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Necessidades de adaptação identificadas e prioridades  
 

Com base em projeções climáticas e seus potenciais impactos, os países Sul 

Americanos identificaram implícita ou explicitamente áreas prioritárias para adaptação, 

através da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC), 

bem como estratégias nacionais, planos de ação, políticas e mecanismos.  

 

Todos os países compartilham a preocupação em relação à agricultura e quase todos 

eles priorizaram ações de adaptação relacionadas a recursos de água potável, recursos 

costeiros, de biodiversidade e florestais. Muitos países também citam preocupações 

relacionadas à saúde humana e provisões de energia, ao passo que sistemas urbanos, 

transporte, habitação, pesca, áreas semiáridas, gestão de resíduos e gestão de riscos 

foram identificados em uma extensão muito menor. Os países identificaram uma grande 

variedade de ações que poderiam ser realizadas para reduzir sua vulnerabilidade às 

mudanças climáticas em setores-chave. 

 

Projeções derivadas dos modelos climáticos, sob um certo cenário de emissão (ex. 

SRES, RCPs), baseadas na emissão de gases de efeito estufa até 2100incertezas. 

Projeções de temperatura, precipitação, equilíbrio hidrológico, extremos (chuvas, 

temperaturas) estão entre as mais usadas para estudos IVA. 

 

  



Grandes catástrofes naturais – mudança climática – tópicos preocupantes: 

 

Baseado na definição das Nações Unidas, catástrofes naturais são classificadas como grandes se a 

capacidade de uma região em se auto ajudar estiver claramente excedida, tornando necessária a 

assistência supra-regional ou internacional. Via de regra, este é o caso onde se encontram milhares de 

fatalidades, centenas de milhares de desabrigados e/ou as perdas gerais são de proporções 

excepcionais, dadas as circunstâncias econômicas do país em questão. 

 

Uma catástrofe natural só pode acontecer se uma sociedade não estiver suficientemente preparada para 

um evento natural extremo. As mudanças globais resultaram em um aumento na vulnerabilidade de 

quase todos os países. O aumento nos números e perdas é devido principalmente às mudanças 

socioeconômicas. As mudanças climáticas estão provavelmente desempenhando um papel cada vez 

mais decisivo. 

 

Os seguintes aspectos podem tornar eventos que são completamente naturais em catástrofes 

devastadoras:  

 

Crescimento populacional:   

Colonização e industrialização de regiões altamente expostas:   

Concentração de população e valores (ex: megalópoles em áreas de risco) 

Melhoria nos padrões de vida. 

Vulnerabilidade de sociedades modernas: 

Aumento da densidade de seguros e redes mundiais: 

Mudança climática: A mudança climática está resultando em um aumento de eventos climáticos extremos 

e seus efeitos nas perdas por catástrofes naturais vão aumentar.  

http://www.munichre.com/en/homepage/default.aspx






Aquecimento Global... 



A concentração de CO2 e CH4 na atmosfera em 2005 foi maior do que a 

observada na variação climática natural nos últimos 650.000 anos 

CO2  

CH4 

Tem 
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1970 2011 

Aglomerações urbanas por classe de tamanho e 

potencial risco de enchentes  
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Aglomerações urbanas por classe de tamanho e 

potencial risco de seca 

1970 2011 



Ligações entre forçagem climática e mudanças nas variáveis 

climáticas, impactos físicos e retornos associados e os impactos 

sócio-econômicos e no ecosistema como resultado das mudanças 

climáticas (Fonte: IPCC SREX, 2010) 

IPCC (2012) 



IPCC (2012) 



Principais Desastres Naturais no Brasil 2000-2007
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Fonte: Vulnerabilidade Ambiental / Rozely Santos, organizadora. – Brasilia: MMA, 2007.   

