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Introdução
Relatórios do IPCC - AR4:

Fevereiro 2007: Avaliação Científica do 
AQUECIMENTO GLOBAL (Working Group I).

Abril 2007: Impactos do aquecimento sobre 
países e ecossistemas: Adaptação e 
vulnerabilidade (Working Group II).

Maio 2007: Mitigação das Mudanças Climáticas 
(Working Group III).





Muito pouco provável que
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Warmest 12 years:
1998,2005,2003,2002,2004,2006, 
2001,1997,1995,1999,1990,2000
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Smoothed annual anomalies for precipitation (%) over land from 
1900 to 2005; other regions are dominated by variability.

Precipitação sobre continente varia por regiões

Aumento

Redução



The most 
important spatial 
pattern (top) of 
the monthly 
Palmer Drought 
Severity Index 
(PDSI) for 1900 
to 2002. 

The time series 
(below) accounts 
for most of the 
trend in PDSI.

Condições de seca presentes em grandes áreas

Principalmente devido a 
redução de chuva nos

trópicos e subtrópicos, e 
acrescentada pela maior
demanda de âgua devido

ao aquecimento



Concentração de CO2 e CH4 na atmosfera em 2005 
ultrapassa a variabilidade natural observada nos ultimos
650,000 anos

CO2

CH4

Indicador de 
temperatura



O aquecimento 
projetado tende 
a ser maior 
sobre 
continentes, em 
latitudes mais 
altas no HN, 
partes do 
Oceano Atlantico 
Norte e nos 
oceanbos do Sul

Projeções de mudanças na temperatura do ar ate finais
do Seculo XXI



Precipitação aumenta em latitudes mais altas (muito provavelmente) 

Precipitação diminui em regiões subtropicais continentais
(provavelmente)

Projeções de mudanças na precipitação ate finais do 
Seculo XXI



Chapter 10

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.  



SPM



SPM



SPM

Contribuição do Grupo de Trabalho II ao  Quarto Relatório de Avaliação do  Painel 
Intergovernamental sobre Mudança do Clima
Mudança do Clima 2007: Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade à Mudança do Clima

•As evidências obtidas por meio de observações de todos os continentes e da maior parte dos 
oceanos mostram que muitos sistemas naturais estão sendo afetados pelas mudanças climáticas 
regionais, principalmente pelos aumentos de temperatura.

•Uma avaliação global dos dados desde 1970 mostrou ser provável que o aquecimento antrópico
tenha tido uma influência discernível em muitos sistemas físicos e biológicos.

•Outros efeitos das mudanças climáticas regionais no meio ambiente natural e humano estão 
surgindo, embora seja difícil identificar muitos deles em razão da adaptação e dos fatores não-
climáticos que os influenciam.

•Existem agora informações mais específicas de uma ampla gama de sistemas e setores acerca da 
natureza dos impactos futuros, inclusive para alguns campos que não foram tratados nas 
avaliações anteriores.

•Há agora informações mais específicas para as regiões do mundo acerca da natureza dos 
impactos futuros, inclusive para alguns lugares que não foram cobertos nas avaliações anteriores.

•As magnitudes dos impactos agora podem ser estimadas de forma mais sistemática para uma 
série de aumentos possíveis da temperatura global média.

•É muito provável que haja mudança nos impactos decorrentes de alteração das freqüências e 
intensidades dos eventos extremos de tempo, clima e nível do mar.

•Alguns eventos climáticos de grande escala têm o potencial de causar impactos muito grandes, 
especialmente após o século XXI.



SPM

ÁGUA

ECOSSISTEMAS

ALIMENTOS

LITORAL

SAÚDE

Aumento da disponibilidade de água nos trópicos úmidos e nas altas latitudes**

Redução da disponibilidade de água e aumento das secas nas latitudes médias e nas latitudes baixas semi-áridas

Centenas de milhões de pessoas expostas ao aumento da escassez de água**

Até 30% das espécies correndo
risco crescente de extinção**                                   

Impactos negativos localizados e complexos nos pequenos proprietários, fazendeiros de subsistência e pescadores**

Aumento dos danos decorrentes de inundações e tempestades**

Aumento do ônus decorrente de má nutrição, diarréia, doenças cardiorrespiratórias e infecciosas**

Aumento do branqueamento dos corais**    

Aumento das alterações da distribuição das espécies e do risco de 
incêndios florestais**   

Mudanças nos ecossistemas decorrentes do enfraquecimento 
da célula de revolvimento meridional da circulação**

