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Caracterização do clima atual e definição das
alterações climáticas para o território brasileiro
ao longo do Século XXI

Este projeto foi apoiado pelo PROBIO, pela Coordenação Nacional do
Programa Nacional de Mudanças Climáticas do MCT, e pelo Global
Opportunity Fund GOF do Reino Unido, através do projeto

Ambos
projetos objetivam o melhor entendimento da variabilidade climática do
clima atual e dos cenários de mudanças climáticas devido ao aumento na
concentração de gases de efeito estufa, assim como seus possíveis
impactos no Brasil.

“Uso de
Cenários de Mudança Climática Regional em Estudos de
Vulnerabilidade e Adaptação no Brasil e na América do Sul”.

O objetivo do projeto foi fornecer informação técnico-cientifica sobre as
possíveis mudanças climáticas sobre o território brasileiro que já
aconteceram e podem vir a acontecer nos próximos cem anos. Para isto,
foram analisados diversos cenários futuros do clima e modelos globais
do Intergovernmental Panel on Climate Changes - IPCC, para diferentes
experimentos com concentrações de CO (SRESA2 e SRES B2). Porém,
devido a estes modelos apresentar uma baixa resolução por serem
modelos globais, e pela necessidade de se ter resultados mais específicos
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O ano de 2007 será lembrado como o ano em que a maioria do mundo
finalmente reconheceu que a mudança climática é um fato e que todos
somos vulneráveis a isto. No início de fevereiro de 2007 o IPCC - WGI
lançou em Paris o “Sumary for Policy Makers - SPM” do Grupo de
Trabalho I “A Base Científica”, um mês depois em Bruxelas, foi o
lançamento do SPM - do WGII “Efeitos, adaptação e vulnerabilidade”.
Enquanto isto, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - em
cerimônia no Ministério do Meio Ambiente em Brasília, fez o
lançamento do . Este Relatório de Clima se
pode considerar como o IPCC-Brasil e inclui análises de tendências
observadas nos valores médios e extremos em séries climáticas e
hidrológicas durante os últimos 50 anos, também projeções climáticas
regionais (com uma melhor resolução espacial que os modelos do IPCC
globalAR4) para o Brasil até o ano 2100.

INPE

Relatório de Clima do INPE

O Relatório de Clima do INPE representa uma contribuição importante
dos projetos PROBIO e GOF-UK, e já tem impacto na sociedade e no
governo brasileiros. Pesquisas recentes sugerem que quase o 91% da
população no Brasil considera a mudança climática um problema, e 87%
consideram que pode ter impactos negativos no Brasil. Possivelmente o
impacto mais importante deste relatório de clima é o fato que o governo
está fazendo sua parte, implementando no Congresso um Comitê
Especial sobre Mudança Climática e também tem feito audiências
públicas sobre este tema no Senado e na Câmara de Representantes. Uma
Rede Nacional de Pesquisas sobre Mudança Climática está sendo
implementada pelo Ministério da Ciência e a Tecnologia, enquanto que o
Ministério do Meio Ambiente está elaborando uma agenda de reuniões
para a preparação do Plano Nacional em Mudança Climática.

Visite o site ( ) para ter mais
informações sobre o Relatório de Clima do INPE e outras iniciativas em
Mudança Climática no Brasil e no Mundo.

www.cptec.inpe.br/mudancas_climaticas

E d i t o r i a l

José A. Marengo
CPTEC/INPE

e detalhados, foram feitas umas regionalizações (downscaling dinâmico)
utilizando como base o modelo acoplado oceano-atmosfera do Hadley
Centre for Climate Research do Reino Unido (HadCM3) e três modelos
climáticos regionais: o Eta, RegCM3 e o HadRM3P.Aregionalização foi
feita para escala de 0,5º latitude x 0,5º longitude. Faz-se uso de registros
climáticos e hidrológicos desde inícios do Século XX, fornecidos por
instituições como INMET, CTA, CPTEC/INPE. As simulações com
modelos climáticos regionais foram desenvolvidos e rodados no CPTEC
/ INPE e no IAG / USPno Brasil.

