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Texto 

Marion Künzler, Evelyn Kamber, 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 apóia 400 projetos de desenvolvimento e 
vários programas em 57 países da África, Ásia e América Latina. Em suma, sua política de 
desenvolvimento tem como objetivo criar estruturas socioeconômicas internacionais mais 
justas mantendo a criação e trazendo paz. 

HEKS/EPER (Ajuda comunitária das igrejas evangélicas da Suíça), campanhas para um 
mundo mais humano e igualitário, HEKS dá ajuda humanitária e de emergência e luta contra 
as causas de fome, injustiça e privação social. O foco de seu comprometimento em 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 trabalha 
com elas nos aspectos práticos de seus projetos. HEKS/EPER tem como política trabalhar 
exclusivamente com organizações parceiras locais e não enviar suíços para o exterior. 
Como princípio, trabalhadores locais são convocados para compor a equipe dos escritórios 
de coordenação. 

Fastenopfer (Ação Quaresmal Suíça) é uma agência suíça de cooperação. O lema “nós 
dividimos” descreve nosso envolvimento em países desfavorecidos no Sul e na própria 
Suíça. Impacto no Sul: Fastenopfer apóia pessoas que assumem responsabilidades sobre 
seu futuro. Promovendo o auto-empoderamento: a experiência tem-nos demonstrado que 
um projeto torna-se sustentável apenas se a comunidade está com ele envolvida e o apóia. 
É por essa razão que Fastenopfer focaliza sua ação no fortalecimento de estruturas de 
comunidades locais e de outras formas de agrupamento onde pessoas estão envolvidas. 
Elevando a consciência na Suíça: nosso trabalho de informar a sociedade tem por objetivo 
motivar pessoas na Suíça a refletir sobre as condições de vida em países desfavorecidos no 
Sul. Indagamos sobre as causas da pobreza que afetam grandes parcelas da população e 
nos vemos a nós próprios como uma voz para as pessoas do Sul, incluindo o nível político. 
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1 Introdução 

Mudança Climática é um dos problemas maiores que a humanidade enfrenta atualmente. 
Comunidades na Brasil sofrem agora e enfrentarão no futuro os impactos deste fenômeno 
global, embora as pessoas na Brasil contribuíram 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 o instrumento Avaliação Participativa de 
Riscos Climáticos e de Desastres (APRCD), elaborado por HEKS, Pão para todos e Pão 
para o Mundo. 

Uma introdução à terminologia sobre mudança climática e risco de desastre encontra-se no 
instrumento APRCD (p. 8), disponibilizado em: www.breadforall.ch/climatetraining. 

http://www.breadforall.ch/climatetraining


   

 

5 

2 Mudança Climática e Riscos de Desastres no Brasil 

O Clima no Brasil 

O clima no Brasil varia consideravelmente: 

Região Sudeste (Trópico de Capricórnio): a temperatura média anual varia de 20o C a 24o 
C, enquanto que nas áreas mais elevadas a temperatura média pode ser inferior a 18o C. No 
verão, principalmente em janeiro, a temperatura média normal varia de 30 a 32o C e, no 
inverno, de 6 a 20o C. O índice de precipitação anual é no máximo 1.500 mm; nas áreas 
elevadas, contudo, esse índice pode ultrapassar 1.750 mm. A pluviosidade máxima ocorre 
geralmente em janeiro e a mínima em julho. O período de estiagem concentra-se 
geralmente no inverno, durando de dois a seis meses.  

Região Nordeste: as temperaturas são mais elevadas, com médias anuais entre 20 e 28o C 
e máximas ao redor de 40o C. Os meses de inverno (principalmente junho e julho) produzem 
temperaturas mínimas entre 12 e 16o C nas regiões costeiras e temperaturas 1o C mais 
baixas nas regiões de planalto. A pluviosidade da área é complexa e é fonte de 
preocupação: o total anual varia de 2.000 mm a valores abaixo de 1.000 mm. Foi observado 
no interior da Paraíba o índice pluviométrico mais baixo registrado no Brasil: 278 mm com 
um período de chuvas de apenas dois meses. 

