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INT
RO

Contas de luz mais altas, falta de 
água de qualidade para a popula-
ção, proliferação de algumas espé-
cies de mosquitos transmissores de 
doenças, queda de produtividade de 
culturas como milho e feijão, impac-
tos negativos na economia, fatores 
que podem diminuir a renda média 
e a qualidade de vida dos brasilei-
ros. Essas são algumas das conse-
quências das mudanças climáticas 
previstas para o Brasil por dezenas 
de pesquisas e projeções analisadas 
que consideram, em sua maioria, 
cenários de aumento da temperatu-
ra média global entre 1,4 °C e 5,4 °C 
até 2100. 

O aquecimento global não significa 
apenas temperaturas mais quentes, 
mas principalmente a alteração 
de padrões de comportamento 
do clima, com impactos sobre a 
frequência de chuvas e ventos, por 
exemplo. Países como o Brasil são 
mais suscetíveis a essas alterações 
climáticas, pois temos uma parcela 
fundamental de nossa economia 
baseada no uso de recursos naturais 
e na regularidade do clima, destaca-
damente em setores como a agricul-
tura e a geração de eletricidade. 

E se engana quem pensa que esse 
futuro está muito distante: até 2012 
já foi observado um aumento médio 
de 0,85 °C e impactos já podem ser 
sentidos. As consequências das mu-
danças climáticas fazem com que as 
iniciativas para combatê-las sejam 
consideradas cada vez mais urgentes 
e ganhem maior importância no pla-
nejamento estratégico e na constru-
ção de políticas públicas dos países. 

Parar de emitir os gases que provo-
cam o aquecimento do planeta é o 
passo inicial. Para isso, é necessário 
acabar com o desmatamento e pro-
mover o uso de energias renováveis. 
Mas não é o bastante. É preciso se 
preparar para os impactos que já es-
tão batendo às nossas portas e que 
afetarão principalmente a população 
mais desprotegida.

Do encarecimento dos alimentos 
da cesta básica aos impactos em 
transporte e infraestrutura urbana, 
não há dúvida de que a população 
mais pobre é a primeira a sentir as 
alterações. Serão os brasileiros em 
pior situação econômica e social 
justamente os que mais sofrerão. 
É fundamental entender de que 
forma o aumento médio da tempe-
ratura global impactará nas diversas 
atividades e regiões do país. E é 
justamente o que esta publicação 
busca fazer.

O relatório, E agora, José? – O Brasil 
em tempos de mudanças climáticas, 
compila os resultados dos principais 
estudos publicados entre 2008 
e janeiro de 2016 sobre impactos 
das mudanças climáticas no Brasil. 
E, quando disponível, sobre as medi-

das de adaptação e de enfrentamen-
to a essas consequências. No total, 
foram analisados 46 estudos sobre 
agropecuária, desastres naturais, 
energia e recursos hídricos, Floresta 
Amazônica, fluxos migratórios, gera-
ção de empregos, infraestrutura, PIB, 
saúde e serviços ambientais.

ENFRENTANDO O AQUECIMENTO 
GLOBAL

Durante quase duas décadas, chefes 
de Estado e de governo, ministros e 
diplomatas, cientistas e a sociedade 
civil se reuniram anualmente para 
tentar elaborar um plano de como 
reduzir as emissões de gases de 
efeito estufa e combater as mudan-
ças climáticas. Em dezembro de 
2015, durante a 21a Conferência de 
Clima das Nações Unidas (a COP21), 
eles finalmente chegaram a um 
texto comum. Após rapidez histórica 
no processo de ratificação, quando 
países transformam o acordo em lei 
nacional, o Acordo de Paris entrou 
em vigor já em 2016.

O documento define que o aumento 
da temperatura global deverá ser 
limitado a patamares abaixo de 2 °C, 
preferencialmente 1,5 °C. Ou seja, 
precisamos caminhar rapidamente 
para construir um futuro de baixo 
carbono, com o fim dos combustíveis 
fósseis e do desmatamento. Sabe-se, 
porém, que ainda há muita lição de 
casa a ser feita, visto que, mesmo 
que todas as metas apresentadas 
atualmente por cada país sejam co-
locadas em prática, o mundo ainda 
caminha para um aquecimento bem 
superior à meta estabelecida.