Descrição geral dos relatórios científicos

O

” (Marengo 2007).
Descreve resultados recentes sobre estudos observacionais e de
modelagem da variabilidade climática no Brasil, assim como tendências
climáticas observadas desde o início do Século XX, e projeções
climáticas para o Século XXI, com ênfase na precipitação, temperatura,
descarga fluvial e extremos climáticos, usando modelos globais do IPCC
TAR eAR4.

Relatório 1 “Caracterização do clima no Século XX e Cenários
Climáticos no Brasil e na América do Sul para o Século XXI derivados
dos Modelos Globais de Clima do IPCC

As conclusões desta pesquisa devem ser consideradas como a primeira
aproximação das características dos climas futuros no território nacional
e servir de estímulo para o desenvolvimento de pesquisas mais
detalhadas e ampliadas sobre o tema, considerando também os aspectos
de avaliação de impactos e de vulnerabilidade dos diferentes setores das
sociedades e sistemas do ambiente às mudanças climáticas globais e
regionais.

A pesquisa finalizou o passado mês de fevereiro e os resultados estão
reportados em seis Relatórios Científicos.

Figura 1. Média anual de anomalias de precipitação dos 5 AGCMs (CCCMA,
NIES/CCSR, CSIRO, GFDL e HadCM3) dos cenários A2 e B2, do período 2071-
2100. (Unidades são em mm/dia).

O
(Obregon e

Marengo, 2007).
Faz também uma caracterização climática do Século XX no Brasil, mas
com maior detalhe e complexidade do que no Relatório 1. Foram
analisadas séries climáticas com mais de 50 anos de registro e que foram
submetidas ao controle de qualidade, e usadas para a elaboração e
reavaliação de climatologias anual e sazonal de chuva e temperatura para

Relatório 2. “Caracterização do clima no Século XX no Brasil:
Tendências de chuvas e Temperaturas médias e extremas”

Cenário A2 Cenário B2
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o período de 1951-2002. Os estudos apresentados mostram também
mapas de probabilidades de chuvas extremas acima de um valor limiar, e
mapas anuais e sazonais de temperaturas médias e extremas, assim como
de amplitude térmica diária, o que permite estabelecer tendências
observadas de temperaturas em estações no Brasil. Tendências lineares
foram analisadas para chuvas e temperaturas médias e extremas no
Brasil, com avaliações de significância estatística. Os resultados
mostrados nos Relatórios 1 e 2 ajudaram na avaliação e interpretação dos
cenários climáticos gerados pelos modelos regionais apresentados no
Relatório 3.
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Figura 2. Média anual de anomalias de temperatura do ar dos 5 AGCMs
(CCCMA, NIES/CCSR, CSIRO, GFDL e HadCM3) dos cenários A2 e B2, do
período 2071-2100. (Unidades são °C).

Figura 3. Tendência da Temperatura média anual (1961-2000) em C /década.
Círculos com contornos grossos indicam significância estatística do Teste Mann-
Kendal ao nível de significância de 0.05.

o

Figura 4. Tendência da precipitação total anual (1951-2000) em mm/década.
Círculos com contornos grossos indicam significância estatística do Teste Mann-
Kendal ao nível de significância de 0.05.

O

(Ambrizzi et al., 2007).
Elaborado em conjunto pelo Grupo de Estudos Climáticos (GrEC) do
Departamento de CiênciasAtmosféricas do IAG/USP e o CPTEC/INPE,
apresenta os cenários climáticos futuros gerados pelos três modelos
climáticos regionais que foram integrados numericamente usando dados
iniciais obtidos do modelo climático global do Hadley Centre. Através
das análises de dois conjuntos de 30 anos de simulações de cenários

Relatório 3 “Cenários regionalizados de clima no Brasil eAmérica do
Sul para o Século XXI: Projeções de clima futuro usando três modelos
regionais”

climáticos para os períodos de 1961-90 (clima do presente) e 2070-2100
(clima do futuro, segunda metade do Século XXI), para os cenários de
altas emissões de gases de efeito estufa A2 e de baixas emissões B2 do
SRES / IPCC. Médias sazonais e mensais de temperatura e precipitação
para a América do Sul gerado por cada modelo regional, e pelo
“ensemble” dos mesmos são discutidas neste relatório para América do
Sul e Brasil, assim como a nível subregional.
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Figura 5. Média de precipitação e temperatura de tres modelos regionales
Eta/CPTEC, RegCM3 e HadRM3P dos cenários A2 e B2, do período 2071-2100.