Região Sul (abaixo do Trópico de Capricórnio): a temperatura média anual varia de 14 a 22o 
C, mas em áreas com altitude acima de 1.100 m cai a aproximadamente 10o C. Algumas 
partes da região têm clima oceânico. Geralmente o inverno (principalmente julho) é ameno 
com um temperatura média entre 10 e 15o C. O verão (principalmente janeiro) é quente com 
uma média de temperatura máxima entre 24 e 27o C nas superfícies elevadas dos planaltos 
e, nas áreas mais baixas, entre 30 e 32o C. O índice anual médio de pluviosidade oscila de 
1.250 a 2.000 mm, exceto ao longo da costa do Paraná e oeste de Santa Catarina, onde os 
valores podem exceder 2.000 mm, e no norte do Paraná e em uma pequena área costeira 
de Santa Catarina, que podem ter índices abaixo de 1.250 mm. Ao longo de toda a região, o 
índice pluviométrico máximo ocorre no inverno e o mínimo no verão. 

Região Norte (grande parte situada na Bacia Amazônica): o clima é quente, com 
temperatura média anual variando de 24 a 26o C. Não há uma homogeneidade 
pluviométrica, já que tais índices oscilam com a temperatura. Na foz do rio Amazonas, no 
litoral do Pará e na parte oeste da região, o índice pluviométrico anual total excede, em 
geral, 3.000 mm. Na direção NO-SE, de Roraima ao leste do Pará, há menos chuva, com 
totais anuais da ordem de 1.500 a 1.700 mm. O período chuvoso da região ocorre no verão 
e outono, sendo que Roraima e a parte norte do Amazonas são exceções: nessas áreas, os 
índices máximos de pluviosidade ocorrem no inverno. 1  

Região Centro-Oeste: nos extremos norte e sul da região, a temperatura media annual é 
22o C e nas chapadas pode variar de 20 a 22o C. Na primavera e no verão, a temperatura 
média do mês mais quente varia de 24 a 26o C. No inverno, temperaturas baixas ocorrem 
com frequência. A temperatura media do mês mais frio oscila entre 15 e 24 o C. A 
pluviosidade média anual varia de 2.000 a 3.000 mm, no norte do Mato Grosso, a 1.250 mm 
no Pantanal mato-grossense. Apesar das assimetrias, a região é bem provida de chuva. Sua 
sazonalidade é tipicamente tropical, com índices máximos no verão e mínimos no inverno. 

                                                

1
 http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_of_Brazil 

http://en.wikipedia.org/wiki/Brazil
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2.1 Tendências passadas da Mudança Climática e Riscos de Desastres 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 oeda de chuva: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 1a 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 1a: Mudanças de temperatura da superfície de 
1901 a 2005 (IPCC 2007) 

Figura 1b: 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 
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.  
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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. (1955-1990) 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.  

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).  

El Niño-Oscilação Sul (ENOS) 

O El Niño-Oscilação Sul (ENOS) é uma flutuação natural do sistema climático global 
causada por uma tendência de associação entre as pressões atmosféricas acima da média 
no Oceano Índico e as pressões abaixo da média no Pacífico, e vice-versa. Essa oscilação é 
associada a variações na temperatura da superfície do mar no Pacífico equatorial leste. As 
variações no oceano e na atmosfera são coletivamente referidas como ENOS.  

Figure 2: 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. 
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Um episódio do El Niño é uma fase do fenômeno ENOS e está associado com um 
aquecimento anormal na temperatura da superfície das regiões central e leste da porção 
equatorial do Oceano Pacífico. 

O episódio La Niña é associada com um esfriamento anormal na temperatura da superfície 
da porção equatorial do Oceano Pacífico. O episódio La Niña é acompanhado por secas na 
região Sul do Brasil (IPCC 2012) 

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 
podem ter sido substancialmente mais severos que os eventos de 1982-83 e 1997-98 
(Meggers 1994). Segundo o IPCC 2012, há uma confiança média em tendências passadas 
de uma maior freqüência de episódios do El Niño-Oscilação Sul na porção central do 
Pacífico equatorial, mas evidências insuficientes para declarações mais específicas sobre 
tendências observadas no ENOS. 

2.2 Tendências projetadas da Mudança Climática e Riscos de Desastre 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.  

Geralmente os resultados da figura 3 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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A) B2, Anomalias de precipitação (mm/dia) B) A2, Anomalias de precipitação (mm/dia) 

  

C) B2, Anomalias de temperatura  D) A2, Anomalias de temperatura 

  

Figura 3: 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.) 
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Baseado no estudo de Marengo, a Figura 4 resumiu possíveis impactos da mudanças 
climáticas no Brasil por região: 

Figura 4: Resumo de possíveis cenários das mudanças climáticas no Brasil por região para o fim do século 21
 
e 

possíveis impactos (Marengo N.A.) 

