte temporal do plano é relativamente curto (até 2014), pois os
efeitos que se pretende atingir com a implementação do plano são de longo prazo.
Má adaptação
Algumas diretrizes setoriais como a que prevê o desenvolvimento de cadeias de suprimento em
energias poderiam configurar caso de má adaptação caso envolvessem, por exemplo, investimentos
de larga escala em estruturas físicas para geração de energia (usinas de biocombustíveis, eólicas,
solares) em localidades que dependem fortemente do suprimento de biomassa, vento e irradiação
solar e esse fornecimento estivesse sujeito a riscos climáticos.
Investimentos que pressupõem certo nível de produtividade com base em culturas agrícolas ou em
fluxos de recursos naturais vulneráveis às mudanças climáticas podem não ser amortizados conforme
planejado.
Resiliência
Verificar análise sobre resiliência do Plano Indústria.
Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação (Plano Indústria)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
MDIC
Vulnerabilidade
De forma objetiva, a implementação do Plano Indústria está baseada em três pilares:
1. Estabelecimento de um sistema de Monitoramento, Relato e Verificação (MRV) de emissões
de GEE da atividade industrial;
2. Plano de ação incluindo medidas e instrumentos de incentivo à redução de emissões; e
3. Criação de uma comissão técnica (CTPIn).
Quando se observam esses quatro aspectos centrais do Plano Indústria, não é possível determinar que
a implementação do Plano é vulnerável aos riscos decorrentes das mudanças climáticas.
Má adaptação
Não foram identificados aspectos do Plano Indústria que, de forma direta ou indireta, podem agravar
a vulnerabilidade do setor, levando a má adaptação.
Resiliência
Algumas medidas que podem tornar o setor industrial mais resiliente estão listadas abaixo:
 Identificação e monitoramento de variáveis climáticas que podem afetar e tornar vulnerável o
desenvolvimento do setor industrial (disponibilidade de matéria-prima, riscos climáticos que
ameacem infraestrutura instalada).
 Mapeamento do parque industrial em expansão, a fim de garantir que tal expansão não ocorra em
áreas vulneráveis.
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 A fim de fortalecer sistemas produtivos, econômicos, sociais e ambientais aos desafios e impactos
decorrentes das mudanças climáticas, o Plano Indústria poderia aplicar os objetivos estratégicos,
metas e indicadores do Plano Brasil Maior, a saber:
o Desenvolvimento Sustentável (inovar para ampliar a competitividade, sustentar o
crescimento e melhorar a qualidade de vida);
o Ampliação de Mercados (elevar a participação nacional nos mercados de tecnologias, bens e
serviços para energias);
o Adensamento Produtivo e Tecnológico das Cadeias de Valor (produzir de forma mais limpa,
reduzindo o consumo de energia por unidade de PIB industrial);
o Criação e Fortalecimento de Competências Críticas (elevar participação nacional nos
mercados de tecnologias, bens e serviços para energias).

8.3

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o setor industrial visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Incentivar a inclusão do tema adaptação no Plano Setorial da Indústria: o documento
não aborda especificamente o tema adaptação à mudança climática, nem identifica
riscos, impactos e vulnerabilidades para o setor.



Incentivar o mapeamento das vulnerabilidades do parque industrial brasileiro: É
necessário mapear o parque industrial brasileiro em expansão, visando identificar áreas
vulneráveis, para assim impedir que a expansão ocorra em direção a áreas não
apropriadas.
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9
9.1

SAÚDE
PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 16 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o setor Saúde 29

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Brasil:
 Vulnerabilidade relacionada principalmente a doenças de veiculação hídrica, transmitidas por
vetores e respiratórias;
 As capitais mais vulneráveis a doenças respiratórias são: Florianópolis, Porto Alegre, Curitiba, São
Paulo, Vitória, Belo Horizonte, Goiânia, Brasília, Salvador, São Luiz e Palmas;
 Cidades brasileiras vulneráveis em razão da falta de planejamento urbano e de saneamento básico,
principalmente nas regiões periféricas;
 População pobre mais vulnerável devido a construções precárias em áreas de risco e à falta de
saneamento básico e de atendimento médico.
Região Norte:
 Vulnerabilidade relacionada à dengue: norte de RO, noroeste do PA e sudoeste do AM/AC;
 População vulnerável ao risco toxicológico de material particulado emitido por queimadas na
Amazônia e exposta a cenários de seca e chuva, acarretando em doenças respiratórias;
Região Nordeste:
 Os estados mais vulneráveis são CE, PE, BA, MA e SE (de maior para menor vulnerabilidade), devido
à perda de renda, dificuldade de acesso à água, taxas maiores de migração e índices elevados de
doenças;
 Maior vulnerabilidade à ocorrência de esquistossomose na BA, de leishmaniose tegumentar no MA,
de leishmaniose visceral no MA e CE, de leptospirose no CE e PE e de doença de Chagas em SE;
 População idosa mais vulnerável a doenças crônico-degenerativas nas regiões metropolitanas;
 Vulnerável aos efeitos da migração, principalmente, as periferias de São Luís e Teresina;
 Vulnerável aos efeitos da desnutrição.
Região Sudeste: Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) mais vulnerável a doenças respiratórias,
cardiovasculares e leptospirose, devido às projeções de aumento de temperatura, baixa umidade
relativa do ar e enchentes;
Região Sul: mais vulnerável aos eventos extremos como deslizamentos e enchentes, principalmente em
SC com grandes extensões de encostas íngremes.









Perigos (fatores de estresse)
Aumentos das temperaturas;
Aumento das ilhas de calor;
Aumento da migração;
Aumento da velocidade do vento;
Aumento do nível do rio (cotas hidrológicas);
Proporção de áreas inundáveis;
Alteração sem planejamento da cobertura vegetal e uso da terra;

29

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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Alta declividade do terreno;
Alta densidade demográfica;
Alto número de pessoas residente em áreas de risco;
Alto número de pessoas acima de 60 anos;
Alto número de pessoas abaixo de 5 anos;
Falta de saneamento básico (esgoto, coleta de lixo etc.).
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Tempestades: meteorológico e súbito;
 Temperaturas extremas: meteorológico e súbito:
 Deslizamentos de terra: geológico e súbito;
 Enchentes e inundações: hidrológico e súbito ou gradual;
 Estiagem: climatológico e gradual;
 Incêndios/queimadas naturais: climatológico e súbito;
 Diminuição da umidade relativa do ar: climatológico e gradual;
 Aumento das ondas de calor e frio: meteorológico e súbito.
Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Qualidade de vida das populações;
Qualidade do ar, água e alimentos;
Pessoas feridas, enfermas, desaparecidas, deslocadas, desabrigadas, desalojadas;
Doenças em população de idosos e crianças;
Gastos com atendimentos ambulatoriais e hospitalares.

Horizonte temporal
 Ano Base 2000 e Projeções para 2050 para o Nordeste (longo prazo);
 Ano Base 2010 e Projeções para 2040 para o Rio de Janeiro (longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
Brasil:
 Doenças de veiculação hídrica, as transmitidas por vetores e as respiratórias: são os principais
grupos de doenças que podem ser impactados pelas mudanças climáticas;
 Doenças Respiratórias: em grande parte das capitais brasileiras, o decréscimo de temperatura
provoca um aumento no risco de internações por doenças respiratórias.
Região Norte:
 Aumento da infestação do mosquito da dengue, principalmente, no norte de RO, noroeste do PA e
sudoeste do AM/AC;
 Aumento de doenças respiratórias provenientes da interação entre partículas emitidas por
queimadas na Amazônia e em períodos de seca.
Região Nordeste:
 Maior suscetibilidade ao surgimento de casos de desnutrição infantil no Maranhão e de mortalidade
infantil por diarreia no Maranhão, em Alagoas e em Sergipe;
 Aumento da ocorrência de esquistossomose na Bahia, de leishmaniose tegumentar no Maranhão,
de leishmaniose visceral no Maranhão e no Ceará, de leptospirose no Ceará e em Pernambuco,
doença de Chagas em Sergipe;
 Aumento de ondas de calor afetando a população idosa de forma mais intensa;
 Aumento da desnutrição e das doenças associadas à falta de água tratada, como a esquistossomose
e a leptospirose, além da mortalidade infantil por diarreia;
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Região Sudeste:
 Aumento dos casos de internações por doenças respiratórias na RMSP;
 Aumento das ondas de calor e como consequência na saúde da população, observou-se um pico de
internação por Afecções das Vias Aérea Superiores;
 Aumento dos casos de leptospirose após duas semanas de exposição à água contaminada de uma
enchente.
Região Sul: impactos de eventos climáticos extremos, como enchentes e deslizamentos, onde, diversos
agravos à saúde podem manifestar-se meses após o evento e por causas indiretas (devido à mudança
na qualidade da água, do ar e dos alimentos).
Impactos socioeconômicos:
 Aumento da frequência de doenças e dos gastos com internações hospitalares e atendimento
ambulatorial para tratá-las. As projeções indicam um crescimento dos gastos com internações
hospitalares nas regiões metropolitanas.
 Aumento significativo (até 24%) na taxa de migração das áreas mais carentes para os grandes
centros urbanos do Nordeste e de outras regiões;
 Aumento da migração para municípios menos atingidos pelas alterações climáticas e com melhores
perspectivas de vida, o que pode redistribuir espacialmente focos – ou intensificar a transmissão –
de doenças endêmicas como a dengue, a doença de Chagas, a leishmaniose tegumentar e a
leishmaniose visceral.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos e vulnerabilidade
Indicadores da Fiocruz: Indicadores de água, vetores, ar e eventos extremos:
 Clima (precipitação, temperatura, etc.);
 Meio ambiente (cobertura vegetal, cobertura de coleta de lixo, etc.);
 Saúde (números de internação, etc.);
 Socioeconômicos (densidade demográfica, municípios com coleta sistemática de lixo, etc.) 30.
ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
 Plano Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC – Saúde);
 Fortalecimento da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN – SUS);
Medidas de adaptação previstas no PPA 2012-2015:
 Ampliação do número de amostras de água analisadas para o parâmetro coliforme total;
 Ampliação do número de amostras de água analisadas para o parâmetro turbidez;
 Ampliação da cobertura vacinal adequada de tetravalente/pentavalente em menores de 1 ano;
 Apoio a estudos e pesquisas com vistas a sustentabilidade dos serviços e ações de saúde e
saneamento ambiental;
 Melhorias habitacionais para controle da doença de Chagas em mais de 160 municípios;
 Implantação do Centro de Estudos e Pesquisas em Desastres Naturais - CEPED na FIOCRUZ;
 Implantação de técnicas de Biologia Molecular para diagnóstico de dengue, influenza e
meningite bacteriana em todos os 27 Laboratórios Centrais de Saúde Pública (Lacen);
 Realização de pesquisas em medicina tropical e meio ambiente;
 Redução da incidência parasitária anual de malária (estimada pelo IPA) na Região Amazônica;
 Transferência de tecnologia de monitoramento da infestação do Aedes aegypti desenvolvida
na FIOCRUZ para estados e municípios;
30

Esses indicadores socioeconômicos de impactos listados também podem ser utilizados como
indicadores de vulnerabilidade para o setor da saúde (locais com alta densidade demográfica e coleta de
lixo insuficiente ou inexistente configuram uma região de alta vulnerabilidade para o aparecimento de
doenças).
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Estruturar unidades de atenção especializada dentro das Redes de Urgência e Emergência até
2015;
Implantar ou expandir novas centrais de regulação do Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência (SAMU);
Reestruturação física e tecnológica completa de unidades de urgência e emergência;
Implantação e manutenção da Força Nacional de Saúde.
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Número de iniciativas como o “Observatório Nacional de Clima e Saúde” da FIOCRUZ e INPE
ao longo do território nacional;
Número de publicações no tema (saúde e adaptação);
Número de atores envolvidos no tema (saúde e adaptação);
Acompanhamento das medidas de adaptação previstas no PPA (elencadas acima).
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9.2

MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS

Figura 22 - Possíveis mudanças no risco de dengue, devido a mudanças de temperatura esperadas, 2040-2069 (esquerda) e 2070-2099 (direita), Municípios brasileiros, Cenário B2.

Fonte: (PEREDA, 2012)
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9.3

PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.

