MUDANÇAS CLIMÁTICAS NO BRASIL

Guia de Mudança Climática
O que é Mudança Climática?
Como a Mudança Climática afeta o Brasil?
Marion Künzler
Bread for all/ Pão para Todos
Março 2011

Editores
Pão para Todos - Brot für alle - Pain pour le prochain - Bread for All
Organização de Desenvolvimento das Communidades das Igrejas Protestantes da Suíça
Monbijoustrasse 29
Postfach 5621
CH-3001 Bern
Switzerland / Suíça
Tel. +41 31 380 65 65
Fax +41 31 380 65 64
E-mail bfa@bfa-ppp.ch
Foto na capa
Landslide in a town near Rio de Janeiro, killing at least 356 people, caused after heavy rains.
Source: http://www.abc.net.au/news/stories/2011/01/14/3112590.html, Accessed March 14,
2011.
Texto
Marion Künzler, especialista/expert climático, Pão para Todos.
Bread for All Pão para Todos é uma organização de desenvolvimento da comunidade
protestante das Igrejas suíças. A organização apoia 400 projetos de desenvolvimento e
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prol das camadas sociais da população pobre é a dignidade de cada indivíduo. HEKS/EPER
fundamenta seu apoio nos recursos e em prol das necessidades das pessoas e trabaha com
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Como princípio, trabalhadores locais são convocados para compor a equipe dos escritórios
de coordenação.
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1 Introdução
Mudança Climática é um dos problemas maiores que a humanidade enfrenta atualmente.
Comunidades na Indonésia sofrem agora e enfrentarão no futuro os impactos deste
fenômeno global, embora as pessoas na Indonésia contribuíram muito pouco para causar a
Mudança Climática.

O primeiro passo para lidar com os efeitos adversos da Mudança Climática é conhecer as
mudanças e seus impactos. Por isso este guia pretende fornecer informações básicas sobre
Mudança Climática, suas causas e como nos afeta. Além disso esse guia pode também ser
usado para analisar o contexto climático com instrumentos tais como o Instrumento de
Riscos Climáticos e de Desastre (RCeD) ―CLIMATE AND DISASTER RISK TOOL (CLiDR)
elaborado por HEKS e Pão Para Todos.
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2 O que é Mudança Climática?
Mudança Climática se refere a alterações climáticas mundiais que são persistentes e muitas
vezes em larga escala. Estas mudanças podem ser causadas por qualquer um dos dois
processos: naturais ou por atividades humanas. No lembrete deste guia, Mudança Climática
referir-se-á a alterações que são feitas por humano apesar de notados de outra forma .
Difersas atividades humanas afetam o clima, incluindo produção de energia de combustão
de cobustível fóssil, carvão (mineral) e de madeira e mudanças no uso da terra. O
mecanismo pelo qual estas atividades afetam o clima global é chamado de efeito ESTUFA.
A Terra rececebe energia do Sol sob forma de luz visível e perde energia sob forma
invisível, radiação térmica (calor) para o espaço (veja Figura 1). Gases de estufa impedem a
irradiação infra-vermelha de escapar para o espaço, aquecendo, por isso, a atmosfera e a
superfície da Terra. A gente pode pensar nos gases de estufa como um lençol que se usa
durante a noite para manter-se aquecido Adicionar gases de estufa à atmosfera
corresponde a usar um lençol mais grosso, com a consequência que seu corpo esquenta.
O Efeito Estufa
Irradiação
solar
potencializa
o
sistema climático

Alguma irradiação infra-vermelha passa
através da atmosfera, mas a maioria é
absorvida e re-emitida em todas as
direções pelas moléculas de gás de
efeito estufa e nuvens. O resultado disso
é o aquecimento da superfície da Terra
e da atmosfera mais baixa.

Alguma irradiação
solar
é refletida
para a Terra e à
atmosfera

Cerca da metade da irradiação
solar
é
absorvida
pela
superfície da Terra e a
esquenta

Radiação infra-vermelha
é emitida pela superfície
da Terra

Figura 1: Um modelo idealizado do efeito estufa (IPCC, 2007)

O gas de efeito estufa mais importante é o vapor d’água que ocorre naturalmente. Sem
vapor d’água na atmosfera, a Terra poderia ficar completamente congelada. Outros
importantes gases de efeito estufa são dióxido de carbono, metano e óxido de nitrogênio.
Atividades humanas tais como combustão de combustíveis fósseis, desmatamento (dióxido
de carbono), e atividades agrícolas (metano e óxido de nitrogênio) adicionam os gases de
efeito estufa à atmosfera, onde estes gases se espalham globalmente, se acumulam, e
esquentam a atmosfera e a superfície da Terra.
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Figura 2: Concentração de dióxido de carbono e anomalias de temperatura durante os últimos 400.000 anos
(www.architecture2030.org)