 

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.). 

Outro estudo do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) 2012 mostra tendências 
similares, ainda que sutilmente diferentes, para os biomas brasileiros. A tendência geral 
para os biomas Amazônia, Caatinga, Cerrado, Pantanal e Mata Atlântica é de aumento de 
temperatura e quedas nos padrões de chuva: 

 Amazônia: decréscimo na distribuição de chuvas (redução de -40% a -45% na 
região chuvosa) e aumento de temperatura (da ordem de 5-6º C) são projetados para 
ocorrerem até 2071-2100. Tais mudanças no clima podem comprometer o bioma 
Amazônia até o final deste século e aumentar o potencial de “savanização”, 
especialmente na porção ocidental da Amazônia (PBMC, 2012).  

 Caatinga: a expectativa é de ocorrência, até 2071-2100, de aumento de 3,5-4,5º C 
na temperatura do ar e de decréscimo de 40 a 50% na distribuição de chuva, 
agravando o déficit de água na região (PBMC, 2012). 

 Cerrado: Até 2071-2100, a previsão de aumento na temperatura alcança índices 
entre 5-5,5º C e o decréscimo na distribuição de chuva é ainda mais crítico, com uma 
redução entre -35% e -45% (PBMC, 2012). 

REGIÃO AMAZÔNICA 
A2: 4 a 8

o
 C mais quente; menor precipitação; 

B2: 3 a 5
o
 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 8

o
 C mais quente;  

B2: 2 a 4
o
 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 6

o
 C mais quente;  

B2: 2 a 3
o
 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.  
 

REGIÃO NORDESTE DO BRASIL 
A2: 2 a 4

o
 C mais quente; 15 a 20% menor 

precipitação; 
B2: 1 a 3

o
 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. Im-
pactos sobre a saúde humana. 
 

SUL DO BRASIL 
A2: 2 a 4

o
 C mais quente; 5 a 

10% menor precipitação; 
B2: 1 a 3

o
 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 
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 Pantanal: até 2071-2100, haverá uma predominância de calor intenso (a 
temperatura subirá entre 3,5-4,5º C) com uma redução expressiva nos padrões de 
chuva de -35% a -45% (PBMC, 2012). 

 Mata Atlântica Nordeste: no período 2071-2100, espera-se a ocorrência de 
situações de calor intenso (crescimento de 3-4º C) e um decréscimo de -30% a -35% 
nos padrões regionais de chuva. 

Para os biomas Mata Atlântica Sul/Sudeste e Pampas, as tendências mostram temperaturas 
crescentes e, ao contrario dos outros biomas, uma elevação nos padrões de chuva: 

 Mata Atlântica Sul/Sudeste: no período 2071-2100, temperaturas estarão entre 2,5 
e 3º C mais quentes e a umidade maior entre 25% e 35 (PBMC, 2012). 

 Pampas: até 2071-2100, as temperaturas deverão subir de 2,5 a 3º C e as chuvas 
cairão entre 35% e 40% acima do normal (PBMC, 2012). 

Eventos extremos 
Segundo o IPCC (2012), há uma confiança média nas projeções de aumento da duração e 
intensidade das secas no Nordeste do Brasil. Há uma elevada confiança em aumento da 
freqüência e maior duração das ondas de calor e dos períodos quentes na Amazônia.  

El Niño-Oscilação Sul (ENOS)  
Segundo o IPCC (2012), as projeções do modelo de mudanças na variabilidade ENOS e a 
freqüência dos episódios do El Niño devido à mudança climática não são consistentes. 

2.3 Impactos da Mudança Climática e dos Riscos de Desastre 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). 

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).  

  

Figura 5: Mudanças principais em escoamento (UNEP 
2010) 
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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 6 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 
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 
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Figura 6: Variação das áreas estimadas pelo modelo Precis RCM, em km
2
, 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). 
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já que os insetos se adaptam melhor às condições secas com altas temperaturas (FBDS 
N.A.). 

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). 

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 7a e b: 

Figura 7a: 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 7b: 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 
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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). 

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.).  