Principais Desastres Naturais no Brasil 2000-2007

14%

3%

6%

58%

11%
8%

Seca Epidemia Temperatura Extrema

Inundação Deslizamento Vendavais

Desastres Naturais no Brasil 



Carter et al. (2007)-WG2 IPCC  Capítulo 3 
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Um clima em mudança leva a 

alterações na frequência, 

intensidade, extensão espacial, 

duração e tempo de eventos 

climáticos extremos, e pode 

resultar em eventos climáticos 

extremos sem precedentes.  
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Eventos climáticos 

extremos e não-

extremos afetam a 

vulnerabilidade e a 

exposição a futuros 

eventos extremos 

A mais efetiva adaptação e ações de redução de riscos de 

desastres são aquelas que oferecem vantagens em termo de 

desenvolvimento em relative curto prazo, bem como reduções 

na vulnerabilidade a longo prazo 

A gestão de riscos de desastres e a adaptação a mudanças 

climáticas pode influenciar o grau no qual eventos extremos se 

traduzem em impactos e desastres 
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Vulnerabilidade social e exposição são 

fatores determinantes de risco de desastre 

 

A Exposição é um determinante de risco 

necessário, mas não o suficiente.  
 

A Vulnerabilidade e exposição são 

dinâmicas, variando entre escalas 

temporais e espaciais e dependem de 

muitos fatores. 
 
A alta vulnerabilidade e exposição são principalmente 

um resultado de processos de desenvolvimento 

distorcidos. 
 



 

Fatores de Risco 

 

•Chuva mais variável 

•Degradação do 

ecosistema 

•Dias mais quentes 

•Discriminação da 

mulher 

•Condições pobres 

de saúde e educação 

 

A vulnerabilidade de gênero e a discriminação contra a mulher aumenta 

a vulnerabilidade de comunidades expostas: mesmo eventos que não 

são extremos podem causar grandes impactos na perda de vidas e de 

subsistência 



Gerenciando os riscos: furacões no México, América 

Central e no Caribe 

As perdas econômicas resultantes de desastres climáticos aumentaram, com 

grande variação espacial e interanual, mas são maiores nos países 

industrializados, enquanto que as fatalidades são maiores nos países em 

desenvolvimento. 



Frequência de dias com pluviosidade acima dos 30mm/dia, 50mm/dia, 100mm/dia e 100mm/2dias em 

Água Funda-SP (1933-2009), e para dias com pluviosidade acima de 50mm em Mirante de Santana-SP 

(1943-2009) (Fonte: USP, IAG, INMET).  

Exemplo: Vulnerabilidade da Região Metropolitana de São 

Paulo a extremos climáticos, observada e projetada. 



Aumento na frequência e intensidade de eventos de 
pluviosidade extrema (R10) no Sudeste da América do Sul 

R10 – Número de dias com 

pluviosidade acima de 10 

mm/dia 
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Mudanças na 

pluviosidade e 

extremos 

projetadas 

para o futuro, 

relativas ao 

presente 

(1961-1990), 

para o cenário 

de emissão 

A1B, derivado 

da redução do 

HadCM3 -Eta-

CPTEC 40 km. 

(Marengo et al 

2010) 



Projeções de pluviosidade extrema (R20) na região 

Metropolitana de São Paulo 

impactos na RMSP 
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Áreas de Risco de Leptospirose Áreas de Risco de Deslizamentos em 2030  

Áreas Mais Vulneráveis: Serra da Cantareira, Serra do Mar e 
São Lourenço da Serra (terrenos instáveis) 

Áreas mais vulneráveis (em vermelho):  

Próximas a rios e pontos de enchente 

(pontos em vermelho) 

Alterações Projetadas em extremos de pluviosidade e expansão urbana levam ao aumento 

projetado de risco de deslizamentos e casos de leptospirose relacionados a enchentes 

Young et al., 2012 Saldiva et al., 2012 
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Desastres naturais de origem  

meteorológica no Brasil 

Enchentes Deslizamentos 

Seca 



Aumento nos custos para reconstrução 

associados a desastres naturais no Brasil – 

2004-2010 a 2010 

US$ 65  

milhões  

US$ 1.5 bilhões 

Dados: SIGPLAN - Programa 1029 / PPA 2008-2011 (Resposta aos Desastres e 

Reconstrução). 