Quadro 17 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate Lens no Plano Nacional de Saúde e no Plano
Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima

Plano Nacional de Saúde (PNS)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O Plano foi elaborado pelo MS, por meio de suas secretarias, e outros órgãos citados abaixo:












Secretaria de Atenção à Saúde - SAS
Secretaria de Vigilância em Saúde - SVS
Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa - SGEP
Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos - SCTIE
Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação em Saúde - SGTES
Secretaria Especial de Saúde Indígena - SESAI
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
Fundação Oswaldo Cruz - FIOCRUZ
Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA
Empresa Brasileira de Hemoderivados - HEMOBRAS

A implementação do PNS envolve diversos atores, nas três esferas do governo, de acordo com as
respectivas competências.
Vulnerabilidade
O PNS se sustenta em 14 diretrizes, que representam ações estratégicas e compromissos relativos aos
serviços de saúde. Abaixo, são listadas aquelas que podem estar particularmente vulneráveis às
mudanças climáticas:
Diretriz 1 - Garantia do acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo
adequado ao atendimento das necessidades de saúde.
Neste caso, a vulnerabilidade pode existir a depender de como e em que regiões a cobertura será
expandida. A ESF (Estratégia Saúde da Família) pode ter dificuldades de acessar comunidades que estão
em regiões mais expostas a eventos climáticos extremos.
Diretriz 2 - Aprimoramento da Rede de Atenção às Urgências, articulada às outras redes de atenção.
As mudanças climáticas podem contribuir para a elevação do número de urgências.
Diretriz 7 - Redução dos riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e
vigilância em saúde.
O controle de determinadas doenças pode ser dificultado devido a variabilidades climáticas (risco já
identificado pelo PNS).
Diretriz 10 – Fortalecimento do complexo produtivo e de ciência, tecnologia e inovação em saúde.
As demandas mapeadas podem sofrer alterações com as mudanças climáticas, por exemplo, com o
aumento de determinadas doenças que exigirão esforços específicos de pesquisa e desenvolvimento.
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Má adaptação
Não foram identificadas medidas que poderiam levar à má adaptação. A única observação que cabe
ser feita diz respeito à construção de infraestrutura (hospitais, maternidades, UPAs etc.) em locais
particularmente expostos a riscos decorrentes de eventos climáticos extremos.
Resiliência
É possível tornar o Plano mais robusto se houvesse previsão para redimensionamento de metas/ações
de modo a atender possíveis alterações na demanda por serviços de saúde. Adicionalmente, é essencial
que as metas propostas no Plano efetivamente atendam áreas/populações mais vulneráveis.
Plano Setorial da Saúde de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima (PSMC)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
MS (Secretaria de Vigilância em Saúde), com colaboração de instituições vinculadas ao MS (Agência
Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, Fundação
Oswaldo Cruz – FIOCRUZ, Fundação Nacional de Saúde – FUNASA).
Vulnerabilidade
Contrastando com outros planos setoriais de mitigação e adaptação, no PSMC, as ações de adaptação
para proteção da saúde da população frente aos impactos das mudanças climáticas assumem maior
relevância em relação às ações de mitigação.
Má adaptação
Não foram identificados casos de má adaptação. Medidas que potencialmente aumentariam emissões
de GEE inclusive receberam recomendações para que gerassem o menor nível de emissão possível, por
exemplo: “Observar como um dos critérios desejáveis nos editais de licitação para a compra de
ambulâncias a Tecnologia Limpa” (p. 136).
Resiliência
O PSMC constitui um exemplo de como integrar a adaptação às políticas públicas já existentes. Para
cumprir esse objetivo, estabeleceu-se uma Comissão Gestora, a fim de promover a articulação de
órgãos e entidades públicas e compatibilizar a PNMC com as políticas de saúde. Além disso, foi
formado um Comitê Executivo, de natureza técnica, com a finalidade de realizar atividades de apoio à
Comissão.
Algumas metas e ações estabelecidas pelo PSMC são vinculadas a instrumentos de planejamento do
setor, como o próprio PNS, o PPA e a Agenda Estratégica, contendo indicadores de avaliação, fonte de
informação, os resultados esperados e o responsável pela meta. Metas que não constam nos
instrumentos de planejamento, mas são prioritárias para a agenda de Clima e Saúde foram adicionadas
ao plano como “metas propostas”. Além disso, são apresentadas recomendações para a execução das
metas e outras políticas públicas com as quais as metas propostas interagem, destacando-se a
importância do processo de integralização e articulação intersetorial.
Nesse sentido, é essencial garantir que as metas propostas, ainda que não sejam contempladas nos
instrumentos de planejamento, prevejam mecanismos de avaliação de sua eficácia e efetividade.

9.4

RECOMENDAÇÕES

A seguir serão elencadas as principais recomendações para o setor da saúde visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.
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Fomentar a criação e manutenção de uma base de dados sobre a incidência de
doenças no Brasil: grande parte dos bancos de dados nacionais foi criada nas décadas
de 1980 e 1990, impedindo uma análise de tendências de longo prazo, portanto é
necessário garantir o armazenamento dos dados gerados no presente para garantir a
confiabilidade das projeções futuras.



Incentivar a criação de observatórios de saúde em todos os estados brasileiros: essa
iniciativa, que já ocorre em Minas e São Paulo, ainda está ausente em estados
prioritários no país, principalmente no Norte e Nordeste.



Estimular a aplicabilidade prática dos indicadores elaborados pela Fiocruz: não se tem
claro como está sendo feita (ou será feita) a integração desses indicadores para auxiliar
no acompanhamento dos impactos das mudanças climáticas na saúde.



Aprimorar os programas de controle de doenças infecciosas e sensíveis ao clima
(dengue, leptospirose, malária, diarreias agudas e outras), contemplando o
monitoramento de indicadores que abordem questões de: gastos com assistência
social, internações hospitalares e atendimentos ambulatoriais. O aumento dos gastos
com saúde são bons indicadores do possível agravamento dos impactos do clima.



Melhorar os sistemas de alertas ambientais: necessidade de implementar sistemas de
alerta baseados em parâmetros ambientais que possam detectar precocemente
alterações nos índices de doenças infecciosas que resultam de eventos como:
queimadas, desmatamentos, enchentes, estiagens, etc. Esses eventos afetam
diretamente a saúde da população. Os riscos são minimizados quando há previsão de
condições climatológicas favoráveis à ocorrência de doenças. Nesse caso, as imagens de
satélite e os modelos climáticos podem ser particularmente úteis.



Revisar as resoluções CONAMA: os resultados obtidos nos estudos sobre queimadas
são importantes para subsidiar uma revisão nos limites estabelecidos pela Resolução
CONAMA 003/1990 sobre padrões de qualidade do ar, acarretando em melhoria da
saúde da população vulnerável a tal evento.



Fortalecer mecanismos de avaliação de eficácia e efetividade de metas e propostas
contempladas nos instrumentos de planejamento como PSMC, PNS e PPA.
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10 TRANSPORTES
10.1 PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 18 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o setor Transportes31

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Vulnerabilidade por modal:
 Costeiro e portos: vulnerável aos efeitos combinados de tempestade e aumento do nível global do
mar;
 Rodoviário: vulnerável aos efeitos de enchentes, inundações, aumento do nível do lençol freático e
deslizamentos de terra;
 Ferroviário: vulnerável aos efeitos do aumento de temperatura e inundações.
Vulnerabilidade por estrutura:
 Pontes: vulneráveis aos efeitos do aumento da precipitação e elevação do nível do mar;
 Túneis subterrâneos: vulneráveis aos efeitos das inundações e aumento do nível dos lençóis
freáticos;
 Calçadas e estradas costeiras: vulneráveis aos efeitos do aumento do nível do mar e maior
ocorrência de tempestades;
 Superfícies de pavimento e trilhos: vulneráveis aos efeitos do aumento da temperatura (alteração
nas estruturas metálicas);
 Pavimentações e fundações: vulneráveis aos efeitos do aumento da precipitação;
 Ruas e estradas: vulneráveis aos efeitos de enchentes e deslizamentos de terra.
Perigos (fatores de estresse)
 Aumentos da temperatura;
 Aumento do nível do mar e lençol freático;
 Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Inundações e enchentes: hidrológico e súbito ou gradual;
 Tempestades: meteorológico e súbito;
 Deslizamentos de terra: geológico e súbito.






Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
Infraestrutura de transporte (rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, túneis e pontes) em
todos os seus aspectos: pavimentos, trilhos, fundações, dentre outras;
Escoamento de produções agrícolas e industriais;
Mobilidade urbana;
Qualidade de vida das populações.

Horizonte temporal
 Anos base: 2011 e 2013;
 Projeções: 2020 e 2031 (médio e longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos socioeconômicos diretos:
31

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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 Danos na infraestrutura de transportes em geral: mudanças de temperatura afetam todos os
componentes de projeto de infraestrutura de transporte. Materiais utilizados nas estruturas
apresentam alguma margem para contração e expansão, de forma a resistir a mudanças de
temperatura. Porém, tal variação pode não ser suficiente num cenário de mudança do clima;
 Danos na infraestrutura de transporte costeiro: impactada pelos efeitos combinados de tempestade
e aumento do nível do mar;
 Danos em ruas e estradas: devido à consequência de enchentes e deslizamentos de terra, cenário
este que poderá se agravar com a intensificação de eventos extremos;
 Danos em túneis subterrâneos com sistemas de trânsito, estradas e ferrovias: devido às inundações
mais frequentes ou mais graves;
 Realocação de estradas, linhas férreas, ou pistas de aeroportos: devido à mudança nas zonas
costeiras e aumento do nível do mar, com consequências significativas para as instalações
portuárias e para a navegação costeira.
Impactos socioeconômicos indiretos:
 Agropecuária: impactos na logística de escoamento da produção agropecuária, principalmente no
modal rodoviário associado às condições precárias das estradas brasileiras, particularmente no
Norte e Nordeste do País, onde os desastres naturais deverão ser mais intensos segundo as
projeções climáticas futuras;
 Saúde: interferências na mobilidade no caso de desastres naturais com vítimas, devido aos impactos
na infraestrutura nas estradas, rodovias e ferrovias. No caso de ocorrência de fortes chuvas,
enchentes e inundações, um sistema de transporte ineficiente dificulta a evacuação da população
da área afetada, bem como o acesso a prestação de socorro a vítimas de desastres naturais e
acidentes;
 Cidades:
o Impactos na mobilidade urbana, com consequência para o crescimento da economia
e qualidade de vida das populações;
o Aumento no tempo médio de viagem, em congestionamentos e maior probabilidade
de ocorrência de acidentes;
o Aumento dos custos generalizados de transporte.








Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos
Intensidade de precipitação (poderá afetar pavimentações e fundações);
Nível do mar (pode forçar a realocação de estradas, linhas férreas e aeroportos);
Variação na temperatura;
Tempestades;
Deslizamentos de terra;
Ondas de calor.

ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
 Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT);
 Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do
Clima (PSTM).
Indicadores relacionados a medidas de adaptação
 Obras de infraestrutura de transporte (rodoviária, ferroviária, portuária, aeroportuária, túneis e
pontes) em todos os seus aspectos: pavimentos, trilhos, fundações, dentre outras;
 Medidas políticas (para reduzir os custos dos danos potenciais relacionados);
 Número de departamentos de transporte;
 Número de projetos de infraestrutura de longo prazo;
 Número de cidades com planejamento urbano;
 Existência de integração dos diferentes modos no sistema de transporte nas cidades.
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10.2 PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO.
Quadro 19 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate lens no Plano Nacional de Logística e Transporte
e no Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima

Plano Nacional de Logística e Transporte (PNLT)
Órgão responsável pela elaboração / execução
Secretaria de Política Nacional de Transportes (SPNT) do Ministério dos Transportes (MT) e Ministério
da Defesa (MD).
Vulnerabilidade
Na seção que aborda a manutenção dos ativos e expansão do sistema de transportes é possível
identificar impactos diretos, como o aumento do nível do mar para instalações portuárias, redução do
nível dos rios que impeça a navegação de embarcações ou mesmo eventos extremos que causem danos
e perdas aos operadores dos sistemas de transporte.
Ainda que ações de manutenção de ativos das administrações portuárias sejam “direcionadas à
segurança das instalações e à garantia da acessibilidade marítima e terrestre a essas instalações” (p.
28), o Plano não identifica nenhum evento climático como fator de risco ou mesmo de influência sobre
os serviços de dragagem de manutenção e de aprofundamento dos canais de acesso, bacias de
evolução e calado dos cais, ou para eclusas e terminais hidroviários.
O planejamento de expansão de ferrovias busca alinhamento com um “novo ciclo de crescimento
econômico” para o País, em que se pretende acompanhar áreas de expansão da fronteira agrícola e de
exploração mineral, além da expansão da demanda interna e articulação com os portos exportadores
(p. 39). Portanto, fica evidente a importância de se analisar também com a “lente” da adaptação os
elementos que pautam tal estratégia de expansão.
No transporte aéreo, cabe mencionar que grande parte dos atrasos e cancelamentos de voos resulta
de eventos climáticos extremos, conforme alertam os estudos do Transportation Research Board, uma
das divisões do National Research Council (NRC, Estados Unidos). Por fim, o fato de que o Plano não
aborda estatísticas de acidentes decorrentes de desastres naturais também merece ser mencionado.
Má adaptação
Ao desconsiderar os riscos e impactos (diretos como indiretos) das mudanças climáticas, o Plano e o
planejamento de manutenção e expansão dos sistemas de transporte no País podem se tornar
inconsistentes com as condições de expansão de demanda e atividade econômica, ou mesmo com a
vocação e adequação dos modais às condições das regiões atendidas.
Resiliência
O PNLT passa por revisões periódicas e pressupõe que o planejamento é um processo, não um
documento estanque. Assim, recomendações a serem incorporadas nas próximas revisões para tornar
o PNLT e o próprio setor de transportes mais resilientes aos riscos decorrentes das mudanças climáticas
incluem:




Avaliação de como as mudanças climáticas podem afetar as diversas regiões do país e os
diferentes modais, considerando impactos diretos e indiretos (decorrentes de relações com
outros setores);
Identificação da infraestrutura de transporte essencial para o funcionamento da rede de
transportes diante dos riscos climáticos e necessidade de evacuação de áreas de risco, a fim
de apontar a criticidade dos componentes da infraestrutura para situações de emergência e
opções que gerem múltiplos benefícios (ex. redução de congestionamentos e liberação de
rotas para evacuação em caso de emergências);
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Considerar vulnerabilidades nos investimentos prioritários do setor;
Contemplar riscos climáticos nos estudos e projetos de planos de uso de áreas portuárias não
operacionais e de interface com áreas urbanas e em todas as demais iniciativas previstas no
PPA;
Estabelecer estratégias de adaptação para curto e longo prazo, ponderando efetividade e
custos das medidas;
O planejamento do setor já faz uso de modelagens que buscam delinear cenários futuros, que
se tornariam mais robustas se fossem incorporados cenários climáticos;
Os riscos climáticos poderiam ser incorporados ao PNLT também no capítulo 7, que discute
tendências no desenvolvimento regional, apresenta cenários macroeconômicos para 2030 e
esboça a trajetória de crescimento do setor de transportes no país. Isso porque a avaliação de
riscos climáticos deve ser integrada a outros setores, dada a possibilidade de impactos
indiretos. Além disso, esses riscos deveriam preferencialmente estar classificados por
subsetor de transporte: rodoviário, aeroviário, ferroviário e hidroviário.

Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à Mudança do
Clima (PSTM)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
MT e MCID.
Vulnerabilidade
Tanto a Parte 1, que discorre sobre o transporte de cargas, como a Parte 2, que envolve a implantação
de infraestrutura para a mobilidade urbana e ações relacionadas ao planejamento urbano associado à
política de mobilidade, apresentam aspectos de vulnerabilidade.
Má adaptação
Assim como o PNLT, dado que não considera riscos e impactos de mudanças climáticas, com foco
apenas em mitigação, existe a possibilidade de má adaptação. Ao buscar a redução de emissões
promovendo o transporte hidroviário, o Plano pode tornar o setor de transporte dependente de
condições climáticas “ideais” e aumentar sua vulnerabilidade, caso uma redução nos níveis
pluviométricos venha a ocorrer numa determinada região.
Resiliência
Para que os estudos e pesquisas recomendados pelo PSTM contenham análises mais precisas dos
potenciais de transferência modal, listam-se recomendações específicas:
 Incorporar identificação de riscos climáticos ao SIT (Sistema de Informações em Transportes)
ou integrar sistema de monitoramento climático ao SIT;
 Incorporar riscos climáticos aos estudos que balizarão os investimentos para transferência dos
modais de transportes, por exemplo, o Plano Hidroviário Estratégico, em linha com o PNLT;
 Contemplar riscos climáticos na integração da Avaliação Ambiental Estratégica (AAE) ao
planejamento do setor ou no licenciamento ambiental.