3 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. Desde o último inventário, em 
2005, as emissões de gases de efeito estufa (GEE) caíram cerca de 39% até 2010. Esta 
queda deve-se principalmente à redução do desmatamento com uma queda de 76% nas 
emissões acumuladas oriundas do desmatamento. O Brasil produziu cerca de 1,25 bilhões 
de toneladas de dióxido de carbono equivalente (CO2e) em 2010 (2,03 milhões de CO2e, 
em 2005). Essa queda é mais de 10% abaixo do nível de 19902 e um ritmo muito à frente da 
redução de emissões da maioria dos países industrializados, como, p.ex., os EUA, onde a 
emissão de gases de efeito estufa aumentou 8,5% entre 1990 e 2010. No entanto, enquanto 
o Brasil reduziu a emissão decorrente do uso da terra (incluindo desmatamento), as 
emissões do setor energético cresceram aceleradamente3.  

Mais de três quartos do 1,25 bilhão de toneladas que foi reduzida na emissão de CO2e 
vieram de queda no desmatamento entre 2005 e 2010, a qual não ocorreu apenas na 
Amazônia mas também em áreas adjacentes. Isto se deve a um plano de controle do 
desmatamento da Amazônia implementado pelo governo desde a primeira metade da última 
década. Em 2010, o governo anunciou uma abordagem similar para o Cerrado, bioma que 

                                                
2
 http://www.nature.com/news/brazil-reports-sharp-drop-in-greenhouse-emissions-1.13121 

3
 http://news.mongabay.com/2013/0606-brazil-emissions.html 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Rainforest
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Rainforest
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Rainforest
http://en.wikipedia.org/wiki/Amazon_Rainforest
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recobre cerca de 20% do pais e quem tem sido o alvo da expansão agropecuária nos 
últimos anos3. Desde 2010, a taxa de desmatamento continua reduzindo e o pais encontra-
se agora próximo de cumprir seu compromisso internacional de reduzir, em 2020, os índices 
de desmatamento na Amazônia em 80% do nível de 19902. 

 

 

Figura 8: Emissão de CO
2
e em 2005 (gráfico superior) e em 2010 (gráfico 

inferior) no Brasil por setores (RFB 2013). 

A agricultura é responsável pela maior parte da produção de gases-estufa do Brasil, 
respondendo por 35% em 2010. Em termos de emissões líquidas, o setor agrícola vem ao 
longo dos últimos anos aumentando sistematicamente sua emissão de GEE (5,2% de 2005 
a 2010). Dada a forte tendência de redução de emissões no setor floresta, torna-se obvio 
que a importância relativa de outros setores, incluindo agricultura, cresceu nos últimos anos. 
A agricultura é dominada pela emissão de metano oriunda da fermentação entérica do gado 
(56,4%) e direta e indiretamente pela emissão dos solos agrícolas (35,2%).  

O mais rápido crescimento nas emissões no Brasil ocorreu no setor energético, com 
elevação de 21,4% entre 2005 e 2010, atingido uma fatia de 32% de CO2e. Em termos 
globais, o Brasil é o nono maior pais consumidor de energia e o terceiro maior no Hemisfério 
Oeste, atrás dos EUA e do Canadá (EIA 2012). No entanto, a fatia de 32% é ainda bastante 
distante da fatia dos EUA, com 85,7% em 2011 ou Canadá, com 81% em 2011 (US 2013, 
Canadá 2013). Esta fatia relativamente baixa de emissão de GEE deve-se sobretudo a uma 
vantagem comparativa do Brasil, em que parte significativa de sua matriz energética é 
constituída de energia renovável, e não energia intensiva em carbono: 
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39% óleo e outros líquidos, 
incluindo etanol, 29% 
hidroeletricidade e 21% 
outras fontes renováveis 
sobretudo de biomassa 
(carvão, cana-de-açúcar e 
biodiesel). Esta situação, 
contudo, vem mudando 
rapidamente. Entre 1970 e 
2004, emissões de 
combustíveis fósseis 
cresceram 145%. O 
consumo de energia per 
capta é ainda muito baixo 
e naturalmente irá crescer 
com o crescimento 
econômico. A distribuição 
é também bastante 

desigual. Estima-se que 12 milhões de pessoas têm acesso à eletricidade e menos de 10% 
dos brasileiros possuam carro. Por outro lado, fontes renováveis são também limitadas, 
levando a uma “carbonização” da produção de eletricidade através de usinas termoelétricas 
à base de carvão, petróleo e diesel.  

