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“Se você tem menos de sessenta anos, tem uma
boa chance de testemunhar a desestabilização
radical da vida na Terra - falhas maciças nas
colheitas, incêndios apocalípticos, economias
implodentes, inundações épicas, centenas de
milhões de refugiados que fogem de regiões
tornadas inabitáveis pelo calor extremo ou
permanente. seca. Se você tem menos de trinta
anos, está quase garantido que vai testemunhar
“(NY Times, Sunday 8 de setembro,2019)





1. Bases físicas aquecimento
2. Framework dos Estudos de Impacto, Vulnerabilidades às Mudanças

Climáticas (AR5, 2014)
3. Impactos: Aquecimento da Temperatura Global tem componente de justiça

e desigualdades entre e dentro as nações
4. Vulnerabilidades: Perda de SE, Pobreza e Desigualdades
5. Adaptação: Capacidade de enfrentamento e resposta; moldada pela

percepção de risco, cultura, economia e tecnologia.
6. Soluções/ Opções/ exemplos



Evidências Base Física da Ciência das Mudanças Climáticas

Aquecimento da Temperatura Global e causa é antropogênica no Ambito do Acordo de 
Paris (2015) 



Global warming relative to 1850-1900 (°C)

Estimando a magnitude 
das contribuições
antropogênicas e naturais
para a mudança de 
temperatura global a 
partir de observações



O aquecimento global antropogênico atingiu 1 °C, com um intervalo provável de 0,8 a 1,2 
° C, e está aumentando a 0,2 ° C por década

1.0°C

Global warming relative to 1850-1900 (°C)



É provável que o aquecimento global atinja 1,5 ° C entre 2030 e 2052

1.5°C



Impacto das Mudanças Climáticas





Assimetrias associadas às condições de um mundo mais quente a 1,5 ° C

1. Contribuições diferenciais para o problema: a observação de que os benefícios da industrialização foram
distribuídos de maneira desigual e aqueles que se beneficiaram mais historicamente também
contribuíram mais para o problema climático atual e, portanto, têm maior responsabilidade (Shue, 2013;
McKinnon, 2015; Otto et al. , 2017; Skeie et al., 2017).

2. Impacto diferencial: os piores impactos tendem a cair sobre os menos responsáveis pelo problema,
dentro dos países, e entre Estados e entre gerações (Fleurbaey et al., 2014; Shue, 2014; Ionesco et al.,
2016).

3. Capacidade de moldar soluções e estratégias de resposta, de modo que os estados, grupos e indivíduos
mais afetados estejam bem representados, o que em geral não é o caso (Robinson e Shine, 2018).

4. Capacidade de resposta futura: alguns estados, grupos e lugares correm o risco de ficar para trás à
medida que o mundo avança para uma economia de baixo carbono (Fleurbaey et al., 2014; Shue, 2014;
Humphreys, 2017).



Framework dos Estudos de Impacto, Vulnerabilidades às Mudanças Climáticas 
(AR5, 2014)



• O mundo 1,5 ° C mais quente(~2040) e não é experimentado de forma homogênea em diferentes localidades
do mundo.

• A variação regional na experiência de aquecimento a 1,5 ° C é grande :
• Para o Artico, 1,5 ° C global significa aquecimento de 7 ° C até ~ 2040.
• Para a região da Amazônia, 1,5 ° C significa um aquecimento de até 4 ° C [limite que está

muito acima do 'socialmente aceito’]

• De 20 à 40% da população global vive em regiões que, na última década, já experienciou um aquecimento a 
mais de 1,5 ° C acima do nível pré-industrial em pelo menos uma estação do ano (confiança média )

• No Estado de São Paulo, nos últimos 50 anos temperatura já aumentou 1,5 ° C. 