10.3 RECOMENDAÇÕES
A seguir serão elencadas as principais recomendações para o setor de transportes visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Avaliar as vulnerabilidades de cada modal de transporte (dutoviário, aquaviário,
aéreo, ferroviário e rodoviário) para que medidas de adaptação possam ser
estabelecidas, que sejam adequadas para cada modal em específico.
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Incentivar a integração dos setores de transportes, clima e meio ambiente: Estratégias
de desenvolvimento do setor de transportes que integrem estes três temas pode
permitir melhor compreensão dos impactos das mudanças climáticas sobre escalas
regionais e/ou locais. Por consequência, as medidas de adaptação poderão ser adotadas
com estratégias integradas avaliando os três setores citados.



Integrar os sistemas de alerta às enchentes: observa-se que esse sistema de alerta não
está integrado com outros setores vulneráveis aos eventos extremos (exemplo:
hospitais e escolas). Essa integração pode prevenir e/ou minimizar os impactos desse
evento extremo na população vulnerável.



Fomentar a integração entre os diferentes modos no sistema de transporte - O atraso
no investimento em transportes interligados retarda a mobilidade resiliente perante as
mudanças climáticas.
Elaborar indicadores ambientais para a gestão portuária: Não foram encontrados
estudos recentes que apresentem os indicadores ambientais mais significativos para
uma gestão portuária, ou que façam sugestões para acompanhamentos de indicadores
ambientais para um porto (VALOIS, 2009).



Relacionar as escalas temporais utilizadas pelos modelos climáticos globais com a vida
útil da infraestrutura de transporte, no intuito de validar as informações geradas pelos
cenários climáticos. Por exemplo, um cenário climático projetado para 2050 pode ser
utilizado para analisar os impactos sobre as estradas brasileiras (vida útil de
aproximadamente 25 anos), mas não é aconselhado para analisar as estruturas de
algumas pontes, as quais possuem vida útil de 100 anos.



Analisar o setor de transportes como componente de infraestrutura, por exemplo, em
cidades metropolitanas, pois o serviço de transporte urbano é responsável pelo acesso
das pessoas à educação, saúde, trabalho, lazer etc. Para o modal ferroviário, que é
responsável por transporte de mercadorias de baixo valor agregado e grandes volumes,
as medidas de adaptação devem considerar os impactos das mudanças climáticas nas
agroindústrias e no setor de mineração.



Alinhar políticas, planos e programas de infraestrutura em escala nacional e regional
considerando vulnerabilidades observadas nos setores (recursos hídricos, cidades e
zonas costeiras) que possuem sinergias com o setor de transportes.
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11 ZONAS COSTEIRAS
11.1 PRINCIPAIS VULNERABILIDADES, IMPACTOS E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Quadro 20 - Dimensões das avaliações de vulnerabilidades e impactos para o tema Zonas Costeiras32

VULNERABILIDADE
Sistema Vulnerável
Região Norte: Macapá (AP), Belém (PA) e São Luiz (MA): vulnerabilidade alta devido a fatores de caráter
físico (dinâmica costeira e geomorfologia), socioeconômico (renda média da população, carências de
serviços básicos) e tecnológico (tipos de indústrias estabelecidas em zonas costeiras).
Região Nordeste:
 Litoral do Ceará: vulnerável devido à existência pontual de terrenos com cotas altimétricas elevadas.
Possui um grande número de segmentos costeiros submetidos a processos erosivos associados a
campos de dunas;
 No estado da Bahia: alta densidade populacional e condições de saneamento básico deficitárias;
 Todos os estados nordestinos apresentam algum grau de vulnerabilidade.
Região Sudeste: vulnerabilidades relacionadas à inundação em terrenos rebaixados e alta densidade
populacional. Principais localidades vulneráveis: Vitória, Vila Velha e Guarapari (maiores densidades
populacionais instaladas em áreas litorâneas rebaixadas), áreas interiores da drenagem do Rio Paraíba
do Sul, região metropolitana do Rio de Janeiro, litoral norte e sul de São Paulo e Baixada Santista.
Região Sul: A região mais vulnerável fica entre o sul do estado de Santa Catarina e o limite com o
Uruguai, devido à incidência de eventos extremos como furacões.






Perigos (fatores de estresse)
Aumento da temperatura atmosférica e oceânica;
Aumento do nível do mar;
Aumento da acidez de oceanos;
Aumento da frequência de eventos extremos que causam desastres naturais, como:
 Tempestades: meteorológico e súbito;
 Deslizamento de terra: geológico e súbito;
 Erosão costeira: geológico e gradual.

Atributo(s) valorizado(s) ou variáveis de interesse
 Qualidade de vida das populações costeiras;
 Quantidade e qualidade de recursos do mar vivos e não vivos e de recursos naturais de zonas
costeiras;
 Produção de alimentos em zonas agrícolas costeiras.
Horizonte temporal
 Projeções de impactos para 2050 e 2100 (longo prazo).
IMPACTO
Efeitos decorrentes das mudanças climáticas
Impactos biofísicos:
32

As dimensões de vulnerabilidade e impactos correlacionados incluídos neste quadro são provenientes
de produções científicas e outros estudos descritos no Produto 2.0.1: Diagnóstico Preliminar das Principais
Informações Sobre Projeções Climáticas e Socioeconômicas, Impactos e Vulnerabilidades Disponíveis em
Trabalhos e Projetos dos Atores Mapeados.
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 Aumento do nível do mar e erosão costeira atingindo áreas urbanas: estudos indicam um aumento
de 0,18 a 0,51 m até 2100 no País;
 Perdas de biodiversidade marítima e de zonas costeiras.
Impactos socioeconômicos:
 Impactos na mobilidade urbana, com consequência para o crescimento da economia e qualidade
de vida das populações;
 Danos à infraestrutura habitacional, industrial, energética e de lazer em áreas litorâneas.
 Principais cidades com patrimônios ameaçados pelas mudanças climáticas: Salvador, Rio de Janeiro,
Porto Alegre, Vitória, Santos, Recife, Fortaleza;
 Alto custo estimado decorrente do aumento do nível do mar em cada tipo de patrimônio
(urbanização, redes de serviços públicos, etc.);
 Impactos na infraestrutura de transporte costeiro devido aos efeitos combinados de tempestade e
aumento do nível global do mar.
Indicadores de ocorrência e/ou magnitude de impactos e vulnerabilidade
 Impacto na qualidade de vida das populações costeiras (Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH))33;
 Impacto nas comunidades de pescadores artesanais; (quantidade e qualidade do pescado);
 Frequência de deslizamentos de encostas ou de falésias;
 Frequência de enchentes e inundações nas áreas costeiras;
 Alterações nos ecossistemas costeiros (manguezais, marismas, estuários, praias, recifes de corais,
pradarias de ervas e algas marinhas);
 Produção de alimentos em zonas agrícolas costeiras.
ADAPTAÇÃO
Medidas de adaptação
 Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro;
 Plano Setorial para Recursos do Mar 2012-2015;
 Medidas de adaptação recomendadas pela COPPE/2010: Recuo (abandono de casas e das
benfeitorias); acomodação (reconstrução periódica das benfeitorias e aproveitamento de áreas
inundadas para aquicultura) e proteção (engordamento de praias, fixação da costa com blocos
artificiais, construção de muros de proteção, construção de quebra-mares ou estruturas no mar e
recuperação de estruturas portuárias).













Indicadores relacionados a medidas de adaptação
Renda (salários mínimos);
Escolaridade;
Rede de esgoto;
Rede de água;
Coleta de resíduos sólidos;
Declividade do terreno (acima de 30o);
Forma do terreno;
Proximidade a rios e ao mar;
Domicílios próprios;
População potencialmente ativa;
Idade média da família.

33

IDH: Esse indicador de impacto também pode ser utilizado como Indicador de vulnerabilidade das
populações costeiras (quanto menor o IDH maior a vulnerabilidade dessa população).
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11.2 MAPAS TEMÁTICOS E DEMAIS FIGURAS
O estudo realizado pela Universidade Federal de Rio Grande (FURG) (NICOLODI e R.M.
PETERMANN, 2010) utilizou o Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha (MDZCM) para
determinar as regiões de maior vulnerabilidade aos efeitos das mudanças climáticas na zona
costeira do Brasil. Para este estudo, foram elaborados mapas de vulnerabilidades de acordo com
as informações geradas no MDZCM (NICOLODI e ZAMBONI, 2008) no que se refere ao risco
natural, risco social e risco tecnológico. As Figura 23,Figura 24,Figura 25,Figura 26,Figura
27,Figura 28,Figura 29,Figura 30,Figura 31,Figura 32,Figura 33,Figura 34 que seguem
apresentam os principais produtos deste estudo.

Figura 23 - Vulnerabilidade do litoral brasileiro nas cidades de Macapá, Belém e São Luís
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)
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Figura 24 - Vulnerabilidade da Região Nordeste, para os estados do Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Figura 25 - Vulnerabilidade no litoral dos estados da Paraíba, Pernambuco, Alagoas e Sergipe
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

100

Figura 26 - Vulnerabilidade nos núcleos urbanos no estado da Bahia
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Figura 27 - Vulnerabilidade na região metropolitana de Salvador
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)
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Figura 28 - Vulnerabilidade na região da grande Vitória
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Figura 29 - Vulnerabilidade no litoral oriental fluminense, regiões de São João da Barra e Macaé
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)
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Figura 30 - Vulnerabilidade na região metropolitana do Rio de Janeiro
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Figura 31 - Vulnerabilidade associada às características socioeconômicas e a configuração geomorfológica da
baixada santista
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

103

Figura 32 - Vulnerabilidade na porção norte da Região Sul, relacionada à densidade populacional e fatores
socioeconômicos
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)
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Figura 33 - Vulnerabilidade na bacia hidrográfica do rio Itajaí-Açu, comprovada com inundações ocorridas em
1983, 1984 e 2008
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)

Figura 34 - Região com vulnerabilidade à ocorrência de eventos extremos, como, por exemplo, o Furacão Catarina
em 2004
Fonte: (NICOLODI e R.M. PETERMANN, 2010)
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11.3 PRINCIPAIS RESULTADOS DA APLICAÇÃO DA FERRAMENTA CLIMATE LENS EM
INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
Quadro 21 - Sistematização da aplicação da ferramenta Climate lens no Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro e no VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM 2012-2015)

Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro - (PNGC II)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
De acordo com o art. 4 da Lei 7.661, de 16 de maio de 1988, o PNGC é elaborado e, quando necessário,
atualizado por um Grupo de Coordenação (COGERCO) da Comissão Interministerial para os Recursos
do Mar (CIRM).
O Decreto nº 1.540, de 27 de Junho de 1995, estabelece a composição do COGERCO, que é formado
por representantes do Ministério da Marinha (extinto), MRE, MF, MCTI, MMA, MP, Secretaria de
assuntos estratégicos da Presidência da República, um representante de cada região costeira e um
representante de ONGs membros da Câmara Técnica para Assuntos de Gerenciamento Costeiro do
CONAMA.
A coordenação, acompanhamento e a avaliação da implementação do PNGC é de responsabilidade do
MMA.
Vulnerabilidade
O gerenciamento costeiro é vulnerável aos efeitos das mudanças climática, por almejar o
desenvolvimento sustentável de áreas litorâneas que sofrem impactos ambientais em consequência
das mudanças do clima. Sendo assim, é possível concluir que a implementação do PNGC II é vulnerável
aos riscos decorrentes das mudanças climáticas. s r
Má adaptação
Um dos objetivos do PNGC II e do Decreto nº 5.300 de 2004 34 consiste na promoção do ordenamento
do uso de recursos naturais e da ocupação dos espaços costeiros. Para que este objetivo seja alcançado,
é importante que tal ordenamento seja planejado de forma a incorporar todos os aspectos que possam
influenciar a execução de ações correlacionadas. A mudança global do clima demanda um
planejamento que incorpore projeções climáticas como parte integrante da gestão de ambientes
costeiros e marinhos.
Resiliência
O PNGC II contém dez “ações programadas”, definidas com a finalidade de alcançar os objetivos
propostos pelo Plano. Uma das ações visa promover a compatibilização de ações do PNGC com políticas
públicas que incidem sobre a zona costeira. É importante que tomadores de decisão, bem como os
responsáveis pela execução do PNGC, olhem para políticas públicas sobre mudanças climáticas como
uma das áreas que deve ser contemplada neste processo de compatibilização.
VIII Plano Setorial para os Recursos do Mar (PSRM 2012-2015)
Órgão responsável pela elaboração e/ou execução
O Plano é elaborado por uma subcomissão da CIRM, que também coordena as ações que compões o
Plano. A Subcomissão contém integrantes do MRE, MAPA, MME, MCTI, MMA, MPA, MEC, Marinha do
Brasil e ICMBio.
Cabe aos diversos ministérios e demais órgãos governamentais com representantes na CIRM executar
as ações prevista no Plano.
34

Regulamenta a Lei no 7.661, de 16 de maio de 1988, que institui o Plano Nacional de Gerenciamento
Costeiro - PNGC, dispõe sobre regras de uso e ocupação da zona costeira e estabelece critérios de gestão
da orla marítima, e dá outras providências.
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Vulnerabilidade
Conforme descrito no Plano, a provisão de recursos do mar pode ser influenciada pelos efeitos das
mudanças climática por dois motivos: (1) elevação do nível do mar, modificando a forma como recursos
podem ser obtidos e utilizados e (2) acidificação dos oceanos que pode alterar a disponibilidade de
diversos recursos, principalmente os recursos do mar vivos. Outro aspecto não descrito no Plano é o
aquecimento do oceano.
Má adaptação
Ações contidas no capítulo sete do PSRM têm estreita relação com eventos climáticos, tendo em vista
a influência natural que o clima exerce sobre os oceanos e seus recursos. Deste modo, entende-se que
o desenvolvimento de tais ações pode, ainda que de forma indireta, tornar a exploração de recursos
do mar mais resiliente aos efeitos decorrentes das mudanças climáticas. Por outro lado, má adaptação
pode ocorrer caso os efeitos das mudanças climáticas sejam negligenciados ou insuficientemente
incorporados.
Resiliência
O monitoramento de condições atuais do clima e do oceano é necessário para obtenção de uma base
de dados confiável para melhor compreender as mudanças nos oceanos. No entanto, ao trabalhar
também com projeções climáticas, por meio de ferramentas de modelagem, aumenta-se a robustez
do embasamento científico para a tomada de decisão. Isto torna estratégias para o uso sustentável de
recursos do mar adequadas para uma gestão que deve necessariamente ser de longo prazo, levando
em consideração o horizonte temporal dos efeitos das mudanças climáticas.

