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A. Introdução 1 
 2 
A ameaça ao equilíbrio do sistema climático global em decorrência da intensificação 3 
das emissões de gases de efeito estufa representa um dos maiores desafios ambientais a 4 
ser enfrentado pela humanidade, visto que há a necessidade de se criar e implementar 5 
medidas de mitigação2 e adaptação.  6 
 7 
O objeto deste Plano é a Adaptação e, consequentemente, a análise das vulnerabilidades 8 
às mudanças climáticas, com foco no Estado de São Paulo.  9 
 10 
Estudos de vulnerabilidade global e local desenvolvidos mundialmente aferem que os 11 
sistemas ecológicos e sócio-ambientais susceptíveis à mudança do clima necessitam de 12 
ações adaptativas, como forma de ajustarem-se aos fenômenos já existentes ou futuros.  13 
 14 
Os estudos realizados pelo IPCC e pelas instituições nacionais como o Instituto 15 
Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 16 
(INPA), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA), Agência Nacional 17 
de Águas (ANA), Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), Petróleo Brasileiro SA 18 
(PETROBRAS), Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), além de outros 19 
estudos realizados por universidades e organizações não-governamentais indicam que as 20 
regiões situadas nos trópicos, como o estado de São Paulo, são mais vulneráveis a 21 
variabilidade climática associada à precipitação e aos eventos sazonais relacionados ao 22 
aumento da temperatura. (MARENGO, 2007) 23 
 24 
No ano de 2007, com o objetivo de explicitar e disseminar os estudos e trabalhos sobre 25 
a temática, a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e a CETESB promoveram uma 26 
reunião de pesquisadores brasileiros da Universidade de São Paulo (USP), Universidade 27 
Estadual Paulista (UNESP), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) e 28 
Universidades Federais de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Várias conclusões 29 
desse encontro foram aqui apresentadas. 30 
 31 
 32 

B. Vulnerabilidades 33 
 34 
O IPCC (2001) define vulnerabilidade como “o grau de suscetibilidade de um sistema 35 
aos efeitos adversos da mudança climática, ou sua incapacidade de administrar esses 36 
efeitos, incluindo variabilidade climática ou extremos. A vulnerabilidade dos sistemas e 37 
os possíveis impactos observados está diretamente ligada às estratégias de adaptação ou 38 
mitigação que deverão ser implementadas a curto, médio e longo prazo para enfrentar os 39 
efeitos das mudanças do clima. O desenvolvimento destas estratégias está diretamente 40 
ligado aos cenários de previsões utilizados, pois a necessidade de prever-se a trajetória 41 
futura das emissões de GEE depende de ações sócio-ambientais e econômicas, além de 42 

                                                 
2 A mitigação consiste na adoção de medidas para evitar ou reduzir as 
emissões de GEE por meio da implementação de políticas e instrumentos que 
fomentem a promoção do desenvolvimento sustentável, mudanças nos 
processos produtivos e no setor energético com a adoção de tecnologias mais 
limpas e eficientes. 
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representarem imperfeitamente as ações e reações da natureza frente às emissões 1 
projetadas. 2 
 3 
A metodologia de estudo das vulnerabilidades associadas às mudanças climáticas leva 4 
em conta as alterações de temperaturas mínimas, médias e máximas ao longo do tempo 5 
e o aumento das concentrações de GEE na atmosfera. A presença de fatores causais 6 
múltiplos também fomenta as análises das mudanças regionais e os impactos. Os 7 
estudos procuram analisar a junção de diversos fatores para explicitar, quando possível, 8 
as contribuições naturais ou antropogênicas nas conclusões das associações nas técnicas 9 
e amostragem dos estudos (IPCCa, 2001). 10 
 11 
 12 
1. Modelagem das emissões e cenários dos impactos 13 

 14 
Em geral, as observações dos impactos mais sérios correlacionam-se com as previsões 15 
dos cenários de concentrações mais elevadas de GEE, uma vez que as maiores 16 
mudanças no clima são associadas à potencialidade dos impactos. Os efeitos da 17 
mudança do clima fornecem informações sobre as vulnerabilidades associadas aos 18 
meios físico, biológico e aos sistemas sócio-econômicos e suas capacidades de 19 
adaptação frente aos impactos observados. 20 
 21 
Danos ambientais não são limitados a aspectos isolados. As mudanças climáticas 22 
interagem com efeitos como perda de biodiversidade, desertificação, disponibilidade de 23 
água, poluição atmosférica local, alterações no microclima e outros. 24 
 25 
Os impactos serão maiores se as emissões de gases estufa não forem contidas. O IPCC, 26 
Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas da ONU, considera cerca de 40 27 
cenários desenvolvidos com base nos seis modelos de emissão referenciados pelas 28 
subdivisões por famílias (A1, A2, B1 e B2). Os grupos de cenários pertencentes à 29 
família A1 descrevem o futuro das emissões baseadas em um rápido crescimento 30 
econômico, aumento da população global até a metade do século e introdução de novas 31 
e mais eficientes tecnologias. Os três grupos são diferenciados por suas alternativas 32 
tecnológicas aplicadas ao sistema energético, bem como nos seus consumos energéticos 33 
(uso intensivo de fontes fósseis; uso balanceado de fontes de energia de diferentes 34 
fontes e uso predominante de fontes de energia não-fósseis). 35 
 36 

 37 
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Figura B.1 – Pressupostos dos cenários de evolução de emissão de CO2 (IPCC, 2000) 1 

 2 
Os grupos A2, B1 e B2 descrevem cenários distintos entre si, não havendo interface 3 
entre os mesmos. No cenário A2 há a descrição de um mundo heterogêneo, onde os 4 
padrões das identidades locais são mantidos, propiciando um crescimento contínuo da 5 
população, bem como da renda e do desenvolvimento tecnológico mais lento e 6 
fragmentado do que o observado em outros cenários.  7 
 8 
No cenário B1 descreve-se um mundo convergente com o crescimento da população 9 
que atinge seu pico na metade do século e decresce a seguir, como no cenário A1, mas 10 
com rápidas mudanças na estruturação econômica com introdução de tecnologias limpas 11 
com redução no consumo. Enfatiza a adoção de melhorias eqüitativas que envolvem 12 
sustentabilidade econômica, social e ambiental, mas sem adoção de iniciativas 13 
relacionadas ao clima. 14 
 15 
Já o cenário B2 apresenta maior ênfase no desenvolvimento de soluções locais para as 16 
questões que envolvem a sustentabilidade econômica, social e ambiental. Descreve 17 
também um crescimento contínuo da população, desenvolvimento tecnológico mais 18 
lento e diversificado do que o apresentado nos cenários B1 e A1 e níveis intermediários 19 
de desenvolvimento econômico. 20 
 21 
Com base nas possíveis emissões dos diferentes cenários é possível fazer uma previsão 22 
média de aquecimento superficial para o intervalo de tempo 2000 a 2100 para os seis 23 
cenários considerados pelo IPCC em 2007, ilustrado pela figura 2. A linha laranja 24 
representa a avaliação de um cenário no qual as concentrações de GEE foram mantidas 25 
constantes com base nos valores do ano 2000. 26 
 27 
 28 

 29 
Figura B.2 – O Aquecimento global (IPCC, 2007) 30 

 31 
Os modelos apontam a tendência de aquecimento e o aumento da variação (desvio 32 
padrão) no comportamento climático. Haverá mais eventos climáticos extremos. O 33 
aquecimento se dará mais intensamente nos continentes do que nos oceanos, que os 34 
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pólos serão as áreas com maior aquecimento dentre os continentes e que, no Brasil, a 1 
região Amazônica será a que sofrerá maiores elevações de temperatura (Figura 3).  2 
 3 

 4 
Figura B.3 – Projeções da temperatura na superfície terrestre (IPCC, 2007) 5 

 6 
A Figura 4 reproduz a expectativa de mudança anual de chuvas (em percentagem) entre 7 
2041 e 2060, com base nos anos de 1900 a 1970. 8 
 9 

 10 
Figura B.4 - Mudança no regime de chuvas (IPCC, 2009) 11 

 12 
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Há várias incertezas nos cenários do IPCC. Uma delas é a estabilização da concentração 1 
do CO2 na atmosfera, dentro do ciclo de realimentação clima-carbono. Outra está nas 2 
sinergias e antagonismos das respostas ambientais e esses efeitos. 3 
 4 
Desta forma, vale ressaltar que os modelos climáticos, apesar de sua complexidade, não 5 
podem representar bem as mudanças no clima em escala local tais como as tempestades 6 
ou frentes e chuvas, devido a efeitos orográficos e eventos extremos do clima. Para 7 
estes, é necessário usar a técnica de downscaling, que consiste na regionalização dos 8 
cenários climáticos obtidos por modelos globais usando modelos regionais 9 
(downscaling dinâmico) ou funções estatísticas (downscaling empírico ou estatístico) 10 
(Marengo, 2007). Assim, destaca-se a necessidade de desenvolvimento de modelos 11 
regionais, com o melhor desenvolvimento da técnica de downscaling com o objetivo de 12 
obter projeções climáticas futuras detalhadas, com uma melhor resolução espacial. 13 
Diante disso, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE vem desenvolvendo o 14 
modelo regional Eta/CPTEC para a América do Sul e também elaborando o Modelo 15 
Brasileiro do Sistema Climático Global – MBSCG, com o objetivo de estabelecer um 16 
modelo de clima global adequado a projeções de mudança do clima no longo prazo. 17 
 18 
 19 
2. As mudanças climáticas globais e o estado de São Paulo 20 

 21 
Os estudos desenvolvidos pelo IPCC (2007b) para a América Latina apresentam os 22 
impactos, vulnerabilidades e possíveis adaptações para os países. Há uma insuficiência 23 
de estudos e pesquisas sobre a vulnerabilidade do Brasil e, por conseqüência, São Paulo 24 
às mudanças do clima (Figura 5). 25 
 26 

 27 

 28 
Figura B.5 – Impactos regionais em relação às mudanças do clima no século XX (IPCC, 2007b) 29 

 30 
 31 
3. Temperatura 32 

 33 
De acordo com os cenários adotados pelo IPCC (considerando altas e baixas emissões) 34 
em 2100 a temperatura média atmosférica para o Brasil pode aumentar para 28,9 ºC e 35 
26,3 ºC respectivamente, considerando a média de 1961 a 1990 de 25 ºC. Este aumento 36 
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corresponde globalmente a um aquecimento de 3,9 ºC para o cenário de altas emissões e 1 
de 1,3 ºC para o cenário de baixas emissões, conforme se vê na Figura 15. 2 
 3 