• Algumas regiões já experimentaram um aquecimento de 1,5 ° C, com impactos na segurança de alimentos e 
água, saúde e outros componentes do desenvolvimento sustentável (evidência média, acordo médio)

• Cada aumento de 1 ° C poderia reduzir a produtividade do trabalho de 1 a 3% para as pessoas com 
atividades ao ar livre ou sem ar-condicionado, normalmente os segmentos mais pobres da forçaa de trabalho
e das áreas urbanas (Park et al., 2015). 

O que 1.5 o C significa para diferentes localidades do Sul Global?



Dimensão Econômica – material 

• As maiores reduções no crescimento econômico a 2 ° C em comparação com 1,5 °
C do aquecimento são projetadas para países e regiões de baixa e média renda
(continente africano, sudeste da Ásia, Índia, Brasil e México) (confiança media)

• Reduções estatisticamente significativas no crescimento per capita do produto
interno bruto (PIB) são projetadas em grande parte do continente africano,
sudeste da Ásia, Índia, Brasil e México (confiança de baixa a média).

• Prevê-se uma redução na geração de eletricidade de –15% para o Brasil a partir
de 2040, com valores que deverão cair para –28% para o final do século (Queiroz
et al., 2016).



Exemplo Impactos DF e 
outros no Bioma 
Cerrado - Centro-Oeste

• No CERRADO, os baixos níveis de precipitação ao
final de 2016 impactaram o armazenamento dos 
principais reservatórios de abastecimento do 
Distrito Federal, Descoberto e Santa Maria, que 
iniciaram 2017 com 22% e 42% do volume útil, 
respectivamente. A crise hídrica ocorrida esteve
parcialmente relacionada a fatores climáticos e 
gerou impactos nos diversos usos da água (Mesquita 
et al. 2018).

• Redução Safras e aumento de preço de alimentos
para o consumidor. 
• Desde 2011, alguns preços de alimentos

apresentaram um aumento relativo. A soja foi
vendida pelo produtor a 60,6 reais a saca (60 kg) em
2012, 42,3% mais cara do que em 2011, devido à
forte redução das chuvas (em torno de 500 mm), 
que afetou grande parte do país, inclusive a 
principal região produtora , bioma Cerrado (FAO, 
2019; Xavier et al., 2016). 

• Em 2012, a estiagem foi responsável pela redução
de 45,8% na produção de soja no município de 
Tupanciretã, no Mato Grosso. O feijão foi vendido
pelo produtor por 158,1 reais a saca em 2012, 
55,9% mais caro do que em 2011, também
relacionado à redução das chuvas nos biomas
Cerrado e Caatinga.



Vulnerabilidaes Mudanças Climáticas

Pobreza e Desigualdades



Vulnerabilidades - Multidimensional 

IPCC AR5, 2014

Ø A vulnerabilidade social podem ser 
amplificadas frente aos impactos das 
mudanças climáticas atuais e futuras.



• Adaptação: Em sistemas humanos, o
processo de ajuste ao realou clima esperado
e seus efeitos, a fim de moderar danos ou
exploraroportunidades benéficas. Em
sistemas naturais, o processo de ajusteao
clima atual e seus efeitos; intervenção
humana pode facilitarajuste ao clima
esperado e seus efeitos.

Adaptação incremental
Adaptação que mantém a essência e
integridade de um sistema ou processo em
uma determinada escala. Em alguns casos, a
adaptação incremental pode acumular para
resultar em adaptação transformacional
Adaptação transformacional
Adaptação que muda os atributos
fundamentais de um sistema socioecológico
em antecipação às mudanças climáticas e seus
impactos.



• Limites de adaptação

• O ponto em que os objetivos de um ator (ou necessidades 
do sistema) não podem ser
• protegidos de riscos intoleráveis por meio de ações 
adaptativas.

• • Limite de adaptação rígido: Nenhuma ação adaptativa é 
possível evitar
• riscos intoleráveis. Sobretudo com a perda de 
biodversidade e serviços dos ecossistemas. 