11.4 RECOMENDAÇÕES
A seguir serão elencadas as principais recomendações para as zonas costeiras visando o seu
avanço na geração de informações relevantes ao tema adaptação às mudanças do clima.


Ampliar os estudos em zonas costeiras no País: em relação à vulnerabilidade das zonas
costeiras, os avanços esperados estão relacionados principalmente ao desenvolvimento
de novas pesquisas e metodologias. São poucos estudos que abordam os impactos das
mudanças climáticas sobre o litoral brasileiro e o seus ecossistemas. A ausência de
trabalhos mais detalhados sobre os impactos das mudanças climáticas nas zonas
costeiras dificulta a valoração destes eventos climáticos.



Criar uma base cartográfica unificada para a zona costeira brasileira: os dados
disponíveis no país são insuficientes para a construção de cenários de impactos nas
zonas costeiras decorrentes das mudanças climáticas.



Priorizar estudos sobre impactos da elevação do nível do mar em manguezais: apenas
os manguezais nos estados do Rio de Janeiro e no Pará possuem esse tipo de estudo.
Todavia, existem ainda alguns estudos relativos a manguezais do nordeste do Brasil que
apontam a possibilidade de alterações em áreas de manguezal associadas à elevação do
nível médio do mar.



Analisar a vulnerabilidade dos ecossistemas costeiros em diferentes escalas espaciais:
dependendo da disponibilidade das informações detalhadas, para que todo litoral
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brasileiro possa ser contemplado com previsões e medidas adaptativas aos impactos
das mudanças climáticas.


Realizar estudos multidisciplinares para avaliar os impactos das mudanças do clima
nas zonas costeiras: Os estudos não podem ficar restritos ao espaço geográfico da zona
costeira em si, nem aos aspectos físicos, sociais ou econômicos, de maneira excludente
ou isolada. Questões multidisciplinares, que relacionam variáveis sanitárias, ambientais
e cadeias ecológicas, exigem abordagem inovadora que conduzam à manutenção da
saúde da população e à própria estruturação da sociedade local.



É necessária a avaliação de aspectos econômicos, sociais, ambientais e de
infraestrutura (urbana, sanitária e de transportes), com suas matrizes de inter-relações
para avaliar de forma adequada os impactos das mudanças do clima nas zonas costeiras.



Monitorar simultaneamente parâmetros meteorológicos e oceanográficos: Através
dos resultados deste monitoramento, espera-se consolidar uma sólida base de
informações que permitirá melhor compreensão nas previsões climáticas, analisar as
interações climáticas oceano-atmosfera e seus impactos sobre as zonas costeiras.



Implantar na zona costeira brasileira redes de marégrafos e ondógrafos: de modo a
desenvolver modelos regionais e locais para elaboração do zoneamento das áreas de
risco como medida de planejamento futuro no manejo das áreas costeiras .
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12 CONSIDERAÇÕES FINAIS DA SISTEMATIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES TEMÁTICAS/SETORIAIS
A seguir são consolidadas as principais considerações/recomendações listadas por setor/tema
e aplicáveis ao conjunto de ações de adaptação para o País. Importante ressaltar que todas as
recomendações abaixo foram repetidamente descritas em todos os 10 setores/temas
analisados.
 Estudos e pesquisas: Impulsionar o desenvolvimento de estudos e pesquisas científicas
(aplicadas e de base) sobre mudanças climáticas, principalmente no que diz respeito à
identificação e avaliação de vulnerabilidades climáticas, impactos correlacionados,
medidas de adaptação e oportunidades.
 Incentivar uma abordagem multidisciplinar.
 Mapeamento das vulnerabilidades e impactos: Incentivar o mapeamento de
vulnerabilidades e impactos frente às mudanças climáticas no País.
 Mapeamento de áreas de risco, setores, processos, sociedades, ecossistemas,
recursos naturais impactados e/ou vulneráveis.
 Buscar correlações entre mapeamentos de vulnerabilidades socioeconômicas e
a identificação de vulnerabilidades climáticas.
 Projeções climáticas e socioeconômicas: Fomentar o desenvolvimento e
aprimoramento de modelos climáticos e socioeconômicos que resultem em projeções
futuras com menor incerteza e adequadas para serem utilizadas como ferramentas de
gestão.
 Realizar projeções climáticas e socioeconômicas geograficamente
diferenciadas.
 Refinar a resolução espacial dos modelos climáticos.
 Associar resultados de modelos climáticos com resultados de modelos
socioeconômicos para os diversos setores da sociedade.
 Sistemas de monitoramento: Incentivar o desenvolvimento e/ou aprimoramento de
sistemas de monitoramento.
 Elaborar indicadores: o monitoramento ocorre não só por meio de indicadores
climáticos, mas também com a aplicação de indicadores ambientais e
socioeconômicos.
 Garantir séries temporais adequadas: a falta de informações climáticas de
qualidade e de longo prazo prejudica os esforços regionais e locais de
modelagem climática, bem como a calibração e a validação das projeções
atuais, que são utilizadas para fundamentar as decisões sobre políticas e
investimentos de médio e longo prazo.
 Investir em instrumentação, coleta, compartilhamento e sistemas de acesso aos
dados climáticos.
 Medidas específicas de adaptação: Desenvolver ações que objetivam especificamente
uma gestão de riscos climáticos mais resiliente. Exemplos: obras estruturais de
prevenção, sistemas de alerta, planos de prevenção e de resposta, programas de
incentivo a práticas resilientes, ações de conservação, etc.
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Desenvolver mecanismos para aplicar o conhecimento obtido por meio de
estudos e pesquisas, mapeamentos e projeções em ações específicas de
adaptação.
Implementar medidas adaptativas em diferentes escalas espaciais e diferentes
horizontes temporais (imediato e de curto, médio e longo prazo).

 Gestão integrada: Fortalecer mecanismos que promovam a gestão integrada, o
planejamento sistêmico e a coerência entre diferentes políticas públicas.
 Ampliar ações de desenvolvimento socioeconômico, conservação ambiental e
uso sustentável de recursos naturais, visando diminuir a vulnerabilidade de uma
determinada sociedade ou de um determinado setor/tema diante das
mudanças do clima. Uma gestão integrada e coerente maximiza este potencial,
pois integra a visão de adaptação a políticas de desenvolvimento e aos
tomadores de decisão não diretamente envolvidos com o tema mudanças
climáticas.
 Sistemas de informação: Incentivar a criação e aprimoramento de bancos de dados que
possam ser utilizados para gestão de riscos climáticos.
 Aprimoramento em termos de qualidade da informação e
acesso/disponibilidade.
 Priorizar dados georreferenciados para maior acurácia.
 Facilitar o acesso a dados, bem como a integração entre diversos sistemas de
informação (exemplo: bancos de dados abertos e compartilhados on-line).
 Apoiar a interligação entre sistemas de informação internacionais, em função
do caráter global da problemática.
 Grupos vulneráveis: Fortalecer mecanismos de suporte a grupos sociais de maior
vulnerabilidade climática (exemplos: povos ribeirinhos, agricultores familiares,
população de baixa renda em áreas de risco de centros urbanos, etc.).
 Valoração econômica: Aprimorar estratégias de quantificação do custo monetário que
está atrelado a impactos climáticos, para possibilitar a valoração econômica mais
precisa de perdas e danos decorrentes dos efeitos das mudanças climáticas.
 Focar também em estratégias de pagamentos por serviços ambientais.
 Realizar análises custo-benefício das medidas de adaptação.
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13 DISTRIBUIÇÃO REGIONAL E TEMÁTICO/SETORIAL DE IMPACTOS, IDENTIFICAÇÃO DE
LACUNAS DE CONHECIMENTO E MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO
Nessa seção foram confeccionadas tabelas de informações disponíveis direcionadas para cada
região geográfica do País (Centro-Oeste, Sudeste, Sul, Nordeste e Norte) por tema/setor
analisado. Primeiramente foram sistematizadas as principais informações e/ou conhecimentos
sobre impactos existentes em cada região geográfica do País por setor/tema (Tabela 2).
Posteriormente, a partir das recomendações/considerações elencadas no item 3 foram
extraídos 5 critérios chaves para sistematizar as principais lacunas para avançar na geração de
conhecimento e identificação de medidas de adaptação ao longo das regiões brasileiras por
setor/tema analisado. Os critérios utilizados estão listados no Quadro 22 e os seus respectivos
resultados na Tabela 3. A existência ou não desses critérios em determinada região e setor/tema
irá definir a lacuna de conhecimento existente em ambos simultaneamente.
Importante ressaltar que as informações regionais contidas na Tabela 2 foram compiladas dos
trabalhos sistematizados no Produto 2.0.0a “Mapeamento de atores e trabalhos relevantes para
o processo de adaptação às mudanças climáticas” que já foi entregue em uma ferramenta Excel.
Sabe-se que pode haver outros trabalhos, de abrangência mais localizada (abordagem bottom
up), importantes para suprir as lacunas de conhecimento sobre impactos nas regiões e setores
não contemplados com tal informação nesse relatório. Na Tabela 2 essa lacuna de geração de
conhecimento sobre impactos em determinada região e setor é apontada como N.O., ou seja,
Não Observada.
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Região/
Setores
Sul

Agropecuária

Água

Diminuição da
área apta
para soja e
pastagem;
aumento de
área apta
para cana.

Alguns modelos
apontam
diminuição da
vazão, outros
aumento;
redução dos
excedentes
hídricos

Sudeste

Diminuição da
área apta
para
pastagem e
café

Diminuição da
vazão

Nordeste

Diminuição da
área apta
para algodão,
arroz, feijão,
milho, soja,
mandioca,
girassol e
pastagem

Região
altamente
impactada;
redução na
frequência de
chuvas, nas
vazões dos rios
e excedentes
hídricos

Tabela 2 - Informações de impactos mapeados por setor/tema e região geográfica
Biodiversidade
Cidades
Desastres
Energia
Indústria
Naturais
Diminuição de
Impactos
Alagamentos,
Migração de
N.O.
espécies de
negativos na
inundações
girassol e soja
araucárias
RMPA
bruscas e
para biodiesel
graduais,
do NE para o S;
escorregamentos,
aumento de
estiagens,
área apta para
vendavais,
plantio de cana
tornados,
(biocombustível
nevoeiros e
); aumento da
ressacas
energia média e
firme das bacias
Impactos nas
Impactos
Alagamentos,
Aumento da
N.O.
espécies
negativos na
vendavais,
energia média e
vegetais e
RMSP, RMRJ e
granizos, geadas e
energia firme
animais da
RMBH
friagens, secas,
das bacias
Mata Atlântica
baixa umidade do
ar e nevoeiros.

Aridização da
Caatinga

Impactos
negativos na
RMS; migração
do NE para
outras regiões
do País

Secas frequentes
e intensas,
inundações
graduais e
bruscas,
deslizamentos e
alagamentos,
chuvas severas

Impacto
negativo na
geração de
energia
hidrelétrica;
diminuição da
energia média e
energia firme;
aumento do
potencial eólico

Menor
disponibilidad
e de mão de
obra e acesso
a mercados
devido a
processos
migratórios.
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Saúde

Transporte

Zonas Costeiras

Diversos agravos
à saúde devido à
mudança na
qualidade da
água, do ar e dos
alimentos

N.O.

Incidência de
eventos extremos
de magnitude
pouco
tradicionais,
exemplo furacão
Catarina em 2004

Aumento de
doenças
respiratórias,
cardiovasculares
e leptospirose

N.O.

Aumento da
desnutrição e
mortalidade
infantil por
diarreia; aumento
de
esquistossomose,
leishmaniose,
leptospirose e
doença de Chagas

N.O.

Impactos devido à
inundação e alta
densidade
populacional
principalmente no
ES, áreas
interiores da
drenagem do Rio
Paraíba do Sul,
RMRJ, litoral de
SP
Elevação do nível
do mar
acarretando em
áreas de risco à
manutenção da
infraestrutura
urbana; todas as
capitais do NE
deverão ser
fortemente
impactadas

Norte

Aumento da
área apta
para
mandioca e
pastagem no
Norte da
Amazônia

Região
altamente
vulnerável;
redução dos
excedentes
hídricos e nas
vazões dos rios

Perda da
biodiversidade;
savanização;
risco de
extinção de
aves endêmicas

N.O.

Inundações,
estiagens severas

CentroOeste

Diminuição da
área apta
para cana e
milho;
aumento de
área apta
para arroz

Redução dos
excedentes
hídricos

N.O.

Inundações
(graduais ou
bruscas),
incêndios
florestais,
alagamentos e
secas

Brasil

Perda de 2,5%
do PIB a cada
ano; redução
de 10,6
milhões de ha
de terra
destinada à
agricultura
em 2030

Perdas de R$14
bilhões em
2070; aumento
de doenças de
veiculação
hídrica;
redução de
água disponível
para irrigação e
abastecimento

Perda de áreas
para espécies
arbóreas do
Cerrado;
savanização do
bioma
amazônico no
norte do MT e
GO
Impactos
negativos em
todos os
Biomas:
desertificação,
perda de
biodiversidade
e de área;
impactos no
fornecimento
de água,
produção de
alimentos e
microclima nos
centros urbanos

Aumento de
doenças,
mortalidade,
eventos
extremos,
desastres
naturais,
escassez de
serviços
ecossistêmicos

Aumento da
ocorrência e
intensidade dos
desastres
naturais;
aumento da seca
e estiagem nos
biomas Amazônia,
Cerrado e
Caatinga; danos
humanos,
materiais e
socioeconômicos

Risco de
diminuição da
produção de
energia
hidrelétrica na
Bacia
Amazônica;
diminuição da
energia média e
firme
N.O.