O Brasil ostenta a mais avançada indústria de bioetanol. Não obstante, os biocombustíveis 
estão caindo em desgraça ao redor do mundo, na medida em que crescem as criticas sobre 
o destino de milhões de hectares de terra agriculturável para a produção de combustíveis, 
elevando os preços dos alimentos e gerando modestos benefícios climáticos. Mas essas 
críticas têm sido menos intensas no Brasil, onde as políticas do governo (como o 
congelamento do preço da gasolina e do diesel para manter a inflação sob controle) 
integram os efeitos da crise econômica mundial4. 

Em geral, usinas hidrelétricas são também consideradas como produtoras de energia limpa. 
Nem o governo brasileiro nem as companhias por trás das barragens parecem estar 
interessadas em discutir que as enormes extensões de floresta inundada para criar os 
reservatórios, alguns dos quais com dimensões de milhares de quilômetros quadrados, 
emitem gases de efeito estufa. Um exemplo: estima-se que a barragem de Belo Monte 
levará 41 anos até que suas emissões de gases de efeito estufa empatem com as de uma 
usina de combustível fóssil gerando a mesma quantidade de energia. Belo Monte é uma de 
um total de 60 barragens que o governo brasileiro quer construir na Amazônia e cujo 
reservatório inundará cerca de 3% da maior floresta tropical do mundo. Essa perda florestal, 
totalizando cerca de 3,3 mil Km2, será também causada por um fluxo de assentamentos 
populacionais próximos à barragem e resultará, segundo cálculos do Imazon, na emissão de 
cerca de 267 milhões de carbono5. 

O Brasil vem também crescentemente inclinando-se para a produção de combustíveis 
fósseis para fazer frente a demandas de seu crescimento econômico nos últimos anos. Tal 
inclinação é basicamente oriunda de uma violenta onda de crescimento no consumo de 
energia no setor de transportes (especialmente decorrente do aumento de carros 
particulares), um aumento no consumo de gasolina e um aumento da quantidade de 
eletricidade produzida por usinas termelétricas6. 

                                                
4
 http://www.nature.com/news/growth-of-ethanol-fuel-stalls-in-brazil-1.11900 

5
 http://www.minnpost.com/global-post/2013/07/brazils-hydro-dams-could-make-its-greenhouse-gas-emissions-

soar 
6
 http://www.reuters.com/article/2012/12/03/brazil-greenhousegas-idUSL5E8N3FTN20121203. 

http://www.nature.com/news/brazil-reports-sharp-drop-in-greenhouse-emissions-1.13121 

Figure 9: Consumo Total de Energia Primária no Brasil por Tipo (2010)- 
Fonte: EIA  
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Na cúpula do clima das Nações Unidas, em Copenhague, em 2009, o Presidente Lula da 
Silva anunciou que o Brasil se compromete a reduzir suas emissões de gases de efeito 
estufa por 36-39% até 2020, em comparação com as projeções das tendências atuais. A 
mídia julgou essas metas climáticas de forma heterogênea. Alguns avaliaram que o Brasil 
está no caminho certo; outros adotaram um postura mais crítica e declararam que o país 
terá em breve que trabalhar em políticas para outros setores7. 

4 Mudança Climática e Política de Redução do Risco de 
Desastres  

4.1 Política de Mudança Climática 

Política Internacional de Mudança Climática – Conferências da UNFCCC e resultados: 

UNFCC em 1992: A resposta política internacional à mudança climática teve início com a 
adoção da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (UNFCCC, 
em inglês) em 1992. A UNFCCC estabeleceu um quadro de ação destinado a estabilizar as 
concentrações atmosféricas de gases de efeito estufa para evitar uma "interferência 
antropogênica perigosa" no sistema climático. A Conferência, que entrou em vigor em 1994 
tem agora 195 partes (IISD 2012).  

Protocolo de Kyoto em 1997: em dezembro de 1997 em Kyoto no Japão, delegados para a 
terceira sessão da Conferência das Partes (COP) acordaram um Protocolo da UNFCCC que 
compromete os países industrializados e os países em transição para uma economia de 
mercado no alcance de metas de redução de emissões. Esses países, conhecidos como 
partes do Anexo I da UNFCCC, acordaram em reduzir suas emissões totais de seis gases 
de efeito estufa em uma média de 5,2% abaixo dos níveis de 1990 entre 2008-2012 
(primeiro período de compromisso), com metas específicas, variando de pais para pais. O 
Protocolo de Quioto entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005 e agora tem 193 partes 
(IISD 2012). 