 4 
Figura B.6 – Projeções de temperatura média anual para o Brasil (Marengo, 2007). 5 

 6 
De modo geral, algumas regiões do Brasil terão seus índices de temperatura e chuva 7 
aumentados, e em outras, diminuídos. Estima-se também o aumento de desastres e 8 
eventos climáticos extremos antes não observados em determinadas regiões do país, a 9 
exemplo de chuvas isoladas mais violentas, temporais mais freqüentes e aumento das 10 
temperaturas diurnas e noturnas mais intensamente no inverno (SALATI et al, 2007). 11 
Ocorreu um aumento do número de ciclones extratropicais intensos e anticiclones na 12 
costa brasileira, o que sugere que tendência também seja de aumento para o século XXI 13 
(PEZZA e AMBRIZZI, 2003, citado por AMBRIZZI em 2007). 14 
 15 
O aumento da temperatura associado às mudanças climáticas indica que os sistemas 16 
físicos, biológicos e a sociedade serão afetados ou são vulneráveis aos impactos 17 
provocados pelas alterações climáticas. Os impactos regionais da mudança do clima 18 
podem estar mais claros em sistemas físicos do que nos sistemas biológicos, que se 19 
estão submetendo simultaneamente a muitas mudanças complexas que não são 20 
relacionadas ao clima, incluindo fatores causais múltiplos como mudanças no uso da 21 
terra e o aumento da poluição (IPCCa, 2001). 22 
 23 
Até o final do século XX, conforme as análises compiladas pelo IPCC, a temperatura 24 
média atmosférica no Brasil aumentou aproximadamente 0,75ºC, tendo aumento nas 25 
temperaturas mínimas de até 1,4ºC por década e uma variação entre 0,4 e 0,6ºC nas 26 
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temperaturas médias e máximas. (MARENGO, 2007). A Figuras 6a e 6b resumem e 1 
detalham esta informação para São Paulo. Observa-se que em maior número de locais as 2 
temperaturas mínimas aumentaram, sendo que o mesmo ocorreu com as temperaturas 3 
máximas. 4 
 5 

 6 
 7 
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 1 
Figura B.7 –Tendências anuais da temperatura no estado de São Paulo, 1990-2002 (Dufek e 2 
Ambrizzi (2005), citado por IG/SP). 3 

 4 
A Figura  reproduz as temperaturas mínimas médias de Campinas no período de 1890 a 5 
2006. Observa-se a elevação da temperatura da ordem de 2º C. Pode-se supor que parte 6 
dessa variação se deve ao efeito de ilha de calor3 daquela cidade, porém, uma parte 7 
dessa elevação também deve ser creditada ao aumento da temperatura global. 8 

                                                 
3 A ilha de calor é o aquecimento provocado pela área urbana que altera a capacidade de retenção do calor 
e umidade da superfície da terra. Assim, a temperatura nas regiões metropolitanas tende a ser mais 
elevada que a temperatura observada em áreas florestais em região onde essa comparação possa ser feita. 
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 1 

 2 
Figura B.8 – Temperaturas mínimas e médias de Campinas( IAC/SAA, 2007 citado por ÁVILA, 3 
2007). 4 

 5 
Cenários pessimistas (A2) relacionados à elevação da temperatura e associados às 6 
mudanças climáticas são aferidos para diferentes cidades do interior do estado de São 7 
Paulo conforme se observa nas Figuras  a, b, c, d. 8 
 9 

 10 
Figura B.9 – Cenários de elevação de temperatura no interior do estado de São Paulo: Barretos 11 
(COSTA, 2007). 12 

 13 
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 1 
Figura B.10 – Cenários de elevação de temperatura no interior do estado de São Paulo: Jaú 2 
(COSTA, 2007). 3 

 4 

 5 
 6 

Figura B.11 – Cenários de elevação de temperatura no interior do estado de São Paulo: Piracicaba 7 
(COSTA, 2007). 8 

 9 
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 1 
Figura B.12 – Cenários de elevação de temperatura no interior do estado de São Paulo: Ribeirão 2 
Preto (COSTA, 2007). 3 

 4 
 5 
4. Chuvas 6 

 7 
Estima-se uma tendência no aumento das vazões entre 2 e 30% nas bacias dos rios do 8 
Sudeste da América do Sul e na bacia do Rio Paraná. Porém as oscilações na 9 
temperatura da superfície do mar nos oceanos Pacífico e Atlântico sugerem associações 10 
entre vazões extremas e eventos climáticos oceânicos, a exemplo do El Niño4 11 
(MARENGO et al, 2007). A Figura ... indica variação de 0 a 15% na precipitação média 12 
anual do estado de São Paulo. 13 
 14 

                                                 
4 O fenômeno El Niño é caracterizado pelo fluxo de aquecimento da água associado com a flutuação e 
circulação da pressão da superfície intertropical nos oceanos Índico e Pacífico, chamado de Oscilação 
Sul. Possui grande impacto no vento, temperatura da superfície do mar e nos padrões de precipitação no 
Pacífico Tropical. 
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1 

 2 
Figura B.13 – Mudança média anual na precipitação (AMBRIZZI et al, 2007). 3 

 4 
 5 
Sobre a Amazônia, a interferência na circulação atmosférica (regime de ventos) e as 6 
alterações nos ciclos de precipitação elevada correlacionadas as áreas de temperatura 7 
elevada (caso da região) distribuem a energia resultante destas interações para as 8 
altitudes mais elevadas, transportando umidade para o estado de São Paulo (Figura     ). 9 
 10 
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 1 
Figura B.14 - Deslocamento da umidade atmosférica Amazônica (Rios Voadores, 2007) 2 

 3 
As alterações geradas na conexão climática entre a Amazônia -Brasil Central e as 4 
anomalias ocorridas na Europa e em outros locais do hemisfério sul são evidenciados 5 
pelas modificações na transposição do calor gerado na região. Assim, pode-se constatar 6 
que futuros impactos principalmente na precipitação e no transporte de água na Bacia 7 
do Prata5 afetarão a hidrologia dos países que a compõem (DIAS, 2007). 8 
 9 
Na Região Sudeste há uma tendência ao aumento de chuvas intensas, mas irregulares, 10 
de até mais 120 milímetros por década. A irregularidade nas chuvas ocorrerá pela 11 
diminuição da umidade que circula da Amazônia nos períodos mais secos para estas 12 
regiões. Entretanto, de modo geral, nos estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro o 13 
índice pluviométrico tende diminuir. As Figuras ...  indicam a variação na precipitação 14 
no estado de São Paulo no período entre 1950 e 2000 e da última década do século XX. 15 
Os círculos em vermelho indicam aumento e os azuis a redução, em milímetros anuais 16 
de chuva no período. 17 
 18 

                                                 
5 A Bacia do Prata ou Platina é constituída pelas sub-bacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, 
drenando áreas do Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia. Apresenta o maior aproveitamento 
hidrelétrico do Brasil e abriga as Usinas de Itaipu e Porto Primavera.   
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 1 
 2 

 3 
Figura B.15 – Variação da precipitação no estado de São Paulo (Dufek e Ambrizzi (2005), citado 4 
por IG/SP (1998)) 5 

 6 
As variações da evolução do clima sobre a vazão dos rios e recarga de aqüíferos variam 7 
em função das precipitações projetadas, das propriedades físicas da região e da 8 
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vegetação local (cobertura terrestre e uso do solo). A Figura ... aponta que a deficiência 1 
hídrica anual observada na região de Campinas, SP, entre os anos de 1890 a 2005, vem 2 
aumentando. Destacam-se as severas secas observadas em 1924, 1945 e 1964. Na 3 
década de 90, estas se tornaram mais freqüentes, sem chegar à severidade observada nos 4 
casos citados. 5 
 6 

 7 

Figura B.16 – Deficiência hídrica na região de Campinas (IAC, 2006 citado por PRELA, 2006) 8 

 9 
 10 
5. Eventos climáticos extremos 11 

 12 
Definem-se como eventos climáticos extremos as anomalias em relação à climatologia 13 
em diferentes escalas de tempo que variam de dias a milênios, tendo como relevantes 14 
considerações espaciais e temporais (MARENGO et al, 2007). A maioria dos impactos 15 
relacionados aos eventos climáticos extremos é caracterizada quando atingem algum 16 
nível crítico e afetam o desempenho ou comportamento de um sistema físico ou 17 
biológico (IPCCa, 2001). As avaliações da ocorrência de eventos extremos são 18 
norteadas por uma série de incertezas, visto que há um número limitado de dados 19 
históricos para basear as estatísticas e probabilidade de freqüência dos mesmos. 20 
 21 
Segundo os cenários brasileiros, aponta-se maior freqüência e intensidade nos eventos 22 
extremos de curta duração, associados ao aquecimento global como secas, chuvas 23 
intensas, ondas de frio ou de calor, vendavais, furacões, inundações e ressacas 24 
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(MARENGO et al, 2007). Conseqüentemente, haverá o aumento da vulnerabilidade e 1 
risco aos impactos à população, aos setores econômicos e à biodiversidade na medida 2 
em que a variabilidade climática e a ocorrência de eventos climáticos antes não 3 
observados se intensificarem. 4 
 5 
No Brasil e no estado de São Paulo, tem-se observado tendências a noites e dias 6 
quentes, atingindo um percentual de 35% no início deste século contra 5% na década de 7 
1950. Enquanto as tendências de dias e noites frios apresentam decréscimo de 8 
freqüência, variando de 25 a 30% na década de 1970 e atingindo variação de 5 a 10% 9 
entre 2001 e 2002 (MARENGO et al, 2007). 10 
 11 
Eventos climáticos como o furacão Catarina, que atingiu a costa sul do Brasil em março 12 
de 2004 e considerado possivelmente como o primeiro furacão do Atlântico Sul, 13 
também são possíveis efeitos do aquecimento global. Entretanto, ainda existem 14 
incertezas no meio científico quanto à confiabilidade na associação do aumento da 15 
freqüência e na intensidade dos furacões estarem relacionadas às mudanças climáticas. 16 
(MARENGO et al, 2007) O furacão Catarina foi formado a partir da combinação das 17 
altas temperaturas na superfície do Atlântico Sul subtropical e da associação com uma 18 
situação meteorológica chamada de bloqueio atmosférico intenso na média-alta 19 
troposfera, onde os ventos são mais fracos em altitude. Na região de formação do 20 
Catarina houve uma concentração de alta pressão estacionária, que propiciou a condição 21 
para a formação do furacão com o desvio dos ventos mais intensos para o sul e a 22 
formação de ventos moderados na média e alta troposfera. Projeções feitas para o 23 
cenário pessimista A2 indicam que, para a segunda metade do século XXI, com o 24 
aumento da temperatura nas águas dos oceanos há maior probabilidade de 25 
desenvolvimento de ciclones extratropicais6 no Atlântico Sul nas regiões próximas a 26 
formação do Catarina. 27 
 28 
Anomalias climáticas destes tipos no país também estão condicionadas as ocorrências 29 
do fenômeno El Niño, entretanto, nos registros recentes, a associação entre o aumento 30 
exacerbado da temperatura do ar e do oceano à alteração na circulação atmosférica são 31 
as causas mais favoráveis para a formação destes eventos. 32 
 33 
 34 
6. Ecossistemas 35 

Ecossistemas oceânicos 36 

 37 
Em zonas costeiras e em ecossistemas oceânicos há uma evidência das mudanças nos 38 
sistemas físicos e biológicos associados com as tendências regionais no clima, 39 
especialmente relacionados ao aumento da temperatura atmosférica. Entretanto, separar 40 
das questões de ecossistemas oceânicos a variabilidade causada por fenômenos 41 
climáticos extremos, como o El Niño, das mudanças climáticas regionais é um desafio 42 
(IPCCb, 2001).  43 
 44 