N.O.

Aumento de
doenças
respiratórias e
dengue

N.O.

Macapá (AP),
Belém (PA) e São
Luiz (MA) deverão
ser as cidades
mais impactadas

N.O.

N.O.

N.O.

N.A.

Crescimento do
potencial eólico
(principalmente
N e NE);
decréscimo da
irradiação solar
incidente
(exceção região
S); aumento da
demanda
energética (uso
de ar
condicionado);
impactos
negativos sobre
a geração
termoelétrica

Encareciment
o e escassez
de matéria
prima e danos
materiais
(infraestrutur
a industrial)
devido aos
desastres
naturais;
perdas
econômicas

A migração pode
redistribuir
espacialmente
focos ou
intensificar a
transmissão de
doenças
endêmicas;
capitais mais
impactadas:
Florianópolis,
Porto Alegre,
Curitiba, São
Paulo, Vitória,
Belo Horizonte,
Goiânia, Brasília,
Salvador, São Luiz
e Palmas

Danos à
infraestrutura
de transporte;
danos indiretos
ao agronegócio,
mobilidade de
vítimas de
desastres e a
logística e
mobilidade nas
cidades

Impactos
associados à
erosão, aos riscos
de inundações
devido à elevação
do nível médio do
mar e a eventos
extremos
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N.O. = não observada; N.A. = não aplicável.
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Quadro 22 - Critérios utilizados para a identificação de lacunas para geração de conhecimento e identificação de
medidas de adaptação ao longo das regiões geográficas brasileiras por setor/tema analisado.

1

2

3

4

5

Estudos e pesquisas: Estudos e pesquisas (aplicadas e de base) sobre mudanças climáticas, principalmente
no que diz respeito ao mapeamento e avaliação de vulnerabilidades climáticas, impactos correlacionados e
medidas de adaptação.
Medidas específicas de adaptação: Ações que objetivam especificamente uma gestão de riscos climáticos
mais resiliente. Exemplos: obras estruturais de prevenção, sistemas de alerta, planos de prevenção e de
resposta, programas de incentivo a práticas resilientes, ações de conservação, etc.
Sistemas de informação: Bancos de dados públicos que possam ser utilizados para o monitoramento e gestão
de riscos climáticos para o setor/tema (aprimoramento em termos de qualidade da informação,
acesso/disponibilidade e interligação entre sistemas de informação).
Relação entre projeções climáticas e socioeconômicas: Modelos climáticos que também considerem
resultados de modelos socioeconômicos, para produção de projeções futuras com menor incerteza e
adequados para serem utilizadas como ferramentas de gestão.
Grupos vulneráveis: Mecanismos de suporte a grupos sociais de maior vulnerabilidade climática (exemplos:
povos ribeirinhos, agricultores familiares, população de baixa renda em áreas de risco de centros urbanos,
etc.).

Tabela 3 - Principais lacunas para avançar na geração de conhecimento e identificação de medidas de adaptação
ao longo das regiões brasileiras por setor/tema analisado.
Setor/Região
Agropecuária 35
Água 36
Biodiversidade
Cidades 37
Desastres naturais
Energia
Indústria 38
Saúde
Transporte Erro! Indicador

Centro-oeste
1234
12345
1
123
1

Sudeste
1234
12345
1
1
123
1

Sul
1234
12345
1
1
123
1

Norte
1234
12345
12

123

Nordeste
12345
12345
1
1
123
1
1
123

123

123

14

14

14

14

123
1
123

Brasil
12345
12345
1
12345
1235
1234
123
12345
12 3

ão definido.

Zonas costeiras 39

1234

Analisando o Quadro 22 podem-se observar alguns padrões e inferir as seguintes
percepções/considerações a respeito do conhecimento gerado sobre os impactos das mudanças
climáticas nos temas/setores:

35

O
Sistema
de
Monitoramento
Agrometeorológico
–
Agritempo
do
MAPA
(http://www.agritempo.gov.br/) reúne base de dados para monitoramento e gestão de riscos climáticos
para todos os estados brasileiros.
36
O arranjo territorial para questões hídricas no País é realizado por bacias hidrográficas, mas que,
consequentemente, também abrangem todas as regiões geográficas no Brasil. Os bancos de dados
referentes ao setor hídrico podem ser acessados no site da ANA para todas as regiões e bacias.
37
Apesar de existirem estudos em algumas grandes capitais, como a RMSP, RMS e RMPA, as mesmas não
configuram a realidade da região como um todo, uma vez que a área do município, número de habitantes,
renda, escolaridade, etc, são significativamente diferentes acarretando em impactos e vulnerabilidades
distintas frente às mudanças climáticas.
38
Existem algumas medidas de adaptação e sistemas de informação que beneficiam indiretamente o
setor industrial como: o mapeamento de zonas de riscos no litoral brasileiro, além do monitoramento
hidrológico realizado por órgãos como o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres
Naturais (CEMADEN), o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres (CENAD) e a Agência
Nacional de Águas (ANA).
39
Importante ressaltar que apesar de existir base de dados pública para as Zonas Costeiras a sua
interpretação requer conhecimento técnico prévio.
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 Setores/temas com informações sobre impactos das mudanças climáticas direcionadas
para todas as regiões do País: Agropecuária, Água, Biodiversidade e Desastres Naturais;
 Setores/temas com menos informações sobre impactos das mudanças climáticas
direcionadas, especificamente, para as regiões do País: Indústria e Transporte;
 Região Nordeste com algum conhecimento sobre impactos em 9 dos 10 setores/temas
analisados, a exceção foi Transporte;
 Região Centro-Oeste com algum conhecimento sobre impactos em apenas 4 dos 10
setores/temas analisados, sendo eles Agropecuária, Água, Biodiversidade e Desastres
Naturais;
 Ordem decrescente de regionalização das informações de impactos: NE > S = SE > N >
CO;
 Ordem decrescente de conhecimento existente sobre impactos em cada setor/tema por
região: Agropecuária = Água = Biodiversidade = Desastres Naturais > Energia = Saúde =
Zonas Costeiras > Cidades > Indústria > Transporte.

Importante ressaltar que a avaliação dos impactos das mudanças climáticas no Brasil ainda é
muito incipiente para todos os setores/temas considerados no PNA, porém alguns setores e
regiões se encontram na retaguarda desse conhecimento sendo necessárias algumas ações para
o nivelamento do estado da arte como:


Ampliar as avaliações de impactos, principalmente, na região Centro-Oeste visto a
sua importância nos seguintes setores/temas e suas interações como:
o Agropecuária e Segurança Alimentar, Água, Energia, Cidades e Indústria:
região responsável por cerca de 40% da produção agrícola do País e
detentora de bacias hidrográficas importantes para o abastecimento e
irrigação, bem como para a geração de energia hidrelétrica responsável pelo
funcionamento industrial. O impacto nesses setores também afetam
sistematicamente as cidades no que diz respeito, principalmente, a
segurança alimentar e hídrica da população, oferta energética e de mão de
obra para a indústria. O impacto na biodiversidade nessa região também
pode afetar diretamente os setores agropecuário e hídrico, bem como
indiretamente o setor energético dependente da vazão dos rios.



Ampliar a geração de conhecimento sobre impactos, principalmente, nos setores da
indústria e transporte, devido às sinergias com os seguintes setores/temas:
o Agropecuária, energia e cidades: principalmente devido ao processamento e
escoamento da produção; distribuição energética e interação com a oferta de
emprego e deslocamento da população trabalhadora.

Fazendo uma análise regional mais refinada a respeito dos critérios chaves para sistematizar as
principais lacunas para avançar na geração de conhecimento e identificação de medidas de
adaptação ao longo das regiões brasileiras por setor/tema (Tabela 2) observam-se alguns pontos
relevantes40:

40

As análises presentes nesse item do relatório se referem aos trabalhos identificados durante o processo
de mapeamento de informações apresentados no Produto 2.01.
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 O critério 1 – Existência de estudos e pesquisas – não está presente para o tema
Cidades nas regiões CO e N; para o setor Indústria nas regiões CO, SE, S e N e para
o setor de Transportes;
 O critério 2 – Existência de medidas específicas de adaptação – não está presente
para o tema Biodiversidade nas regiões CO, SE, S e N e para os setores/temas
Cidades, Energia, Indústria, Transporte e Zonas Costeiras;
 O critério 3 – Existência de sistemas de informações – não está presente nos
setores/temas: Biodiversidade, Cidades, Energia, Indústria, Saúde e Transporte;
 O critério 4 – Existência da relação entre projeções climáticas e socioeconômicas
– não está presente nos temas Biodiversidade, Cidades e Desastres Naturais e nos
setores Energia, Indústria, Saúde e Transporte;
 O critério 5 – Existência de mecanismos de suporte a grupos vulneráveis – não
está presente nos seguintes setores/temas: Agropecuária nas regiões CO, SE, S e
N; Biodiversidade, Cidades, Desastres Naturais, Energia, Indústria, Saúde,
Transporte e Zonas Costeiras.
Embora muitos dos trabalhos mapeados não apresentem uma abordagem regional dos critérios
analisados, os mesmos, muitas vezes, se referem a esses critérios com uma abrangência
nacional, nesse caso pode-se observar mais alguns pontos relevantes por setor/tema:
 Os setores/temas Agropecuária, Água, Cidades e Saúde apresentam informações
sobre os 5 critérios analisados com enfoque nacional;
 O setor/tema Desastres Naturais apresenta informações para todos os critérios,
com exceção do critério 4, tornando-se deficitário em conhecimentos que
considerem a relação entre projeções climáticas e socioeconômicas;
 Os setores/temas Energia e Zonas Costeiras apresentam informações para todos
os critérios, com exceção do critério 5, tornando-se deficitários em informações
que relatem mecanismos de suporte a grupos vulneráveis;
 Os setores Indústria e Transportes apresentam informações para os critérios 1, 2
e 3, sendo deficitários em informações que relatem a relação entre projeções
climáticas e socioeconômicas e mecanismos de suporte a grupos vulneráveis;
 O tema Biodiversidade apenas apresenta estudos e pesquisas sobre mudanças
climáticas (critério 1), sendo deficitários em todos os outros critérios importantes
para avançar na geração de conhecimento e identificação de medidas de
adaptação.
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14 MATRIZES DE PRIORIZAÇÃO
14.1 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO SETORIAL
Existem temas que estão no centro das discussões da adaptação às MC, como por exemplo,
Desastres Naturais, Água, ou mesmo Segurança Alimentar e Agropecuária. Os recortes adotados
refletem a relevância dos setores indicados pelos participantes do GT Adaptação, consistindo
em um primeiro exercício de priorização. Entretanto, em que pese a importância e centralidade
dos temas adotados – e que tal relevância já está associada à vulnerabilidade intrínseca de cada
um, é necessário também um diagnóstico mais aprofundado da importância relativa da
adaptação e suas ações associadas por tema e setor.
Nesse sentido, a adoção de critérios auxilia a identificação de áreas prioritárias de intervenção
dentro de cada tipo de ação41.
Tabela 4- Critérios para priorização de setores
1
2

Deficiência de
informações
Barreiras para ação
coletiva

3

Consequências de
longo prazo

4

Manutenção de
infraestrutura

5

Revisão de normas

6

Equidade

7

Transversalidade

8

Desenvolvimento
social

Avalia o nível de deficiência de informações e conhecimento sobre impactos,
vulnerabilidades e medidas adaptativas no setor/tema.
Avalia a necessidade de atuação por parte do Estado para promoção de ações no
nível local em adaptação no setor/tema.
Avalia o risco de consideração inadequada de consequências de longo prazo nas
decisões de investimento privado no setor/tema, que podem levar a resultados
irreversíveis ou com elevado custo de reversão (lock in).
Avalia a relevância das redes de infraestrutura no setor/tema para benefício
público em adaptação, além da presença de grandes infraestruturas públicas
afetadas pelas MC no setor/tema sob responsabilidade do Estado.
Avalia o nível de necessidade de revisão de regulações, standards e normas no
setor/tema frente às MC.
Avalia em que grau os impactos das MC no setor/tema contribuem para o
aumento de iniquidades sociais, atingindo populações de diferentes classes sociais
de forma desproporcional.
Avalia o grau de transversalidade do setor/tema em adaptação, ou seja, o quanto
ações/impactos no setor influenciam os demais setores/temas.
Avalia a convergência entre políticas de adaptação e políticas de desenvolvimento
social no setor/tema, ou seja, o quanto elas se reforçam mutuamente.