Roteiro de Bali, em 2007: As negociações resultaram na adoção do Plano de Ação de Bali. 
As partes estabeleceram um grupo de trabalho com a missão de se concentrar em 
elementos-chave da cooperação a longo prazo identificados durante o Diálogo Convenção: 
mitigação, adaptação, financiamento, tecnologia e uma visão compartilhada para ação 
cooperativa de longo prazo. A conferência de Bali também resultou em um acordo sobre o 
Roteiro de Bali. Com base em duas faixas de negociação no âmbito da Convenção e do 
Protocolo, o Roteiro estabelece um prazo para a conclusão das negociações em 
Copenhague em dezembro de 2009 (IISD 2012). 

Copenhagem, 2009: Disputas sobre transparência e processos dominaram a Conferência 
sobre Mudança Climática e impediu a conclusão do Roteiro de Bali. Negociações informais 
de um grupo formado por grandes economias e representantes de grupos de negociação 
regional propuseram "O Acordo de Copenhague", que, após pesado debate, foi "tomado 
nota" pelo plenário. Em 2010, mais de 140 países indicaram apoio ao Acordo o qual 
menciona, entre outros temas, a limitação da temperatura a 2 ° C, financiamento de 
arranque rápido, financiamento de longo prazo e em escala, bem como novas e adicionais, 
previsíveis e adequadas fontes de financiamento (IISD 2012). 

Cancun, 2010: Ao final da conferência, as partes tinham finalizado os Acordos de Cancun. 
As partes reconheceram a necessidade de cortes profundos nas emissões globais, a fim de 
limitar o aumento da temperatura média global a 2 ° C. Em termos de finanças, as partes 
criaram o Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund - GCF) e reconheceram o 

                                                
7
 http://www.reuters.com/article/2012/12/03/brazil-greenhousegas-idUSL5E8N3FTN20121203 
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compromisso dos países desenvolvidos para prover US$ 30 bilhões em financiamento de 
arranque rápido, em 2010-2012, e de mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 
2020 (IISD 2012). 

Durban, 2011: Os resultados da Conferência sobre Mudança Climática, em Durban, África 
do Sul cobriram uma ampla gama de temas. Os resultados mais notáveis foram o 
estabelecimento de um segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto, uma 
decisão sobre ação cooperativa de longo prazo no âmbito da Convenção e acordo sobre a 
operacionalização do Fundo Verde para o Clima. As partes também concordaram em lançar 
o novo Grupo de Trabalho Ad Hoc sobre a Plataforma de Durban para Ação Avançada 
(ADP) com um mandato "para desenvolver um protocolo, outro instrumento legal ou um 
resultado acordado com força legal ao abrigo da Convenção aplicável a todas as partes." O 
ADP está agendada para concluir as negociações até 2015. O resultado deve entrar em 
vigor a partir de 2020 (IISD 2012). 

Doha, 2012: A Conferência produziu um pacote de documentos intitulados coletivamente 
The Climate Gateway (Portal Climático de Doha), apesar de objeções da Rússia e de outros 
países da sessão. Os documentos contêm: (1) Uma extensão de oito anos do Protocolo de 
Kyoto até 2020 de alcance limitado a apenas 15% do emissões de dióxido de carbono, 
devido à falta de participação do Canadá, Japão, Rússia, Bielorrússia, Ucrânia, Nova 
Zelândia e os Estados Unidos e devido ao fato de que os países em desenvolvimento como 
a China (maior emissor mundial), Índia e Brasil não estão sujeitos às reduções de emissões 
no âmbito do Protocolo de Quioto. (2) proposta de mecanismo em perdas e danos, 
linguagem formalizada pela primeira vez nos documentos da conferência. (3) A conferência 
fez pouco progresso para o financiamento do Fundo Verde para o Clima8. 