Este relatório analisa as consequên-
cias das mudanças climáticas, caso 
o Brasil e os outros países não con-
sigam cumprir o objetivo e haja um 
aumento da temperatura maior do 
que o limite estabelecido pelo Acor-
do de Paris. E traz consigo, portanto, 
um urgente chamado à ação em um 
Brasil que planeja colocar cerca de 
70% dos investimentos em energia 
em combustíveis fósseis na próxima 
década. E que, ainda, estabeleceu 
a vergonhosa meta de tolerar o des-
matamento ilegal da Amazônia por 
mais 14 anos. Precisamos fazer muito 
mais do que isso.

Acesse a versão na íntegra deste 
relatório em http://bit.ly/2foPWNO

Intro
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Agropecuária

Para manter uma boa produção 
agropecuária, precisamos de algu-
mas condições mínimas. Existem 
limites de temperatura, quantidades 
mínimas de água e a insolação ideal 
para que as espécies vegetais se de-
senvolvam. No período de colheita, 
o ideal é que haja poucas chuvas.

As circunstâncias que existem hoje 
no Brasil, principalmente nas regiões 
de agricultura, podem mudar brus-
camente com as mudanças climá-
ticas. Como apenas 5% das nossas 
áreas agrícolas são irrigadas, por 
exemplo, dependemos muito do ca-
lendário do regime de chuvas. Se as 
temperaturas estiverem muito altas 
ou muito baixas, plantas e animais 
podem sofrer com estresse fisiológi-
co. Os exemplos mais comuns são os 
ventos intensos e o granizo, que es-
tragam plantações. Tão dependente 
das condições naturais, a atividade 
agropecuária brasileira, fundamental 
também para a economia, está mui-
to suscetível aos efeitos do aqueci-
mento global.

1 Nakai, Alan et al. Relatório de análise comparativa das culturas nos cenários simulados para 
2040 em relação à condição atual (Produto 4). Campinas: Fundação Eliseu Tavares & Embrapa, 2014

A AGRICULTURA ATÉ 2040

Considerando um aquecimento 
global entre 1,4 oC e 3,7 oC, o pior 
cenário para a atividade em cada 
região1, em relação à perda de áreas 
produtivas, seria:

NORTE: O estudo não mostra 
impactos relevantes na quanti-
dade de área de baixo risco para 
a agricultura. No entanto, não 
considera os riscos do desmata-
mento na região, nem o crescente 
aumento de temperatura que tem 
sido associado à perda de floresta. 

MILHO

MILHO

MILHO

SOJA

SOJA

SOJA

ARROZ

ARROZ

ARROZ

Diminuição de até 8,1 milhões 
de hectares – ou 21,1%

Diminuição de até 3,4 milhões 
de hectares – ou de até 10,2%

Diminuição de até 5,5 milhões 
de hectares – ou de até 8,2%

Diminuição de até 3,9 milhões 
de hectares – ou de até 15,6%

Diminuição até até 19,4 milhões 
de hectares – ou de até 98,8%

Diminuição de até 13,5 milhões 
de hectares – ou de até 20,4%

Diminuição de até 7,1 milhões 
de hectares – ou 22,5%

Diminuição de até 9,7 milhões 
de hectares – ou 28,6%

Diminuição de até 8,7 milhões 
de hectares – ou 12,9%

NORDESTE

SUL

CENTRO-OESTE

MILHO

SOJA

ARROZ

Diminuição de até 22 milhões 
de hectares – ou de 40,2%

Diminuição de 4,8 a 7 milhões 
de hectares – ou de 74%

Diminuição de até 27,8 milhões 
de hectares – ou 51%

SUDESTE

AG
RO

PE
CU

ÁR
IA

2, 3, 4 Assad, E. et al. Impactos das mudanças climáticas na produção agrícola brasileira. 
Banco Mundial: Washington DC, 2013. 

Entre 2011 a 2040, se a temperatura 
global subir mais do que 1,4 oC, tere-
mos menos disponibilidade hídrica 
e mais áreas de alto risco para pro-
dução agrícola.

PREVISÃO

Mudanças nas condições climáticas 
regionais podem provocar realoca-
ção de algumas culturas agrícolas. 
A produção de mandioca, por exem-
plo, deve sair do Nordeste, muito 
seco, e migrar para áreas de Cerrado 
e da Amazônia. O feijão caupi, ou 
feijão-de-corda, já está migrando 
do Nordeste para o Centro-Oeste.