Ao olhar para a evolução da temperatura durante os últimos 400.000 anos, encontramos
uma correlação forte entre a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera e a
temperatura. As concentrações de dióxido de carbono aumentaram de 280 partes por
mihão (ppm) em tempos pré-industriais para 379 ppm em 2005. Durante o mesmo período,
as temperaturas globais têm aumentado em 0.8° C. A maioria dos aquecimentos
observados aconteceram nos últimos 50 anos.
Se continuarmos a emitir gases de efeito estufa nos níveis atuais, o aquecimento global
continuará cerca de 0.2° C por década. Se pararmos de emitir gases de efeito estufa agora,
no entanto, as temperaturas globais ainda irão aquecer por cerca de 0.1° C por década
devido à inércia do sistema climático. O mundo está aquecendo agora e continuará
esquentando no futuro.
Aquecimento global, no entanto, é apenas o mais óbvio e melhor entendido aspecto de
mudanças climáticas. Há muitos outros aspectos de clima global e regional que também
mudaram. Como consequência direta do aquecimento, os níveis dos oceanos aumentaram
e a neve e a calota de gelo diminuem. Além disso, os padrões do tempo mudam com
alterações amplas de precipitação e aumentos de episódios de secas e/ou chuvas pesadas
em algumas regiões (IPCC, 2007).
Estas alterações têm consequências severas socio-economicas e ambientais. Centenas de
milhões de pessoas sofrem com a escassez de água, inundações em áreas costeiras
baixas, ondas de calor, secas e aumentos em doenças cardio-respiratórias e infeciosas
devido à mudança climática. Além disso, milhares de espécies irão ser extinguidas e a
produtividade dos campos agrícolas devem diminuir drasticamente em algumas regiões. Os
impactos da mudança climatica já afetam centenas de milhões de pessoas hoje em dia e
nos próximos vinte anos, o número de pessoas seriamente afetadas pela mudança climática
vai praticamente dobrar.
Estes efeitos nocivos da mudança climática não podem ser evitados totalmente. Por isso,
precisamos nos preparar para lidar com as alterações climáticas. A longo prazo, o
aquecimento global pode ser reduzido ou até detido, se a comunidade internacional
conseguir reduzir drasticamente a emissão dos gases de efeito estufa.
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3 Mudança Climática no Brasil
3.1 Tendências, Análises de Riscos e Impactos
3.1.1 Tendências passadas da Mudança Climática no Brasil
A Mudança climática já está acontecendo agora, mas as mudanças do passado e do
presente ajudam a mostrar mudanças futuras possíveis. Durante as últimas décadas, as
temperaturas geralmente estagnaram ou aumentaram, a precipitação teve uma distribuição
especial com um decréscimo na Amazônia e no Nordeste, e um aumento no Sudoeste e Sul
do Brasil . O nível do oceano se expandiu de 1.1 a 4.1 mm /ano, dependendo da região no
Brasil.
Temperatura O IPCC 2007 atesta que durante o periodo deste século, o aquecimento é
estatisticamente significante na maioria da superfície da Terra. O aquecimento é mais forte
nos interiores continentais da Ásia e Nordeste da América do Norte e em algumas regiões
oceânicas de meia-latitude do Hemisfério Sudeste e do Sudeste do Brasil (IPCC 2007). De
acordo com a figura 3a e b, as mudanças da temperatura da superfície no Brasil variam de
0-2 °C por década (de 1901 a 2005) e 0 – 0.7 °C por década (de 1979 a 2005) com o
aquecimento significante mais forte noSul e Sudeste do Brasil.
Figura 3a: Mudanças de temperatura da superfície de
1901 a 2005 (IPCC 2007)

Figura 3b: Mudanças de temperatura da superfície de
1979 a 2005 (IPCC 2007)

Notas. Tendência linear sazonal MAM, JJA, SON e DJF da temperatura de 1979 a 2005 (°C por década). Áreas
em cinza têm dados insuficientes para produzir tendências confiáveis. O número mínimo de anos requsitados
para calcular um valor de tendência é 18. Um valor sazonal é obtido se existirem duas temperaturas válidas
mensais, com valores anormais. O conjunto de dados usado foi produzido por NCDC de Smith & Reynolds
(2005). Tendências significantes no nível 5% são indicados por + brancas.

Queda de chuva/Precipitação: De acordo com o IPCC 20007, em toda América do Sul,
são observadas condições úmidas aumentadas na Bacia Amazônica e Sudeste da América
7

do Sul, enquanto tendências negativas nas precipitações anuais são observadas no Chile e
partes das costas do Oeste.
O Sistema de Monções (de chuvas) Sul Americanas é evidente na América do Sul no verão
austral e um fator chave para o regime da precipitação da estação quente. No norte e sul da
Amazônia diferentes tendências de precipitação têm sido observadas, mostrando uma
estrutura com dois pólos (dipole) (Marengo, 2004) que indica a movimentação em direção
ao sul do Sistema de Monções da America do Sul.
Figure 4: Tendência na precipitação anual de 1901 a 2005
(IPCC 2007)

Notas: Tendência dos totais de precipitação anual de terra
de 1901 a 2005 (% por década), usando o conjunto dos
dados de precipitação GHCN de NCDC. A porcentagem é
baseada nos significados para o periodo dos anos 1961 a
1990. Áreas em cinza têm dados insuficientes para produzir
tendências confiáveis.O número mínimo de anos
requisitados para calcular um valor de tendência é 66 para
1901 a 2005 e 18 para 1979 a 2005. Um valor anual é
completo para um ano dado se todas as 12 porcentagens
mensais de valores anômalos estão presentes. Observe as
diferentes barras de cores e unidades em cada lote.
Tendências significantes no nível de 5% são indicados por
+ pretas.

A Zona de Convergência da América do
Sul (ZCAS) é uma característica mais
transitória e o Sudeste do Brasil que
transporta umidade originada na
Amazônia dentro do Atlântico Sul e
modela a variabilidade interanual de
precipitação sazonal na Amazônia
Leste e Nordeste do Brasil. Barros et al.
(2000b) observaram que, durante o
verão, a Zona de Convergência do
Atlântico Sul foi deslocada em direção
ao norte (sul) e era mais intensa (mais
fraca) com anomalias de temperatura
de superfície do mar frio (quente) para
seu Sul (IPCC 2007). Outros estudos
detectaram no Brasil subtropical um
aumento
sistemático
de
uma
precipitação mais pesada desde os
anos 1950, e no Sudeste do Brasil eles
detectaram um aumento da frequência
de episódios de precipitação extrema
(FBDS N.A.).

Nível do mar: O IPCC de 2007 mostra
que o nível do mar tem aumentado em
uma média de 2.5 mm/ano anualmente.
No
Brasil
diferentes
estudos
observaram que o nível do mar
aumenta. Por exemplo, o
Instituto
Oceanográfico da Universidade de São
Paulo (USP-IOUSP) confirmou um
aumento de 4.1 mm/ano p.a. (19551990) na costa da Cananéia (Sul de
São Paulo) e um aumento de 1.1 mm/ano p.a. (1944-1989) na costa de Santos. Esses
fatores demonstram a variabilidade da média dos aumentos nos níveis dos mares em
diferentes localizações.
Eventos extremos: De accordo com a Web de Prevenção no Brasil entre os 10 desastres
naturais mais comuns no Brasil que afetam as pessoas estão a seca e a inundação. Sua
vulnerabilidade e risco para seca é baixo, para inundação baixo a médio, e para
deslizamentos é médio a alto.
Historicamente há evidência de secas extensivas, e, talvez, fogos esparsos/espalhados,
relacionados ao fenômeno (extremamente velho de Oscilação do Sul) El Niño (ENSO) Estes
eventos occorreram na Bacia Amazônica em1.500, 1000, 700 e 400 BP, e esses episódios
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podem ter sido substancialmente mais severos que os eventos de 1982-83 e 1997-98
(Meggers 1994).
A intensa atividade de ciclones tropicais provavelmente tem crescido em algumas regiões no
mundo desde 1970. Mundialmente, estimativas do potencial da força destrutiva de
tempestades/furacões mostram uma tendência significante ascendente/ em alta desde
meados de 1970, com uma tendência de maior intensidade, de tempestades mais fortes, e
tais tendências estão fortemente correlacionadas com a temperatura tropical da superfície
dos oceanos. No entanto, em março de 2004 no Atlântico Sul, a certa distância da costa do
Brasil, ocorreu o primeiro e apenas documentado furacão nesta região (Pezza & Simmonds,
2005). Este evento parece ser sem precedente embora os registros antes da era dos
satélites sejam pobres e imprecisos (IPCC 2007).