Branqueamento da maioria dos corais    

Tendências de redução da produtividade dos 
cereais nas latitudes baixas**

Tendências de aumento da produtividade de 
alguns cereais nas latitudes médias a altas**    

Mortalidade generalizada dos corais**  

A produtividade de todos os cereais 
diminui nas latitudes baixas**

Perda de cerca de 30% das 
várzeas costeiras globais **2

Aumento da morbidade e da mortalidade resultantes de ondas de calor, inundações e secas**

Alteração da distribuição de alguns vetores de doenças**

Ônus substancial nos serviços de saúde**

A produtividade dos cereais diminui 
em algumas regiões**

Milhões de pessoas a mais poderiam ser atingidas por inundações 
costeiras a cada ano**

A biosfera terrestre tende a fonte líquida de carbono como:

~40% dos ecossistemas afetados**~15%** 

Extinções significativas  no globo**                                  1
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Média global anual da mudança de temperatura relativa a 1980-1999 (°C)

Média global anual da mudança de temperatura relativa a 1980-1999 (°C)
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2
 Significativo é definido aqui como mais de 40%.
 Com base na taxa média de elevação do nível do mar de 4,2 mm/ano de 2000 a 2080.

3.4.1, 3.4.3, 3.SE

3.4.1, 3.4.3, 3.SE

ST.B5, 3.5, 20.6.2
T3.3

4.SE, 4.4.11

6.4.1.5, B4.4,
6.6.5, B6.1,
T4.1, F4.4
F4.4, 4.SE, F4.2
4.2.2, 4.4.1,
4.4.4, 4.4.6

4.10, B4.5, 4.4.5
19.3.5.3

5.4.7

F5.2, 5.4

F5.2, 5.4

6.4,1.2,6.4,1.5
6.SE, 6.43.2

6.4.1.4

F6.8, ST.B5

8.SE, 8.4, 8.4.1.1, 8.7, 
T8.4, 8.4.1.4, T8.2
8.4.2, 8.SE, F8.3, 
8.4.1.3

8.SE, 8.2.8, B8.4

8.6.1.5

Principais Impactos como Função do Aumento da Mudança  da Temperatura Global Média
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temperatura e trajetória socioeconômica)



Figure 3.8: Illustrative map of future climate change impacts on freshwater which are a threat to the
sustainable development of the affected regions. 1: Bobba et al. (2000), 2: Barnett et al. (2004), 3: Döll and
Flörke (2005), 4: Mirza et al. (2003) 5: Lehner et al. (2005a) 6: Kistemann et al. (2002). Background map: 
Ensemble mean change of annual runoff, in percent, between present (1981-2000) and 2081-2100 for the
SRES A1B emissions scenario (Nohara et al., 2006).

change of annual runoff



Figure 6.6: Relative vulnerability of coastal deltas as indicated by the indicative
population potentially displaced by current sea-level trends to 2050 (Extreme > 1 
million; high =1 million - 50,000; medium 50,000 – 5000; following Ericson et al. 
(2006)).

Relative vulnerability of coastal deltas



Rainfall anomalies (mm/day) (Annual) [(2071-2100)- (1961-90)] 

A2

A2

Temperature anomalies (C) Annual [(2071-2100)- (1961-90)] 

B2

B2

Seco

Seco
Seco

Seco

Quente Quente

B2

B2

A2

A2
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Increase in the frequency of 
warm nights until 2100 

Warm nights index (TN90) [(2071-2100)- (1961-90)] 

Increase in the frequency of 
warm nights during 1961-

2000

HadRM3

OBSV



Increase in the frequency of 
intense rainfall events until

2100

Intense rainfall index ( R10) [(2071-2100)- (1961-90)] 

Increase in the frequency of 
intense rainfall events during

1961-2000

OBSV
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Increase in the frequency of 
consecutive dry days until

2100 

Consecutive dry days index (CDD) [(2071-2100)- (1961-90)] 

Reduction in the frequency
of consecutive dry days

during 1961-2000

OBSV

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



The aggregated CCI (Climate Change index)  on a grid basis for South
America, for the 2071-2100 period in relation to 1961-90. (Baettig et al. 2007). 

Regions more vulnerable to 
Climate Change

The CCI indicates that climate will change
most strongly relative to today’s natural 
variability in the
tropics. The high CCI-values in the tropics
are caused by precipitation changes but
also seasonal temperature events.
Concerning strong temperature changes, it 
has to
be noted that in the tropics the hot 
temperature indicator responds more 
strongly to absolute changes in mean than
elsewhere, because natural temperature
variability is much smaller in the tropics
than in higher latitudes.
According to the CCI, climate is expected
to change more strongly relative to today’s 
natural variability in these more vulnerable
countries than in many countries with a 
high HDI and thus lower vulnerability.