Cénario A2 Cénario B2
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Figura 6. Balanço hídrico obtido pelo valor de temperatura e precipitação no
Século XXI para a Bacia do Prata, utilizando as médias dos valores dos modelos
HadCM3, GFDL, CCCma, SCIRO e NIES para o cenário A2 e para os dados do
período de 1961 a 1990 ( dados CRU).

O

(Salati et al., 2007).
Elaborado em conjunto pela Fundação Brasileira de Desenvolvimento
Sustentável FBDS e pelo CPTEC/INPE, apresenta avaliações de
algumas tendências climáticas em algumas regiões brasileiras para
servir de base para as comparações com cenários futuros do clima, que

Relatório 4 “Tendências de Variações Climáticas para o Brasil no
Século XX e Balanços Hídricos para Cenários Climáticos para o Século
XXI”

completam os resultados dos Relatórios 1 e 2. Um aspecto interessante
desenvolvido neste relatório são os resultados sobre o balanço hídrico
resultante das variações conjuntas da temperatura e das precipitações
para diversas regiões do Brasil. O balanço hídrico é um fator
determinante no potencial da produção agropecuária e de energia
hidrelétrica. Qualquer variação na disponibilidade hídrica terá efeitos
sócio-econômicos e terá que ser levada em consideração em
planejamentos futuros de desenvolvimento do país. Foi feita uma
comparação entre os balanços hídricos obtidos com dados dos modelos
de climas futuros e aqueles obtidos com os dados reais observados para o
clima do presente, utilizando-se os dados observados no período de
1961-1990. Também foram feitas avaliações da sensibilidade das
componentes do balanço hídrico para aumentos na temperatura e
precipitação, típicas dos cenários do IPCC de climas futuros mais
quentes. Isto foi feito com a finalidade de avaliar se o conteúdo de
umidade do solo no Brasil e os períodos de armazenamento de água no
solo, importantes para atividades de agricultura, poderiam ser
comprometidos para aumentos de temperatura variando de 1 a 6 ºC em
todo o Brasil.
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O Eventos extremos em cenários regionalizados de clima
no Brasil eAmérica do Sul para o Século XXI: Projeções de clima futuro
usando três modelos regionais”

Relatório 5. “

(Marengo et al 2007).
Aprofunda as análises de eventos extremos de tempo e clima, fazendo
uso dos índices de extremos climáticos definidos pela OMM. Os
cálculos foram feitos para postos meteorológicos no Brasil para o clima
do presente, e para os cenários climáticos gerados pelos modelos globais
do IPCC AR4 e pelos três modelos climáticos regionais para os cenários
A2 e B2 durante a segunda metade do Século XXI. Este Relatório 5
considera as análises de extremos definidas no Relatório 1 com bases
observacionais e dos modelos globais do IPCC AR4, e dos cenários
climáticos do futuro dos modelos climáticos regionais derivados do
Relatório 3. Ênfase especial é dada a eventos recentes na escala sazonal,
como o Furacão Catarina de 2004 e a seca da Amazônia de 2005, onde
análises de observações e projeções climáticas do futuro são
consideradas para definir se tais eventos extremos são realmente uma
mostra do que poderia acontecer com o prosseguimento do aquecimento
global no futuro.

Figura 7. Tendências projetadas pelo modelo regional HadRM3, cenário A2,
período 2071-2100 de noites quentes TN90P e noites frias TN10P, na América do
Sul.
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Figura 8. Tendências projetadas pelo modelo regional HadRM3, cenário A2,
período 2071-2100 de dias frios TX10P e dias quentes TX90P na América do Sul.

O Mudanças Climáticas e possíveis alterações nos Biomas
da América do Sul” (Nobre et al., 2007).