                                                 
6 Ciclones extratropicais são sistemas de ar de baixa pressão, que retiram sua energia das diferenças de 
temperatura entre as várias camadas da atmosfera.  Possuem diâmetro da ordem de milhares de 
quilômetros e têm seus ventos mais fortes próximos à tropopausa, camada da atmosfera a mais ou menos 
12 km da superfície. (INPE) 
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No Brasil, a tendência do aumento do nível do mar afetará a zona costeira do país, 1 
incluindo as áreas de mangue que serão submersas e a intrusão salina nos recursos de 2 
água doce, o que propiciará a extinção de inúmeras espécies que se utilizam destes 3 
habitats para desenvolvimento e reprodução. 4 
 5 
As projeções indicam que com o aumento das concentrações atmosféricas de CO2, 6 
conseqüentemente, ocorre um aumento na acidificação do oceano o que ao longo do 7 
século XXI reduzirá o pH da superfície oceânica entre 0,14 e 0,35 (IPCCa, 2007). Nos 8 
recifes de corais do estado de São Paulo ainda não há evidências científicas que 9 
correlacionem o aquecimento global ao fenômeno de branqueamento7, porém na década 10 
de 90 observou-se a ocorrência do fenômeno associado ao aumento de temperatura da 11 
água pelo El Niño (MARENGO et al, 2007). 12 
 13 
 14 

Florestas e outros ecossistemas terrestres 15 
 16 
As previsões do quarto relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima 17 
(IPCC, 2007) evidenciam como efeitos das mudanças no clima, a diminuição da 18 
diversidade de espécies, com mudanças nas composições dos ecossistemas e na 19 
distribuição dos biomas, o que resultarão em impactos negativos sobre as pessoas, 20 
populações, recursos naturais e atividades econômicas.  21 

As mudanças climáticas consistem em uma pressão adicional sobre os ecossistemas, 22 
ameaçando, ainda mais, a diversidade biológica e os serviços ambientais que ela 23 
proporciona (IPCC, 2002; Marengo, 2006). Devido à complexidade do assunto, as 24 
simulações e os dados necessários para estimar os impactos das mudanças climáticas 25 
sobre a biodiversidade são, segundo Inzunza (2009), incompletos, o que permite que os 26 
efeitos sejam apenas parcialmente quantificados. Em relação ao Brasil, os impactos 27 
ecológicos das mudanças climáticas têm sido poucos estudados (Marengo, 2006).  28 

Estudos indicam que ecossistemas naturais não apresentam grande capacidade de 29 
adaptação ou de migração em resposta às mudanças climáticas se estas ocorrerem em 30 
um intervalo de décadas, mas, podem migrar ou se adaptar a essas mudanças quando 31 
elas ocorrem em uma escala de muitos séculos a milênios (Nobre et al., 2007). 32 

As alterações no clima irão afetar as espécies de forma diferenciada, podendo criar 33 
oportunidades para o aparecimento de novas espécies ou para a perda, estando, neste 34 
caso, relacionada ao quão vulnerável é a espécie. IPCC (2002) e Inzunza (2009) citam, 35 
entre outras características, que espécies com populações pequenas, limitadas a uma 36 
estreita variação climática ou restritas a um pequeno habitat são mais vulneráveis à 37 
extinção do que as com grandes populações, com mecanismo de dispersão de longo 38 
alcance ou as que ocupam áreas de habitat amplo. Porém, para Canhos et al. (2008), é 39 
difícil de estimar a vulnerabilidade de espécies biológicas em relação às mudanças 40 
climáticas, devido ao desconhecimento existente sobre as mesmas.  41 

É preciso desenvolver sistemas de monitoramento com espécies de diversos grupos 42 
taxonômicos (plantas, animais e microrganismos) para ajudar a detectar mudanças em 43 

                                                 
7 O branqueamento de corais: ocorre quando há as algas que compõem estes organismos são expelidas em 
resposta a algum estresse, que pode ser causado por poluição, sedimentação ou ciclos de aquecimento 
natural das águas oceânicas.  
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padrões e determinar a capacidade de dispersão e/ou migração de espécies em uma 1 
paisagem já altamente fragmentada e perturbada pela ação antrópica (Joly, 2005). 2 

Quanto à extinção de espécies, muitas que já se encontram em perigo devido a 3 
processos naturais ou a atividades antrópicas, podem, com o aquecimento global, ter 4 
esse processo intensificado (IPCC, 2002), em função do sinergismo das pressões 5 
adversas. As mudanças climáticas se tornaram, portanto, um fator de aceleração das 6 
pressões que atualmente ameaçam determinadas espécies. Algumas espécies definidas 7 
como “criticamente ameaçadas” poderão ser extintas nas próximas décadas, e as 8 
espécies classificadas como “ameaçadas ou vulneráveis” se tornarão mais raras ao longo 9 
do século (Canhos et al. 2008). 10 

É possível que muitas espécies não tenham capacidade de responder evolutivamente às 11 
novas condições climáticas ou migrar para novas áreas (Joly, 2007) e, como resultado, 12 
estarão em risco maior de extinção. A diminuição de indivíduos de uma determinada 13 
espécie ou a sua extinção pode produzir mudanças na estrutura e funcionamento dos 14 
ecossistemas, que, por sua vez, pode alterar significativamente as dimensões das 15 
populações de outras espécies, podendo levar à perda de mais espécies, iniciando um 16 
efeito cascata na redução da biodiversidade (IPCC, 2002).   17 

Além de representarem apenas 7 % da área originalmente ocupada, os remanescentes de 18 
Mata Atlântica encontram-se altamente fragmentados e sob uma forte pressão antrópica. 19 
Diversos autores (Salis et al, 1995) têm demonstrado que a distribuição de espécies 20 
arbóreas de Mata Atlântica está diretamente correlacionada com as características 21 
climáticas, especialmente a temperatura e a precipitação. No estado de São Paulo, por 22 
exemplo, nas áreas mais elevadas e, consequentemente, mais frias como Atibaia e Japi, 23 
a família Myrtaceae substitui a família Leguminosae em termos de importância. A 24 
mudança na composição florística dessas matas resulta em uma significativa alteração 25 
estrutural, as árvores são mais baixas e com caules, geralmente, de um diâmetro menor. 26 

As florestas fragmentadas são mais vulneráveis aos danos periódicos das secas 27 
provocadas pelo El Niño do que as florestas intactas. Apesar de o IPCC (ano?) apontar 28 
uma tendência de pouca mudança na amplitude do El Niño nos próximos 100 anos, o 29 
Painel indica a possibilidade de uma intensificação dos extremos de secas e de 30 
enchentes que ocorrem durante a ocorrência do fenômeno. Entre os danos causados pela 31 
seca, registram-se alta taxa de mortalidade de árvores, mudanças na fenologia das 32 
plantas e outras mudanças ecológicas, especialmente nas bordas da floresta. Fragmentos 33 
isolados tornam, ainda, as espécies mais vulneráveis às mudanças climáticas, uma vez 34 
que restringem a capacidade de migrar para áreas com condições mais favoráveis (CDB, 35 
2010).  36 

 37 
As evidências sugerem que os impactos esperados nas florestas frente à mudança 38 
climática estejam relacionados:  39 
 40 

(i) às alterações nas taxas de crescimento podendo aumentar ou diminuir de 41 
acordo com o clima atual ser ou não um fator limitante de crescimento;  42 

 43 
(ii) a problemas quanto à regeneração de algumas espécies devido à elevação da 44 

temperatura e no regime de queima de biomassa graças ao aumento da 45 
freqüência e extensão de incêndios devido ao aumento da temperatura e 46 
redução da umidade e;  47 

 48 
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(iii) à degradação e perdas florestais provocada pelas alterações fisiológicas e 1 
quantitativas nas espécies de insetos correlacionadas aos problemas à saúde 2 
humana. 3 

 4 
No Estado de São Paulo a área coberta por florestas nativas caiu de 85% em 1500 para 5 
13% em 2000. Cerca de 60% dos remanescentes de floresta nativa estão na Serra do 6 
Mar e Vale do Ribeira. Destes, 50% estão em parques estaduais. 7 
 8 

 9 
Figura B.17. - Evolução do desmatamento do estado de São Paulo (JOLLY, 2007) 10 

 11 
 12 
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A ecologia prediz diferentes tipos de impactos e adaptações dos ecossistemas em 1 
relação à mudança do clima. Isso reflete também nas respostas que as espécies de 2 
plantas e animais enfrentarão de acordo com as alterações estruturais e dinâmicas das 3 
quais serão acometidas, que incluem migrações, alterações físicas e biológicas de nichos 4 
ecológicos, evoluções genéticas, redução no número de espécies ou extinção, mudanças 5 
na reprodução, entre outros (IPCCc, 2001). 6 
 7 

Desta forma, estratégias de mitigação e adaptação às alterações climáticas podem 8 
auxiliar na promoção da conservação dos ecossistemas e, assim, minimizar os efeitos 9 
deletérios advindos das mudanças do clima. Essas estratégias incluem, entre outras, a 10 
redução do desmatamento, o aumento do florestamento e reflorestamento, a 11 
representação dos tipos florestais em reservas, a prática de exploração florestal de baixa 12 
intensidade, a manutenção de um banco genético e a identificação e proteção de grupos 13 
funcionais e espécies relevantes (MCT, 2010). 14 

Nesse sentido, há diversas ações em curso no Estado de São Paulo, focadas na redução 15 
do desmatamento e na ampliação da cobertura vegetal. Os resultados de desmatamento 16 
e as autorizações de supressão de vegetação, somados ao de recuperação de mata ciliar 17 
mostram que o estado de São Paulo está invertendo a curva, com recuperação da 18 
cobertura vegetal estadual.  19 

Some-se a isso o potencial de reflorestamento no estado de até um milhão de hectares 20 
de matas ciliares. Em parceria com o Banco Mundial e o GEF – Fundo Mundial para o 21 
Meio Ambiente está em fase de implementação o Programa de Recuperação de Mata 22 
Ciliar, formulado a partir de iniciativas existentes para a recuperação de áreas agrícolas, 23 
que visa à restauração da vegetação ciliar como uma estratégia para a restauração das 24 
funções, estabilidade e serviços dos ecossistemas, incluindo o seqüestro de carbono e o 25 
controle do carreamento de sedimentos e conseqüente assoreamento de corpos d’água. 26 

 27 
 28 
7. Saúde humana 29 

 30 
Os impactos à saúde estão atrelados a diferentes contextos, como condições 31 
socioeconômicas, demográficas e ambientais. As mudanças climáticas afetam direta e 32 
indiretamente a saúde das populações, especialmente os extratos mais vulneráveis. Os 33 
problemas na saúde pública associados às conseqüências do aquecimento global 34 
relacionam-se, principalmente, às alterações na distribuição de doenças e ao aumento de 35 
epidemias, como resultados do aumento na poluição do ar, maior número de enchentes, 36 
deslizamentos, aumento de temperatura, mudanças no ciclo da água e nos ecossistemas.  37 
 38 
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 1 
Figura B.18  - Impactos das mudanças climáticas na saúde humana 2 