CO2 Brazilian Emissions
4º. Global GHG

Deforestation
62%

Agriculture
22%

Energy
16%

Source: WRI, 
2007



Source: WWF, 2007



Estimated cumulative reductions in carbon emissions achievable by 2100 
through reducing tropical deforestation (Gullison et al. 2007)



O Relatório Stern:

Sai mais barato para as empresas diminuírem as agressões ao meio ambiente do que 
não realizarem adaptações

Caso os países fiquem inertes em relação às causas das mudanças climáticas do 
planeta já nesta década haverá um prejuízo anual de 5% a 20% do Produto Interno 
Bruto (PIB) do mundo (estimado em US$ 1 trilhão), variando de US$ 50 bilhões a US$ 
200 bi. Entretanto, se as nações se adaptarem para evitar o aquecimento global os 
custos seriam bem menores — 1% do dinheiro circulante (US$ 10 bilhões).  



Economia e Mudança Climática

• As mudanças climáticas afetarão os elementos básicos da vida em 
todo o mundo:
– Acesso a água
– Produção de alimentos
– Saúde
– Meio ambiente
• Modelos econômicos mostram que:
– Se não agirmos os riscos e custos da mudança climática serão
equivalentes à perda de 5% do PIB cada ano, agora e par asempre;
– Em contraste, os custos das ações para reduzir as emissões e
evitar os piores impactos na mudança de clima, podem ficar
limitados a 1% do PIB por ano.
• Problema global: resposta deve ser internacional;
• Os países mais vulneráveis – os mais pobres - irão sofrer mais
cedo e mais intensamente, embora tenham tido pouca contribuição
para as mudanças de clima.

Fonte: Stern Review: The Economics of Climate Changes



Inventário Brasileiro  (MCT 2004)

40% da energia é de fonte renovável, incluindo
hidroelétricas;
– 6,5 milhões de hectares de cana de açúcar;
• Emite de 1 bilhão de toneladas de CO2 por
ano;
• Responde por 3% das emissões globais,
sendo:
– 75% do CO2 de queimadas e desmatamento.
• Desafio de preservar 5 milhões de quilômetros
quadrados de floresta Amazônica, que tem um
estoque de CO2 de 52 milhões de toneladas,
equivalente a 10 anos de emissões globais



Conhecimento atual sobre as respostas à mudança do clima
• Já está ocorrendo, embora de forma limitada, um pouco de adaptação à futura mudança do 

clima observada e projetada.
• A adaptação será necessária para tratar dos impactos provocados pelo aquecimento que já 

não pode ser evitado, por ser decorrente das emissões passadas.
• Há uma vasta gama de opções de adaptação, mas é necessária uma adaptação mais ampla do 

que a que está ocorrendo atualmente para reduzir a vulnerabilidade à futura mudança do 
clima. Barreiras, limites e custos existentes ainda não são completamente conhecidos.

• A vulnerabilidade à mudança do clima pode ser exacerbada pela presença de outros fatores 
de tensão.

• A vulnerabilidade futura depende não apenas da mudança do clima mas também da trajetória 
do desenvolvimento.

• O desenvolvimento sustentável pode reduzir a vulnerabilidade à mudança do clima, e a 
mudança do clima poderia interferir na capacidade das nações de alcançar trajetórias de 
desenvolvimento sustentável. 

• Muitos impactos podem ser evitados, reduzidos ou adiados pela mitigação.
• Um portfólio de medidas de adaptação e mitigação pode diminuir os riscos associados à 

mudança do clima.
• Os impactos da mudança do clima irão variar entre as regiões, mas agregados e antecipados 

para o presente, é muito provável que imponham custos anuais líquidos que aumentem ao 
longo do tempo na proporção do aumento das temperaturas globais.

Necessidades de observação sistemática e pesquisas

Embora, desde a Terceira Avaliação, tenham melhorado as condições da ciência de fornecer 
informações aos formuladores de políticas sobre os impactos da mudança do clima e o 
potencial de adaptação, ainda há muitas questões importantes que precisam de respostas. Os 
capítulos do relatório do Grupo de Trabalho II trazem uma série de avaliações das prioridades 
de observação e pesquisas, e essas indicações devem ser consideradas seriamente).