Política Brasileira de Mudança Climática 

No nível nacional, Brasil é um país em desenvolvimento importante fazendo parte do grupo 
BASIC no negociações internacinais de mudança climática conjunto com China, Índiá e 
Africa do Sul., , Naqueles estados são os maiores emissores de gases de efeito estufa nos 
países em desenvolvimento (SCIDEV, 2011). Apesar de o Brasil não ter, de acordo com o 
regime internacional de combate ao aquecimento global, obrigações quantificadas de 
limitação ou redução de emissões de gases de efeito estufa, o país está atuando de forma 
decisiva e dando contribuições concretas para a luta contra a mudança do clima. O Brasil 
assinou a Convenção da Organização das Nações Unidas sobre mudança climática 
(UNFCCC) em 1992, ratificou em 1994, e assinou o Protocolo de Kyoto em 1998 e lo 
ratificou em 2002. 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 de um país, ele 
argumenta, só pode ser corretamente avaliada a partir da perspectiva da dupla acumulação, 
o que significa considerar de maneira integral todas as suas emissões históricas, o 
consequente acúmulo de gases na atmosfera e o aumento da temperatura média da 
superfície terrestre daí resultante. Portanto, os países industrializados, que iniciaram suas 
emissões de gases de efeito estufa a partir da Revolução Industrial, têm maior 
responsabilidade na mudança do clima. Além da responsabilidade pela mudança de clima já 
observada, dados de emissões históricas indicam que continuarão a ser os principais 
responsáveis por mais algumas décadas. (MCT, 2010) 

Portanto o Brasil mantinha a posição do BASIC nas negociações passadas em Cancun, 
Durban e Doha, intervinha em favor de algum tipo de obrigações para países não-Anexo 1 
da Convenção a partir de 2020. (Viola, 2013) 
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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 Quioto, países em desenvolvimento são encorajados a contribuir com as 
reduções de emissões através de negociação de direitos de emissões. O Mecanismo de 
Desenvolvimento Limpo (MDL) permite projetos de mitigação em países em 
desenvolvimento para ganhar créditos de Reduções Certificadas de Emissão, 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 MDL, 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 
MDL que preenche os critérios de desenvolvimento sustentável do Brasil. A commissão 
consiste de representantes de 11 ministérios. Até agora existem 419 projetos, 300 são 
registrados. A maioria foi do setor de energia (65 energia de biomassa, 75 energia eólica, 
111 energia hidráulica), seguido por recuperação de metano em chiqueiros de porcos, 
gestão de resíduos e eficiência de energia. No setor florestal três projetos de 
reflorestamento foram aprovados (Risoe Center 2013).  
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4.2 Políticas de Redução do Risco de Desastres 

Política Internacional de Gestão de Riscos de Desastres 

O Marco da Ação de Hyogo (HFA, em inglês) é o instrumento-chave para a implementação 
da redução de risco de desastres, adotado pelos Estados-Membros das Nações Unidas. 
Seu objetivo primordial é aumentar a resiliência das nações e comunidades aos desastres 
através do alcance de uma substantiva redução de perdas de desastres em 2015 – em 
termos de vidas e de bens sociais, econômicos e ambientais das comunidades e países.  

O HFA oferece cinco áreas prioritárias para a ação, princípios orientadores e meios práticos 
para atingir resiliência a desastres para as comunidades vulneráveis no contexto do 
desenvolvimento sustentável. Desde a adoção do HFA, muitos esforços globais, regionais, 
nacionais e locais têm abordado a redução do risco de desastres de forma mais sistemática; 
muito, contudo, necessita ser ainda feito. A Assembleia Geral das Nações Unidas solicitou a 
implementação de HFA, reafirmou o Sistema ISDR e a Plataforma Global para a Redução 
de Riscos de Desastres para apoiá-lo e promovê-lo. O nome do instrumento é uma 
homenagem à prefeitura japonesa de Hyogo, cuja principal cidade é Kobe e onde a 
conferência foi realizada em 2005. 

A Assembléia Geral encorajou os Estados-Membros a estabelecer plataformas nacionais 
multissetoriais para coordenar a redução do risco de catástrofes nos países. Muitos 
organismos regionais formularam estratégias em escala regional para a redução de risco de 
desastres. Mais de 100 governos designaram pontos focais oficiais para o acompanhamento 
e implementação do HFA (Março de 2007). Alguns tomaram medidas para mobilizar o 
compromisso político e estabelecer centros para promover a cooperação regional na 
redução de risco de desastres. 

A Política Brasileira de Gestão 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 em 2011 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 
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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 
Janeiro. O Depósito Rio 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 RRD e resposta a desastres, em coordenação com 
organizações e comitês internacionais e subregionais (EIRD 2011).  

O Marco de Ação de Hyogodo Brasil inclui: 

 MAH 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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