Relatório 6. “
Relata as projeções de

potenciais alterações nos biomas da América do Sul em decorrência das
mudanças climáticas futuras. Cenários de precipitação e temperatura
mensais provenientes de dezesseis modelos climáticos globais do IPCC
AR4 foram utilizados com dados de entrada para o modelo de vegetação
potencial do CPTEC - INPE (PVM) para o período 2070-2099 para dois
cenários de emissões A2, B1. Os resultados denotam
probabilidades altas de mudanças importantes de biomas em distintas
regiões daAmérica do Sul, especialmente na faixa tropical.

A1B e

Figura 9. Condição da (a) floresta tropical e da (b) savana para o período 2070-
2099 para mais do 75% dos modelos, comparados com a vegetação potencial
natural atual, nos cenários A2, A1B e B1.

Cenário A2 Cenário A1B Cenário B1

FLORESTA TROPICAL

SAVANA

Cenário A2 Cenário A1B Cenário B1

a)

b)

Permanece

Desaparece

Aparece

Sem consenso
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Principais resultados com relação ao Clima do
Presente
IUma análise das evidências observacionais integradas para o território
brasileiro aponta para um aumento das temperaturas médias e extremas
no Brasil, tanto para valores anuais como sazonais.

I Em relação à precipitação, as análises observacionais no clima do
presente não apontam para tendência de redução de chuvas naAmazônia
(devido ao desmatamento). O que tem sido observado são variações
interdecadais de períodos relativamente mais secos ou chuvosos no
Brasil, naAmazônia e Nordeste. Regionalmente, tem sido observado um
aumento das chuvas no Sul e partes do Sul do Brasil, na bacia do Paraná-
Prata, desde 1950, consistente com tendências similares em outros
países do Sudeste da América do Sul. No sudeste o total anual de
precipitação parece não ter sofrido modificação perceptível nos últimos
50 anos.

I Em relação às vazões dos rios, as tendências observadas refletem bem
as tendências na precipitação, com uma clara tendência de aumento nas
vazões do 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 as variações interanuais e
interdecadais, associadas à variabilidade natural de clima na mesma
escala temporal de variabilidade de fenômenos interdecadais dos
oceanos Pacífico eAtlântico tropical.

I Sobre eventos extremos, têm-se observado 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 daAmérica do Sul tem-se observado um aumento
na intensidade de episódios e freqüência de dias com chuva intensa no
período 1961-2000, ou seja, as chuvas estão se tornando cada vez mais
violentas, isso apesar de o total anual precipitado não ter sofrido
modificação perceptível, alguns estudos têm mostrado relação de
extremos de chuva no Sudeste e Sul do Brasil à freqüência/intensidade
com padrões de circulação como a Zona de Convergência do Atlântico
Sul (ZCAS) ou o Jato de Baixos Níveis da América do Sul (SALLJ). A
maior disponibilidade de dados permite análises para o Sudeste da
América do Sul, enquanto que a ausência de dados diários de longo
prazo na região tropical não permite uma análise mais abrangente dos
extremos nesta parte do continente.

I Tem-se observado algum impacto da variabilidade interanual
associada ao El Niño nos recifes de corais na costa do Brasil, mas não se
têm evidências de que o aquecimento global já tenha afetado os corais.
Tratasse do ecossistema marinho de maior biodiversidade, de grande
importância para a pesca, a proteção do litoral, o controle da erosão e o
turismo.

I Nos últimos 50 anos foi observada uma tendência na costa brasileira
de um aumento do nível relativo do mar, na ordem de 40cm/século, ou
4mm/ano.

Principais resultados com relação ao Clima do
Futuro
I As projeções de aumento da temperatura média no ar à superfície para
o Brasil indicam que os valores podem chegar até 4 ºC acima da média
climatológica (1961-90) para 2100, dependendo no cenário de emissão
de gases de efeito estufa e dos modelos climáticos globais dos IPCC
TAR. Os aumentos de temperatura projetados apresentam considerável
variação regional. Por exemplo, na Amazônia o aquecimento pode
chegar até 8 ºC no cenário mais pessimista.