Existem agora informações mais específicas de uma ampla gama de sistemas 
e setores acerca da natureza dos impactos futuros, inclusive para alguns 
campos que não foram tratados nas avaliações anteriores.

Indústria, Assentamento Humano e Sociedade

•Os custos e benefícios da mudança do clima para a indústria, o assentamento humano e
a sociedade irão variar amplamente em função do local e da escala. No agregado, 
contudo, os efeitos líquidos tenderão a ser mais negativos quanto maior for a mudança 
do clima.  

•As indústrias, assentamentos humanos e sociedades mais vulneráveis são, em geral, os 
localizados em planícies de inundação costeiras e de rios, aqueles cujas economias 
estejam intimamente relacionadas com recursos sensíveis ao clima e aqueles em áreas 
propensas a eventos climáticos extremos, especialmente onde esteja ocorrendo uma 
rápida urbanização.  

•As comunidades pobres podem ser especialmente vulneráveis, em particular aquelas 
concentradas em áreas de alto risco. Elas costumam ter capacidades de adaptação mais 
limitadas e são mais dependentes dos recursos sensíveis ao clima, como a oferta local 
de água e alimento. 
•
•Nos locais em que os eventos climáticos extremos se tornarem mais intensos e/ou mais 
freqüentes, os custos econômicos e sociais desses eventos aumentarão e esses 
aumentos serão substanciais nas áreas afetadas mais diretamente. Os impactos da 
mudança do clima se espalham das áreas e setores afetados diretamente para outras 
áreas e setores, por meio de ligações extensas e complexas.  



Impactos diretos e indiretos da mudança de clima na industria

IPCC AR4-GT2



IPCC AR4 WGIII:  Quanto à indústria, o IPCC considera propor que se imponham novos 
controles a poluentes como o metano e aos produtos químicos que contribuem para o 
efeito estufa.

Combate às mudanças climáticas pode trazer lucros 

•Liderança alemã em tecnologias e produtos 'verdes' pode se converter em negócios 
lucrativos. Previsão é de que área ambiental empregue mais pessoas do que setores 
mecânico e automobilístico até 2020.
•O setor ambiental está se transformando num dos mais promissores da economia 
alemã.
•O combate às mudanças no clima pode resultar em oportunidades de negócios para a 
indústria alemã, cujas empresas têm reconhecido know-how em produtos e 
tecnologias "verdes".
•Areas nas quais os alemães já ditam padrões internacionais: as empresas alemãs 
possuem a maior capacidade instalada de geração de energia eólica, a mais alta taxa 
de uso de materiais reciclados na fabricação de embalagens, as mais modernas 
tecnologias para a construção de usinas elétricas e são líderes na produção de 
aparelhos domésticos eficientes. 
•Na Alemanha fala-se em taxar as companhias aéreas, por conta das emissões das 
aeronaves. 
•No Brasil, proposta de promoção de uma Política Nacional de Mudança do Clima que 
vise à adoção de medidas de combate às causas, adaptação aos efeitos das mudanças 
climáticas e o favorecimento de negócios ambientais, os chamados MDL.





Emissões da Indústria Química do Brasil



IPCC AR4 WGIII:  Quanto à indústria, o IPCC considera propor que se imponham 
novos controles a poluentes como o metano e aos produtos químicos que contribuem 
para o efeito estufa.

O IPCC SPM do GT3 sobre como segurar o efeito estufa, mostra que a sociedade já 
tem em mãos instrumentos possíveis para evitar os males maiores do aquecimento. 
Mas isso tem um custo: 3% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial até 2030, ou 
apenas 0,1% a 0,2% por ano, valor que pode ser menor do que os custos da adaptação 
às mudanças climáticas. Mas falta comprometimento político para implantá-los. 

Será necessário investir na mudança de matrizes energéticas: cai a participação dos 
combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, sobe a das fontes renováveis, como 
nuclear, solar, calor e biocombustíveis. É preciso controlar o desmatamento - que, 
além de elevar o setor florestal ao terceiro lugar entre os que mais emitem, ainda 
impede a retirada do carbono do ar. Deve-se modernizar usinas de energia, indústria, 
transporte, construção e agricultura para que poluam menos.

Há a necessidade de redesenhar as plantas industriais para que demandem menos 
energia e emitam menos gases e implementar técnicas de manejo da terra 
responsáveis, combinadas ao reflorestamento e ao combate irrestrito ao 
desmatamento - que detém sozinho o poder de controlar 50% das emissões de CO2 do 
planeta.