IMPACTOS AOS CONSUMIDORES

A redução de área agricultável e de pastagens deve impactar no preço que 
nós, consumidores, pagamos pelos alimentos. Isso ocorrerá para a carne, 
além de milho, soja, algodão, arroz, feijão, açúcar e etanol – vários destes 
parte da cesta básica brasileira2. A carne bovina, por exemplo, pode ficar até 
25% mais cara. Isso abriria espaço para o mercado de outras carnes, como a 
de frango e a suína3.

VAI PESAR NO BOLSO

Em 2030, como as mudanças climáticas podem impactar nos preço dos pro-
dutos agropecuários (valor por tonelada)4.

AÇÚCAR

MILHO

ARROZ

Entre 6% e 9%

Entre 4% e 8%

Entre 10% e 21%
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Produto Interno Bruto

O Produto Interno Bruto (PIB) repre-
senta a soma de todos os produtos 
finais e serviços produzidos por um 
país. Apesar de insuficiente, como 
forma de mensurar desenvolvimento, 
e inadequado, como forma de aferir 
qualidade de vida, é um indicador 
econômico importante e relaciona-
do à renda, geração de emprego e 
atividade de setores importantes. 
Mudanças climáticas trazem impactos 
significativos para ele, e essa é uma 
importante razão para agirmos com 
muito mais urgência sobre o assunto.

6 Young, Carlos Eduardo Frickmann et al. Valorando Tempestades: 
Custo econômico dos eventos climáticos extremos no Brasil nos anos 
de 2002 – 2012. São Paulo: Observatório do Clima, 2015. 21 pg.

5, 8 Margulis, Sergio; Dubeux, Carolina Burle 
Schmidt (eds). Economia da mudança do clima 
no Brasil: Custos e oportunidades. São Paulo: 
IBEP Gráfica, 2010.

Como será a proporção do impacto 
ao índice no Brasil, caso o aquecimen-
to global fique entre 2 oC e 5,4 oC (con-
siderando o pior cenário do estudo)5.

O PIB DE CADA ESTADO EM 2050

ACRE 

AMAPÁ 

AMAZONAS 

PARÁ 

RONDÔNIA 

RORAIMA 

SANTA CATARINA 

PARANÁ 

RIO GRANDE DO SUL

-2,1

-3,1

-3,2

-2,5

-4,1

-3,6

+0,2

+0,8

+0,6

NORDESTE

As perdas no PIB não serão unifor-
mes entre os estados. Aqueles com 
maior vulnerabilidade econômica 
e fragilidade social, como os do 
Nordeste, sofrerão mais perdas. 
A queda no PIB regional pode levar 
ao aumento da pobreza e impactar 
principalmente a população 
de menor renda. 

É possível que isso leve a uma nova 
onda migratória em direção a cidades 
e estados com mais oportunidades 
de emprego e renda. E são justamen-
te esses brasileiros mais pobres que 
terão mais dificuldade para migrar e 
lidar com os impactos das mudanças 
climáticas como seca, a redução da 
produção agrícola, entre outros.

Um Brasil pelo menos 1,4 oC mais 
quente pode significar perdas de 
4% no valor do PIB do Nordeste 
já em 2020.10

PREVISÃO

-11%

2050

+1,4oC 

7 A variação percentual para o perío-
do foi de perda do PIB entre 0,44% e 
0,91%, equivalente a de R$ 180 bilhões 
e R$ 355 bilhões.

9 Referem-se a dois cenários pro-
jetados pelo 4º Relatório do Painel 
Intergovernamental de Mudança 
do Clima de 2007: A2 e B2.

10 Ferreira Filho, Joaquim Bento de Souza; Moraes, Gustavo Inácio. 
Climate change, agriculture and economic effects on different 
regions of Brazil. Environment and Development Economics, 20, 
2015. pp 37-61

PIB

TOCANTINS 

ALAGOAS 

BAHIA 

CEARÁ 

MARANHÃO 

PARAÍBA 

PERNAMBUCO 

PIAUÍ 

RIO GRANDE DO NORTE 

-4,3

-8,2

-0,7

-4,4

-7,0

-2,6

-4,1

-5,5

-3,6

SERGIPE 

GOIÁS 

MATO GROSSO 

MATO GROSSO DO SUL 

DISTRITO FEDERAL 

ESPÍRITO SANTO 

MINAS GERAIS 

SÃO PAULO 

RIO DE JANEIRO

-1,7

-3,1

-11,1

-5,1

-1,8

-4,5

-2,7

-2,5

-1,4

Entre 2002 e 20126, eventos climáticos 
extremos causaram uma perda eco-
nômica média de 0,68% no PIB. Ou 
de R$ 278 bilhões no período7.