 3 
A vulnerabilidade associada a eventos climáticos extremos e seus efeitos demonstram 4 
que doenças como malária, dengue, cólera, febre amarela, encefalite e outras infecções 5 
de veiculação hídrica serão severamente intensificadas com fenômenos como o El Nino. 6 
Os problemas de saúde pública também podem aumentar nas regiões com grandes 7 
aglomerações urbanas, como a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas e Santos, 8 
em decorrência da ocupação desordenada do solo, alta densidade populacional, 9 
problemas de infra-estrutura e saneamento, potencializando a expansão de agentes de 10 
doenças infecciosas e a distribuição de vetores devido ao aumento de temperatura. 11 
 12 
A população com menos recursos financeiros tende a ser mais vulnerável e tem menor 13 
capacidade de adaptação aos impactos das mudanças climáticas, além de ser mais 14 
dependente dos recursos (água e alimentos) diretamente ligados à sensibilidade 15 
climática. O maior impacto ocorre nos idosos, crianças e bebês. 16 
 17 
Ocorre uma piora na qualidade de vida dos habitantes das áreas mais quentes que não 18 
possuem acomodações adequadas e uma piora na qualidade do ar nas cidades devido a 19 
ilhas de calor e má dispersão de poluentes. 20 
 21 
Seguem listados abaixo os principais fenômenos relacionados às mudanças  climáticas e 22 
seus impactos na saúde humana (INPE, 2010): 23 

� Episódios extremos de temperatura (causando desconforto térmico e afetando os 24 
extremos das faixas etárias – menores de 5 anos e maiores de 60 anos); 25 
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� Episódios extremos de pluviosidade (riscos à vida humana, situações de 1 
enchentes e mobilização de terras e externalidades no trânsito); 2 
� Aumento da incidência de doenças infecciosas (maior probabilidade de contrair 3 
doenças infecciosas de veiculação hídrica, após as enchentes); 4 
� Aumento das concentrações de poluentes atmosféricos (concentração de 5 
poluentes ambientais aumentada, incidindo principalmente nos extremos das faixas 6 
etárias e gerando maiores morbidades e mortalidades por doenças respiratórias); e 7 
� Escassez e migrações (a escassez de água e de alimentos gerada por um 8 
desequilíbrio climático forte poderá promover a intensa migração de segmentos 9 
populacionais, que terão como um dos destinos as grandes cidades). 10 

 11 
 12 
8. Impactos na costa 13 

O fato de a zona costeira ser a interface entre continente, atmosfera e oceano, faz com 14 
que ela se torne vulnerável nestes três grandes sistemas, sendo os principais efeitos das 15 
mudanças climáticas que afetam a zona costeira: a elevação do nível médio do mar, o 16 
aumento de extremos climáticos, com períodos de seca mais prolongada e eventos de 17 
tempestades com mais ventos e chuvas de maior intensidade, além de possível mudança 18 
nas direções de propagação das ondas devido a alterações na circulação atmosférica 19 
(Neves et al, 2008). 20 
 21 

O 4º relatório do IPCC indica que em decorrência da mudança do clima e da elevação 22 
do nível do mar, o litoral ficará exposto a maiores riscos, e estes efeitos na zona costeira 23 
serão potencializados por crescentes pressões induzidas pelo homem. Aponta também 24 
que o desafio para adaptação das regiões costeiras às mudanças do clima será ainda 25 
maior para os países em desenvolvimento, devido às limitações existentes quanto a 26 
capacidade de adaptação destes países, e enfatiza a necessidade de ações preventivas, 27 
principalmente no planejamento de áreas ainda não edificadas, e ações corretivas em 28 
áreas densamente povoadas e com maior vulnerabilidade. 29 

 30 
Os principais efeitos das mudanças do clima e suas interações poderão ocasionar 31 
impactos como: erosão costeira; prejuízos estruturais ou operacionais a portos e 32 
terminais, sistemas de saneamento, dutos e emissários; danos a obras de urbanização de 33 
cidades litorâneas; deslizamentos de encostas; intrusão salina em estuários e aqüíferos, 34 
que pode afetar a captação de água doce; alteração da área de ocupação dos manguezais; 35 
danos a ecossistemas devido à falta de água doce causados pelos efeitos relacionados ao 36 
desequilíbrio salino; danos a recifes de coral (Neves et al, 2008). 37 

 38 

No Litoral Paulista, uma das regiões com maior grau de vulnerabilidade é a Região 39 
Metropolitana da Baixada Santista, isto se deve principalmente à combinação das 40 
seguintes características: alta densidade populacional, peculiares características 41 
socioeconômicas e configuração geomorfológica de reentrância acentuada no domínio 42 
do complexo cristalino, além da concentração produtiva no trecho entre Santos (SP) e 43 
Macaé (RJ) ( Nicolodi et al, 2010). Desta forma, aliado às perspectivas de aumento da 44 
ocupação, com tendência de aumento da concentração e adensamentos urbanos, à alta 45 
suscetibilidade à erosão, escorregamentos e processos costeiros da região, bem como a 46 
ocorrência de eventos extremos cada vez mais frequentes e intensos, reforça-se ainda 47 
mais a urgente necessidade de subsídios para identificação e redução das 48 
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vulnerabilidades, definição de medidas de prevenção e de adaptação na zona costeira 1 
(Bitar, 2009). 2 

A ausência de um sistema de monitoramento de longo prazo das variáveis 3 
oceanográficas e costeiras ao longo de todo o litoral, capaz de gerar e consolidar série 4 
de dados compromete a construção de cenários de impactos nas zonas costeiras 5 
advindos das mudanças climáticas e estratégias de adaptação. É consenso em todos os 6 
trabalhos levantados que mais estudos são necessários para definição de prioridades e 7 
formulação de políticas públicas. 8 

A estratégia recomendada pelo IPCC para o enfrentamento das mudanças climáticas na 9 
zona costeira é baseada nos princípios de Gerenciamento Costeiro Integrado, 10 
englobando aspectos de gestão de recursos hídricos, gerenciamento costeiro, 11 
ordenamento espacial e planejamento energético e mineral.  12 

Na publicação “Economia da Mudança do Clima no Brasil: Custos e Oportunidades” 13 
são apontadas algumas medidas de adaptação da zona costeira às mudanças do clima, 14 
seus custos em termos de magnitude e os impactos decorrentes. São ao todo nove 15 
respostas: abandono das casas e das benfeitorias; destruição de biomas; reconstrução 16 
periódica das benfeitorias; aproveitamento de áreas inundadas para aqüicultura; 17 
engordamento de praias; fixação da costa com enrocamento ou blocos artificiais; 18 
construção de muros de proteção; construção de quebra-mares ou estruturas no mar; e 19 
por fim, recuperação de estruturas portuárias. 20 

Embora as iniciativas existentes ainda sejam bastante incipientes, observa-se um esforço 21 
conjunto frente ao grande desafio posto.  A Secretaria do Meio Ambiente do Estado de 22 
São Paulo já vem trabalhando neste sentido através dos instrumentos existentes, como o 23 
Plano Estadual de Recursos Hídricos e o Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro, 24 
além das iniciativas promissoras sendo desenvolvidas no âmbito acadêmico, visando 25 
constituir uma base técnica e institucional a cerca destas questões. 26 

 27 

Aumento no nível dos oceanos 28 
 29 
Os impactos globais nos sistemas físicos de zonas costeiras relacionam-se às tendências 30 
de aquecimento regional e incluem associações com o derretimento das geleiras, 31 
elevação dos níveis dos mares em conseqüência da expansão térmica da água. 32 
Observações feitas de 1961 a 2003 demonstram que os oceanos têm absorvido mais de 33 
80% do calor acrescido ao sistema climático. Estas constatações apontam um aumento 34 
do nível do mar do século XIX para o século XX. Entre 1961 a 2003 o nível do mar 35 
global aumentou em média 1,8 mm por ano. De 1993 a 2003 o aumento calculado foi de 36 
3,1 mm por ano, o que evidencia uma taxa mais rápida de aumento do que no período 37 
analisado anteriormente. Estima-se que o aumento do nível do mar até o final deste 38 
século varie de 9 a 88 cm de acordo com variações no aumento da temperatura nos 39 
cenários previstos (IPCCa, 2007). 40 
 41 



 

 40 

 1 

Tabela B.1 – Taxa de elevação do nível do mar, em milímetros por ano (IPCCa, 2007). 2 

 3 
De acordo com o IPCCa (2007), estima-se que o aumento do nível dos oceanos varia 4 
entre 18 a 59 centímetros, chegando até a 1,4 metro com o degelo da Groenlândia e da 5 
Antártica, até o final século. 6 
 7 
 8 
 9 

 10 
Tabela B.2 - Aquecimento global e da elevação do nível do mar (IPCCa, 2007). 11 

 12 
Nos últimos 50 anos foi observada uma tendência de aumento no nível do mar brasileiro 13 
de 40 centímetros por século ou 4 milímetros por ano. Variáveis como a expansão 14 
térmica provocada pelo aquecimento global e pelo aumento na intensidade dos ventos. 15 
Estes aumentos podem provocar uma elevação de até 20 milímetros na água da costa 16 
brasileira, principalmente nas capitais Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife, Salvador e 17 
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Belém (MARENGO et al, 2007). Cerca de 25% da população brasileira vive na zona 1 
costeira e está ameaçada pelo aumento nos níveis do mar. Dependendo da intensidade e 2 
magnitude das áreas afetadas, o número de refugiados ambientais pelos efeitos da 3 
elevação do nível do mar na costa brasileira incidirá sobre o aumento da migração para 4 
as metrópoles do país, ocasionando problemas relacionados à infra-estrutura e 5 
economia. 6 
 7 
 8 
Medições do nível do mar na costa do estado de São Paulo indicam um aumento de até 9 
40 milímetros nos anos entre 1950 e 2000 (Figura ...) . 10 
 11 

 12 
Figura B.19 - Elevação do nível do mar na costa do estado de São Paulo (MESQUITA, 2007). 13 

 14 
A partir de ensaios em uma grande maquete da Baía e Estuário de Santos e São Vicente, 15 
um estudo conduzido pela Universidade de São Paulo chegou à conclusão que um 16 
cenário pessimista, tendo como base a elevação do nível do mar de 1,5 metros até o fim 17 
do século, poderá levar às seguintes conseqüências: intensificação da erosão de praias, 18 
com perda da faixa de areia, em áreas atualmente em processo erosivo, como por 19 
exemplo, a Praia de Milionários (São Vicente), Ponta da Praia (Santos) e Praia de 20 
Pitangueiras (Guarujá); impactos irreversíveis nos mangues, sobretudo em São Vicente 21 
e no leste da Baía de Santos; impacto no sistema de coleta de esgoto, que direciona 22 
efluentes para emissários na orla; o comprometimento de atuais fontes de água doce, 23 
devido à intrusão salina em estuários e aquíferos; possível aumento das inundações em 24 
áreas habitáveis, uma vez que o nível de referência dos canais de drenagem existentes é 25 
o mar (Alfredini et al, 2007). Estima-se que o patrimônio ameaçado pela mudança do 26 
clima na cidade de Santos seja entre R$ 9.522,65 e R$ 14.428,25 milhões (Rosman et 27 
al, 2010). 28 

