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Introdução

O recém divulgado relatório do IPCC AR4 sobre 
a base científica das mudanças climáticas 
conclui, com acima de 90% de confiança, que o 
aquecimento global dos últimos 50 anos é 
causado pelas atividades humanas

O Brasil é vulnerável às mudanças climáticas 
atuais e mais ainda às que se projetam para o 
futuro





Desde o inicio da chamada Revolução Industrial (mediados do século
XIX), concentraÇão de dioxido de carbono (CO2) na atmosfera
incrementou sistematicamente. Desde 1957 pesquisadores observan
concentrações de CO2 no Observatorio Mauna Loa, en Havaii.  

Concentração de Dioxido de Carbono

Reconstrução
(registros paleoclimaticos-gelo)

Observações
Manua Loa



Mostras de ar em gelo da Antarctic asuger de que a 
concentração de CO2 e a temperatura do ar desde 160,000 AC ate 
a atualidade

Concentração de Dioxido de Carbono e 
Mudança na temperatura do ar



Gás Porcentagem Partes por Milhão

Nitrogênio 78,08 780.000,0

Oxigênio 20,95 209.460,0

Argônio 0,93 9.340,0

Dióxido de carbono 0,037 350,0

Neônio 0,0018 18,0

Hélio 0,00052 5,2

Metano 0,00014 1,4

Kriptônio 0,00010 1,0

Óxido nitroso 0,00005 0,5

Hidrogênio 0,00005 0,5

Ozônio 0,000007 0,07

Xenônio 0,000009 0,09

composição do ar secocomposição do ar seco



-Variações da luminosidade solar

-Deriva dos continentes (variações de milhares de anos)

-Variações de parâmetros orbitais da Terra

- Aerossóis naturais
Sal Marinho             1000 Mton/ano
Fontes Minerais         500 Mton/ano
Incêndios Florestais    35 Mton/ano

-Erupções Vulcânicas

-Fenômenos Climáticos
1) El Niño &  La Niña
2) Furacões
3)Tempestades violentas



CO2 CH4 N2O CFCs
Concentração
Pré-Industrial

280 ppmv 700 ppbv 275 ppbv 0

Concentração 1994 358 ppmv 1720 ppbv 312 ppbv 268 pptv
Tempo de vida médio
na atmosfera (anos)

+100 12 120 12

FONTE Sorvedouro

CO2
Queima de combustível fóssil
Queima de biomassa (ex.:madeira)

Oceano
Processo de fotossíntese

CH4

Plantação de arroz
Pântanos
Escrementos e Gases de Animais
(ex.: Gado)

Queima de biomassa

Reações Químicas na
Atmosfera (Radicais
Livres [OH])

N2O
Fertilizantes
Queima de biomassa
Industrias

Reações Químicas na
Atmosfera (Fotólise)

CFCs

Gás de refrigeração (ex.: Gás de
Geladeira)

Solventes
Extintores de Incêndio

Reações Químicas na
Atmosfera (Fotólise)

H2O
(Vapor)

Evaporação
Combustão
Torres de Refrigeração

Formação de Nuvens
Neblina

Aerossóis

Queima de combustível fóssil
Vulcões
Poeira do Solo
Sal Marinho
Plantas

Chuva

Dióxido de Carbono (CO2) (Fluxo por ano]

Queima de Combustível Fóssil           ≈ 5,5 Gton

Desflorestamento                                       ≈ 1,6 Gton

Absorvido por Florestas e Oceanos ≈2,3 Gton

Acumulado na Atmosfera                      ≈ 4,7 Gton

-Fenômenos Ligados a Atuação Humana

1) Aumento de Poluição

2) Formação de Ilhas de Calor

3) Efeito Estufa Antropogênico

4) Queimadas

5) Chuva Ácida



Aquecimento GlobalAquecimento Global
-Derretimento da Calota Polar
-Nível do mar 
-Inundação das regiões mais 

baixas
-Evaporação nas regiões 

equatoriais 
-Sistemas meteorológicos mais 

ativos (Furacões, Tempestades)
- Incidência de doenças 

tropicais (Malária,Dengue,Febre 
Amarela)









NumaNuma AtmosferaAtmosfera maismais aquecidaaquecida......

Precipitações pluviométricas se 
tornariam mais intensas e episódicas
Veranicos e ondas de calor seríam mais
frequentes
Isto aumentaria o escoamento superficial 
e a captação de recursos hídricos... 



NumaNuma AtmosferaAtmosfera maismais aquecidaaquecida......

Mas associado a solos desnudados:
lixivia o solo empobrecendo-o,
assoreia os leitos dos cursos d’água e 
reservatórios,
causa menor disponibilidade de 
umidade no solo devido a menor
infiltração & maior temperatura.