      OBSERVADO

Até 20508, se o aquecimento global 
superar 1,4 °C9, o PIB pode diminuir 
até 2,3% a cada ano, totalizando 
R$ 3,6 trilhões daqui até lá. 

PREVISÃO

2002

2,3%

2012 2050

0,68%
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SA
ÚD

ESaúde

Se durante este século a temperatura 
da Terra subir 4 oC, a maior parte 
do território brasileiro apresenta-
rá estresse muito forte ou extremo 
devido ao calor. Com isso, ocorrerá 
maior proliferação de doenças. 
Para as pessoas, as consequências 
à exposição a temperaturas acima 
de 38 oC envolverão desde náuseas 
e vertigens até casos mais graves 
como insolação e ataques cardíacos. 
A forma como os indivíduos serão 
impactados depende de caracte-
rísticas como idade, peso, doenças 
pré-existentes, entre outros.

11 Nobre, Carlos et al. Riscos de mudanças 
climáticas no Brasil e os limites de adaptação. 
Sumário Executivo. Brasília: Embaixada Britâni-
ca Brasília, 2015.

12 Carvalho BM, Rangel EF, Ready PD, Vale MM. Ecological Niche Modelling 
Predicts Southward Expansion of Lutzomyia (Nyssomyia) flaviscutellata 
(Diptera: Psychodidae: (Phlebotominae), Vector of Leishmania (Leishmania) 
amazonensisin South America, under Climate Change. PLoS ONE 10(11): 2015

Se o aquecimento global chegar a 4 oC:

O Brasil se tornaria um lugar ainda mais propício para disseminação do Ae-
des aegypti – mosquito vetor de doenças como dengue, chikungunya e zika.11

Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo passariam a ter ambientes 
favoráveis para a proliferação de um dos mosquitos transmissores da 
leishmaniose12.

REGIÃO NORTE

20 milhões de pessoas poderão viver 
em uma região de deserto até 205015

Com um aumento a partir de 1,4 oC, 
a seca no semiárido brasileiro deve 
aumentar de forma progressiva e 
sem precedentes. Quem não tiver 
condições econômicas para dei-
xar suas terras, terá de encarar o 
aumento da desnutrição e a perda 
de até 80% da produção de subsis-
tência.  

Vai virar sertão

PREVISÃO

3,5% dos municípios possuem acesso à rede de esgoto13

7,9% do esgoto é coletado na região

54,9% da população possui acesso a água tratada

Hoje, as condições sanitárias da região são precárias, o que leva a uma 
maior vulnerabilidade a desastres naturais. E isso precisa ser revertido 
o quanto antes. 

Apenas:

Esse cenário é desfavorável à população e, nos próximos anos, pode contri-
buir com a proliferação de doenças associadas a eventos climáticos extremos.

      OBSERVADO

► É o menor índice do país.14

13 Segundo dados do Atlas de Saneamento 
de 2011 feito pelo IBGE (Rodrigues, 2012)

14 Ministério das Cidades. Sistema Nacional 
de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico 
dos Serviços de Água e Esgotos – 2014. Brasília: 
Ministério das Cidades, 2016

15 Cedeplar/UFMG e Fiocruz. Mudanças cli-
máticas, migrações e saúde: cenários para o 
nordeste brasileiro, 2000-2050. Cedeplar/UFMG 
e Fiocruz, 2008.
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Infraestrutura

INFRAESTRUTURA COSTEIRA  
E CIDADES LITORÂNEAS

Com um planeta Terra mais e mais 
quente, as calotas polares irão se 
derreter mais rápido, e a água do 
mar, se expandir, aumentando os 
níveis dos oceanos. No longo prazo, 
isso trará grandes impactos para as 
cidades litorâneas e para a infraes-
trutura costeira. 