 29 

Processos erosivos na costa 30 

 31 
As mudanças na circulação atmosférica associada às alterações na temperatura das 32 
correntes marítimas contribuirão para o aumento da freqüência e intensidade de ressacas 33 
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na costa brasileira. No litoral do estado de São Paulo os processos erosivos apresentam-1 
se de forma localizada, como resultado da interação da posição geográfica com a 2 
interação da dinâmica dos sistemas costeiros internos a costa e pela intensidade das 3 
ondas geradas pelos sistemas meteorológicos. Entretanto, com a variação climática, há 4 
maior vulnerabilidade ao aumento da ocorrência destes processos devido às mudanças 5 
climáticas. A Figura ...  apresenta o mapa de risco à erosão costeira do município de 6 
Ubatuba, costa norte paulista. 7 
 8 

 9 
Figura B.20 - Mapa de riscos a erosão da costa do estado de São Paulo (IG, nd) 10 

 11 
 12 

Inundações e deslizamentos 13 
 14 
No início de 2007, em muitas regiões brasileiras a freqüência e intensidade das chuvas 15 
provocaram uma série de danos como enchentes, deslizamentos, desmoronamentos, 16 
aumento de doenças de veiculação hídrica, déficit nas produções agrícolas, entre outras, 17 
servindo como ressalva a inquestionável vulnerabilidade do país a questão climática. 18 
 19 
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No litoral paulista, devido à natureza dos terrenos, caracterizada por altas 1 
suscetibilidades a processos da geodinâmica externa é notória a predominância de 2 
fenômenos associados a escorregamentos e de processos costeiros ao longo de todo o 3 
litoral (Bitar, 2009). 4 
 5 
 6 
A Figura mostra o mapa de risco a movimentos de massa em Caraguatatuba, litoral 7 
norte  8 

 9 
Figura B.21 - Risco a escorregamentos na costa do estado de São Paulo (IG, nd). 10 

 11 
A Figura    , mostra o mapa de risco a inundações, enchentes e alagamentos neste 12 
mesmo município. 13 
 14 
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 1 
Figura B.22. – Risco a inundações, enchentes e alagamentos na costa do estado de São Paulo (IG, 2 
nd). 3 

 4 
 5 
9. Sistemas Sócio-econômicos 6 

 7 
De acordo com o IPCCa (2001), a evidência de impactos observados de mudanças 8 
regionais do clima dos sistemas sócio-econômicos é muito mais escassa do que nos 9 
sistemas físicos e biológicos, e metodologicamente é muito mais difícil separar efeitos 10 
do clima de outros fatores, tais como a mudança tecnológica e o desenvolvimento 11 
econômico, dados as complexidades destes sistemas. 12 
 13 
As atividades sócio-econômicas relacionadas à biodiversidade terrestre sofrerão 14 
diversos impactos, uma vez que a alteração da cadeia de atividades ambientais, que 15 
envolvem produção agrícola, controle de pragas, ecoturismo, entre outros, serão 16 
diretamente afetadas. 17 
 18 
 19 

Agropecuária 20 
 21 
Por ser uma atividade amplamente dependente de fatores climáticos, a agropecuária é 22 
uma das mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas, e deve ser um dos 23 
setores pioneiros na adoção de ações de mitigação das emissões de GEE e no 24 
conhecimento das vulnerabilidades da atividade e planejamento de ações de adaptação 25 
aos efeitos desse desafio global. 26 

O Estado de São Paulo é atualmente o Estado de maior contribuição para o cenário 27 
agropecuário nacional. No ano de 2007, São Paulo respondeu por um total de 14,7% do 28 
PIB nacional gerado nos setores de agricultura, silvicultura e exploração florestal e por 29 
5,3% do PIB brasileiro gerado na pecuária e pesca (IBGE, 2007).  30 
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Além dos impactos diretos da mudança do clima na agropecuária, devem ser também 1 
considerados os impactos indiretos, como no caso dos efeitos de mudanças na 2 
disponibilidade de alimentos e no preço de grãos, que poderão afetar a segurança 3 
alimentar do país (BRASIL, 2010). 4 

 5 
Os efeitos das alterações climáticas na agricultura estão associados ao aumento da 6 
temperatura, altas taxas de concentração de CO2 na atmosfera e pelo aumento na 7 
freqüência de eventos climáticos extremos, que modificam os níveis de precipitação. 8 
Tais eventos têm o potencial de provocar principalmente decréscimo na produtividade 9 
das culturas, redução/deslocamento das áreas com baixo risco climático para o cultivo 10 
de determinado gênero e alterações sobre a incidência de pragas e doenças em plantas. 11 
Outro risco à agricultura advindo das mudanças do clima é a indução de perdas de 12 
matéria orgânica do solo, o que provoca alteração no balanço de entrada e saída de 13 
nutrientes, e consequentemente influencia a produtividade dos sistemas agrícolas 14 
(BRASIL, 2010).  15 
Os estudos desenvolvidos e publicados pelo IPCC (2007) mapeando os impactos das 16 
mudanças climáticas na produtividade agrícola apontam uma queda de 30% até 2080 na 17 
América Latina, afetando cerca de 50% das áreas aráveis até 2050 devidos à salinização 18 
e à desertificação. No Brasil, aumentos na temperatura entre 1 e 5,8 ºC identificaram 19 
riscos agroclimáticos em culturas como o feijão, soja, algodão, arroz, milho e cana-de-20 
açúcar com reduções consideráveis em todas as culturas (ASSAD, 2007). 21 
Muitos resultados dos estudos da vulnerabilidade das culturas às mudanças climáticas 22 
alertam sobre a necessidade de adoção de medidas de mitigação e adaptação ao 23 
fenômeno. Em relação às medidas de adaptação, o melhoramento genético tem sido uma 24 
das estratégias prioritárias. Já estão sendo desenvolvidas em laboratório, por exemplo, 25 
variantes genéticas de soja, milho, feijão, café, mandioca e algumas frutas mais 26 
tolerantes às altas temperaturas e ao déficit hídrico. Os estudos estão avançados, mas 27 
pondera-se que existe um limite de temperatura a partir do qual a planta passa a ter 28 
dificuldade de fotossíntese e nem o melhoramento genético é capaz de solucionar o 29 
problema. 30 

Cana de açúcar 31 

 32 
De acordo com o Assad e Pinto (2008), a cultura da cana-de-açúcar seria, juntamente 33 
com a da mandioca, a única que se beneficiaria com a elevação das temperaturas 34 
prevista para as próximas décadas. 35 
A Figura     , mostra o zoneamento agroclimático da cana-de-açúcar para o estado de 36 
São Paulo nas condições atuais, com +1ºC, com +3ºC e com +5ºC. A variação da 37 
temperatura e da disponibilidade hídrica são condicionantes para áreas aptas a produção 38 
e expansão. 39 
 40 
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Condição atual +1ºC 

  

  
+3ºC +5ºC 

Figura B.23 - Mudanças climáticas e cultura de cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo 1 
(ASSAD, 2007). 2 

 3 

Milho 4 
 5 
O milho, que atualmente pode ser plantado em grande parte do Estado de São Paulo, 6 
tem seu ciclo de vida encurtado quando submetido a temperaturas mais elevadas. 7 
A Figura ...indica o zoneamento agroclimático (área verde do gráfico) do milho em solo 8 
médio no estado de São Paulo nas condições atuais, com +1ºC, com +3ºC e com +5,8ºC. 9 
Todas as situações de elevação de temperatura contam com 15% de elevação na 10 
precipitação. 11 
 12 

  
Condição atual +1ºC e + 15% de precipitação 
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+3ºC e + 15% de precipitação +5,8ºC e + 15% de precipitação 

Figura B.24 - Mudanças climáticas e cultura de milho no interior do estado de São Paulo (ASSAD, 1 
2007). 2 

 3 
 4 

Café 5 

 6 
As vulnerabilidades associadas à produção de café demonstram aumento perda de 7 
aptidão de áreas antes cultiváveis devido à elevação da temperatura, especificamente no 8 
Sul-Sudeste. A Figura    indica as alterações no zoneamento agroclimático do café 9 
Robusta no estado de São Paulo nas condições atuais, com +1ºC, com +3ºC e com 10 
+5,8ºC, todas as situações de elevação de temperatura contam com 15% de elevação na 11 
precipitação. 12 
 13 

  
Condição atual +1ºCo 

 14 

  
+3ºC +5,8ºC 

Figura B.25 - Mudanças climáticas e cultura de café no interior do estado de São Paulo (ASSAD, 15 
2007). 16 

 17 
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No estado de São Paulo as áreas aptas para cultivo do café diminuirão cerca de 10% 1 
para a condição de menor temperatura. Para as previsões de maior aumento as áreas 2 
cultiváveis ficarão restritas a apenas 1,1%. Fenômeno semelhante ocorrerá em Minas 3 
Gerais e em Goiás, no Centro-Oeste, se tornará inviável a produção de tal cultura 4 
(AMBRIZZI et al, 2007). A Tabela ...  resume as áreas de cultivo de café nos estados de 5 
São Paulo, Minas Gerais, Paraná e Goiás, bem como a estimativa de redução destas de 6 
acordo com a variação de temperatura prevista para os cenários futuros. 7 
 8 
Variação temperatura São Paulo Minas Gerais Paraná Goiás Total  
 km2 % 
 248.209 586.528 199.315 340.087 1.374,139  
Atual 188.887 445.174 140.317 130.593 904.971 65,8 
+ 1ºC 145.202 332.561 173.005 47.952 698.720 50,1 
+ 3ºC 75.455 139.007 132.945 34.009 381.414 27,7 
+ 5,8ºC 8.439 15.249 50.227 0 73.915 5,4 