I As projeções de mudança nos regimes e distribuição de chuva,
derivadas dos modelos globais de IPCC TAR e AR4, para climas mais
quentes no futuro não são conclusivas, e as incertezas ainda são grandes,
pois dependem dos modelos e das regiões consideradas. Na Amazônia e
Nordeste, ainda que alguns modelos climáticos globais apresentem
reduções drásticas de precipitações, outros modelos apresentam
aumento. A média de todos os modelos, por outro lado, é indicativa de
maior probabilidade de redução de chuva nestas regiões como
conseqüência do aquecimento global. Sul, Sudeste e Centro-Oeste não
mostram mudanças perceptíveis, ou certo aumento até finais do século
XX, mas as chuvas poderiam ser mais intensas.

I 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, como por
exemplo,Amazônia e Pantanal.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.

I Projeções climáticas para a segunda metade do Século XXI, para os
cenários extremos de emissão de IPCC A2 e B2 fornecem mais detalhes
sobre a distribuição e intensidade nas mudanças da temperatura e
precipitação no Brasil eAmérica do Sul.As incertezas ainda são grandes,
pois, a diferença com as análises dos modelos globais de IPCC TAR e
AR4, foi usado somente um modelo global e três modelos regionais para
o downscaling dos cenários climáticos futuros.

IEm relação ao fenômeno El Niño-Oscilação Sul (ENOS), 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.

I Estudos utilizando simulações do balanço hídrico para as regiões do
Brasil, considerando as projeções de temperatura e chuva dos cenários
futuros de clima gerados pelo projeto, sugerem no cenário de maiores
emissões, uma tendência de extensão da deficiência hídrica por
praticamente todo o ano para o Nordeste, a qual, no presente, acontece
durante os meses de estiagem, isto é, tendência a “aridização” da região
semi-árida até final do Século XXI. Para a Amazônia, o período de
excesso de água observado no clima atual, durante a estação chuvosa,
pode reduzir significativamente em climas futuros mais quentes,
associados a um aumento de temperatura e de evaporação e uma redução
das chuvas.

I Existem incertezas na possibilidade de ter mais furacões como
Catarina noAtlântico Sul devido ao aquecimento global.

Figura 10. Índice Tn90-Indicador de noites quentes considerando temperaturas
mínimas. (Relatório 5. Marengo et al., 2007).

Falta de dados
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IA mudança climática poderá alterar a estrutura e funcionamento dos
ecossistemas, com a conseqüente perda de biodiversidade e de recursos
naturais, ainda mais quando se soma sinergicamente às mudanças
climáticas os efeitos das alterações da cobertura de vegetação,
especialmente os desmatamentos. Alterações das rotas migratórias e
mudanças nos padrões reprodutivos são alguns desses efeitos. Teme-se
que a capacidade de absorção de carbono das florestas tropicais, muito
sensíveis à mudança climática, diminua com o tempo, e que estas deixem
de funcionar como eliminadores de carbono e passem a ser fonte de
emissão deste gás. No pior cenário, a Amazônia pode virar cerrado ate
final do Século XXI devido ao aumento na concentração de gases de
efeito estufa.

Figura 11. Possíveis impactos da mudança de temperatura no Brasil, cenários A2 (pessimista) e B2 (otimista).

Possíveis Impactos das Mudanças Climáticas
no Brasil
I Com o aquecimento global, algumas regiões do Brasil e aAmérica do
Sul terão seus índices de temperatura e chuva aumentados, e em outras,
diminuídos. Junto com a mudança ou não dos padrões anuais de chuva,
mesmo onde não houver aumento ou diminuição do total anual de
chuvas, as chuvas isoladas serão mais violentas e os temporais mais
freqüentes. O consenso e maior em relação a extremos de temperatura,
onde a tendência de aumento nas temperaturas diurnas e noturnas, mais
intensamente no inverno.

INo que concerne à população, aqueles com menos recursos e que têm
menor capacidade de se adaptar são os mais vulneráveis. O estudo
desenvolvido pelo Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da
República em 2005 (NAE 2005 a, b) sugere que o Nordeste é a região
mais vulnerável a mudanças climáticas. O semi-árido Nordestino que
apresenta curta, porém, crucialmente importante estação chuvosa no
clima do presente, poderia, num clima mais quente no futuro,
transformar-se em região árida. Isto pode afetar a agricultura de
subsistência regional, a disponibilidade de água e a saúde da população,
obrigando as populações a migrarem, e gerando ondas de "refugiados do
clima" para as grandes cidades da região ou para outras regiões,
aumentando os problemas sociais já presentes nas grandes cidades.