• • Limite de adaptação suave: as opções não estão 
disponíveis para evitar
• riscos intoleráveis por meio da ação adaptativa.



Opções em Adaptação

• Opções de adaptação: A gama de estratégias e medidas disponíveis e apropriadas para lidar 
com a adaptação. Eles incluem uma ampla gama de ações que podem ser categorizadas como
estruturais, institucionais, e comportamentais. 

• Capacidade Adaptativa: Concentra a habilidade dos sistemas, instituições, populações e outrras
organizações de ajustarem aos danos e obter vantagens de oportunidades, para responder às
consequências esperadas. 



Iniciativas de Baixo Custo

• Reflorestamento – “The business of planting tree”
• Em Meio Urbano, reduz em media 2 0 C sensação térmica e formação de ilhas de calor urbano e aumento de biodiversidade.
• Colabora com a redução de doenças de vetores e veiculação hídrica e cardiorespiratorias

• construção de telhados mais reflexivos e superfícies urbanas que reduzam os efeitos das ilhas de calor urbanas.

• Colaboram com as metas para reduzir a poluição do ar local e melhorar a qualidade do ar

• Saúde e bem estar humano

• Colabora com recursos hídricos afetando os padrões de chuva e absorção de impactos em extremos de chuva e seca.

• Inovação central nas próximas décadas principalmente em populações urbanas nos países em desenvolvimento, que terão de
ultrapassar os construídos na Europa e na América do Norte no século XX.

• Papel da biodiversidade de mediar vetores e parasitas beneficiando a saúde humana.



Exemplos da– Quarta Comunicação Nacional do Brasil para a UNFCC, 2020

• Combate a Desertificação – relevância setores Agricultura e Recursos Hídricos

● Pesquisas e tecnologias de captação de água, uso eficiente da água para irrigação, conservação da umidade do 
solo com cobertura de serapilheira; melhoramento genético por meio da seleção de materiais resistentes a secas
e altas temperaturas; sistemas de produção de culturas de policultura; uso da diversidade genética local. 

● Além de técnicas de gestão para aumentar a eficiência do uso da água, como o uso de barragens subterrâneas, 
sistemas de irrigação de linha de vida, irrigação por gotejamento, também associada à fertilização orgânica como
medida de adaptação. 

● Diversificação de culturas e heterogeneidade da paisagem a fim de aumentar a resiliência da produção
agrícola.
No caso de monoculturas, medidas temporárias como alteração da data de plantio, introdução de novas
cultivares e uso de irrigação.
Instrumentos Legais
• Normativas, Decretos
Mecanismos Financeiros
• Pagamento Por serviços ambientais (PSA)



• “Agendas urbanas antigas", como a melhoria de favelas e o
fornecimento universal de água e saneamento.

• investimento em infraestrutura, governos em escala local,
estreita conexão com o ambiente rural e natural circundante,
a inovação fornece às áreas urbanas um potencial
transformador.

• Reduzir os trade-offs de adaptação em um setor leva a
impactos negativos em outro setor.

• Por exemplo, o aumento do uso de ar condicionado aumenta
a resiliência ao estresse térmico, mas pode resultar em
maior consumo de energia e emissões associadas,
prejudicando o ODS 13 (Ação Climática).

Fonte: Elmqvist T, Andersson E, Frantzeskaki N, McPhearson T, Olsson P, 
Gaffney O, Takeuchi K, Folke C (2019) Sustainability and resilience for 
transformation in the urban century. Nat Sustain. 