Fenômeno El Niño, as projeções 
climáticas mostram poucas 
evidências de mudanças na 
amplitude do fenômeno nos 
próximos 100 anos. Porém, há 
possibilidades de uma 
intensificação dos extremos de 
secas e enchentes que ocorrem 
durante eventos quentes de El
Niño.
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Aquecimento global é uma realidade: tendências da 
temperatura do ar de 1901-2005 e 1979–2005 (IPCC 2007)





Tmin
subiu
quase
1 C!

Postos analisados são maiormente de aeroportos e cidades...!!

Temperaturas médias subiram de 0,7 ºC nos 
últimos 50 anos no Brasil!



Sul do Brasil tem tendência observada de aumento de 
chuvas : tendências da chuva de 1901-2005 e 1979–2005 
(IPCC 2007)



Tendencias hidrometeorólogicas 1940-1997.

A

Chuva

Vazões

B

Juazeiro

Sobradinho



Anual

Heavy

Tendências na chuva anual e eventos extremos e chuva na America
do Sul (significativos a nivel 0.05). [Groissman et al. 2005]

Nordeste



Causa do Aumento 
das

Chuvas:
Variabilidade 

Natural ou
Aquecimento 

Global?

Aumento das chuvas no Sul do Brasil (1951-2002)

Projeto Mudanças Climáticas (colaboração INPE, USP, FBDS)
Relatório 2 (Obregón e Marengo, 2007)



Sudeste da AS:  Aumento na intensidade e freqüência 
de dias com chuva intensa (1951-2000)

Índice R10 - Número de dias 
com chuva acima de 10 
mm/dia

Vazio de dados na Amazônia, 
Nordeste e partes do Centro-
Oeste. 

?



As noites estão ficando cada vez mais quentes no Sudeste do 
Brasil (1951-2000)

Índice Tn90-Indicador de noites 
quentes considerando temperaturas 
mínimas 

Vazio de dados na Amazônia, 
Nordeste e partes do Centro-
Oeste. 

?



Sumário-Clima do Presente

A precipitação não mostra tendências de redução de chuvas na Amazônia 
(devido ao desmatamento). O que tem sido observado são variações 
interdecadais de períodos relativamente mais secos ou chuvosos no Brasil. 
Regionalmente, tem sido observado um aumento das chuvas no Sul e 
partes do Sudeste do Brasil, na bacia do Paraná - Prata, desde 1950, 
consistente com tendências similares em outros países do Sudeste da 
América do Sul.

Vazões dos rios mostram uma clara tendência de aumento no Rio Paraná e 
outros rios no Sudeste da América do Sul. Na Amazônia, Pantanal e 
Nordeste não foram observadas tendências sistemáticas no longo prazo em 
direção a condições mais secas ou chuvosas, sendo mais importantes 
variações interanuais e interdecadais, associadas à variabilidade natural de 
clima na mesma escala temporal de variabilidade de fenômenos 
interdecadais dos oceanos Pacífico e Atlântico tropical.

Têm-se observado nos últimos 40 anos tendências positivas na freqüência 
de noites e dias quentes e tendências negativas na freqüência de noites e 
dias frios, consistentes com um cenário de aquecimento global. Para o 
Sudeste da América do Sul têm-se observado um aumento na intensidade 
de episódios e freqüência de dias com chuva intensa.





Aumento da temperatura do ar (media de 16 modelos de IPCC AR4) em 
relação a 1980–1999. 



Mudanças da temperatura do ar (%) para o período 2090–2099, relativo to 
1980–1999.  Media de 16 modelos globais do IPCC AR4



Mudanças da precipitação (mm/dia), umidade do solo (%), runoff (kg/m2s) 
e evaporação (mm/dia) temperatura do ar (%) global para o período 2090–
2099, relativo to 1980–1999.  Media de 16 modelos globais do IPCC AR4



Mudanças da dias com chuva intensa e dias secos consecutivos (mm/dia), 
a nivel global para o período 2090–2099, relativo to 1980–1999.  Media de 
16 modelos globais do IPCC AR4.  cenario A1B



Brasil- Temperatura do ar de 1901 até 2100 (IPCC TAR 2001)

A2-Altas emissoes

B1-Baixas emissoes



Anomalias regionais da 
temperatura (ºC) de 6 
modelos de IPCC TAR 



Anomalias regionais da 
chuva (mm/dia) de 6 
modelos de IPCC TAR
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Anomalias de chuva anual [(2071-2100)- (1961-90)] em mm/dia