I Os recifes de corais são especialmente vulneráveis às mudanças na
temperatura da água calcula-se que um aumento entre 3 e 4 graus
causaria sua morte.

IA mudança climática pode causar um aumento do risco de incidência
de doenças como malária, dengue, febre amarela e encefalite, que teriam
condições mais favoráveis para se expandir num planeta mais quente, em
parte porque os insetos que as carregam (caso da malária e da dengue)
teriam mais facilidade para se reproduzir. Esta também aumentará o
risco de contrair salmonelose, cólera e outras doenças de transmissão por
meio da água. Doenças respiratórias também poderiam ser mais comuns
como conseqüência de um possível aumento na incidência de incêndios
na floresta e vegetação da Amazônia e cerrado, devido a redução de
chuva numa atmosfera mais quente e mais seca.

I Além disso, teme-se que milhares de pessoas morram anualmente
como conseqüência das ondas de calor, especialmente os mais
vulneráveis como crianças e idosos. A queda da produtividade agrária
também agravará a desnutrição, que hoje em dia já afeta 800 milhões de
pessoas globalmente.

I Em todas as grandes cidades, o aquecimento também deve exacerbar

IMudanças climáticas no Brasil ameaçam intensificar as dificuldades
de acesso à água. A combinação das alterações do clima, na forma de
falta de chuva ou pouca chuva acompanhada de altas temperaturas e altas
taxas de evaporação, e com competição por recursos hídricos, pode levar
a uma crise potencialmente catastrófica, sendo os mais vulneráveis os
agricultores pobres, como os agricultores de subsistência na área do
semi-árido do Nordeste (“polígono da seca”), região semi-árida de 940
mil km2, que abrange nove Estados do Nordeste, e enfrenta um problema
crônico de falta de água.

o problema das ilhas de calor, no qual prédios e asfalto retêm muito mais
radiação térmica que áreas não-urbanas.

B2 Aumento
de até 5% no volume de chuvas.As conseqüências são parecidas
com o cenárioA2, embora a intensidade possa variar.

Elevação de 1 a 3 graus Celsius na temperatura.

Os pesquisadores trabalham com dois cenários para as mudanças climáticas
no Brasil, na segunda metade don século. O primeiro foi chamado de A2 e é o
mais pessimista. Ele prevê emissões maiores e uma elevação global de
temperatura de 5,8 graus Celsius (esse valor varia de acordo com a região do
mundo). O outro cenário chama-se B2 e é mais otimista, com emissões menores
e uma elevação de 1,4 graus.

A2

Uma mudança assim afetaria a biodiversidade
e deixaria o nível dos rios mais baixo. Mudanças na
Amazônia influenciam o transporte de umidade para as
regiões Sul e Sudeste, com consequências para a saúde e
a geração de energia hidroelétrica.

Aumento de 4,8 graus Celsius, com redução de
15% a 20% do volume de chuvas e atrasos na estação
chuvosa.

Norte

B2
O impacto não é muito

diferente daquele previsto pelo cenárioA2.

Elevação de 3 a 5 graus Celsius e redução de
5% a 15% nas chuvas.

Centro Oeste

A2
Redução de biodiversidade do Pantanal e
do Cerrado, e impacto na agricultura.

De 3 a 6 graus Celsius mais quente.

B2 Redução de
biodiversidade do Pantanal e do Cerrado, e
impacto na agricultura.

De 2 a 4 graus mais quente.

Sudeste

A2 3 a 6 graus Celsius mais quente.
Extremos de chuva, seca e temperatura.
Impacto na agricultura, na saúde da
população e na geração de energia.

B2
Conseqüências semelhantes ás do outro
cenário.

De 2 a 3 graus Celsius mais quente.

Nordeste

A2
Diminuição do nível dos açudes.

Impactos na agricultura de subsistência e na
saúde. Perda de biodiversidade da Caatinga.

2 a 4 graus Celsius mas quente e de 15% a
20% mais seco.

B2 Redução de
até 15% do volume de chuvas. Diminuição do
nível dos açudes. Impactos da agricultura de
subsistência e na saúde. Perda de biodiversidade
da Caatinga.