Sob o primeiro critério listado, é possível identificar os temas em que é preciso gerar mais
informação e conhecimento. Água e Segurança Alimentar e Agropecuária são temas/setores
que dispõem de maior volume de estudos e análises para nortear o diagnóstico de riscos,
impactos e vulnerabilidades. No tema Saúde, os estudos concentram-se nas regiões Nordeste e
Sudeste, havendo poucas informações sobre as demais regiões do País, o que justifica a relativa
necessidade de atenção do governo para geração de conhecimento no tema. Ademais,
destacam-se os setores de Indústria e Transportes pela ausência de estudos que foquem nos
riscos das MC especificamente sobre eles.
Quanto maior o número de atores envolvidos, maior a dificuldade de coordenação de esforços
e interesses para tomada de decisão e implementação de medidas de adaptação, problema que
pode ser atenuado com a atuação governamental. Considerando “Barreiras à ação coletiva”
41

Igualmente importante para tal diagnóstico é a sistematização dos impactos e vulnerabilidades de cada
tema/setor.
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como critério, merecem mais atenção Água, Biodiversidade e Desastres Naturais, por serem
setores que envolvem a proteção de bens públicos e requerem a articulação de um grande
número de agentes para formar a capacidade de resposta de sistemas afetados.
Adicionalmente, a necessidade de assistência técnica aos produtores agrícolas é também
justificativa para que o Estado atue no fortalecimento da capacidade adaptativa dos sistemas
vulneráveis em Segurança Alimentar e Agropecuária. Esses diagnósticos contrastam com o que
é observado nos setores de Indústria e Transportes, em que é esperada maior capacidade de
coordenação para a execução de medidas de adaptação, sobretudo devido ao modo como os
agentes envolvidos nas tomadas de decisão já estão organizados.
O planejamento governamental em adaptação deve prestar atenção especial a setores em que
as decisões de investimento privado frequentemente não consideram de maneira adequada
efeitos que se manifestam no longo prazo. Por isso, o terceiro critério visa identificar setores em
que há maior risco associado aos impactos das MC no longo prazo. O Estado pode então eleger
temas com base na necessidade de orientar ações de planejamento onde consequências de
longo prazo podem acarretar custos relativamente elevados de adaptação no futuro.
A relevância das redes de infraestrutura é outro critério que deve ser levado em consideração
para a priorização de setores, especialmente quando estas são bens públicos. Desastres
Naturais, Energia e Transportes apresentam alta dependência de infraestrutura para operar, tais
como vias de acesso, pontes, linhas de transmissão, entre outras. Em particular, o setor Indústria
foi avaliado como relativamente menos relevante nesse quesito devido ao fato de a maior parte
da infraestrutura exposta não ser dedicada ao benefício público.
Outra justificativa para que o Estado atue na orientação da adaptação está associada à
necessidade de revisão de normas, padrões, códigos e regulações que orientem / restrinjam a
atuação dos indivíduos e organizações. Isto porque os agentes de um dado setor podem
demorar a responder (ou simplesmente não responder) às MC por estarem somente cumprindo
as normas. Sob este critério, buscou-se destacar os setores/temas que apresentem forte
regulação, a exemplo de Energia e Água. Nestes casos, normas e parâmetros desatualizados
podem gerar resultados subótimos do ponto de vista social e ambiental. Desse modo, o tema
Segurança Alimentar e Agropecuária mostra alguma importância, por ter suas atividades
reguladas pelo Código Florestal, por exemplo, mas não tão alta pelo fato de que o risco climático
já é bastante incorporado nos instrumentos de política e gestão do setor. O mesmo argumento
aplica-se ao setor de Desastres Naturais, que lida com riscos climáticos de forma rotineira.
O critério referente à equidade, por sua vez, remete às restrições geralmente associadas a
populações mais pobres, que naturalmente têm menor capacidade adaptativa e de resposta às
MC. Assim, é razoável que a estratégia de adaptação de um País olhe com cuidado os setores
em que os impactos das MC acentuem iniquidades na distribuição de recursos e de acesso a
serviços básicos.
Outro critério útil para priorizar setores é a transversalidade do tema, isto é, a quantidade e a
intensidade das interações que ele apresenta com os demais setores. O tema Água, por
exemplo, é altamente transversal, fazendo com que os investimentos nele realizados beneficiem
indiretamente uma ampla gama de atores em diferentes setores. O mesmo é possível afirmar
para os temas Biodiversidade e Desastres Naturais.
Do mesmo modo, ações em setores e temas diretamente relacionados ao potencial de
desenvolvimento social e à redução de iniquidades, tais como Saúde e Cidades, têm grandes
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chances de promover também a resiliência de sistemas mais vulneráveis. Sob o critério
“Desenvolvimento social”, beneficiam-se setores em que ações de adaptação não dependem
fundamentalmente das probabilidades que circundam os cenários climáticos futuros para trazer
benefícios.
Nesse sentido, a matriz a seguir buscou elencar, de maneira ilustrativa, as justificativas mais
fortes para a atuação do Estado em cada tema/setor, orientando a intervenção pública de
acordo com os tipos de ações que se requer em cada um. Ressalta-se a importância de, antes
de buscar um tema prioritário (exercício já feito durante o estabelecimento dos mesmos), a
matriz se propõe a identificar dentre cada justificativa de intervenção (e assim indicando uma
ação associada) a importância relativa de cada tema na mesma indicando, assim, áreas
prioritárias para aquela determinada ação.
Tabela 5– Matriz de priorização de temas/setores
g.
.
p.
Lo as
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Se
Tr

Critérios
1

Deficiência de informações

2

1

3

3

2

2

4

2

4

3

2

Barreiras para ação coletiva

3

4

4

3

4

2

1

3

1

3

3 Consequências de longo prazo

3

2

3

3

1

4

4

1

3

3

4 Manutenção de infraestrutura

2

3

1

3

4

4

1

2

4

3

5

Revisão de normas

2

4

3

3

2

4

1

1

2

3

6

Equidade

4

3

2

3

4

1

1

4

1

3

7

Transversalidade

3

4

4

3

4

2

1

2

2

2

8

Desenvolvimento social

3

4

3

3

2

2

1

4

1

3

Importância baixa
Importância média baixa
Importância média alta
Importância alta

1
2
3
4

Ressalta-se que esta matriz corresponde a um exercício preliminar de priorização de ações por
tema com base no exposto ao longo das seções anteriores. Aos critérios podem ser aplicados
pesos que reflitam as prioridades dos formuladores de políticas públicas e outros critérios úteis
para priorizar temas e setores em um plano nacional de adaptação podem ser incluídos, de
acordo com sua conveniência e factibilidade de avaliação. Cogitou-se, por exemplo, considerar
o potencial de agentes privados gerarem externalidades negativas para a adaptação da
população. Contudo, a avaliação de cada setor envolveria também o levantamento de uma
extensa gama de possibilidades que escapam ao propósito do exercício preliminar aqui
proposto.
Além disso, considerando o que foi discutido sobre a importância de abordagens territoriais na
promoção da coerência, poderia mostrar-se oportuna a inclusão de um critério que avaliasse
quão propícias são as políticas de um setor para compor uma abordagem territorial. Assim,
destacar-se-iam os setores que tradicionalmente lidam com recortes territoriais no nível de
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planejamento e políticas públicas42. A avaliação individualizada de cada tema / setor sob esse
critério, porém, poderia ser interpretada como uma contradição, uma vez que a abordagem
territorial pressupõe a integração das políticas setoriais em sistemas espacialmente definidos.
Levando em consideração que a priorização de setores e temas estará condicionada a
julgamentos, análises e informações que são aprimoradas ao longo do tempo, é fundamental
que reavaliações posteriores sejam feitas visando a inclusão futura de outros setores e temas
que se mostrem relevantes de modo a otimizar as ações previstas nas políticas de adaptação.
Nesse sentido, a dimensão temporal assume um papel central na definição de ações que devem
ser tomadas no curto, médio e longo prazos. Ainda que os recortes propostos não contemplem
todos os setores e temas possíveis para um planejamento em adaptação no Brasil, mostram-se
suficientes para iniciar um processo organizado cobrindo os principais sistemas vulneráveis do
País.

14.2 MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS
Tão importante quanto a diferenciação de tipos de ação para os diversos temas e setores está o
diagnóstico e avaliação de impactos e vulnerabilidades considerando a dimensão espacial da
adaptação dentre os mesmos temas e setores.
A importância dessa segunda análise está no fato de que os impactos, vulnerabilidades e
capacidades adaptativas se expressam de maneiras diferenciadas ao longo do território nacional
mesmo dentro de temas específicos. Diante disso, um planejamento em adaptação adequado,
mesmo que organizado em recortes setoriais e temáticos, deverá considerar essas diversidades
regionais, buscando assim evidenciar prioridades e focos de ação, baseado na responsabilidade
do governo em também garantir equidade ao longo do território.
Nesse sentido, a matriz a seguir buscou elencar, de maneira ilustrativa, exemplos de indicadores
de impactos e vulnerabilidades por tema e setor43 e sua importância relativa nas cinco regiões
do Brasil. A escolha dos indicadores está baseada no levantamento de informações disponíveis
em trabalhos realizado no Produto 2.0.1 e sistematizado no presente produto. É importante
ressaltar que os mesmos não são exaustivos e sua escolha está condicionada a informações
suficientes para inferir sua importância relativa nas regiões do País.
Igualmente, a utilização das cinco regiões administrativas brasileiras como divisão espacial para
determinar as áreas vulneráveis neste exercício, reflete a divisão territorial da maioria dos
trabalhos consultados que consideraram a heterogeneidade dos impactos e vulnerabilidades ao
longo do País. Sabe-se, no entanto, que outros recortes espaciais podem e devem ser utilizados,
como, por exemplo, a partir de biomas para o tema de biodiversidade, assim como escalas
42

O tema Segurança Alimentar e Agropecuária, por exemplo, por contemplar ações altamente
dependentes de solo e clima, seria um dos recortes com maior pontuação, assim como Água, cujo
planejamento também é caracterizado por condições geográficas (bacias hidrográficas). Os temas Cidades
e Zonas Costeiras, considerados recortes “por meios”, também favorecem abordagens territoriais, uma
vez que a identificação do meio está diretamente atrelada a sua localização.
43
Foram adicionadas as categorias de Eventos Extremos e Projeções Climáticas, sendo a primeira baseada
no RAN 1 do PBMC levando em conta critérios climáticos, socioeconômicos e ambientais para inferir a
vulnerabilidade a eventos extremos e a segunda simplesmente ilustra a variação das principais variáveis
climáticas (temperatura e precipitação) previstas nos modelos climáticos mapeados.
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espaciais menores, como, por exemplo, bacias hidrográficas, refletindo melhor as
vulnerabilidades no nível localizado e suas especificidades. Sua utilização, embora muito geral e
algumas vezes inadequada para alguns setores, dialoga com o recorte regional geralmente
considerado por políticas públicas federais.
Imprescindível destacar que, mais relevante do que buscar eleger uma área ou região prioritária
em detrimento das demais, essa matriz se propõe a identificar o grau de vulnerabilidade relativa
entre as regiões brasileiras no âmbito de um determinado setor/tema de acordo com os
indicadores selecionados. Igualmente permite evidenciar indicadores relevantes dentro dos
mesmos temas/setores para uma dada região quando comparados com outras regiões.
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Tabela 6 - Matriz de priorização de áreas vulneráveis

Temas /
Setores

Indicadores

Regiões

Referências

N

NE

S

SE

CO

1

2

4

3

3

1

4

3

1

1

2

4

4

2

2

4

3

2

2

1

2

4

3

3

1

4

1

2

4

2

1

3

2

4

1

3

2

1

1

4

1

4

2

3

2

3

4

2

2

4

3

2

1

3

4

3

4

1

3

3

4

2

4

3

3

1

4

4

3

2

1

3

3

2

4

1

Potencial de geração de en. Hidrelétr.[e]

3

4

1

1

2

Matéria prima p/ biocombustíveis [f]
Seca
Nível do mar
Alagamento
Indústria Seca
Demanda hídrica
Perda de área agricultável

1

4

3

1

1

2

4

3

3

1

3

4

3

4

NA

2

1

3

4

1

2

4

3

3

1

1

3

2

4

1

1

4

3

1

1

Domicílios s/ esgoto e/ou coleta de lixo

4

2

2

1

3

Domicílios sem banheiro

4

2

3

1

4

Domicílios s/ rede de abastec. de água

4

2

3

1

4

3

4

2

2

1

1

3

3

4

2

1

3

4

2

4

3

4

1

2

2

4

3

2

1

2

3

4

3

4

NA

2

1

3

4

1

1

1

1

4

1

1

2

3

4

NA

3

4

2

2

NA

4

3

2

1

NA (Cenad, 2013); (CEPED/UFSC, 2012); (IBGE, 2010);

3

4

3

4

NA

2

3

4

4

4

1

2

4

NA

1

4

1

NA

4

2

3

NA

2

3

3

4

NA

1

3

3

4

NA

2

3

4

4

2

3

3

4

4

2

4

4

3

3

2

4

4

1

1

2

Agropecuária

Água

Biodivers.

Diminuição de terra para pastagem
Diminuição da área de lavouras
Diminuição do PIB agropecuário
Vazão[a]
Seca
Inundação
Demanda hídrica
Nº de UC´s por área

[b]

Espécies ameaçadas[c]
Pobreza[d]
Domicílios sem saneamento
Cidades
Nível do mar
Densidade demográfica
Municípios afetados
Desastres
Pessoas afetadas
Naturais
Óbitos
Energia

Pobreza (renda)
Saúde
Densidade demográfica
Internações[g]
Mortalidade infantil
Quantidade de médicos
Nível do mar
TransAlagamentos
portes
Deslizamentos
Riscos sociais, tecnol. e naturais
Pobreza (renda)
Domicílios sem saneamento
Nível do mar
Zonas
Declividade
Costeiras Inundações
Tornados[h]
Erosão marinha[i]
Ameaça ao patrimônio
Densidade demográfica
Eventos Temperatura
extremos[g] Precipitação
Projeções Aumento de temperatura
Climáticas Diminuição da precipitação

(Assad; Pinto, 2008); (Assad, et al., 2013);
(Margulis; Dubeux, 2010)

(Ambrizzi, et al., 2007); (ANA, 2010); (FBDS, 2010);
(Marengo, 2007); (Marengo et al., 2010); (Marengo,
2008a); (Salati, et al., 2009); (Trenberth, 2007).
(Aleixo, 2010); (Carnaval, et al., 2009); (Collevatti,
et al., 2011); (Colombo, 2007); (INCT, 2013);
(Marengo, 2007); (Oyama; Nobre, 2003); (Siqueira;
Peterson, 2003); (Soares-Filho, et al., 2006).

(Anazawa, 2012); (CCST/INPE; NEPO/Unicamp,
2011); (Cenad, 2013); (Confalonieri, et al., 2008);
(Cedeplar/Fiocruz, 2008); (Fiocruz, 2011); (IBGE,
NA 2010); (Martine, 2007); (Marengo, 2009); (PBMC,
2 2013); (Silva, et al., 2012).

1

2

(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (FBMC, 2011); (Marcelino;
Goerl, 2004); (Marengo, 2006); (PBMC, 2013);
(Silva; Guetter, 2003); (Vicente; Nunes, 2004).
(Assad; Pinto, 2008); (EPE, 2007); (Haddad, et al.,
2010); (Lucena, et al., 2009 e 2010); (Margulis;
Dubeux, 2010); (Obermaier; Rosa, 2013); (Pereira,
et al., 2013); (Schaeffer, et al., 2008, 2012 e 2013).
(ANA, 2010); (Anazawa, 2012); (Assad; Pinto, 2008);
(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (IPEA, 2009); (PBMC, 2013);
(Tominaga, et al., 2009).