3.1.2 Trendências projetadas da Mudança Climática no Brasil
Cenários de mudanças climáticas regionais baseadas em modelos são relativamente
unânimes em relação às tendências das mudanças climáticas. No entanto, consenso e
significância são menos rigorosos em relação aos padrões regionais. O estudo de Marengo
(N.A ) discute o sentido das características climáticas e das projeções para dois cenários
diferentes (A2 = cenário conservador e B2 = cenário otimista do relatório IPCC em 2007)
para 2071-2100 produzido pelo conjunto dos três modelos regionais.
A) B2, Anomalias de precipitação (mm/dia)

B) A2, Anomalias de precipitação (mm/dia)
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C) B2, Anomalias de temperatura

D) A2, Anomalias de temperatura

Figura 5: Projeções da precipitação anual (mm/dia) e Anomalias de temperatura do ar (°C) para ambos cenários
A2 e B2 de 2071-2100 relativo a 1961-90, como produzido pelo conjunto dos 3 modelos regionais: Eta CCS,
RegCM3 e HadRM3P modelos regionais (Marengo N.A.)

Geralmente os resultados da figura 5 indicam que
Temperatura aumenta com diferenças na distribuição espacial das mudanças. A
ocorrência de noites quentes está projetada a ser mais frequente nos trópicos
inteiros da América do Sul, enquanto a ocorrência de noites quentes está
praticamente desaparecendo.
Precipitação cenários (de chuva) são menos confiáveis. No entanto eles coincidem
com sua significância de estimativa muitas vezes têm mudanças diferentes com
precipitações extremas e episódios de secas. Na maioria do Sudeste da América do
Sul e no Oeste da Amazônia o total de precipitações aumenta, assim como a
intensidade dos episódios de precipitações extremas. No Nordeste do Brasil e no
Leste da Amazônia o total de precipitações decresce, mudanças significantes na
frequência de dias consecutivos secos, mas se espera pouca ou nenhuma mudança
na intensidade das precipitações.
Nível do mar: Mudanças no nível do oceano não são uniformes ao redor do mundo
devido a diferenças da densidade dos oceanos e da sua circulação. Até o final do
século, o nível dos oceanos vai aumentar entre 0.21m e 0.48m na média mundial.
Na costa do Nordeste e Sudeste do Brasil o nível do oceano é acelerado devido a
padrões de densidade e circulação do oceano- se espera ser em torno de 5cm
maiores que a média mundial projetada. Na costa Central-oeste do Brasil o nível do
oceano está menor em 5cm em relação à média mundial projetada (UNEP 2010).
O efeito combinado de temperaturas mais altas e a distribuição desigual de chuvas pode
levar a sérios problemas nas balanças de água sub-regional (Marengo N.A.; GTZ 2007).
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Baseado no estudo de Marengo, a Figura 6 resumiu possíveis impactos da mudanças
climáticas no Brasil por região:
Figura 6: Resumo de possíveis cenários das mudanças climáticas no Brasil por região para o fim do século 21 e
possíveis impactos (Marengo N.A.)
REGIÃO NORDESTE DO BRASIL
REGIÃO AMAZÔNICA
A2: 4 a 8o C mais quente; menor precipitação;
B2: 3 a 5o C mais quente; menor precipitação.
Impactos possíveis: Alta frequência de seca intensa na Amazônia
Oriental e alta intensidade de chuva intensa na Amazônia Ocidental,
perdas de ecossistemas naturais, florestas tropicais e biodiversidade.
Baixos níveis dos rios afetando transporte e comercialização.
Impactos possíveis na umidade e geração de energia. Condições
mais favoráveis para espalhar focos de incêndio na floresta. Impactos
sobre a saúde e comércio devido à fumaça.
CENTROESTE DO BRASIL
A2: 3 a 8o C mais quente;
B2: 2 a 4o C mais quente.
Impactos possíveis: Alta frequência de precipitação
intensa e episódios de seca. Altas taxas de
evaporação e mais baixas umidades do solo o que
pode afetar a agricultura (café) e geração
hidroelétrica. Erosão do solo devido às temperaturas
altas e intensos episódios de seca que podem afetar
a agricultura e os ecossistemas naturais do Pantanal
e do Cerrado.
SUDESTE DO BRASIL
A2: 3 a 6o C mais quente;
B2: 2 a 3o C mais quente.
Impactos possíveis: Alta frequência de precipitação
intensa. Altas taxas de evaporação e mais baixas
umidades do solo o que pode afetar a agricultura
(café) e a geração hidroelétrica. Temperaturas altas
e intensas precipitações que podem afetar a saúde
humana. Possível aumento de nível do mar.

A2: 2 a 4o C mais quente; 15 a 20% menor
precipitação;
B2: 1 a 3o C mais quente; 10 a 15% menor
precipitação.
Impactos possíveis: Alta frequência de episódios de
seca e altas taxas de evaporação e baixas
umidades do solo afetando os níveis de canais e
reservatórios. Perdas em ecossistemas naturais,
caatinga. Tendência à aridez e desertificação na
região semi-árida. Escassez de água. Ondas
migratórias de migrantes por causa do clima para as
grandes cidades agravando problemas sociais. Impactos sobre a saúde humana.