Elevação de 1 a 3 graus Celsius.

Sur

A2 O clima pode
se tornar de 5% a 10% mais chuvoso, mas a alta evaporação
devido ao calor pode afetar balanço hídrico. Mais extremos de
chuva e temperatura. Impacto da saúde de população, na
agricultura e na geração de energia.

A temperatura pode subir de 2 a 4 graus.

Pantanal

Cerrado

Floresta Amazônica

Caatinga

RN

PB

PE

AL

SE

RJ

Cenário otimista
Aumento de 1,4 °C

Cenário pessimista
Aumento de 5,8 °C
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Novo site sobre Mudanças
Climáticas
O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais
INPE e o Centro de Previsão de Tempo e
Estudos Climáticos CPTEC colocam a
disposição de toda a comunidade, cientistas,
não cientista, estudantes, formuladores de
políticas e tomadores de decisão; um novo

site para disponibilizar todos os resultados
das pesquisas do os
resultados incluem estudos observacionais para caracterizar o clima do
presente e sua variabilidade em longo prazo, assim como estudos de
projeções de cenários climáticos futuros para caracterizar o clima no que
resta do Século XXI para vários cenários de emissões de gases de efeito
estufa para a análise da vulnerabilidade e a implementação de medidas
de adaptação.

Grupo de Pesquisa em Mudança Climática GPMC,

O do site foi realizado pela Ana Paula Tavares do grupo de
visualização do CPTEC/INPE. A idéia do projeto visual é mostrar,
através do uso contrastante de cores quentes (vermelho e amarelo) e frias
(verde e azul) mesmo que de forma subjetiva, os extremos causados
pelas variações climáticas. Foi criado também um logotipo para o site
inspirado no símbolo de harmonia “Yin Yang”, entretanto, colocado de
modo que gerasse um conflito entre tons de vermelho e azul, que podem
ser interpretadas como as variações de temperaturas do planeta.

design

Nosso interesse com o site é interagir com a comunidade interessada em
saber mais sobre o tema da mudança climática e seus impactos. Além de
ter material cientista, temos material didático para crianças através do
ABC da mudança climática na cartilha interativa “

”. Também temos informação sobre eventos acadêmicos e notícias
do Brasil e do mundo sobre o tema da mudança climática, além de alguns
relatórios de eventos já realizados pelo CPTEC/INPE.

Planetinha e sua
turma

O link publicações esta disponível para publicar os artigos dos
pesquisadores do e da
comunidade em gral relacionada com o tema da mudança climática.
Temos os textos dos principais protocolos climáticos, Protocolo de
Quioto, Protocolo de Montreal e Agenda 21. Na seção Destaques,
estarão disponíveis os documentos mais relevantes e de atualidade. E
para saber mais acerca da mudança climática, o usuário pode navegar na
seção Programas e Fóruns e nos links de instituições internacionais,
América Latina e Caribe, relacionadas com a mudança climática.

Grupo de Pesquisa em Mudança Climática

O site esta em sua primeira etapa de construção. Atualmente está
disponível o resultado do projeto
“Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para
o território brasileiro ao longo do Século XXI”, em breve teremos
disponíveis todos os dados e os cenários regionais futuros de mudança
climática produzidos pelo

Relátorio de Clima do INPE ,

Grupo de Pesquisa em Mudança Climática.

Projeto “Uso de Cenários de Mudanças Climáticas Regionais
em Estudos de Vulnerabilidade e Adaptação no Brasil e na
América do Sul (GOF-UK-CPTEC)”.

José Marengo, Líder y Coordenador
Carlos Nobre, Pesquisador
Diana Raigoza, Pesquisadora e editora do Newsletter

Josiane C.M de Oliveira, Assistente Administrativa

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos -CPTEC-

María Valverde, Pesquisadora
Igor Andreevich Pisnitchenko, Pesquisador

Rodovia Presidente Dutra, Km 40, SP-RJ.  12630-000,
Cachoeira Paulista, SP, Brasil
Telefone: +55 (12) 3186-8633.   Fax: +55 (12) 3101-2835
Email contatos: marengo@cptec.inpe.br /
draigoza@cptec.inpe.br / josi@cptec.inpe.br
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