Tabela B.3 Áreas de café e estimativa de redução (ASSAD, 2007) 9 

 10 
Em relação ao café arábica, uma solução para evitar suas perdas previstas é o cultivo à 11 
meia sombra, prática adotada em seu país de origem, a Etiópia, para diminuir a 12 
temperatura no pé. No Brasil a planta pode ser cultivada a pleno sol, pois foi adaptada 13 
para latitudes mais elevadas e altitudes inferiores às existente na Etiópia. Estudos 14 
experimentais sugerem que a arborização do cafezal, ao proporcionar a diminuição de 15 
20% a 30% da radiação, pode provocar uma diminuição sensível da temperatura do 16 
dossel, além de amenizar os ventos e amenizar a temperatura noturna, favorecendo a 17 
defesa contra geadas. Além de trazer benefícios para o cafezal, o agricultor pode se 18 
beneficiar com uma renda extra. Alguns produtores em São Paulo e Minas Gerais têm 19 
utilizado arborização com mangueiras, abacateiros, macadâmia, seringueira, bananeira e 20 
cocoanão. Não são necessárias muitas árvores por hectare, apenas o suficiente para fazer 21 
um sombreamento, com cerca de 60 a 70 plantas de sombra por hectare (ASSAD & 22 
PINTO, 2008). 23 
 24 
Citricultura 25 
 26 
A citricultura, segunda cultura mais rentável no Estado, não foi contemplada na 27 
primeira fase do estudo de Assad e Pinto (2008), mas há a aspiração de se ampliar a 28 
análise matemática para outras culturas, como laranja, trigo, canola, cevada, além de 29 
aprofundar o estudo em relação à resposta da fisiologia das plantas ao aumento da 30 
temperatura. Jesus Junior et al. (2008) supõem que, mesmo com as mudanças climáticas 31 
previstas nos cenários A2 e B2 estudados para o período de 2020, 2050 e 2080, a 32 
cultura não sofrerá grandes alterações no Estado de São Paulo, dado que a amplitude de 33 
crescimento dos citros se enquadra dentro dos valores das mudanças, cujas temperaturas 34 
variarão de 16°C a 32°C, em média. Segundo os autores, o que poderá ocorrer é que 35 
algumas áreas se tornarão mais aptas ao cultivos que outras, fato que poderá propiciar o 36 
surgimento e/ou maior desenvolvimento de algumas novas áreas de plantio, tais como a 37 
região sul do Estado. 38 

 39 
 40 
Pecuária 41 
 42 
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De acordo com Assad e Pinto (2008), as projeções para pecuária mostraram que um 1 
aumento de temperatura da ordem de 3° C (aumento médio previsto pelo IPCC até 2 
2100) pode causar a perda de até 25% da capacidade de pastoreio para bovinos de corte, 3 
o que equivale a um aumento de custo de produção de 20 a 45%. Esta perda de área 4 
deve ocorrer principalmente por causa do aumento de 30 a 50 dias do período sazonal 5 
de seca nas áreas hoje aptas para pastagens. A expectativa do aumento da temporada de 6 
seca deve afetar dramaticamente o custo da produção, uma vez que os produtores vão 7 
depender cada vez mais de suplementos de grãos para alimentar o gado em 8 
compensação pela falta de pasto (ASSAD & PINTO, 2008; MARGULIS & DUBEUX 9 
& MARCOVITCH, 2010). Como conseqüência, a carne brasileira poderia perder sua 10 
competitividade frente aos concorrentes, caso estes não sofram os mesmos impactos 11 
decorrentes das mudanças climáticas (MARGULIS & DUBEUX & MARCOVITCH, 12 
2010). 13 
 14 
Segundo Lima e Alves (2008), dentre as ações propostas pela Organização das Nações 15 
Unidas para Agricultura e Alimentação – FAO (Food and Agriculture Organization of 16 
United Nation) em 2003 para adaptação do setor agropecuário às mudanças do clima 17 
estão o desenvolvimento de raças de animais mais tolerantes à seca e o apoio a sistemas 18 
de pastagens e outros sistemas de produção animal, com atividades voltadas à produção 19 
de suplementos alimentares, serviços veterinários e de suprimento de água, entre outras 20 
medidas, como o investimento em instalações que amenizem os efeitos das altas 21 
temperaturas. 22 

Uma sugestão considerada bastante viável é o incentivo à integração numa mesma área 23 
de pecuária e lavoura (PRIMAVESI & ARZEBE & PEDREIRA, 2007), que tem como 24 
objetivo redução da abertura de novas áreas, aumento da lotação das pastagens, aumento 25 
da produção animal por área e melhoria nos índices zootécnicos do rebanho nacional 26 
(PINTO & ASSAD, 2008). O manejo rotacionado (CAMARGO et al., 2002; NOVO & 27 
CAMARGO et al., 2005) de bovinos em pastagens de gramíneas tropicais estimuladas a 28 
expressar seu grande potencial de produção busca retornar mais material orgânico à 29 
superfície do solo, protegendo-o, e evitar gastos de energia animal na procura por 30 
alimento e por água. Além disso, esse manejo permite maior capacidade de suporte das 31 
pastagens, maior produtividade por área (PRIMAVESI et al., 2004) e com isso liberação 32 
de áreas pastoris para lavouras, bem como redução de pressão por novas eliminações de 33 
ecossistemas naturais e sua biodiversidade, em especial dos que contenham estruturas 34 
florestais estratégicas para o clima regional e para o clima continental. A intensificação 35 
rigorosamente controlada da agropecuária é altamente desejável para conservação dos 36 
recursos naturais e da biodiversidade natural essencial (PRIMAVESI & ARZEBE & 37 
PEDREIRA, 2007). 38 

 39 
 40 

Infraestrutura e assentamentos 41 

 42 
Setores ligados à infraestrutura econômica (geração de energia, indústrias, comércio e 43 
serviços) no estado de São Paulo são sujeitos a uma série de impactos, dentre os quais: 44 
 45 

• Efeitos na rede de transporte, como maior freqüência de acidentes em dias de 46 
chuva intensa; 47 
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• Alteração no regime hídrico, afetando o suprimento de água e seus múltiplos 1 
usos (hidrelétricas8, consumo etc.)  2 

• Aumento da demanda por refrigeração e ar condicionado; 3 
• Efeitos no turismo relacionados às áreas suscetíveis a alterações na temperatura 4 

e pluviosidade; 5 
• Impactos em assentamentos humanos com o aumento da precipitação: quedas de 6 

encostas, inundações 7 
• Baixas econômicas no comércio, por interrupções no fornecimento de produtos 8 

(ex. alimentos) 9 
• Impactos nas infra-estruturas urbanas e rurais: rodovias, rede elétrica, drenagem, 10 

coberturas de edificações e outros 11 
• Sistemas de proteção das zonas costeiras. 12 

 13 
Os impactos das mudanças climáticas também se refletem nos sistemas regulatórios: 14 
quanto mais tarde são tomadas providências, maior será o esforço necessário em termos 15 
de medidas de mitigação de emissões e, consequentemente, os seus custos econômicos 16 
associados. 17 
 18 
 19 
Áreas urbanas 20 
 21 
As cidades assumem papel central na questão das mudanças climáticas, ao concentrar 22 
grandes contingentes populacionais em limitados espaços do território. Segundo dados 23 
da Fundação Seade, o grau de urbanização no Estado de São Paulo, em 2009, era de 24 
93,76%. Isso significa que, de cada 100 habitantes, 93 residiam dentro do perímetro 25 
urbano dos municípios.  26 

No Estado de São Paulo as áreas urbanas são a dimensão onde vão ter de ser 27 
enfrentados os grandes desafios no tocante às mudanças climáticas. São áreas com 28 
elevado grau de ocupação, onde as construções frequentemente são irregulares ou 29 
localizadas em áreas de risco, junto a encostas de morros ou várzeas de rios. Isso dentro 30 
de um contexto de desigualdade e exclusão social, que faz com que as populações mais 31 
afetadas pelos impactos das mudanças climáticas sejam, quase sempre, aquelas com 32 
menores condições de reagir a esses impactos.  33 

As áreas urbanas são alvo de inúmeras vulnerabilidades às mudanças climáticas, que 34 
tendem a se agravar no futuro caso o modelo de uso e ocupação do solo não sofra 35 
modificações. Alguns desses problemas comuns aos centros urbanos são:  36 

� ocupação em encostas de morros, várzeas dos rios e outras áreas de risco, 37 
ocasionando acidentes naturais (deslizamentos); 38 
� impermeabilização sistemática do solo;  39 
� desmatamento das matas ciliares e canalização de rios e córregos;  40 
                                                 
8 Um período extremo de seca nas regiões Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste 
durante o verão de 2001 reduziu o nível dos reservatórios a aproximadamente 
apenas 5% da capacidade total de armazenamento de água, gerando uma 
crise energética e econômica (o “Apagão”) com o racionamento e cortes de 
energia ocasionados pela baixa produtividade das hidrelétricas que suprem a 
demanda destas regiões, e que atingiu principalmente as cidades de São 
Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza e Brasília. (MARENGO et al, 2007) 
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� ineficácia na coleta de resíduos sólidos, que ocasiona o assoreamento de rios e o 1 
entupimento de bocas de lobo;   2 
� condições inadequadas do ar, com baixa dispersão de poluentes, trazendo 3 
impactos na saúde da população; 4 
� atuação do fenômeno “ilha de calor”9. 5 

 Com base na série histórica dos volumes médios de precipitação atmosférica, por 6 
município do Estado de São Paulo, entre 1970 e 2000, ALVES (2008) apontou um 7 
aumento no volume de chuvas em inúmeras localidades, em especial na região centro-8 
sul do estado. Há também um numero significativo de municípios em que houve 9 
elevação do volume de chuvas máximas, sendo que vários deles se encontram em áreas 10 
densamente povoadas.    11 

A ocorrência de eventos extremos (enchentes, alagamentos, deslizamentos, etc.), 12 
associada ao aumento de chuvas em regiões mais pobres (Vale do Ribeira e Região de 13 
Itapeva), apontam para uma situação de grande vulnerabilidade nessas áreas.  O 14 
cruzamento dos dados de precipitação atmosférica com o Índice de Desenvolvimento 15 
Humano dos municípios (IDH-M) reforçam esse diagnóstico, ao apontar maiores 16 
volumes de chuvas, nas últimas décadas, nos municípios do sul-sudoeste do estado, que 17 
apresentam menores valores de IDH-M. 18 

Utilizando dados sobre descargas elétricas atmosféricas (raios) em municípios do 19 
Estado de São Paulo, nos anos 2005 e 2006, ALVES (2008) observa que a maior 20 
incidência desses fenômenos ocorre também na porção sul-sudoeste do estado. Essa 21 
região, caracterizada como de alta vulnerabilidade às mudanças climáticas, tendo em 22 
vista o aumento das chuvas nas últimas décadas e a maior incidência de raios, abrange 23 
municípios como: Barra do Turvo, Ribeira, Iporanga e Apiaí, no Vale do Ribeira; 24 
Ribeirão Branco e Capão Bonito, na Região de Itapeva; e Areias, São José do Barreiro e 25 
São Luís do Paraitinga, no Vale do Paraíba.  26 

ALVES (2008) destaca ainda a necessidade de estudos que identifiquem os impactos, 27 
em áreas urbanas, de uma redução no regime de chuvas, em especial na área da saúde 28 
(doenças respiratórias), no abastecimento de água e na geração de energia (redução do 29 
nível dos reservatórios).  30 

 31 
Vale mencionar também o relatório “Vulnerabilidades das Megacidades Brasileiras às 32 
Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de São Paulo” (CST/INPE, 2010), que 33 
apresenta projeções climáticas até 2100 para a RMSP, e dados e análises dos impactos 34 
atuais e projeções para 2030, permitindo a identificação das áreas de expansão da 35 
mancha urbana, bem como seu potencial de risco. Estas projeções (Nobre et al, 2010) 36 
indicam que, caso siga o padrão histórico de expansão, a mancha urbana da Região 37 
Metropolitana de São Paulo será o dobro da atual em 2030. 38 