SUL DO BRASIL
A2: 2 a 4o C mais quente; 5 a
10% menor precipitação;
B2: 1 a 3o C mais quente; 0,5%
menor precipitação.
Impactos
possíveis:
Alta
frequência de
precipitação
intensa e altas taxas de
evaporação devido a episódios
de seca, o que pode afetar a
agricultura (trigo
e soja).
Perdas
de
ecossistemas
naturais . Temperaturas altas e
precipitações
intensas
que
podem prejudicar a saúde
humana

As diversas regiões mostram diferentes vulnerabilidades. Enquanto em quase todo Brasil os
eco-sistemas naturais poderão ser afetados, o Sul e Sudeste do Brasil parecem enfrentar
os impactos da mudança climática, enquanto, por outro lado, regiões como o Nordeste do
Brasil podem sofrer a mais alta vulnerabilidade, especialmente na questão social. Esta
região é vulnerável aos extremos da variabilidade climática em climas presentes (por explo.
seca durante os anos de El Nino). Os estados brasileiros que fazem parte da região
Nordeste exibem indicadores mais baixos de condições social de saúde, assim como
índices mais baixos de desenvolvimento humano, e no futuro no clima onde uma tendência
para a aridez vai ser exacerbada e a vulnerabilidade social (Marengo N.A.).
Alguns modelos de circulação global sugerem que a Amazônia pode ser vulnerável para
aridez extrema em resposta a circular alterações induzidas pelo aquecimento global (Li et al.
2006), possivelmente levando a um restabelecimento/dieback da floresta tropical com uma
aceleração potencial do aquecimento global (Cox et al. 2004). Isto se deve a flutuações da
temperatura na superfície meridional do mar. Por isso se espera que áreas afetadas por
fogos se tornem mais vulneráveis a fogos recorrentes Também vão ocorrer secas mais e
mais frequentemente (FBDS N.A.).
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3.2 Contribuição do Brasil para a Mudança Climática
O Brasil tem um papel importante e único
na mudança climática. É uma das dez
maiores economias do mundo e — mais
importante para a mudança climática — lar
de um dos maiores ecosistemas e florestas
do planeta: a Amazônia. Principalmente
devido ao desmatamento o Brasil é o quarto
maior emissor dos gases de efeito estufa do
mundo, e o Segundo dos países em
desenvolvimento seguindo atrás da China,
de acordo com as constatações do World
Resources Institute (Instituto de Recursos
Mundiais), o Brasil emitiu em 2005 um total
de 2.192 milhões de CO2e1. Em 2005,
desmatamento e outras alterações do uso
da terra foram responsáveis por 68,1% do
total de CO2estufa. Graças à matriz de
energia relativamente ―limpa‖, queimando
combustíveis fósseis, que são a fonte
principal GHG em países industrializados,
Figura 7: CO2e Emissão por setores no Brasil em 2005
apenas constitui 17% do total de emissões
(SecNatCom 2010)
do país. A Agricultura produz 10.2% do total
de CO2e, principalmente devido às emissões de metano das fazendas de gado
(SecNatCom 2010).
Gases que reduzem a camada de Ozônio, muitas vezes não fazem parte dessas
estatísticas, porque eles são regidos pelo Protocolo de Montreal. No entanto, esses gases e,
particularmente, o Hidroclorofluorocarbono /Hydro chlorofluorocarbonos (HCFCs) usados
principalmente em condicionadores de ar e refrigeração foram responsáveis por pelo menos
16 mega toneladas de CO2 equivalentes em 2005 com tendência crescente apesar de todos
esforços empreendidos.
No setor energético do Brasil a vantagem comparativa é a ampla parcela de energias
renováveis na sua matriz energética. Em 2005, quase a metade de todo suplemento
nacional de energia originou-se de fontes renováveis (comparado a 6% em países da OECD
em média). Estas fontes incluem Hidráulica/Hydropower (74% de toda eletricidade se origina
de hidrelétricas), Biomassa (carvão, cana de açúcar e biodiesel) assim como (em menor
proporção) energia solar e eólica. Esta situação, no entanto, está mudando rapidamente.
Entre 1970 e 2004 as emissões de carbono de combustíveis fósseis aumentaram 145%. O
consumo de energia per capita ainda está bastante baixo e irá aumentar naturalmente com
o crescimento econômico. A distribuição também é muito desigual. Estima-se que ao todo

1

A opção por agregar emissões denunciadasde dióxido de carbono em equivalentes unidades usando o
Potencial Global de Aquecimento/Global Warming Potential (GWP) durante um horizonte de um periodo temporal
de 100 anos não foi adotado no Brasil no seu Inventário Inicial. GWP está baseado na importância relativa de
gases de efeito estufa, em relação ao dióxido de carbono, ao produzir uma quantidade de energia (por área
unitária) vários anos depois de uma pulsação de emissão. Esta variável não representa apropriadamente a
relativa contribuição de diferentes gases de efeito estufa para a mudança climática. Por isso o Brasil usou o
Potencial de Temperatura Global/ Global Temperature Potential (GTP). Apesar da incerteza maior no seu cálculo
devido à necessidade de usar a sensitividade do sistema climático, GTP é uma medida mais apropriada para
medir os efeitos de diferentes gases (de efeito estufa) para a mudança climática, e seu uso poderá ser propício
para políticas mitigadoras mais apropriadas (SecNatCom 2010).
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doze milhões de pessoas não têm acesso à eletricidade. e menos de 10% de todos
brasileiros possuam um carro. Por outro lado, recursos renováveis também são limitados
levando à ―carbonização‖ da produção de electricidade através de plantas de força
termoelétricas à base de carvão, petróleo e diesel.
Emissões em rede para Alteração do uso da terra e para o setor de Floresta somaram 1.259
Tg de CO2, conduzido pelo bioma Amazônico (67%) e bioma do Cerrado (22%). Em ambos
os casos, emissões derivadas da queima da biomassa deixaram em campo após a
conversão da floresta para terra cultivada e pastagem, 70% do que tem sido produzido no
bioma Amazônico e 20% no bioma do Cerrado.
Embora as taxas de desmatamento têm diminuído ao longo dos cinco últimos anos, esta
tendência pode não ser mantida nas próximas décadas. De acordo com relatórios do
Instituto Nacional de Pesquisa Espacial do Brasil (INPE), o desmatamento na Amazônia
brasileira pode estar novamente em ascenção após atingir níveis baixos recordes nos
últimos anos. O aumento do desmatamento não é inesperado. O deflorestamento da floresta
no período de Agosto 2008-Julho 2009 foi excepcionalmente baixo devido à crise financeira
global, que enxugou o crédito e baixou os preços de commodities produzidos na Amazônia.
Preços de carne e soja têm subido desde o ano passado enquanto bancos e negociadores
de commodity têm restringido os financiamentos para fazendeiros e latifundiários. A
economia do Brasil está bombando, estimulando novo investimento no setor agrícola na
Amazônia que está crescendo rapidamente.
À parte de fogos da floresta, os responsáveis principais do desmatamento são a conversão
de áreas florestais para cultivo de grãos (principalmente soja) ou criação de gado,
assentamentos rurais, mineração e extração madeireira. Estas forças condutoras de novo
dependem de um conjunto de causas indiretas como subsídios para a agricultura, taxas de
câmbio, investimentos em infra estrutura entre outros fatores que influenciam o lucratividade
crescente de extração madeireira e criação de gado. No futuro, se espera que a demanda
crescente por carne, soja e biocombustíveis compense o efeito positivo de um controle
melhor no desmatamento e prevenção assim como a criação de áreas protegidas (Moutinho,
N.A.). É desnecessário dizer que o desmatamento e a mudança climática estão atrelados a
uma volta viciada de feedback.
Figura 8: Arco de desmatamento da Amazônia brasileira nos anos 2005 e 2050. (Fonte: Moutinho N.A.)

