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Indice de seca de Palmer 1900-2002
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Variações no nível do mar (1993-2005) 65°S-65°N.  
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SPM

Projeções de aquecimento e de elevação do nível do mar
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Climate Change 2007: The Physical Science Basis

Summary for Policymakers

Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the
Intergovernmental Panel on Climate Change

A maior parte do aquecimento global observado desde meados do Século XX é 
conseqüência de aumento na concentração de gases de efeito estufa associadas 
a atividades humanas (altamente provável).  Isso representa um grande avanço 
desde a publicação do IPCC TAR em 2001, que estabeleceu que a maior parte do 
aquecimento observado nos últimos 50 anos é devido a efeitos humanos 
(provável) e não só devido a variabilidade natural de clima.

Efeitos humanos estenden-se para outras componentes do sistema climático, 
incluindo o aquecimento do oceano, medias de temperatura a nível continental, 
eventos extremos e sistemas de circulação. 

Nas próximas duas décadas, um aquecimento de aproximadamente 0.2°C per 
década é projetado pelos vários cenários de emissão IPCC SRES. Ainda si as 
concentrações de gases de efeito estufa e aerossóis se mantiver constantes aos 
níveis do ano 2000, um aquecimento de ate 0.1°C per década pode ser esperado.  



Escenarios de emissão (sócio econômicos) usados pelo IPCC AR4 para projeções 
de clima futuro.  
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IPCC WG 1
Projeções aumento na temperatura do ar ate 2100 em relação a 1980-99.



Mudanças da precipitação (%) para o período de 2090–2099, relativo a 1980–1999. 
Media de vários modelos e IPCC AR4. 
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Projeções extremos climáticos ate 2100 IPCC WG 1

Mudanças em índices 
de extremos de 
precipitação (chuvas 
intensas e veranicos 
ou períodos secos)  
projetadas para o ano 
de 2080–2099 em 
relação a 1980–1999 
para o cenário A1B.  



Projeções de mudanças em vazões de rios ate 2050 [media de 12 modelos de 
IPCC AR4, cenário A1B] 
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IPCC WG 2
Working Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change
Fourth Assessment Report

Climate Change 2007:

Climate Change Impacts, Adaptation and Vulnerability

Evidencias observacionais em todos os continentes e oceanos mostram que muitos 
dos sistemas naturais estão sendo afetados por mudanças climáticas regionais, 
especialmente pelo aumento nas temperaturas 

Uma avaliação global dos dados desde 1970 mostram que é provável que 
aquecimento antropogénico tem uma influencia forte em muito sistemas físicos e 
biológico.  Outros efeitos em mudanças regionais de clima e ambientes humanos 
estão sendo identificados, ainda que muitos são difíceis de detectar devido a 
adaptação e a fatores não-climaticos

Alguma adaptação a mudanças observadas e projetadas de clima esta acontecendo 
no presente, ainda que em forma limitada

Adaptação será necessária para pode enfrentar os impactos resultantes do 
aquecimento, e isto não pode ser evitado devido as emissões acumuladas de gases 
de efeito estufa  (ainda que as emissões sejam reduzidas). 
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Uma grande variedade de opções de adaptação são disponíveis, mais uma 
adaptação mais extensiva que no atual é requerida para reduzir a vulnerabilidade a 
futuras mudanças de clima. Existem barreiras, limitantes e custos, e muitos de eles 
ainda não são totalmente entendidas.  

Vulnerabilidade as mudanças de clima poderão ser acrescentadas debido a outros 
fatores

Vulnerabilidade futura vai depender no somente da mudança de clima mais do 
desenvolvimento  

Desenvolvimento sustentável pode reduzir a vulnerabilidade a  mudança de clima, e 
mudança de clima pode impedir a capacidade de uma nação a alcançar 
desenvolvimento sustentável 

Muitos impactos poderiam ser reduzidos ou evitados pela mitigação 

Um pacote de medidas de adaptação e mitigação pode diminuir os riscos associados 
a mudanças de clima 

Impactos da mudança de clima podem variar regionalmente,  mais no nivel agregado 
eles podem impor grandes custos que podem aumentar no tempo, dependendo do 
aumento das temperaturas 



Recursos de água e gerenciamento 

1. Para meados do Século XXI, as vazões de rios e disponibilidade de 
água podem aumentar entre 10-40% em altas latitudes e em algumas 
áreas tropicais, assim como podem se reduzir entre 10-30% em 
áreas áridas e semi-áridas.  Algumas de estas regiões já apresentam 
problemas de disponibilidade de água atualmente.  Mudanças poder
ser mais intensas a nível sazonal.  