No Brasil, podem acontecer desde 
prejuízos à estrutura de portos, até 
a redução da superfície terrestre de 
cidades, a destruição de casas e de 
outras construções civis. É possível 
também que presenciemos uma 
maior incidência de alagamentos na 
ocorrência de chuvas mais intensas. 

INF
RA

 
ES

TR
UT

UR
A Em um cenário de aumento médio 

de temperatura global entre 3 °C 
e  5 °C, a elevação do nível do mar 
pode gerar risco de prejuízos ma-
teriais de até R$ 207,5 bilhões16 ao 
longo de toda a costa brasileira.

Isso impacta diretamente a mobi-
lidade da população que depende 
dos serviços público.

Isso impacta a mobilidade e a en-
trada e saída de pessoas da cidade.

NÃO VAI DAR PRAIA

Como as mudanças climáticas 
afetariam duas cidades litorâneas 
brasileiras.

RIO DE JANEIRO

SANTOS (SP)

A maior parte do município, prédios 
públicos de atendimento à população 
e sua malha viária estão em áreas de 
média a alta vulnerabilidade socio-
ambiental às mudanças climáticas. 

O aumento do nível do mar afetaria: 
estações de tratamento de água, 
hospitais, bases da polícia, bombei-
ros, Aeronáutica, Exército e Marinha – 
justamente os locais importantes em 
casos de desastres, pois abrigam e 
recebem a população afetada. 

Eventos extremos causariam: inter-
rupções parciais ou totais do serviço 
de trens e metrôs.

Eventos extremos seriam um risco 
para: vários empreendimentos in-
dustriais e de atividades químicas na 
região. Terminais de transporte rodo-
viário coletivo localizados na parte 
norte da ilha, próxima ao porto e a 
via Anchieta.

PREVISÃO

16 Margulis, Sergio; Dubeux, Carolina Burle Schmidt (eds). Economia da mudança do clima no 
Brasil: Custos e oportunidades. São Paulo: IBEP Gráfica, 2010.
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Fluxos migratórios

AM, AC, PA, RO, TO

Entrada

3%

22 mil

CE, PB, RN, SE

Saída

2%

13 mil

MG

Entrada

2,5%

15 mil

FLUXOS
A saída de brasileiros de suas terras 
em busca de melhores oportunidades 
de emprego e qualidade de vida é 
algo que acompanha nossa história. 
Os fluxos migratórios entre estados 
e cidades sempre aconteceram, e o 
retirante nordestino é seu principal 
símbolo. 

Um Brasil impactado por mudanças 
na temperatura da Terra também 
terá como consequência os deslo-
camentos populacionais. Entre as 
razões mais estudadas para as mi-
grações, estão os eventos extremos 
e a perda de áreas boas para a 
agricultura. Como em outros efeitos 
das mudanças climáticas, serão as 
populações mais pobres as mais 
afetadas, pois são justamente as 
que terão menos capacidade de se 
adaptar. A tendência é de que esses 
brasileiros se desloquem em direção 
a grandes centros urbanos ou regiões 
com melhor capacidade de adapta-
ção às novas condições climáticas.

MIGRATÓRIOS

DE MUDANÇA

Tendências de migração nos estados 
brasileiros até 2070 a partir dos 
impactos das mudanças climáticas 
na agricultura, com um aquecimento 
global a partir de 1,4 oC.17

18 Idem a 14. Ferreira Filho e Horridge (2010).17 Ferreira Filho, Joaquim & Horridge, Mark. Climate change impacts 
on agriculture and international migrations in Brazil. In: 48º Congresso 
Sober - Sociedade Brasileira de Economia Administração e Sociologia 
Rural. Campo Grande: 2010.

ESTIMATIVAS DE AUMENTO 
DE FLUXO MIGRATÓRIOS POR 
GRUPOS DE ESTADOS18 ATÉ 2070

AL e PE

Saída

1,5%

6 mil

DF, GO, MT

Entrada

1,8%

15 mil

SP

Entrada

3%

35 mil

BA

Saída

4%

25 mil

MS

Saída

5,7%

7 mil

PR

Entrada

1,8%

8 mil

AP e RR

Entrada

2,5%

5 mil

MA e PI

Saída

8%

45 mil

ES e RJ

Saída

3%

11 mil

SC e RS

Entrada

0,1%

3 mil

Estados

Tendência

Percentual de aumento em relação a cenário sem mudanças do clima*

Diferença entre entrada e saída de trabalhadores migrando*

ATENÇÃO

Os grandes centros urbanos nor-
destinos têm restrições na oferta 
de água tratada. Essa escassez de 
água poderá ser ainda pior quando 
associada aos efeitos das mudanças 
climáticas, à migração e à concen-
tração de pessoas nas periferias das 
cidades: prejudicará significativa-
mente as atividades econômicas, a 
qualidade de vida, bem como a saúde.