A área em amarelo representa desmatamento desde
2002 e em preto de 2002 a 2003.

Área desmatada estimada na Bacia Amazônica em
2050 (amarelo) sob dois cenários: governança e
negócios-como-usual.
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Pelas taxas atuais de desmatamento, por volta de 2050, 45% da cobertura da floresta da
Amazônia vai estar desmatada, o que pode levar ao que muitas vezes é chamado de ponto
crítico, significando um distúrbio irreversível do equilíbrio entre o clima e o ecosistema.
Particularmente os fogos florestais podem dobrar as emissões em anos de seca extrema
(Moutinho N.A).

3.3 Impactos da Mudança Climática no Brasil
Existe uma pequena certeza sobre o impacto destes cenários sobre ecosistemas e
desenvolvimento sócio-econômico. No entanto cientistas tendem a concordar em algumas
teses principais:
Se espera, sobretudo, que o Nordeste seja castigado mais fortemente pela mudança
climática. Vai vivenciar a aceleração dos seus problemas de desertificação com uma
tendência a se tornar árido (GTZ 2007).
Figura 9: Mudanças principais em escoamento (UNEP
2010)
Disponibilidade de água em
porcentagens

Principais
mudanças em
escoamento
anual
entre
1980 e 1999 e
2090 e 2099
para o cenário
de emissões
SRES A1B

Recursos de água: Mudando padrões de
precipitações, especialmente na região do
Nordeste do país afetada pela seca; isto
significa menor recurso e um suplemento
reduzido de água. A Agricultura vai sofrer
com a salinização dos solos através da
irrigação e haverá posterior decréscimo da
produtividade
da
agricultura
de
subsistência com todas as consequências
sociais de segurança alimentar, migração
e pobreza que isso acarreta. Mecanismos
tradicionais para fornecer água fresca para
o consumo humano poderá ser colocado
em risco colocando desafios adicionais
para o já difícil manejo da água. (SCIDEV
2011, GTZ 2007).
Agricultura, Segurança Alimentar: A
Agricultura provavelmente é o setor
econômico mais afetado com alterações
forçadas nas zonas de cultivo e severos
impactos na lucratividade dos principais
cultivos de grãos comercializados.

De acordo com um estudo de PINTO &
ASSAD (2008), com exceção da
Amazônia, o aumento de temperatura
possível nos períodos de tempo seco
deverá causar problemas para a produtividade em praticamente todos cultivos tanto anual
como perene no Brasil. A Soja vai perder as condições de cultivo no Sul do país, a cana de
açúcar deverá aumentar a demanda pela assim chamada ―irrigação de salvamento‖ em sua
expansão pelo Brasil Central, e os cultivos de subsistência como os feijões, milho e
mandioca deverão sofrer quedas bruscas de produtividade nas áreas do Nordeste. A Figura
10 mostra as consequências em nove das principais plantas cultivadas e responsáveis por
cerca de 85% do produto bruto doméstico do agronegócio brasileiro.
Posteriormente alguns estados no Nordeste tais como Ceará e Piauí deverão perder entre
70% e 80% da sua terra agrícola devido ao aumento dos índices em períodos secos entre
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2010 e 2050. Além disso, o uso da irrigação para compensar os aumentos em verões curtos
no Brasil Central e no Nordeste não é recomendável em vista do aumento de competividade
entre água para o consumo humano e agricultura. Por outro lado, algumas áreas no Leste
da Amazônia, com uma redução de precipitações, pode desenvolver circunstâncias de
cultivo de mandioca e cana de açúcar devido a condições facilitadas de transporte para
maquinários, que poderão possibilitar a colheita mecanizada (FBDS N.A.).
O aumento das temperaturas e a consequente evaporação da água na atmosfera deverá
aumentar o índice de doença nas plantas agrícolas fornecendo melhores condições para a
formação de orvalho nas folhas e conforto térmico (ambiente favorável) para os fungos. O
aumento das temperaturas induz a encurtar o ciclo reprodutivo dos fungos e insetos devido
a um menor tempo de incubação que permite as gerações de microorganismos em um
maior número. Por outro lado, a incidência de intervalos mais longos de períodos secos,
com uma queda na umidade do ar, pode aumentar a incidência de pragas nas propriedades
já que os insetos se adaptam melhor às condições secas com altas temperaturas (FBDS
N.A.).
Cultivos

área
potencial
2
atual (Km )

potencial de
2020modelo
Precis
A2
2
(Km )

% variação
relativa da
área atual

potencial
de
2050
modelo
Precis A2
2
(Km )

% variação
relativa da
área atual

potencial de
2070modelo
Precis
A2
2
(Km )

% variação
relativa da
área atual

Algodão
arroz
café
cana de
açúcar
feijão
girassol
mandioca
milho
soja
2

Figura 10: Variação das áreas estimadas pelo modelo Precis RCM, em km , com potencial para a plantação dos
principais cultivos brasileiros em condições climáticas atuais (2007/08) e também em 2020, 2050 e 2070, no
cenário IPCC – A2 (cenário conservador).