(CCST/INPE;
NEPO/Unicamp,
2011);
(Cedeplar/Fiocruz, 2008); (Coelho, 2002); (CoelhoZanotti, 2010); (Coelho-Zanotti; Saldiva, 2011);
(Coelho-Zanotti, et al., 2011); (Coelho-Zanotti;
Massad, 2012); (Fiocruz, 2011); (Figueroa; Nobre,
1990); (Gonçalves; Coelho-Zanotti, 2010); (Ignotti,
et al., 2010); (INCT, 2013); (Marengo, 1995);
(Marengo, et al., 2007 e 2012); (Mendonça, 2005);
(Rede Clima, 2012); (Rocha; Gandú, 1996); (Sucen,
2004); (Peterson; Shaw, 2003); (Yamazaki, 1975).
(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (PBMC, 2013); (INPE, 2010).

(Anazawa, 2012); (CCST/INPE e NEPO/Unicamp,
2011); (COPPE, 2010); (Marengo, 2009); (Nicholls,
NA et al., 2008); (Nicolodi; Petermann, 2010);
NA (Nicolodi; Zamboni, 2008); (Ribeiro, et al., 2004 e
2006); (Rosman, 2010); (Soares, et al., 2011).

NA

(Cenad, 2013); (CEPED/UFSC, 2012); (PBMC, 2013)
(INCT, 2013); (IPCC, 2007, 2012 e 2013); (Marengo,
et al. 2009 e 2012); (Nobre, 2013); (PBMC, 2013);
(Rede Clima, 2012).
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Importância baixa
Importância média baixa
Importância média alta
Importância alta
não aplicável

1
2
3
4
NA

[a] Importante salientar que alguns trabalhos sobre o tema água apresentam tendência variável em relação ao
aumento e diminuição da vazão.
[b] Esse parâmetro foi avaliado dividindo a área total da região pelo número de Unidades de conservação
existentes.
[c] Total de Unidades de Conservação com registros de espécies e total de espécies da fauna ameaçadas de
extinção nos estados brasileiros
[d] Parâmetro relacionado aos impactos nas vazões em cada Região analisada.
[e] Parâmetro relacionado à diminuição da área de baixo risco climático para o plantio, principalmente, da
soja e girassol. A cana não deve sofrer impactos negativos devido às mudanças climáticas.
[f] Média de internações ao longo de 10 anos
[g] Informações compiladas pelo RAN 1 do PBMC. A escala determina o quão vulnerável é a região a um
determinado evento extremo de acordo com critérios climáticos, socioeconômicos e ambientais.
[h] Ocorrência de desastres causados por tornado nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período não foram
verificados tornados na Região Norte
[i] Ocorrência de desastres causados por erosão marinha nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período não
foram verificadas erosão marinha na Região Norte

Observação: Todas as principais referências bibliográficas utilizadas e citadas na tabela estão
detalhadas ao final do documento.
------------------É importante ressaltar também que se trata de um exercício preliminar de priorização. Como já
mencionado, os indicadores apresentados podem ser mais detalhados, expandidos, assim como
podem ser aplicados pesos relativos aos mesmos, refletindo prioridades aos tomadores de
decisão. Da mesma forma, como a própria matriz evidencia, existem lacunas de informação para
uma análise completa. Assim como muitas informações relevantes não estão necessariamente
disponíveis para todas as regiões, existem regiões e temas/setores para os quais a informação
disponível também é insuficiente para inferir valores a indicadores objetivos. Essas lacunas de
conhecimento devem ser supridas preliminarmente de forma a evitar conclusões e priorizações
precipitadas.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

124

15 BIBLIOGRAFIA
ALEIXO, A. "Incerteza taxonômica" na biodiversidade amazônica: por que resolvê-la é
imprescindível para a conservação do bioma? 4. ed. Rio de Janeiro: Fundação Konrad Adenauer,
v. 10, 2010.
ANAZAWA, T. M. Vulnerabilidade e território no litoral norte de São Paulo: indicadores, perfis
de ativos e trajetórias. INPE, São José dos Campos. 2012.
ANEEL. Cadernos Temáticos - Energia Assegurada. Agência Nacional de Energia Elétrica. Brasília.
2005.
ARNDT, C. et al. Adapting to climate change: an integrated biophysical and economic
assessment for Mozambique. United Nations University. P. 14. 2010. (978-92-9230-338-9).
ASSAD, E. et al. Impactos das Mudanças Climáticas na Produção Agrícola Brasileira. 2013 no
prelo.
BARNETT, J.; O’NEILL, S. Editorial: Maladaptation. Global Environmental Change, 20, 2010. 211–
213.
BRASIL. Decreto nº 5.300, de 7 de dezembro de 2004. 2004.
CÂMARA MUNICIPAL DE CASCAIS. Plano estratégico de Cascais face às alterações climáticas.
Cascais. 2010.
CDKN. Gerenciando Extremos Climáticos e Desastres na América Latina e no Caribe: Lições do
relatório SREX IPCC. Climate and Development Knowledge Network. 2012.
CEBDS. Estudo sobre adaptação e vulnerabilidade à mudança do clima: o caso do setor elétrico
brasileiro. 2013.
CENAD. Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 2012. Brasília, p. 84. 2013.
CEPED. Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010. Centro Universitário de Estudos e
Pesquisas sobre Desastres (CEPED UFSC). P. 94. 2012.
CIRM. Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro. 1997.
EPE. Plano Nacional de Energia 2030. Empresa de Pesquisa Energética. Brasília. 2007.
EPE. Plano decenal de expansão de energia 2021. Brasília. 2012.
FBDS. Economia das Mudanças Climáticas no Brasil: Estimativas da Oferta de Recursos Hídricos
no Brasil em Cenários Futuros de Clima (2015 – 2100). Fundação Brasileira para o
Desenvolvimento Sustentável. P. 80. 2010. Coordenador Eneas Salati.
FÜSSEL, H.-M. Vulnerability in Climate Change Research: A Comprehensive Conceptual
Framework. Breslauer Symposium, University of California International and Area Studies, UC
Berkeley, Berkeley, 2005.
IPCC. IPCC Fourth Assessment Report, Climate Change 2007 (AR4): Working Group II Report "Impacts, Adaptation and Vulnerability". Intergovernmental Panel on Climate Change. 2007.
IPCC. Climate change and water. IPCC Technical Paper VI. Genebra. 2008.
IPCC. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate. Cambridge.
2012.
IPCC. Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report, Climate Change 2013:
The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 2013.
MARENGO, J. A. Água e mudanças climáticas. Estudos Avançados 22 (63) , 2008.
MARENGO, J. A.; TOMASELLA, J.; NOBRE, C. A. Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos. In:
BICUDO, C. E. D. M.; TUNDISI, J. G.; SCHEUENSTUHL, M. C. B. . O. Águas do Brasil: Análises
Estratégicas. São Paulo : Instituto de Botânica, 2010.
MARGULIS, S.; DUBEUX, C. B. S. Economia da Mudança do Clima no Brasil. Custos e
Oportunidades. São Paulo, p. 82. 2010.
MAY, P. H.; VINHA, V. Adaptação às mudanças climáticas no Brasil: o papel do investimento
privado. Estud. av., 26 , n. 74, 2012.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

125

MENDONÇA, F. (2003). Clima, Tropicalidade e Saúde: Uma Perspectiva a partir da Intensificação
do Aquecimento Global. Revista Brasileira de Climatologia, 1, 100-112.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Anexo X – Programas Temáticos: Programa 2040 - Gestão de
Riscos e Resposta a Desastres (Contextualização). 2012.
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO. Notícias. PAC 2, 2012. Disponivel em:
<http://www.pac.gov.br/noticia/c1619715>. Acesso em: 07 outubro 2013.
MMA. Plano Nacional de Recuros Hídricos. Prioridades 2012-2015. Brasília. 2011.
MMA. Programa de Ação Nacional de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da
Seca. 2005.
MS. Plano Setorial da Saúde para Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima. Brasília. 2013.
NICOLODI, J. L.; R.M. PETERMANN, 2. Potential vulnerability of the Brazilian coastal zone in its
environmental, social, and technological aspects. Pan-American Journal of Aquatic Sciences, v.
5, p. 184-204, 2010.
NICOLODI, J. L.; ZAMBONI, A. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil. MMA.
Brasília, p. 213-241. 2008. (9788577381128).
NRC. Potential impacts of climate change on U.S. transportation. National Research Council of
the National Academies. Washington, D.C. 2008.
OCDE. Integrating climate change adaptation into development co-operation: policy guidance.
Paris. 2009.
ONU. Living with Risk: A Global Review of Disaster Reduction. 2004.
PBMC. Sumário Executivo do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional – Volume 1: Base
Científica das Mudanças Climáticas. Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. 2013.
PBMC. Sumário Executivo do Primeiro Relatório de Avaliação Nacional – Volume 1: Base
Científica das Mudanças Climáticas. 2013a.
PBMC. Volume 2 - Impactos, Vulnerabilidades e Adaptação. 2013b.
PEREDA, P. C. Long- and short-term climate impacts on Brazil: theory and evidence for
agriculture and health (tese). Universidade de São Paulo. 2012.
REPÚBLICA DOMINICANA. Plan de acción nacional de adaptación al Cambio climático en la
republica dominicana - PANA RD. Secretaría de estado de medio ambiente y recursos
naturales (SEMARENA), Dentro del proyecto de la segunda comunicación nacional para la
Convención marco. Santo Domingo. 2008.
REDE CLIMA. Modelagem Climática. São José dos Campos. 2012.
RIBEIRO, W. C. Impactos das mudanças climáticas em cidades no Brasil. Parcerias. Parcerias
Estratégicas, 2008. 297-321.
SCHAEFER, R. et al. The vulnerable Amazon: The impact of climate change on the untapped
potential of hydropower systems. IEEE Power & Energy Magazine, 11, n. 3, Power and Energy
Magazine, IEEE, v. 11, n. 3, p. 22-31, 2013. 2013. 22-31.
TOMPKINS, E. L.; ADGER, W. N. Does Adaptive Management of Natural Resources Enhance
Resilience to Climate Change? Ecology and Society, 9, n. 2, 2004.
U.S. DEPARTMENT OF ENERGY. U.S. energy sector vulnerabilities to climate change and
extreme weather. 2013.
UNIVERSITY OF WATERLOO. Climate Change Adaptation: A Priorities Plan for Canada. The
Climate Change Adaptation Project: Canada. 2012.
VALE, M. et al. Effects of Future Infrastructure development on threat status and occurrence of
amazonian birds. Conservation Biology, v. 22, 2008.
VALOIS, N. A. L. PROPOSIÇÃO DO USO DE INDICADORES AMBIENTAIS NA AVALIAÇÃO DE
DESEMPENHO DE PORTOS BRASILEIROS (Dissertação de mestrado). UFPE. Recife. P. 135. 2009.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

126

16 PRINCIPAIS BIBLIOGRAFIAS UTILIZADAS NA SISTEMATIZAÇÃO E MATRIZES
O lugar do espaço na equação população/meio ambiente. MARTINE, G. 2007. 2007, Revista
Brasileira de Estudos de População, Vol. 24.
A new climate-vegetation equilibrium state for Tropical South America. Oyama, M.D. e Nobre,
C.A. 2003. Dezembro de 2003, Geophysical Research Letters, Vol. 30, p. 4.
Air pollution and hospital admissions for respiratory disease in the subequatorial Amazon: a time
approach. IGNOTTI, E., et al. 2010. 2010, Cad. Saúde Pública, Vol. 26, pp. 747-761.
Aleixo, A. 2010. "Incerteza taxonômica" na biodiversidade amazônica: por que resolvê-la é
imprescindível para a conservação do bioma? 4. Rio de Janeiro : Fundação Konrad Adenauer,
2010. Vol. 10.
AMBRIZZI, T. ROCHA, et al. 2007. Cenários regionalizados de clima no Brasil para o Século XXI:
Projeções de clima usando três modelos regionais. Brasília : Ministério do Meio Ambiente MMA, Secretaria de Biodiversidade e Florestas - SBF, Diretoria de Conservação da
Biodiversidade - DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade, 2007.
ANA - Agência Nacional de Águas. 2010. Atlas Brasil: abastecimento urbano de água: panorama
nacional. s.l. : Disponível em: http://atlas.ana.gov.br/Atlas/forms/Home.aspx. Acesso em
outubro de 2013, 2010.
Análise espaço-temporal no suporte à avaliação do processo de erosão costeira em Atafona, São
João da Barra (RJ). RIBEIRO, G. P., et al. 2004. 2004, Revista Brasileira de Cartografia, Vol. 16,
pp. 129-138.
ANAZAWA, T. M. 2012. Vulnerabilidade e território no litoral norte de São Paulo: indicadores,
perfis de ativos e trajetórias. INPE. São José dos Campos : s.n., 2012. p. 218.
Antonelli, Alexandre, et al. 2010. Molecular studies and phylogeography of Amazonian
tetrapods and their relation to geological and climatic models. s.l. : Blackwell Publishing Ltd,
2010. Vol. 24.
Assad, E. D. e Pinto, H. S. 2008. Aquecimento global e a nova geografia da produção agrícola no
Brasil. Embrapa e Unicamp. São Paulo : s.n., 2008. p. 82.
Assad, Eduardo, et al. 2013 no prelo. Impactos das Mudanças Climáticas na Produção Agrícola
Brasileira. 2013 no prelo.
CARVALHO, L. M. V. et al. 2002. Extreme precipitation events in Southeast South America and
large-scale convective patterns in the South Atlantic convergence zone. Journal of Climate n.15.
2002, pp. 2377-94.
CCST/INPE e NEPO/UNICAMP. 2011. Vulnerabilidades das megacidades brasileiras às
mudanças climáticas. São Paulo : s.n., 2011. p. 185.
Cedeplar/Fiocruz. 2008. Mudanças climáticas, migrações e saúde: cenários para o Nordeste,
2000-2050. 2008. p. 46.
CENAD. 2013. Anuário Brasileiro de Desastres Naturais 2012. Brasília : s.n., 2013. p. 84.
CEPED/UFSC. 2012. Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010. 2012. p. 94.
Clima, Tropicalidade E Saúde: Uma Perspectiva A Partir Da Intensificação Do Aquecimento
Global. Mendonça, F. 2005. 2005, Revista Brasileira de Climatologia, Vol. 1, pp. 100-112.
Coelho, M. S. 2002. Estudo da Estrutura Vertical e Horizontal da Precipitação e da Circulação
atmosférica na região da Zona de Convergência Intertropical. Dissertação de Mestrado. 2002.
Coelho-Zanotti, M. S. S e Saldiva, P.H.N. 2011. Estimate of the Hospital Admissions for
Respiratory Diseases in Brazil Using Hybrid Model. 19th Congress International of
Biometeorology. . Auckland. : s.n., 2011.
Coelho-Zanotti, M. S. S, Saldiva, P.H.N. e Pasqualucci, C. A. 2011. Extreme Weather Events and
Human Health in Urban Area: A Case Study in São Paulo. 10th International Conference on Urban
Health. Belo Horizonte : s.n., 2011.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