Será necessária a criação de um programa de incentivos à descarbonização das 
unidades de produção das empresas com metas de redução das emissões por 
unidades produzidas.



Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL (Clean Development Mechanism - CDM)

È o instrumento que permite que países desenvolvidos financiem projetos de redução 
ou comprem os volumes de redução de emissões resultantes de iniciativas 
desenvolvidas em países emergentes. Ou seja, a redução de uma unidade de GEEs
emitida ou “seqüestrada” da atmosfera voluntariamente por uma empresa situada em 
um país em desenvolvimento pode ser negociada no mercado mundial com países 
desenvolvidos (ou empresas situadas neles) que precisam desses créditos para cumprir 
suas metas junto ao Protocolo de Quioto.  

As oportunidades para a indústria no MDL devem focar principalmente atividades que 
reduzam as emissões de gases de efeito estufa, as quais, de outra maneira, não seriam 
realizadas devido ao alto custo das tecnologias envolvidas. Além disso, essas atividades 
devem aproveitar as vantagens naturais do País, como por exemplo, a possibilidade de 
utilização de energia alternativa – solar, eólica, de biomassa – e de desenvolver projetos 
florestais próprios em extensas áreas do território nacional. 

A criação de um mercado para emissões é similar ao estabelecimento de qualquer outro 
mercado.  

No âmbito do MDL, portanto, as oportunidades para a indústria conjugam interesses 
econômicos com interesses ambientais. Os projetos que visam à promover essas 
reduções por meio do MDL assistirão aos países em desenvolvimento para que atinjam 
os objetivos do desenvolvimento sustentável. 



Estratégias Empresariais

• Investimentos em fontes alternativas e 
renováveis visando:
– Diversificação energética
– Aumento da participação de energia Renovável

• Ecoeficiência através de:
– Ênfase em eficiência energética;
– Introdução de novas tecnologias menos 
intensivas em carbono;
– Gestão e controle das emissões atmosféricas;
– Estímulo a clientes e fornecedores para mitigar 
suas emissões.



Embora o Brasil não tenha 
compromissos de redução de 

emissão de gases efeito estufa, é 
NECESSÁRIO que o setor 

empresarial assuma seu importante 
papel na sociedade e REDUZA 

SUAS EMISSÕES.

FONTE: F. Feldman, FPMC 



O setor empresarial tem papel fundamental 
na disseminação de práticas que visem o 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

FONTE: F. Feldman, FPMC 



Desenvolvimento Sustentável

Social

“Satisfazer as necessidades do presente sem 
comprometer a capacidade de as futuras gerações 

satisfazerem suas próprias necessidades”
Comissão Brundtland, 1987

Ambiental Econômico

FONTE: F. Feldman, FPMC 



Com a agenda do desenvolvimento sustentável 
crescendo e a elaboração de mais relatórios 

sociais e ambientais, as análises socioambientais
foram integradas nas avaliações mais amplas de 

governança corporativa

Em termos financeiros isso significa que empresas 
com forte atuação socioambiental têm melhor 

performance econômica, ou no mínimo são mais 
estáveis. Têm também menores riscos 

operacionais ou perdas no valor da marca.

FONTE: F. Feldman, FPMC 





• IPCC AR4 WGIII SPM:  Qual seria o custo macroeconômico de cortar pela 
metade as atuais emissões de gases de efeito estufa, de modo a que a 
temperatura média do planeta não aumente mais que dois graus centígrados 
neste século? Menos de 3% do PIB mundial de 2030, o equivalente a uma 
redução das taxas médias anuais de crescimento inferior a 0,12%. 

• Baseada nesse SPM, a mídia divulgou mensagens do tipo: 'Mundo tem 
dinheiro e tecnologia para frear aquecimento'; 'Combater mudanças 
climáticas é possível e barato'; 'Vontade política reduz emissões'; 'Não 
precisamos de soluções complexas para controlar clima'; ou 'Salvar o planeta 
custa 2% do PIB'. Dessa forma, a opinião pública só poderá mesmo supor que 
o controle da mudança climática dependa exclusivamente de um 'pacto 
político', já que obstáculos econômicos seriam irrisórios. 

• Todavia, pontificar que o preço de salvar o planeta da crise climática se 
aproxima de 2 ou 3 % do PIB mundial de 2030 é o mesmo que tirar coelho de 
cartola. 

• Não há qualquer evidência de que mesmo a mais completa adoção das 
inovações tecnológicas disponíveis seria suficiente para 'frear o aquecimento'.



www.cptec.inpe.br/mudancas_cli
maticas
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