Zonas costeiras: As Inundações, que já são um problema sério para várias regiões, devem
aumentar. As Áreas costeiras onde a massa da população e atividades econômicas estão
concentradas, vão ser vulneráveis ao aumento dos níveis do mar. Existe também
preocupação que os recifes dos corais ao longo das linhas costeiras brasileiras possam
sofrer com os efeitos da mudança climática (SCIDEV 2011).
Saúde humana: Espera-se um aumento de temperaturas que ajuda organismos que atuam
como vetores para doenças tais como mosquitos, que transmitem dengue e malária, e
besouros assassinos que transmitem a doença de Chagas (SCIDEV 2011).
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Biodiversidade e serviços do ecosistema: O Brasil é vulnerável à mudança climática,
principalmente devido aos seus ecosistemas frágeis, biologicamente diversos,
especialmente o Cerrado e a Amazônia.
O Cerrado é uma das áreas de conflito da biodiversidade mundial. O Cerrado tem a mais
rica flora dentro das savanas do mundo. (>7000 espécies) e um nível alto de (espécies
endêmicas) endemismo. As taxas de desmatamento têm sido mais altas no Cerrado que na
floresta tropical da Amazônia. Por isso, nos últimos 35 anos, mais que 50% de seus
aproximadamente 2 milhões de km2 têm sido transformados em pastagem e terras agrícolas
plantadas com grãos lucrativos/cash crops. Os esforços de conservação também têm sido
modestos já que apenas 2.2% de sua área estão sob proteção legal. Numerosos animais e
espécies vegetais são ameaçados de extinção, e estima-se que 20% das espécies
ameaçadas e endêmicas não ocorrem em áreas protegidas. Erosão do solo, a degradação
das diversas formações da vegetação do Cerrado, e a brotação de capins exóticos são
difundidas e são as maiores ameaças (Klink & Machado 2006). Além das ameaças
mencionadas, existe a mudança climática que acelera a destruição. Um estudo de Ferreira
de Siqueira & Peterson, 2003 aplicou uma série de novas técnicas para entender a
conservação de espécies de árvores do Cerrado em face a dois cenários de mudanças
climáticas, um cenário otimista e um mais conservador.
Os resultados principais são mostrados nas Figuras 11a e b:
Figura 11a: Padrões de riqueza previsível/
prognosticada de espécies em um cenário otimista de
mudança climática (Hadley HHGSDX50 cenário) para
144 espécies (Ferreira de Siqueira & Peterson 2003)

Figura 11b: Padrões de riqueza previsível/
prognosticada de espécies em um cenário conservador
de mudança climática (cenário (Hadley HHGGAX50
cenário) para 106 espécies (Ferreira de Siqueira &
Peterson 2003)

Foi projetado que a maioria das espécies diminua seriamente em área potencial distribuitiva,
com ambos cenários antecipando perdas de mais de 50% da área distribuitiva em potencial
para essencialmente todas espécies. De fato, fora as 162 espécies examinadas, entre os
dois cenários de mudanças climáticas, 18 - 56 espécies eram previstas para terminar sem
áreas habitáveis na região do Cerrado, e 91 - 123 espécies eram previstas para diminuir em
mais de 90% sua área potencial distribuitiva na região do Cerrado. Estes resultados causam
ampla preocupação com relação à biodiversidade do Cerrado. Já que apenas 2.25% do
bioma do Cerrado atualmente estão protegidos, este cenário futuro apresenta uma previsão
pessimista, que poderá praticamente incluir perda de espécies difundidas do bioma, assim
como alterações dramáticas para o Sul e Leste, mais esforços complicados de planejamento
de conservação (Ferreira de Siqueira & Peterson 2003).
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A floresta tropical da Amazônia é reconhecida por ter a maior diversidade biológica no
mundo. Além do desmatamento atual, por exemplo, a pastagem para criação de gado, e a
terra agrícola para soja ameaçam a biodiversidade da floresta tropical da Amazônia. Alguns
estudos mostram que, como as temperaturas aumentam, a floresta da Amazônia pode ficar
mais seca, tornando fogos espontâneos mais frequentes e com isso acelerar o
desmatamento. Ecosistemas podem ser alterados por reduzir a biodiversidade e levando à
―savanização‖ das florestas tropicais. A espécies poderão alterar seus ciclos reprodutivos e
padrões de migração. Além disso, aqueles fogos poderão liberar mais gases de efeito estufa
aumentando suas concentrações na atmosfera, elevando posteriormente as temperaturas
(SCIDEV 2011, GTZ 2007)
Geração de energia: O fato de ter menos chuva também irá afetar o suplemento
hidrelétrico, que, de acordo com a Associação Internacional de Energia, fornece mais de 80
% da eletricidade que o Brasil gera. A maior crise de blackout até agora vivenciada na
história do Brasil nos anos 2001/2002 foi uma consequência de uma sequência de verões
áridos e níveis fora do comum baixos nos reservatórios. Para suprir as demandas
crescentes de energia brasileira, a pressão para construir novas hidrelétricas está crescendo
com todos os problemas ecológicos e sociais de governança que acarretam tais medidas.
Recentes conflitos envolvendo povos da floresta no contexto da hidrelétrica de Belo Monte
planejada no afluente amazônico Xingu são exemplos desta situação (GTZ 2007).
Eventos extremos como enchentes, seca e deslizamentos de terra causam enormes
desastres econômicos e morte de pessoas. Causados pela seca, fogos afetam o tráfego
aéreo devido ao fechamento dos aeroportos; escolas e negócios são fechados devido à
fumaça, e muitas pessoas precisam ser tratadas em hospitais devido à inalação de fumaça
(FBDS N.A.).
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4