 39 

                                                 
9 A ilha de calor é o aquecimento provocado pela área urbana que altera a capacidade de retenção do calor e umidade 
da superfície da terra. Assim, a temperatura nas regiões metropolitanas tende a ser mais elevada que a temperatura 
observada em áreas florestais em região onde essa comparação possa ser feita. (Fonte: Caderno MC) 
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 1 
Figura B.26 Projeção da expansão da mancha urbana da RMSP em 2030 (Nobre et al, 2010). 2 

 3 
Como conseqüência teremos um aumento  dos riscos de enchentes, inundações e 4 
deslizamentos na região, atingindo cada vez mais a população como um todo e, 5 
sobretudo, os mais pobres. Isso acontece porque essa expansão deverá se dar 6 
principalmente na periferia, em loteamentos e construções irregulares, e em áreas 7 
frágeis, como várzeas e terrenos instáveis, com grande pressão sobre os recursos 8 
naturais. Os riscos serão potencializados pelo aumento do número de dias com fortes 9 
chuvas por conta das mudanças climáticas. Estudos preliminares sugerem que, entre 10 
2070 e 2100, uma elevação média na temperatura da região de 2º C a 3º C poderá 11 
dobrar o número de dias com chuvas intensas (acima de 10 milímetros) na capital 12 
paulista. Se esse processo se concretizar, mais de 20% da área total de expansão urbana 13 
em 2030 será suscetível e poderá eventualmente ser afetada por acidentes naturais 14 
provocados pelas chuvas. Aproximadamente 11,17% dessas novas ocupações poderão 15 
ser áreas de risco de deslizamento. Além disso, as tendências de mudanças de 16 
temperatura na região indicam que haverá um aumento no número de dias quentes, 17 
diminuição no número de dias frios, aumento no número de noites quentes e diminuição 18 
no número de noites frias.  19 
 20 
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 1 
Figura B.27. Sumário das projeções climáticas derivadas do modelo regional Eta-CPTEC 40 km 2 
para a RMSP (CEPTEC/INPE, 2010 apud Nobre et al, 2010) 3 

 4 

5 

 6 
 7 

Figura B.28 Eventos de chuvas intensas em São Paulo Capital, 1933-2009 (Nobre et al, 2010). 8 

 9 



 

 54 

Esses dados projetam impactos significativos na saúde da população. Entre eles, está a 1 
intensificação das ilhas de calor, que prejudicam a dispersão de poluentes. Com isso, 2 
espera-se que alguns poluentes tenham a sua concentração ambiental aumentada, 3 
notadamente os gases e partículas gerados a partir de processos fotoquímicos 4 
atmosféricos, aumentando a mortalidade por conta de doenças respiratórias, entre 5 
outras. Episódios extremos de temperatura provocam, ainda, alterações de mecanismos 6 
de regulação endócrina, de arquitetura do sono, de pressão arterial e do nível de 7 
estresse, atingindo principalmente pessoas acima de 65 anos e abaixo dos 5 anos de 8 
idade. É esperado, ainda, um aumento no número de vítimas de desabamentos, 9 
afogamentos e acidentes de trânsito, além de doenças como a leptospirose, por conta das 10 
precipitações intensas. Estudo feito para a cidade de São Paulo mostra que, entre o 14º e 11 
o 18º dia após a ocorrência de um temporal, aumentam os casos de leptospirose, 12 
principalmente em áreas mais pobres e vulneráveis, onde o contato com a água 13 
contaminada é quase inevitável (Nobre et al, 2010). 14 
 15 

 16 
 17 

Figura B.29. Distribuição dos pontos de alagamento sobre as áreas mais suscetíveis ao risco de 18 
inundação nas margens dos rios Tietê, Pinheiros, Tamanduateí e Aricanduva (CGE/PMSP apud 19 
Nobre et al, 2010) 20 

 21 
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 1 
Figura B.30 . Modelo utilizado para identificação das áreas suscetíveis a inundações e deslizamento 2 
na RMSP (CEM, apud Nobre et al, 2010) . 3 
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 1 
C. Adaptação 2 

 3 
A adaptação aos impactos das mudanças climáticas em alguns casos é a única resposta 4 
possível e adequada de como enfrentar o problema, uma vez que as emissões de GEE no 5 
século anterior estimam um aquecimento inevitável da temperatura. Mesmo com a 6 
estabilização da concentração atmosférica destes gases, o aumento da temperatura ainda 7 
não seria evitado. 8 
 9 
Ao contrário da maioria das atividades humanas, ecossistemas naturais não apresentam 10 
grande capacidade de adaptação (ou bem-sucedida migração em resposta) à magnitude 11 
das mudanças climáticas se estas ocorrerem no curto intervalo de décadas (Nobre, 12 
2007). Estes podem normalmente migrar ou se adaptar a mudanças climáticas que 13 
ocorram na escala de muitos séculos a milênios. 14 
 15 
Medidas de adaptação, que envolvem um conjunto de ações que particularmente as 16 
cidades da Região Metropolitana e suas instituições públicas e privadas terão que 17 
enfrentar em busca de soluções para os impactos e perigos que sofrerão. Entre elas, 18 
estão maior controle sobre construções em áreas de risco, investimentos em transportes 19 
coletivos, sobretudo o ferroviário, proteção aos recursos naturais e criação de áreas de 20 
proteção ambiental nas áreas de várzeas de rios (como os parques lineares propostos 21 
pela Prefeitura de São Paulo e governo do Estado) e investimentos em pesquisas 22 
voltadas para a modelagem do clima, quantificação de benefícios decorrentes de 23 
medidas de adaptação às mudanças climáticas, entre outras. Dentre as medidas 24 
propostas por Nobre et al (2010), tem-se  25 

• planos urbanísticos não podem de ser regidos exclusivamente por decisões do 26 
setor imobiliário. Certamente, os ganhos desse setor podem ser aumentados com 27 
aumento do conforto urbano. Os condomínios e edifícios próximos de áreas 28 
verdes não seriam os mais procurados e valorizados se o conforto ambiental não 29 
fosse reconhecido.  30 

• Adaptação dos sistemas de transporte. As ferrovias, trens urbanos e metrô são 31 
alternativas de significativa importância para redução do número de veículos do 32 
sistema viário (incluindo o transporte de cargas que atravessa São Paulo).  33 

• Balanço de água no solo ou balanço hídrico. As intervenções urbanas resultantes 34 
da impermeabilização da superfície alteram as condições de circulação da água 35 
no interior do solo, provocando soerguimento ou rebaixamento do lençol 36 
freático. A intensificação dos processosde solubilização e lixiviação que 37 
provocam a destruição das estruturas do solo, decorrentes da mudança do regime 38 
hídrico, podem resultar em abatimentos da superfície. Esse fenômeno de larga 39 
ocorrência no município de São Paulo tem onerado a manutenção da rede viária. 40 
As marginais do Tietê, Pinheiros, Avenida Nove de Julho e dos Bandeirantes 41 
são alguns exemplos. Na Região Metropolitana, os efeitos dessa neutralização 42 
(causada pela impermeabilização do solo) ocorrem em diversos pontos, 43 
repercutindo no desconforto causado pelas condições climáticas extremas, com 44 
umidade relativa do ar chegando a 15% e variações diárias de temperatura que 45 
superam 12°C (registradas no ano de 2003). Uma solução apresentada pela 46 
prefeitura foi a implantação de parques lineares e preservação efetiva das Áreas 47 
de Preservação Ambiental (APA), caso do Parque do Carmo. 48 

• A quantificação dos benefícios decorrentes das medidas de adaptação às 49 
mudanças climáticas parece ser uma alternativa extremamente necessária para a 50 
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viabilização de ações. Recentemente, uma experiência deste tipo foi realizada 1 
pelo DAEE. Em áreas de grande circulação de veículos foram considerados os 2 
custos de interrupção ou atraso no tráfego causado pelas inundações. devido à 3 
redução na velocidade média, em geral, triplicam-se os custos normais de 4 
operação dos veículos. Para veículos particulares, os valores variam de R$ 5 
0,26/km a R$ 0,78/km. No caso de caminhões, de R$ 1,50/km para R$ 3,00/km. 6 
o tempo médio perdido pelos passageiros e motoristas10 durante interrupções de 7 
tráfego causadas pelas inundações corresponde a três horas e estima-se que 8 
corresponda a: R$ 6,00/h/passageiro (veículos particulares) e R$ 9 
2,00/h/passageiro (ônibus e caminhões). o processo para adaptação às mudanças 10 
climáticas se inicia com a tomada de consciência do risco ambiental, tecnológico 11 
e social que se projeta no futuro. Somente com uma população consciente desses 12 
riscos será possível o debate transparente e participativo sobre as alternativas 13 
para mitigá-los. É fundamental construir o espaço de negociação capaz de 14 
envolver os setores públicos e privados, como também o terceiro setor, na 15 
construção de uma política metropolitana de enfrentamento dos efeitos das 16 
mudanças climáticas, que se manifeste em programas de curto, médio e longo 17 
prazo e que se concretize em projetos alternativos de uso e ocupação do 18 
território. 19 