*Os valores são agregados por grupos de estados. Os autores não apresentam valores para cada estado.

AP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RS

AP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RS

AP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RS
AP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RS

AP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RSAP e RR AL e PE BA MA e PI CE, PB, RN, SE DF, GO, MTAM, AC, PA, RO, TO MS ES e RJ MG SP PR SC e RS

Entrada

Saída

A intensa migração para a região 
Norte vai gerar pressão sobre 
a Floresta Amazônica.



16 17

Energia

Usinas hidrelétricas hoje produzem 
64% da nossa eletricidade. Sua capa-
cidade de funcionamento e os custos 
dependem da vazão dos rios onde 
essas usinas estão inseridas. 

Estudos sobre mudanças climáticas 
apontam que um dos efeitos colate-
rais do fenômeno será justamente a 
redução nas vazões em grande parte 
dos rios que hoje usamos para gerar 
energia hidrelétrica19. Isso reforça a 
importância de diversificar a matriz 
energética, com participação das 
demais energias renováveis, como 
eólica, biomassa e solar.

Assegurar a geração de energia 
é um ponto fundamental para 
qualquer país, afinal, seu compro-
metimento afeta diretamente a vida 
das pessoas, os serviços essenciais 
à população e também inlfuencia a 
capacidade do país em se desenvolver.

EN
ER

GIA
IMPACTO NAS BACIAS

Exemplos dos efeitos nas vazões 
onde hoje exploramos água para a 
geração de energia, com um aqueci-
mento global entre 1,4 oC e 3,7 oC. 

BACIA 
Itaipu 
 
TENDÊNCIA 
Redução de até 40% 
 
ANO PARA IMPACTO 
2100 

CENTRO-OESTE E SUDESTE22

Se o aumento médio da temperatu-
ra global for entre 1,4 oC a 1,8 oC, os 
custos de operação nos sistemas da 
região serão até 14 vezes maiores23.

22 A maioria dos estudos analisados considera 
o subsistema Sudeste/Centro-Oeste de forma 
integrada.

19, 20, 21 FCPC. Adaptação às mudanças do Clima: Cenário e Alternati-
vas – Recursos Hídricos. Produto 2 - Balanço hídrico 2010-2040. Fortaleza: 
Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, 2015.

BACIA 
Amazonas (Norte) 
 
TENDÊNCIA 
Redução de até 72% 
 
ANO PARA IMPACTO 
Entre 2071 e 2099 

NORTE

As vazões de bacias devem diminuir 
mais do que 5% a cada 30 anos até 
210020.

BACIA 
Iguaçu 
 
TENDÊNCIA 
Entre redução de 6,3% a aumento 
de 67% 
 
ANO PARA IMPACTO 
Entre 2071 e 2099 

SUL

As estimativas variam, apontando 
desde aumento até redução. É difícil, 
portanto, chegar a uma tendência. 
Há indicações de que no extremo sul 
haveria aumento nos aproveitamen-
tos hidrelétricos24.

BACIA 
São Francisco 
 
TENDÊNCIA 
Redução de até 41% 
 
ANO PARA IMPACTO 
Entre 2071 e 2099 

NORDESTE

Bacias podem ser reduzidas pela me-
tade, em comparação com as médias 
históricas21.

24 Idem a 19.23 Schaeffer, Roberto et al. Adaptação às 
mudanças climáticas no Brasil: cenários e al-
ternativas. Energia (Produto 2). Rio de Janeiro: 
UFRJ, 2015.