127

Colombo, A. 2007. Conseqüências potenciais das mudanças climáticas. Dissertação de
Mestrado.UNICAMP. Campinas : s.n., 2007. p. 86.
CONFALONIERI, U.E.C., et al. 2008. Mudanças climáticas, migrações e saúde: cenários para o
nordeste, 2000-2050. CEDEPLAR/FIOCRUZ. Belo Horizonte e Rio de Janeiro : s.n., 2008.
Consequences of global climate change for geographic distributions of Cerrado tree species.
SIQUEIRA, M. F. e PETERSON, A. T. 2003. São Paulo : s.n., 2003, Biota Neotrop., Vol. 3.
COPPE. 2010. ECONOMIA DA MUDANÇA DO CLIMA NO BRASIL: CUSTOS E OPORTUNIDADES.
Disponível:
http://www.colit.pr.gov.br/arquivos/File/Publicacoes/Economia_do_clima.pdf.
2010.
Development of regional future climate change scenarios in South America using the Eta
CPTEC/HadCM3 climate change projections: climatology and regional analyses for the Amazon.
Marengo, J.A., Chou, S.C. e Kaya, G et al. 2012. 2012, Clim Dyn, Vol. 38, pp. 9-10.
EPE. 2007. Plano Nacional de Energia 2030. Brasília : s.n., 2007.
Extreme precipitation events in Campinas. VICENTE, A.K. e NUNES, L.H. 2004. Brazil : s.n., 2004,
Terrae, Vol. 1, pp. 60-62.
FBDS. 2010. Economia das Mudanças Climáticas no Brasil: Estimativas da Oferta de Recursos
Hídricos no Brasil em Cenários Futuros de Clima (2015 – 2100). ECONOMIA DAS MUDANÇAS
CLIMÁTICAS NO BRASIL. Estimativas da Oferta de Recursos Hídricos no Brasil em Cenários
Futuros de Clima (2015 – 2100). Sub-Projeto: Efeitos das Mudanças Climáticas Globais na
Disponibilidade de Recursos Hídricos no Brasil - Bal, Fundação Brasileira para o Desenvolvimento
Sustentável. 2010. p. 80. Coordenador Eneas Salati.
FBMC. 2011. Mudanças climáticas, desigualdades sociais e populações vulneráveis no Brasil:
construindo capacidades. 2011. p. 719.
FIOCRUZ. 2011. MAPA DE VULNERABILIDADE DA POPULAÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
AOS IMPACTOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NAS ÁREAS SOCIAL, SAÚDE E AMBIENTE. 2011. p.
162.
Haddad, E, et al. 2010. IMPACTOS ECONÔMICOS DAS MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL.
CEDEPLAR. Belo Horizonte/ São Paulo : s.n., 2010. p. 26.
IBGE. 2010. Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. Síntese dos Indicadores de 2009. Rio
de Janeiro : s.n., 2010.
INCT. 2013. Relatório de Atividades 2011.2012. São José dos Campos : s.n., 2013.
INPE. 2010. Sumário Executivo Vulnerabilidade das Megacidades Brasileiras às Mudanças
Climáticas: Região Metropolitana de São Paulo. Brasil : s.n., 2010.
Interannual variability of deep convection in the tropical South American sector as deduced from
ISCCP C2 data. Marengo, J. 1995. 1995, International Journal of Climatology, Vol. 15, pp. 9951010.
IPCC. 2007. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and Vulnerability. Contribution of
Working Group II to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change. United Kingdom : s.n., 2007. p. 976.
—. 2007. IPCC Fourth Assessment Report, Climate Change 2007 (AR4): Working Group II Report
- "Impacts, Adaptation and Vulnerability". Intergovernmental Panel on Climate Change . 2007.
—. 2012. Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change
Adaptation. A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on
Climate Change. United Kingdom and USA : s.n., 2012. p. 582.
—. 2013. Working Group I Contribution to the IPCC Fifth Assessment Report, Climate Change
2013: The Physical Science Basis. Summary for Policymakers. 2013.
IPEA. 2009. Gargalos e demandas da infraestrutura portuária e os investimentos do PAC:
mapeamento IPEA de obras portuárias. Brasília : s.n., 2009.
Least-cost adaptation options for global climate change impacts on the Brazilian. Lucena, Andre
Frossard Pereira de, Schaeffer, Roberto e Szklo, Alexandre Salem. 2010. United Kingdom : s.n.,
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

128

Maio de 2010, Global Environmental Change - Human and Policy Dimensions, Vol. 20, pp. 342350.
Lutzomyia vectors for cutaneous leishmaniasis in southern Brazil: ecological niche models,
predicted geographic distribution, and climate change effects. PETERSON, A.T. e SHAW, J. 2003.
2003, J. Parasitol, Vol. 33, pp. 919-931.
MARCELINO, E. V. e GOERL, R. F. 2004. Distribuição espaço-temporal de inundações bruscas em
Santa Catarina (período 1980-2003). Simpósio Brasileiro de Desastres Naturais. Florianópolis :
s.n., 2004.
Marengo, J. A. 2009. Mudanças climáticas e eventos extremos no Brasil. FBDS. 2009. p. 76.
MARENGO, J. A. et al. 2008a. The drought of Amazonia in 2005. Journal of Climate, v.21. 2008a,
pp. 495-516.
MARENGO, J. A. 2007. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao
longo do século XXI. MMA. Brasília : s.n., 2007. p. 214.
Marengo, J. A., Jones, R. e Alves, L. M. e Valverde, M. C. 2009. Future change of temperature
and precipitation extremes in South America as derived from the PRECIS regional climate
modeling system. International Journal of Climatology. 2009.
MARENGO, J.A. 2006. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade:
caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao
longo do século XXI. MMA. Brasília : s.n., 2006.
MARENGO, J.A. 2008. Água e mudanças climáticas. Estudos Avançados 22 (63) . 2008.
MARENGO, J.A., et al. 2007. Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas
para o território brasileiro ao longo do Século XXI. Sumário Técnico. CPTEC/INPE e IAG/USP. São
Paulo : s.n., 2007.
MARENGO, J.A., TOMASELLA, J. e NOBRE, C.A. 2010. Mudanças Climáticas e Recursos Hídricos.
[A. do livro] C.E.de M. Bicudo, J.G. Tundisi e M.C.B., orgs. Scheuenstuhl. Águas do Brasil: Análises
Estratégicas . São Paulo : Instituto de Botânica, 2010.
MARGULIS, S. e DUBEUX, C. B. S. 2010. Economia da Mudança do Clima no Brasil. Custos e
Oportunidades. São Paulo : s.n., 2010. p. 82.
Martins, Susian. 2013. DIRETRIZES PARA UMA ECONOMIA VERDE NO BRASIL II - AGRONEGÓCIO
E AGRICULTURA FAMILIAR. Rio de Janeiro : FBDS, 2013.
MEYER, M. D. 2008. Design Standards for U.S. Transportation Infrastructure: The Implications of
Climate Change. Georgia Institute of Technology. Atlanta : s.n., 2008. p. 30.
Modelling conservation in the Amazon basin. Soares-Filho, B, et al. 2006. March de 2006,
Nature, Vol. 440, p. 4.
Mudança climática e adaptação no Brasil: uma análise crítica. Obermaier, M e Rosa, L. 2013.
São Paulo : s.n., 2013, Scielo, Vol. 27, p. 24. 0103-4014.
Mudanças climáticas regionais observadas no estado do Paraná. SILVA, M.E.S e GUETTER, A.K.
2003. Sao Paulo : s.n., jan/jul de 2003, Terra Livre, Vol. 1, pp. 111-126.
NICOLODI, J.L. e ZAMBONI, A. 2008. Macrodiagnóstico da Zona Costeira e Marinha do Brasil.
MMA. Brasília : s.n., 2008. pp. 213-241. 9788577381128.
Nobre, Paulo. 2013. Brazilian Earth System Model. INPE. 2013.
PBMC. 2013. Sumário Executivo do Grupo de Trabalho 2 ao Primeiro Relatório de Avaliação
Nacional. Brasília : s.n., 2013. Relatório Executivo.
Potential vulnerability of the Brazilian coastal zone in its environmental, social, and technological
aspects. NICOLODI, J. L. e R.M. PETERMANN, 2010. 2010. 2010, Pan-American Journal of
Aquatic Sciences, Vol. 5, pp. 184-204.
Precipitations distribution over Central and Western Tropical South America. Figueroa, S.N. e
Nobre, C.A. 1990. 1990, Climanálise, Vol. 5, pp. 36-45.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

129

Range shift and loss of genetic diversity under climate change in Caryocar brasiliense, a
Neotropical tree species. Collevatti, R, Nabout, J e Diniz-Filho, J. 2011. December de 2011,
Springer Link, Vol. 7, pp. 1237-1247.
Ranking Port Cities with High Exposure and Vulnerability to Climate Extremes - Exposure
Estimates. NICHOLLS, R. J., et al. 2008. 2008, OECD Environment Working Papers, Vol. 1.
Rede Clima. 2012. Modelagem Climática. São José dos Campos : s.n., 2012.
RIBEIRO, G. P., FIGUEIREDO JR, A. G. e ROSAS, R. O. 2006. Processos costeiros: erosão em
Atafona e progradação em Grussaí, São João da Barra (RJ). Goiânia : s.n., 2006. p. 12.
ROSMAN, P.C.C. 2010. Economia da Mudança do Clima no Brasil: custos e oportunidades. IBEP
Gráfica. São Paulo : IBEP Gráfica, 2010. pp. 38-39.
SALATI, E., et al. 2009. Economia da mudança do clima no Brasil: estimativas da oferta de
recursos hídricos no Brasil em cenários futuros de clima (2015-2100). 2009.
Schaeffe, R, et al. 2008. Climate change: energy security. PPE/COPPE/UFRJ. 2008.
Schaeffer, R., et al. 2012. Energy sector vulnerability to climate change: A review. Energy 38.
2012. pp. 1-12.
Silva, FDS, et al. 2008. Relação entre a incidência do dengue e as variáveis meteorológicas no
Brasil. XVIII Congresso Mundial de Epidemiologia. Porto Alegre : s.n., 2008.
Silva, J, Kernaghan, S e A., Luque. 2012. A systems approach to meeting the challenges of urban
climate change. International Journal of Urban Sustainable Development 4. 2012. pp. 125-145.
SOARES, M.L.G., et al. 2011. Vulnerabilidade das florestas de mangue à elevação do nivel médio
do mar: o caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. XIV Congresso Latino-Americano de
Ciências do Mar. Camboriú : s.n., 2011. pp. 1-3.
Stability Predicts Genetic Diversity in the Brazilian Atlantic Forest Hotspott. Carnaval, A. C., et al.
2009. 2009, Science, Vol. 323, pp. 785-789.
Statistical Analysis Aiming at Predicting Respiratory Tract Disease Hospital Admissions
fromEnvironmental Variables in the City of São Paulo. Coelho-Zanotti, M. S. S. 2010. 2010,
Journal of Environmental and Public Health, p. 11.
SUCEN. 2004. Saiba Mais Sobre a Dengue. Disponível em: http:// www.sucen.sp.gov.br/doencas/index.htm. 2004.
Sustentabilidade da produção animal baseada em pastagens consorciadas e no emprego de
leguminosas exclusivas, na forma de banco de proteína, nos trópicos brasileiros. BARCELLOS, A.
de O., et al. 2008. 2008, R. Bras. Zootec., Vol. 37, pp. 51-67.
The Impact of Climate Change on the Untapped Potential of Hydropower Systems. Schaeffer, R.,
et al. 2013. 2013, Ieee power & energy magazine, pp. 22-31.
The impact of climate on Leptospirosis in São Paulo. Coelho-Zanotti, M. S. S. e Massad, E. 2012.
2012, International Journal of Biometeorology, Vol. 55, pp. 1-9.
The Impacts of Global Climate Changes on the Wind Power Density in Brazil. Pereira, E., et al.
2013. 2013, Renewable Energy, Vol. 49.
The south Atlantic Convergence Zone. Rocha, A. M. G. C. e Gandú, A. W. 1996. 1996, Climanálise,
Vol. Special Edition, pp. 140 – 142.
The vulnerability of renewable energy to climate change in Brazil. Lucena, AFP, et al. 2009. 2009,
Energy Policy.
TOMINAGA, Lídia Keiko, SANTORO, Jair e AMARAL, Rosangela (Org.). 2009. Desastres naturais:
conhecer para prevenir. Instituto Geológico, Secretaria de Estado do Meio Ambiente. São Paulo :
s.n., 2009.
TRENBERTH, K. E. et al. 2007. Observations: Surface and Atmospheric Climate Change. [A. do
livro] S. D. et al. SOLOMON. Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of
working group I to the Fourth Assessment Report fo the Intergovernmental Panel on Cliamte
Change. Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2007.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

130

Tropical cloudiness over South Atlantic Ocean. Yamazaki, Y,. 1975. Japan : s.n., 1975, J. Meteor,
Vol. 55, pp. 204-207.
Variação da morbidade de doenças respiratórias em função da variação da temperatura entre
os meses de abril e maio em São Paulo. Gonçalves, F.L.T. e Coelho-Zanotti, M.S.S. 2010. 2010,
Ciência e Natura, Vol. 32, pp. 103-118.

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

131