Mudança Climática e Política de Redução do Risco de
Desastres

4.1 Política de Mudança Climática
A conjuntura internacional para enfrentar o desafio colocado pela mudança climática é
especificada em duas Convenções da Organização das Nações Unidas (ONU): a convenção
da conjuntura das Nações Unidas sobre mudança climática (UNFCCC) e o Protocolo de
Kyoto. A convenção pretende estabilizar as concentrações do gás de efeito estufa na
atmosfera a um nível que poderia prevenir perigosas interferências antropogênicas no
sistema climático. O Protocolo de Kyoto estabelece o acordo (GHG) com objetivos de
redução da emissão para os países industrializados que ratificaram o Protocolo.
Em Dezembro de 2011, a África do Sul vai sediar a próxima conferência internacional
climática da ONU que ainda precisa fazer muito trabalho deixado pra trás nas últimas
negociações em Cancun, México, 2010. A comunidade internacional concorda com um
Acordo não ligado ao Acordo de Cancun com acordos/ resultados mistos. O lado positivo
inclui o estabelecimento de um Fundo Climático Verde para assistir países em
desenvolvimento, um processo para endereçar questões de perda e danos causadas por
mudança climática e um registro de ações para países em desenvolvimento para de adaptar
à mudança climática e recurso para apoiar sua implementação. As decisões também
reconhecem que a atual emissão e as metas não são ambiciosas suficientemente e que elas
devem crescer em escala e fornecer mais transparência no atual progresso. Várias falhas
importantes ainda permanecem como exemplo a questão de como a conjuntura legal futura
vai parecer, ou em qual período vai ser estabelecido para fazer sua decisão.
Para Durban, as partes precisam trazer a ciência de volta dentro do processo UNFCCC e
encontrar caminhos para vincular o largo ―hiato gigatonne ‖ entre compromissos atuais de
redução e o que é cientificamente requisitado para permanecer abaixo de uma média de
1.5°C no aumento global da temperatura. Esta lacuna inclui, por exemplo, que os USA
possuem metas atuais fracas com redução de emissões de apenas 20% abaixo de níveis
de 1990, quando uma meta com base científica deveria requisitar pelo menos 40% para os
USA.
No nível nacional, Brasil é um importante país em desenvolvimento, parceiro em
negociações internacionais de mudança climática e, com China e Índia, um dos três maiores
emissores de gases de efeito estufa nos países em desenvolvimento (SCIDEV, 2011).
Embora o Brasil não tenha nenhuma obrigação para reduzir as emissões de gases de efeito
estufa, ele tem um interesse de desempenhar um papel ativo nos efeitos globais para
enfrentar a mudança climática. O Brasil ratificou a Convenção da Organização das Nações
Unidas sobre mudança climática (UNFCC) em 1992 e ratificou o Protocolo de Kyoto em
1994. O Brasil submeteu a Primeira Comunicação Nacional em Mudança Climática em 2004
e a Segunda Comunicação Nacional em 2010 para UNFCCC.
O Brasil sustenta que as emissões anuais não podem ser vistas como uma procuração para
a responsabilidade do país para a mudança climática. Esta responsabilidade, ele
argumenta, é relacionada mais próximo à contribuição para o aumento da temperatura
global. Já que o dióxido de carbono, o mais importante gás de efeito estufa, permanece na
atmosfera em média por mais de um século, emissões passadas precisam ser levadas em
conta. Como resultado, em negociações internacionais o Brasil tem refutado aceitar metas
de emissão antes da metade do século. Neste tempo, o Brasil acredita que a carga de
responsabilidade para o total de emissões presente na atmosfera deverá ser o mesmo para
países em desenvolvimento e desenvolvidos (SCIDEV, 2011).
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Apenas alguns dias depois do término da Conferência da ONU sobre Mudança Climática em
Copenhagen em 2009, Presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou a Política Nacional de
Mudança Climática (PNMC). Esta é uma parte crucial da decisão do compromisso
internacional do Brasil e para dar um novo passo em direção à implementação do PNMC
(WRI 2011).
Mais particularmente,a Lei 12.187 oficialmente adota a meta nacional voluntária do Brasil de
redução do gás de efeito estufa entre 36.1% e 38.9% das emissões projetadas para 2020.
Isso é por si só um passo vital para o Brasil que muitos duvidam ser possível. A nova Lei
também requer ações de mitigação do Brasil a serem quantificadas e verificadas,
significando que oficiais internacionais vão ser capazes de rever e confirmar se essas
reduções de emissões realmente aconteceram ou não. Isso irá acalmar dúvidas levantadas
pelos U.S.A. e outros que os países em desenvolvimento podem não permitir que suas
reduções sejam sujeitas a verificações de pessoas de fora. Embora não aborde
especificamente todas questões chaves, a Lei 12.187 preenche várias lacunas. Fornece
maiores detalhes de como o Brasil vai financiar suas políticas de mudanças climáticas.
Também estima as reduções de emissões necessárias por setor, e constata que um
decreto executivo deverá posteriormente especificar as metas de redução no futuro. Estas
metas deverão ser baseadas no Segundo Inventário Brasileiro de Emissões de gás de efeito
estufa (WRI 2011).
O PNMC é de longo prazo e ambicioso, destinando como o Brasil vai enfrentar suas
emissões atuais e futuras de gás de efeito estufa e adaptar aos impactos de mudança
climática. Além de fornecer uma explicação de trinta e duas atividades mitigadoras de
emissões que atualmente são implantadas no Brasil – tal como a expansão da sua
capacidade de geração hidrelétrica e a continuação do Programa Nacional de Etanol – o
PNMC também lista atividades adicionais na fase de concepção. Enquanto o plano é mais
compreensivo na sua cobertura de economia, muitas atividades propostas estão num
estágio precoce de desenvolvimento mais recomendado do que mandatório, ou carecendo
de metas específicas ou medidas de implementação (WRI 2011).
Sob o Protocolo de Kyoto, países em desenvolvimento são encorajados a contribuir com as
reduções de emissões através de negociação de direitos de emissões. O Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (CDM) permite projetos de mitigação em
países em
desenvolvimento para ganhar créditos de redução certificada de emissão (CER), que
podem ser vendidos para os países industrializados para ajudá-los a obter suas metas de
emissão. Este mecanismo aponta para estimular o desenvolvimento sustentável e as
reduções de emissão nos países em desenvolvimento.
Em relação ao CDM, o Brasil é sem dúvida uma liderança nesta questão. A Commissão