1. Aumento na área a ser afetada por secas, e aumentos na freqüência 
e intensidade de eventos extremos de chuva podem acrescentar o 
risco de enchentes.

2. Medidas de adaptação e processos para avaliar o risco A falta de
água estão sendo desenvolvidos em alguns paises, os que tem 
reconhecido as mudanças hidrológicas (ainda que com algum grau 
de incerteza). 

3. No que resta do Século XXI, os depósitos de água armazenada nas 
geleiras continentais vai diminuir, reduzindo  a disponibilidade de 
água potável para regiões que depende do derretimento dos gelos 
das montanhas para satisfazer as suas necessidades (áreas onde 
mais de 1/6 da população mundial more. 

IPCC WG 2



Impactos dos vários setores devido aos aumentos na 
freqüência de extremos



Exemplos de vulnerabilidades atuais de recursos de água e seu 
gerenciamento. No fundo aparece o mapa de stress hídrico baseado na versão 
de 2006 do modelo WaterGAP (Alcamo et al., 2003a).



Mapa ilustrativo de impactos da futura mudança de clima em recursos de água potável, que 
pode afetar o desenvolvimento sustentável nas regiões afetadas. Mapa fo fundo apresenta 
mudanças nas vazões a nível global para o período 2081-2100 em relação ao presente 1981-
2000, para o cenário A1B (Nohara et al., 2006).

Mudanças nas vazões (%)



Vulnerabilidade Relativa de deltas costeiros indicada pela população que 
potencialmente seria deslocada pelos níveis de elevação do nível do mar ate 
2050 (Extrema > 1 mill; Alta =1 mill - 50,000; medium 50,000 – 5000) Ericson et
al. 2006)

Vulnerabilidade relativa em áreas de Deltas de Rios 



Anomalias de chuva anual [(2071-2100)- (1961-90)] em mm/dia
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Anomalias de chuva verão DJF [(2071-2100)- (1961-90)] em mm/dia

Anomalias da temperatura verão DJF  [(2071-2100)- (1961-90)] em oC
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Anomalias de chuva primavera SON [(2071-2100)- (1961-90)] em mm/dia

Anomalias da temperatura primavera SON [(2071-2100)- (1961-90)] em oC
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1961-90 2071-2100, B2 2071-2100, A2

Aumento na freqüência de 
noites quentes até 2100

Índice TN90 (Noites quentes) presente (1961-90) 3 futuro (2071-2100)

Aumento na freqüência de 
noites quentes entre 1961-

2000

HadRM3

OBSV



Aumento na freqüência de 
chuvas intensas até 2100

Índice R10 (chuvas intensas) presente (1961-90) e futuro (2071-2100)

Aumento na freqüência de 
chuvas intensas (acima de 

10 mm) entre 1961-2000

OBSV

1961-90 2071-2100, B2 2071-2100, A2HadRM3



Aumento na freqüência de 
dias secos consecutivosate

2100

Índice CDD (dias secos consecutivos) presente (1961-90) e 
futuro (2071-2100)

Redução na freqüência de 
dias secos consecutivos 

entre 1961-2000

OBSV

1961-90 2071-2100, B2 2071-2100, A2HadRM3



Valores agregados do Índice de Mudanças Climáticas CCI na América do Sul, 
período 2071-2100 em relação a 1961-90. Escala de cor do índice aparece na 
parte inferior do mapa. Fonte: Baettig et al. (2007).

Regiões mais vulneráveis a 
mudança de clima

Os resultados deste estudo para 
América do Sul indicam que as 
mudanças climáticas mais intensas 
para o final do Século XXI, relativo ao 
clima atual, vão acontecer na região 
tropical, especificamente Amazônia e 
Nordeste do Brasil, com valores de CCI 
variando entre 7.5 a 11 na Amazônia do 
oeste e no sertão nordestino. Estas 
duas regiões constituem o que poderia 
ser chamado de “climatic change hot 
spots” e representam as regiões mais 
vulneráveis do Brasil às mudanças de 
clima.