Potencial de Transformação do Urbano e ODSs
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Brasil Instrumentos Legais

• O Comitê Interministerial para as Mudanças Climáticas
• Plano Nacional de Adaptação às Mudanças Climáticas (PNA 2016)
• Comitê Nacional de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, 
Conservação de Estoque de Carbono Florestal, Manejo Florestal Sustentável e Valorização de 
Estoque de Carbono Florestal (CONAREDD +) Decree No. 10,144/2019 

• Comitê Executivo de Controle do Desmatamento Ilegal e Recuperação da Vegetação Nativa
Decree No. 10,142/2019 

• MCTi – CGCL 
• Coordenação-Geral de Mudanças Climáticas e Meio Ambiente do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa)



Soluções Baseadas na Natureza Categorias :

Mudança Climática:
redução desastres



Ø Segurança socioambiental no contexto das mudanças
climáticas definido como uma condição onde o núcleo vital
da vida humana em todos os seus aspectos e o meio
ambiente (ecossistemas, biodiversidade e serviços
ecossistêmicos) são protegidos, afim de garantir uma vida
digna e satisfatória em todas as condições (IPCC AR5 e
IPCC SR1.5C).

Ø Por núcleo vital, entende-se a manutenção e proteção de
processos e ou funções ecológicas (monetárias ou não
monetárias) de importância para os indivíduos e sociedade,
definidos como serviços ecossistêmicos (Millenium
EcosystemAssessment 2005; Agard and Schipper 2014) .

Segurança Socioambiental
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Amazon Forest: From Green to Brown by 2100? 

Evidências de impacto socioeconômico usando as secas extremas de 2005, 2010 e 2016 como proxy para 
anomalias climáticas, bem como as projeções de impacto setorial.

Silves, Central Amazon 2010

Sectorial Impacts 

1. Agricultura
2. Pescas
3. Sistemas de 

transporte e 
meios de 
subsistência

4. Cidades e 
Migração

5. Energia e 
Infraestrutura

6. Saúde
7. Serviços de 

ecossistemas



• A megatendência da urbanização adicionará ~ 3 bilhões de pessoas à população urbana global até
2050 que residirão em cidades pequenas e médias em países de baixa e média renda e no Sul
Global.

• As ilhas de calor urbano amplificam os impactos das ondas de calor nas cidades (alta confiança).

• Na América Latina, um aquecimento de 1,5 ° C irá expor as famílias à escassez hídrica e ao
aumento das inundações em ambientes urbanos.

• Ainda na América Latina, o aumento do consumo e degradação ambiental constitutem maior
vulnerabilidade e risco para a população

• Em um mundo mais quente de 1,5 ° C, os riscos de inundações, deslizamentos de terra, incêndio e
doenças infecciosas e parasitárias devem ser maiores nas zonas urbanas.

• A extensão do risco depende da vulnerabilidade humana e da eficácia da adaptação para regiões,
assentamentos informais e setores de infraestrutura (como energia, água e transporte) (alta
confiança).

Tendência de Urbanização e Aquecimento à 1.5 0C 



Quais são as soluções possíveis? 



Transformações urbanas e vias emergentes de desenvolvimento resiliente ao clima

• Os planos de adaptação podem reduzir a exposição ao risco de inundação urbana e estresse térmico,
que dobrará em relação a 1976-2005.

• Gerenciamento bem sucedido de riscos urbanos, garantindo que o planejamento da adaptação não
marginalize ainda mais os cidadãos pobres, ajude-os a controlar as prioridades de adaptação e evite
os impactos de deslocamento nas comunidades mais pobres.

• A governança urbana é fundamental para garantir que as transições urbanas necessárias
proporcionem crescimento econômico e equidade.

• A proximidade dos governos locais com os cidadãos, suas necessidades podem torná-los poderosos
agentes de ação climática.

• A governança urbana é aprimorada quando envolve múltiplos atores, governos nacionais e redes
climáticas subnacionais.

• Trabalho de redes transnacionais, como Shack / Slum Dwellers International, C40, Pacto Global de
Prefeitos e Conselho Internacional de Iniciativas Ambientais Locais

• Os esforços da Contribuições Nacionalmente Determinadas (INDCs) no país devem apoiar a Nova
Agenda Urbana e as Políticas Urbanas Nacionais.
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