Interministerial de Mudança Climática Global como Autoridade Nacional Designada (DNA)
tem sido estabelecido com grande eficiência e o setor privado tem demonstrado respostas
rápidas. O DNA é responsável por emitir cartas de aprovação para as propostas do projeto
CDM que preenche os critérios de desenvolvimento sustentável do Brasil. A commissão
consiste de representantes de 11 ministérios. Até agora existem 351 projetos, destes 160
projetos estão na validação, 7 requesitaram registro e 184 são registrados. A maioria foi do
setor de energia, seguido por recuperação de metano em chiqueiros de porcos, manejo de
resíduos e eficiência de energia. No setor florestal nenhum projeto tem sido aprovado até
então (Risoe Center 2011).
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4.2 Políticas de Redução do Risco de Desastres
Redução de risco de Desastres é sobre colocar em prática medidas para limitar os impactos
negatives de desastres naturais, especialmente os desastres frequentes de meia-escala que
continuamente corroem os ganhos de desenvolvimento das comunidades. Atividades de
Redução de risco de Desastres reduzem a probabilidade de ocorrência de desastre (através
de coisas como mecanismos de contenção de enxurradas (diques), diversificação do cultivo
de subsistência, práticas de construção segura), ou/e fortalecendo a capacidade da
comunidade de responder e lidar com um desastre (atividades de prevenção de desastrestais como abrigos contra ciclones ou rotas de evacuação).
Redução de risco de Desastres integra condições físicas de um perigo com fatores social e
econômicos que afetam a vulnerabilidade e recuperação/resistência da comunidade. Por
isso é muitas vezes similar e intimamente ligada à adaptação da mudança climática. Ambos
(Redução de risco de Desastres e adaptação de mudanças climáticas) apontam para
minimizar o impacto dos problemas naturais, incluindo eventos extremos de tempo.
Constituindo recuperação/resistência das comunidades para desastres naturais e mudança
climática é crítica para desenvolvimento. Por isso muitos governos, agências de
desenvolvimento e organizações comunitárias estão integrando a adaptação da mudança
climática dentro da redução de risco de desastre.
No Brasil, o corpo responsável para a coordenação do sistema de resposta à desastre e
redução de desastre é a Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração
Nacional. Desde os meados dos anos 1990, este sistema tem sido regulado pela ―Política
Nacional de Defesa Civil‖, que contém aspectos esboçados posteriormente na estrutura
/Framework Hyogo por Ação (HFA) (EIRD 2011).
Devido à sua extensão geográfica, o Brasil é sujeito a um número alto de desastres que
provocam perdas de vidas e produções. Com isso em mente, a Defesa Civil tem trabalhado
a fundo com ênfase especial na prevenção, mitigação e planejamento contra desastres
naturais e antropogênicos; ajudando grupos afetados; e re-habilitando e recuperando cenas
de desastres. Experiências têm demonstrado que os municípios brasileiros que são mais
resistentes a calamidades são aqueles que têm maiores conhecimentos e são capazes de
tomar medidas efetivas de proteção (EIRD 2011).
O sistema passou por um severo teste em 2008, quando enchentes castigaram
pesadamente o estado brasileiro de Santa Catarina, e nos últimos dois meses quando a
região Nordeste foi castigada por fortes chuvas. Estes desastres demonstraram a
importância do monitoramento oceanográfico da região e a necessidade de investir em
redução do risco de desastres. Como parte do Programa do Governo Federal de Aceleração
de Crescimento (PAC), fundos foram liberados para melhorar os sistemas de drenagem que
irão reduzir problemas nas áreas mais predispostas a inundações (EIRD 2011).
O Brasil trabalha para a redução de riscos de desastres, sob a abordagem dupla de
emergência e de ações estruturais. Parte dos estoques de comida distribuídos na
assistência para aqueles afetados por desastres são adquiridos junto à agricultura familiar.
Isto contribui para reduzir a insegurança alimentar em população vulnerável atingida por
emergências assim como fortalece as produções rurais, com parte da estratégia do ―Fome
Zero‖. Se por um lado, são importantes investimentos em redução do risco de desastres,,
por outra lado também é necessário um compromisso forte para desenvolver políticas que
respeitam prioridades locais. Ambas perspectivas devem estar sob a estrutura de
solidariedade internacional e assistência sustentável humanitária, que o Brasil tem
perseguido cuidadosamente. Em um esforço para auxiliar a mitigar desastres no exterior, o,
Brasil inaugurou o Depósito Internacional de (Ajuda) Humanitária na cidade do Rio de
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Janeiro. O Depósito Rio Depot pode rapidamente suprir itens alimentares para países da
América Latina, o Caribe e África que clamam por ajuda emergente (EIRD 2011).
Em suma, o Caribe e América Latina em Integração e Desenvolvimento (2008), todos
Líderes de Estados da região concordaram em procurar caminhos para assegurar a
coordenação de mecanismos para DRR e resposta a desastres, em coordenação com
organizações e comitês internacionais e subregionais (EIRD 2011).
A Estrutura Hyogo de Ações do Brasil inclui:
HFA P1 – Estrutura institucional e legal: Estabelecimento do centro de manejo do
risco nacional. Prevenção e programa de preparação para emergências e desastre
para apoiar a criação e implementação de agências estaduais (provinciais) e
municipais de defesa civil, coordenadas com o sistema nacional de defesa civil. O
decreto no 5.736 (17 Fevereiro, 2005) para as agências e entidades da administração
pública federal dos estados. O distrito federal e as cidades, as entidades privadas e
comunidade, responsabilidades para ações de defesa civil em todo território
doméstico. O Decreto no 26 (Setembro 2005), institui a semana nacional de redução
de desastres.
HFA P2 – Identificação de risco e Sistema de Alarme precoce: Iniciativa de
mapeamento de Risco. Melhoria do sistema de Alarme Preventivo.
HFA P3 - Conhecimento e educação: Programa educacional contínuo liderado pela
Defesa civil.
HFA P4 – Aplicações de risco: Programa Bolsa Família que beneficia famílias em
condições de pobreza em áreas de risco (com renda mensal por pessoa de
R$60.01(R$120,00) e extrema pobreza (com renda mensal por pessoa de R$60,00)
HFA P5 – Preparo e responsabilidade: Construindo capacidade para emergências e
operações de assistência a desastre na Amazônia .
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