A2

A2

Anomalias da temperatura anual [(2071-2100)- (1961-90)] em oC

B2

B2

Seco

Seco
Seco

Seco

Quente Quente

B2
Cenário Otimista

B2
Cenário Otimista

A2
Cenário Pessimista

A2
Cenário Pessimista



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

Anomalias da temperatura verão DJF  [(2071-2100)- (1961-90)] em oC

Seco

Seco
Seco

Seco

A2B2B2
Cenário Otimista

A2
Cenário Pessimista

A2B2B2
Cenário Otimista

A2
Cenário Pessimista

Quente Quente



Anomalias de chuva primavera SON [(2071-2100)- (1961-90)] em mm/dia

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

Seco
Seco

Seco

A2B2B2
Cenário Otimista

A2
Cenário Pessimista

Quente Quente

A2B2B2
Cenário Otimista

A2
Cenário Pessimista



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



Elevação do nível do mar na 
praia da Boa Viagem, 
Recife 

Nivel do mar em 
1950 

Nivel do mar em 
2100 

Fonte:  
Revista Veja, Maio 2004 

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



Reduções de ate 15-20% nas 
vazões do Rio São Francisco 

Mudanças nas vazões dos rios (%) 
para o período de 2041-2060 relativo 
a 1900-70. Media de 16 modelos de 
IPCC AR4, Cenário A1B



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.



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

Relavante 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



(NAE. 2005)

Mudança de clima
(mais seco e quente





Sumário - Futuro

As projeções de mudança nos regimes e distribuição de chuva para climas 
mais quentes no Nordeste e Amazônia A média de todos os modelos é 
indicativa de maior probabilidade de redução de chuva nestas regiões como 
conseqüência do aquecimento global.

Simulações do balanço hídrico O cenário de maiores emissões A2 apresenta 
uma tendência de extensão da deficiência hídrica por praticamente todo o 
ano para o Nordeste, isto é, tendência a “aridização” da região semi-árida 
até final do Século XXI.

Existem incertezas nas tendências observadas da variabilidade de extremos de 
clima no Brasil, excetuando talvez a região Sul, devido fundamentalmente à 
falta de informação confiável de longo prazo ou ao acesso restrito a este 
tipo de informação para grandes regiões. As projeções de extremos para a 
segunda metade do Século XXI mostram em geral aumentos nos extremos 
de temperatura, como noites mais quentes, ondas de calor, e nos 
indicadores de eventos extremos de chuva e veranicos no Nordeste e 
Amazônia do leste.



O QUE PODE ACONTECER NO NORDESTE:

-Em alguns cenários climáticos, as temperaturas aumentariam de 2º C a 5º C no 
Nordeste até o final do século 21. 

-A caatinga pode dar lugar a uma vegetação mais típica de zonas áridas, com 
predominância de cactáceas. O desmatamento da Amazônia também afetará a região.

-Um aumento de 3º C ou mais na temperatura média deixaria ainda mais secos os 
locais que hoje têm maior déficit hídrico no semi-árido.

-A produção agrícola de grandes áreas pode se tornar inviável, colocando a própria 
sobrevivência do homem em risco.

-O alto potencial para evaporação do Nordeste, combinado com o aumento de 
temperatura, causaria diminuição da água de lagos, açudes
e reservatórios.

-O semi-árido nordestino ficará vulnerável a chuvas torrenciais e concentradas em 
curto espaço de tempo, resultando em enchentes e graves impactos sócio-
ambientais.

-Com a degradação do solo, aumentará a migração para as cidades costeiras,  
agravando ainda mais os problemas urbanos.

-O clima mais quente e seco poderia levar a população a migrar para as grandes 
cidades da região ou para outras regiões, gerando ondas de “refugiados ambientais”.



Ações para enfrentar as mudanças climáticas:

Como recomendações principais para que se venha a ter uma melhor
perspectiva das implicações da mudança climática global para a
saúde da população brasileira, podemos referir as seguintes:

• Estímulo à elaboração de um “Mapa Integrado de Vulnerabilidade”,
em nível nacional, relativo aos possíveis impactos de clima alterado
em vários setores da vida social: saúde, agricultura, zona costeira,
ecossistemas, energia, etc., visando à identificação de populações,
áreas e regiões atualmente de maior risco;

• Apoio à investigação científica, com integração do setor saúde com
outras áreas de conhecimento (climatologia, agricultura, qualidade
da atmosfera, economia, demografia, etc.), visando à construção
de cenários brasileiros de impactos para as próximas décadas;

• Maior divulgação do tema mudança climática junto à sociedade
brasileira em geral e, em especial, nas instituições de pesquisa
no setor público federal e estadual e em universidades;



Produtos gerados pelo 
projeto serão 
disponibilizados na 
internet (a partir de 
março 2007) e em CD.

Sumario Técnico

Relatório 1
Relatório 2
Relatório 3
Relatório 4
Relatório 5
Relatório 6

Atlas de Mudanças de 
Clima-Versão 1 (Digital)

Contato:

marengo@cptec.inpe.br
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