18 19

Floresta Amazônica

FLO
RE

ST
A 

AM
AZ

ÔN
ICA

Quais serão os impactos das 
mudanças climáticas à Floresta 
Amazônica? Essa floresta tem siste-
mas naturais tão complexos que a 
resposta é algo muito difícil. Muitos 
são os estudos que avaliam o tema, 
principalmente em relação a mu-
danças no padrão de precipitação 
e de seca. Apesar da necessidade 
de investirmos em mais pesquisas, 
podemos fazer algumas análises 
baseadas em dados que já existem:

ABSORÇÃO DE CO2

Em períodos mais quentes e com 
mais nuvens, observou-se a redução 
de produtividade da Floresta Ama-
zônica25.Isso significa que foi menor 
a taxa de crescimento de árvores 
e vegetações e, portanto, menor 
a absorção de gás carbônico (CO2) 
contido no ar. 

O CO2 é um dos principais gases que 
agravam o efeito estufa e o aqueci-
mento global. Uma Floresta Ama-
zônica mais quente significa uma 
floresta com menos capacidade de 
combater as mudanças climáticas, 
gerando um círculo vicioso.

SAVANIZAÇÃO

Os períodos de seca na Amazônia 
seriam tão intensos e longos que 
a floresta daria lugar a uma vege-
tação de características de savana, 
com menos biomassa e vegetação 
não florestal.

Se a temperatura global subir entre 
2 oC e 5,4 oC, em 2100, teremos:

A Amazônia até 8 oC mais quente.

40% de perda de vegetação, 
transformando a região em savana26.

A FLORESTA FAZ CHOVER

Estudos indicam que os rios voadores são “cursos de água atmosféricos” for-
mados por massas de ar carregadas de vapor-d’água. Eles levam a umidade 
da Bacia Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. Nas condi-
ções meteorológicas propícias, essas correntes se transformam em chuva. 

A Floresta Amazônica é como uma bomba de água: puxa para o continen-
te a umidade evaporada pelo oceano Atlântico. Terra adentro, a umidade 
vira chuva sobre a floresta. Pela evapotranspiração das árvores, a floresta 
devolve a água da chuva para a atmosfera na forma de vapor-d’água. Dessa 
forma, o ar é sempre recarregado com mais umidade, que com a ação dos 
ventos é transportada para cair novamente como chuva mais adiante. 

O valor desse serviço ambiental é inestimável para a agricultura, economia 
e abastecimento de água no país.

PREVISÃO

25 Seddon, A. W. R. et al. Sensitivity of global 
terrestrial ecosystems to climate variability. 
Nature, v. advance on, 17 fev. 2016.

26 Idem a 7.

+8 Co
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Se a Terra esquentar 4 oC ou mais, 
os impactos incluirão:

Aumento de 16% no risco de extinção 
de espécies.

Perda significativa de biodiversidade 
nas costas tropicais.

No Cerrado, extinção e mudanças 
no padrão de distribuição de espé-
cies nativas, que hoje são importantes 
para a alimentação e a cultura local.

Redução e possível extinção nas popu-
lações de espécie de abelhas nativas.

PREVISÃO27

27 Idem a 7. Nobre et al (2016)

SE
RV

IÇO
S 

AM
BIE

NT
AIS Purificação da água e do ar por meio 

da vegetação.

Decomposição de resíduos que 
mantêm os solos férteis e ajudam 
no controle de erosões.

Polinização feita pelos insetos 
como as abelhas.

Sequestro de carbono da atmosfera 
por parte das plantas enquanto 
elas crescem.

Produção de chuva e controle 
de temperatura.

Serviços ambientais são os múltiplos 
benefícios que as pessoas obtêm da 
natureza direta ou indiretamente, 
através dos ecossistemas28. Alguns 
exemplos são: 

28 http://www.oeco.org.br/dicionario-ambien-
tal/28158-o-que-sao-servicos-ambientais/

Serviços ambientais

Esses serviços são essenciais para 
a produção agrícola e para o nosso 
bem-estar. Por isso, mudanças em 
seu padrão impactam diretamente 
essa atividade.
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Uma das consequências das 
mudanças climáticas mais enfa-
tizadas é o aumento de eventos 
climáticos extremos e, por con-
sequência, de desastres naturais. 
Os tipos de desastres que mais 
afetam o Brasil são secas, inun-
dações e deslizamentos de terra.

Apesar de não haver projeções 
futuras sobre consequências de 
aumentos de desastres naturais 
ligados às mudanças climáticas 
no Brasil, o número de desastres 
no país já vem aumentando nos 
últimos anos, e existem diversas 
projeções preocupantes para o 
cenário internacional. Se não 
agirmos para evitar mais mudan-
ças climáticas e nos adaptarmos 
aos seus impactos, serão graves  
as consequências para a socieda-
de e as perdas econômicas.