Futuro dos Biomas Amazônicos?

fonte: Oyama and Nobre, 2003

Savanização da Amazônia: um estado de equilíbrio na relação 
bioma-clima?

floresta savana caatinga campos deserto

2000 2100



Impactos Severos nos Recursos Hídricos do Nordeste. Tendência a 
“aridização” da região semi-árida do Nordeste até final do Século 
XXI

Relevante ao:
PROGRAMA NACIONAL DE 

COMBATE À DESERTIFICAÇÃO E 
MITIGAÇÃO DOS EFEITOS DE 

SECA (PAN-Brasil)

Balanço Hídrico-Nordeste

Maior Déficit
Hídrico no Nordeste: 
Vulnerabilidade na 

agricultura!

1961-1990

2071-2100



Mudança de clima e impactos no café

Atual
+1 ° C, 
+15% chuva

+3 ° C, 
+15% chuva

+5.8 ° C, 
+15% chuva

Favorável Favorável

Favorável
Favorável



Necessidade de projeções de elevação do 
nível no mar de uma forma mais  
quantitativa com estimações da incerteza



AMAZÔNIA
Cenário Pessimista A2: 4-8 ºC mais quente,  15-
20% redução de chuva
Cenário Otimista B2: 3-5 ºC mais quente,  5-15 
% redução de chuva

CENTRO OESTE
Cenário Pessimista A2: 3-6 ºC 
mais quente, aumento da chuvas 
na forma de chuvas intensas e 
irregulares
Cenário Otimista B2: 2-4 ºC mais 
quente, aumento da chuvas na 
forma de chuvas intensas e 
irregulares

Cenários de clima futuro para o Brasil até finais do Século XXI 

Fonte: 
Relatório 
do Clima 
de INPE 

SUDESTE
Cenário Pessimista A2: 3-6 ºC 
mais quente, aumento da chuvas 
na forma de chuvas intensas e 
irregulares
Cenário Otimista B2: 2-3 ºC mais 
quente, aumento da chuvas na 
forma de chuvas intensas e 
irregulares 

NORDESTE
Cenário Pessimista A2: 2-4 ºC 
mais quente, 15-20% redução 
de chuva. 
Cenário Otimista B2: 1-3 ºC 
mais quente,  10-15 % redução 
de chuva

SUL
Cenário Pessimista A2: 2-4 ºC 
mais quente, 5-10% aumento 
da chuvas na forma de chuvas 
intensas e irregulares
Cenário Otimista B2: 1-3 ºC 
mais quente,  0-5 % aumento 
da chuvas na forma de chuvas 
intensas e irregulares



AMAZÔNIA
Perdas nos ecossistemas e biodiversidade 
na Amazônia; mais eventos extremos de 
chuva e secas; baixos níveis dos rios; 
condições favoráveis para mais 
queimadas;impactos na saúde e comércio; 
efeitos no transporte de umidade para S e 
SE do Brasil 

CENTRO OESTE
Mais eventos extremos de chuva e 
seca; impactos no Pantanal e 
cerrado; altas taxas de evaporação 
e veranicos com ondas de calor 
que pode afetar, saúde e 
agricultura e geração de hidro-
energia. 

Possíveis impactos da mudança de clima no Brasil 

Fonte: 
Relatório 
do Clima 
de INPE 

SUDESTE
Similar a Centro oeste; possível 
elevação no nível do mar 

NORDESTE
Mais veranicos; tendência 
para aridização; alta taxa de 
evaporação pode afetar nível 
dos açudes e agricultura de 
subsistência; escassez de 
água; migração do campo para 
cidades (refugiados do clima)

SUL
Mais eventos intensos de 
chuva; aumento na freqüência 
de noites quentes; altas 
temperaturas e chuvas 
intensas podem afetar saúde; 
impactos na Araucária 



Maiores informações a acesso aos 
dados

http://www.cptec.inpe.br/mudancas_cli
maticas/


	Futuro dos Biomas Amazônicos?