Elaboração: Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (MP) 





QUADRO III.5 

AMÉRICA E CARIBE: ALGUNS COMPONENTES SUGERIDOS PARA A FORMULAÇÃO E APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS DE ADAPTAÇÃO À MUDANÇA CLIMÁTICA 

 Relatório sobre 

desenvolvimento humano 

(PNUD, 2007) 

Informação para o planejamento 

efetivo: dados históricos e de 

qualidade para prognosticar as 

repercussões e avaliar os riscos 

 

Infraestrutura de proteção contra 

o clima: melhor infraestrutura 

como parte da gestão do 

desastre que, em termos de 

custo, pode ser mais econômica. 

 

Seguros para a gestão do risco 

social e a redução da pobreza: 

fortalecimento de programas de 

emprego, transferências em 

dinheiro em tempos de crise e 

transferências vinculadas a 

seguros para suportar as 

mudanças climáticas. 

 

Instruções de gestão de riscos 

em caso de desastres: A 

sensibilização da população e a 

adequada organização 

institucional são essenciais na 

capacidade institucional dos 

países. 

 

CMNUCC (2005) 

Métodos, modelos, ferramentas e 

informação: focados na padronização e 

aumento do uso 

 

Setores chave e sua vulnerabilidade: 

zonas costeiras, pesqueiras, 

assentamentos humanos, saúde, 

ecossistemas, desertificação e degradação 

de solos, indústria e energia 

 

Fortalecimento de capacidade (humana e 

institucional): através de oficinas para uso 

de dados, aplicação de métodos e 

modelos, criação de bases de dados 

inexistentes 

 

Apoio financeiro e técnico: Os recursos 

técnicos e financeiros são cruciais para 

desenvolver atividades de adaptação. 

 

Educação, capacitação e consciência 

pública: promoção de propostas de 

projetos e de financiamento para a 

adaptação e atender aos setores 

vulneráveis. 

 

Criação de redes de informação: 

fortalecimento das redes regionais para a 

troca de informação técnica 

 

CEPAL (a partir das diversas avaliações 

de desastres) 

Alguns exemplos de medidas: 

 Seguros no setor  primário e 

regulamentação em caso de 

obrigatoriedade 

 Incorporação de requisitos nos novos 

investimentos 

 Regulamentação clara para a 

declaração de emergências  

 



Todas as entidades públicas, em todos os 
níveis do governo, são responsáveis pela 

inclusão destes 7  processos em seu 
desenvolvimento institucional.  

Reconstrução 

Estimativa 
do risco 

 

Resposta  

Prevenção 
do risco 

 desastre 

Redução 
do risco  

  

Reabilitação 

Preparação 
  

PROCESSOS DA GESTÃO  
DO RISCO DE DESASTRES 

INDECI 

Centro Nacional de  Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de 
Desastres  - CENEPRED 







Impactos da mudança climática na região: 

 
Projeções climáticas têm uma forte implicação nos sensíveis sistemas humanos e 

ecológicos encontrados na América do Sul. Em particular, a preocupação com os 

impactos se dá nos seguintes setores-chave: 

 Recursos hídricos: Aumento no número de pessoas atingidas pela falta de água; 

alterações na disponibilidade e qualidade da água; baixa capacidade de geração 

hidrelétrica; e um aumento da falta de água nas bacias hidrográficas.  

 Agricultura: Maior salinização da terra; diminuição na disponibilidade de áreas de 

pasto; destruição das terras agrícolas; prejuízos na produção agrícola; redução das 

zonas florestais e um aumento na desertificação; e uma maior demanda por irrigação.  

 Zonas costeiras: Aumento nas enchentes costeiras; erosão da terra; salinização de 

recursos de água potável; perda de superfície terrestre; e ameaças para a pesca de 

pequena escala.  

 Saúde pública: Um aumento na disseminação de doenças vetoriais como a malária, 

dengue e esquistossomose; aumento nos problemas de saúde causados pelo calor, tais 

como doenças respiratórias, problemas cardiovasculares e câncer de pele; e maior 

ocorrência de doenças relacionadas à água.  

 Desastres naturais: devido ao aumento na frequência/intensidade de extremos (escalas 

climáticas e de tempos climáticos) e combinados com tensores não-climáticos 

 Economia (inc. seguro): danos nas infraestruturas asseguradas e população 

 

 