DE
SA

ST
RE

S
NA

TU
RA

IS

Deslizamentos de terra são o tipo 
de desastre que mais crescem no 
país. E, na maior parte dos casos, 
ocorrem em regiões de ocupação 
irregular. Como em todo o mun-
do, as pessoas em situação de po-
breza são as mais afetadas diante 
de sua maior vulnerabilidade. No 
Brasil, soma-se a isso o fato de vi-
verem em regiões que têm menor 
atenção e apoio do governo. Esses 
fatores agravam as catástrofes e as 
desigualdades sociais.

Desastres são impactos severos em 
comunidades ou sociedades causadas 
por eventos físicos prejudiciais a deter-
minadas condições de vulnerabilidade 
social. Eles levam a perdas humanas, 
ambientais, econômicas e materiais. 
Se não há prevenção adequada, a res-
posta exigida é sempre emergencial. 
Por vezes, há a necessidade de auxílio 
externo para recuperação.

29 Atlas brasileiro de desastres naturais 1991 a 2010. 
http://150.162.127.14:8080/atlas/Brasil%20Rev.pdf

ENTRE 1991 E 201029

96,2 MILHÕES DE PESSOAS FORAM AFETADAS POR DESASTRES 
NATURAIS, DOS QUAIS:

2.475 DE PESSOAS PERDERAM SUAS VIDAS:

      OBSERVADO

50% foram afetadas por secas

30% por inundações repentinas

11% por inundações gradativas

43% por inundações súbitas

20% por deslizamentos

19% por inundações gradativas

10% pelas secas

Desastres naturais
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Os estudos analisados pelo 
Greenpeace Brasil apontam para 
impactos em diversos setores e em 
todas as regiões do Brasil, eviden-
ciando que todos serão afetados e 
que as populações mais vulneráveis 
serão as mais atingidas, tanto por 
questões econômicas quanto sociais. 
Problemas de habitação e locomo-
ção em caso de desastres naturais, 
comprometimento da produção 
e da renda e aumento de preço de 
alimentos são fatores que atingirão 
de forma severa quem já sofre mais 
com desigualdades. 

Além de indicar os impactos das 
mudanças climáticas para o Brasil, 
este relatório, E agora, José? – O 
Brasil em tempos de mudanças 
climáticas, também aponta para a 
necessidade de mais investimentos 
e ampliação do escopo de pesquisas 
sobre o tema nos diversos setores 
analisados, principalmente em áreas 
fundamentais como saúde, emprego 
e infraestrutura. 

Diante desse cenário, é urgente que 
o Brasil implemente ações de adap-
tação e mitigação muito mais am-
biciosas para reduzir suas emissões 
e enfrentar o desafio das mudanças 
climáticas. A meta brasileira apre-
sentada para a ONU sob o Acordo 
de Paris é insuficiente, e é necessário 
que o país vá muito além. Precisa-
mos nos comprometer com o fim 
do desmatamento – a começar por 
nossas florestas – e com a meta de 
alcançar uma matriz energética com 
100% de fontes renováveis até 2050. 

Em 2015, foi entregue ao Congresso 
Nacional um projeto de lei pelo Des-
matamento Zero com assinaturas 
de mais de 1,4 milhão de brasileiros. 
Já no setor de energia, o relatório 
[R]evolução Energética, do Greenpe-
ace Brasil, indica como o país pode 
atender a demanda do setor através 
de uma matriz limpa e renovável, 
aumentando a ciência no consumo, 
distribuição e produção de energia 
e investindo em fontes como solar, 
eólica e biomassa. Precisamos agora 
concretizar essas iniciativas.

Os 46 estudos analisados nesta pu-
blicação demonstram que já existem 
dados concretos que podem ser usa-
dos para orientar ações de políticas 
públicas no enfrentamento a um pla-
neta mais quente. Porém, sua maior 
contribuição é demonstrar que o 
combate às mudanças climáticas 
é, antes de tudo, uma questão 
de justiça social. A inação ou a ado-
ção de medidas insuficientes, sejam 
elas no campo da adaptação, sejam 
no da mitigação, só farão aumentar 
ainda mais a terrível desigualdade 
que já assola o país.

CO
NC

LU
SÃ

OConclusão
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