 20 

Box  C.1 21 

DIRETRIZES PARA o DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA RMSP 22 
 23 
Segundo Nobre et al (2010), é necessário iniciar um processo permanente de avaliação ambiental 24 
estratégica e constante monitoramento, que indique vias (ou meios) de desenvolvimento 25 
limpo/sustentável para a Região Metropolitana do São Paulo no século XXI. Na área de Adaptação, 26 
algumas diretrizes foram sugeridas: 27 
 28 
SETOR PÚBLICO: o poder público deverá estabelecer a obrigatoriedade de avaliação da dimensão 29 
climática nos processos decisórios referentes às políticas públicas, de forma a estabelecer: 30 
 Ampliação da capacidade de observação sistemática e modelagem climática, geração de cenários 31 
climáticos futuros devidos ao aquecimento global e à continuada urbanização e divulgação de 32 
informações para o processo de toma 33 
da de decisões; 34 
 Implantação de uma rede de monitoramento climático cobrindo a Região Metropolitana de São Paulo; 35 
 Avaliação dos impactos das mudanças climáticas sobre a saúde humana, promovendo medidas para 36 
redução ou prevenção dos impactos; 37 
  Criação de um banco de dados climático, incorporando informações históricas (séries históricas) bem 38 
como os registros a serem gerados pela rede de monitoramento da região; 39 
 Desenvolvimento de estudos sobre “ilhas de calor urbano”, com auxílio de universidades e instituições 40 
em volvidas, para fins de planejamento urbano e regional, considerando a eficiência climática da região 41 
em diferentes períodos do ano; 42 
Análise, promoção e implementação de incentivos econômicos para setores produtivos que assumam 43 
compromissos de, além de redução de emissões de gases de efeito estufa, sua absorção por sumidouros 44 
(com a ampliação dos sumidouros florestais nas áreas públicas e implementação de medidas efetivas para 45 
manutenção dos estoques de carbono); 46 
 Implementação do plano de Macrodrenagem da  bacia do Alto Tietê, envolvendo todos os municípios da 47 
Região Metropolitana e a sociedade (com revisão e apresentação de custos comparativos judicialmente 48 
auditados entre grandes obras de engenharia e a implantação de alternativas como, por exemplo, de 49 
parques lineares); 50 
 Aplicação de recursos vinculados destinados à pesquisa científica no estudo das causas e consequências 51 
do aumento de temperatura e mudanças dos regimes hidrológicos, especialmente os extremos, na região, 52 
bem como em pesquisa tecnológica visando a busca de alternativas para a redução da poluição 53 
atmosférica, poluição dos corpos d’água e do solo, elaboração de  54 
modelos hidrológicos, ou seja, estudos voltados à adaptação da socie 55 
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dade às mudanças do clima. 1 
 2 
INSTRUMENTOS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO: o  poder  executivo local deverá publicar um  plano 3 
de Ação Integrado para implementação de objetivos comuns (órgãos e setores da sociedade) visando 4 
minimizar os impactos das mudanças climáticas, a ser elaborado pelas instituições técnicas responsáveis 5 
com a participação da sociedade civil através de discussões em fóruns e plenárias. O poder  executivo 6 
local deverá publicar também um documento de comunicação contendo informações sobre as medidas 7 
executadas para reduzir e permitir adaptação às mudanças climáticas, utilizando metodologias nacionais 8 
ou internacionalmente aceitas, devidamente adaptadas à realidade brasileira, quando couber.os estudos 9 
necessários para a publicação do documento de comunicação deverão ser financiados com o apoio do 10 
Fundo Nacional de Mudanças Climáticas (FNMC), entre outros fundos públicos e privados criados a 11 
partir das discussões com a sociedade e especialistas da área. o  poder executivo local deverá 12 
disponibilizar o inventário ao público geral. 13 
 14 
INSTRUMENTOS DE  COMANDO E CONTROLE. Através de uma ação conjunta, DAEE, Defesa 15 
Civil e Prefeituras Municipais da região deverão criar instrumentos de restrição à impermeabilização das 16 
áreas urbanas, tais como: 17 
 Coibir a construção de edifícios (novas construções) em áreas com declividade acentuada  e de 18 
preservação permanente através do controle de alvarás e licenças; embargos de obras; bem como 19 
incentivos fiscais para quem respeitar as regras ao longo dos anos de ocupação (redução progressiva do 20 
IpTu); Introduzir nos regulamentos de outorga já existentes, que caberia ao dAee a outorga para obras 21 
civis que possam resultar em impactos sobre o regime de deflúvios superficiais na bacia;  Implantar um 22 
de Sistema de Alerta a  enchentes, Inundações e deslizamentos na bacia do Alto Tietê, envolvendo a 23 
população, a defesa civil e órgãos competentes. 24 
 25 
INSTRUMENTOS ECONÔMICOS. As Secretarias da Fazenda e Planejamento deverão proceder à 26 
quantificação dos benefícios decorrentes das medidas de adaptação às mudanças climáticas, uma vez que 27 
esta constitui uma alternativa extremamente necessária para a viabilização de ações.As questões relativas 28 
aos custos e benefícios decorrentes, por exemplo, da redução nos índices de doenças e mortalidade 29 
(causadas por inundações, deslizamentos e períodos de seca), impactos positivos na paisagem (em função 30 
das melhorias visando equilíbrio das condições climáticas) devem ser identificadas, quantificadas e 31 
amplamente divulgadas no orçamento participativo de cada município. A avaliação dos custos e 32 
benefícios deverá ser auditada, por órgão ou empresa especializada, que se responsabilizará judicialmente 33 
pelos resultados da auditoria. uma das abordagens que deverão ser adotadas referese à quantificação dos 34 
danos evitados quanto aos aspectos de bens, propriedades, equipamentos, produção, paralisação do 35 
processo produtivo, atrasos nos deslocamentos, sobrecargas dos serviços públicos de saúde e salvamento 36 
(hospitais, emergências etc.). 37 
 38 
 39 
 40 
10. Ações do governo do estado de São Paulo em Vulnerabilidades e Adaptação 41 

 42 
(Introdução a ser escrita) 43 
 44 
 45 
11. Pesquisa científica e tecnológica 46 

 47 
 48 
Em 2007 a pesquisa paulista definiu como linha específica de atuação o aquecimento 49 
global, focando em estudos dos efeitos das mudanças climáticas e dos poluentes aéreos 50 
sobre os seres vivos. Quando se pensa na conservação e no manejo de biomas com 51 
elevada biodiversidade como a Mata Atlântica e o Cerrado, entender como as diferentes 52 
espécies vegetais respondem às mudanças climáticas é de extrema relevância, 53 
colaborando para a definição de estratégias para a adaptação aos impactos causados pelo 54 
aquecimento global. 55 
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 1 
O Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação e Uso Sustentável da 2 
Biodiversidade do Estado de São Paulo (Biota-FAPESP), desde 1999 vem trabalhando 3 
para conhecer, mapear e analisar a biodiversidade do Estado de São Paulo, incluindo a 4 
fauna, a flora e os microrganismos, além de avaliar as possibilidades de exploração 5 
sustentável de plantas ou de animais com potencial econômico, subsidiando a formulação 6 
de políticas de conservação dos remanescentes florestais. Aproximadamente 160 7 
pesquisadores, entre biólogos, agrônomos, engenheiros florestais, entre outros, de 8 
universidades públicas e privadas e de institutos de pesquisa participaram deste processo. 9 
Este trabalho resultou na elaboração de 27 mapas temáticos e três mapas-síntese para 10 
estabelecer a conectividade de remanescentes florestais, permitindo, assim, o fluxo 11 
gênico e o incremento da biodiversidade, associada a conservação da cobertura vegetal10. 12 
 13 
 14 
12. Recuperação da cobertura vegetal 15 

 16 
Parques lineares, além de representarem expansão da área verde na cidade de São Paulo, 17 
contribuem para melhorar a permeabilidade do solo, minimizando as enchentes, além de 18 
proteger os cursos d’água ainda não canalizados. Na região do Alto Tietê, o governo do 19 
Estado prevê a implantação de um extenso parque linear constituído de grandes piscinas 20 
que deverão funcionar como várzeas “naturais” recobertas por vegetação, aumentando a 21 
capacidade de retenção das águas no período de cheias. O projeto do parque inclui a 22 
recuperação de 3,8 milhões de metros quadrados de matas ciliares do Tietê. (Nobre et 23 
al, 2010) 24 
 25 
Os resultados de desmatamento e as autorizações de supressão de vegetação, somados ao 26 
de recuperação de mata ciliar mostram que o estado de São Paulo está apresentando uma 27 
recuperação líquida da cobertura vegetal. 28 
 29 

 30 

 31 
 32 

Figura C.1 - Área desmatada (hectares) no estado de São Paulo (DEPRN e Polícia Ambiental, n.d.) 33 

 34 

                                                 
10

 Biota-Fapesp, 2009, http://www.biota.org.br/ 
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São Paulo conta com fragmentos florestais significativos de sua flora original, que 1 
somam 3.457.301 hectares, correspondendo a 13,94%11 de sua superfície. Cerca de 25% 2 
desta área está protegida na forma de Unidade de Conservação administrada pelo poder 3 
público, estando o restante sob domínio do setor privado12.  4 
 5 
Some-se a isso o potencial de reflorestamento no estado de até 1 milhão de hectares de 6 
matas ciliares. Se esse potencial for atingindo inteiramente, isso reduzirá as emissões dos 7 
gases causadores do efeito estufa em 180 milhões de tCO2 num período de 20 anos, por 8 
meio do seqüestro de carbono, e ao mesmo tempo propiciará benefícios de preservação 9 
dos ecossistemas desses mananciais, melhorando a qualidade e a quantidade dos recursos 10 
hídricos. Em parceria com o Banco Mundial e o GEF – Fundo Mundial para o Meio 11 
Ambiente está em fase de implementação o Programa de Recuperação de Mata Ciliar, 12 
formulado a partir de iniciativas existentes para a recuperação de áreas agrícolas, que visa 13 
à restauração da vegetação ciliar como uma estratégia para a restauração das funções, 14 
estabilidade e serviços dos ecossistemas, incluindo o seqüestro de carbono e o controle do 15 
carreamento de sedimentos e conseqüente assoreamento de corpos d’água13.  16 
 17 
Atuando paralelamente com os setores econômicos a Secretaria do Meio Ambiente 18 
trabalha com o objetivo de proteger e recuperar a cobertura vegetal em áreas privadas. E 19 
para contabilizar as áreas interditadas e em recuperação de mata ciliar foi instituído o 20 
cadastro das áreas ciliares do estado. A meta é atingir, até 2010, 400 mil hectares. Em 21 
2008 foram cadastrados e comprometidos 240 mil hectares, sendo 140 mil do setor 22 
sucroalcooleiro, resultado do Protocolo Agroambiental. Os proprietários rurais com áreas 23 
maiores de 2 mil hectares se comprometeram com a recuperação de 57 mil hectares, as 24 
empresas com hidroelétricas com 21,5 mil hectares e o setor de papel e celulose com 21 25 
mil hectares. Esses são avanços importantes numa atuação conjunta com os setores 26 
econômicos. Estes dados mostram-se mais significativos ainda quando comparados com 27 
os dados autorizados de supressão de vegetação do Estado de São Paulo. 28 
 29 
 30 
13. Planejamento: cenários e avaliação estratégica 31 

 32 
Como instrumento de planejamento, a elaboração de cenários ambientais para o ano de 33 
2020 é fundamental para romper com cenários hostis e buscar o investimento naquelas 34 
que repercutam em cenários desejáveis. Tal prospecção é possível a partir da análise do 35 
comportamento de diversas variáveis: população, urbanização e principais atividades 36 
econômicas potencialmente poluidoras sobre os recursos hídricos, ar, biodiversidade, 37 
recursos naturais e resíduos sólidos, visando analisar a influência do aquecimento global 38 
sobre o meio ambiente paulista, permitindo a proposição de políticas públicas de 39 
mitigação e adaptação, e, desta forma, subsidiando os Planos Plurianuais e a política de 40 
mudanças climáticas no estado. Este trabalho contou com a participação de mais de 5.200 41 
pessoas dentre elas professores, doutores e mestres além de especialistas da área 42 
ambiental. 43 
 44 

                                                 
11

 Inventário Florestal, 2009, www.if.sp.gov.br 
12

 Diretrizes para a conservação e restauração da biodiversidade no estado de São Paulo, 
Governo do Estado de São Paulo, 2008. 
13

 Secretaria do Meio Ambiente, 2009, Projeto Mata Ciliar, 
http://www.ambiente.sp.gov.br/mataciliar 
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Outro instrumento de planejamento que foi definido na estratégia de trabalho é a 1 
Avaliação Ambiental Estratégica - AAE de política, planos e programas - PPP, com o 2 
objetivo de planejar segundo critérios socioambientais – e não meramente econômicos. 3 
Como produto deste trabalho tem-se o subsídio ao empreendedor, seja o setor privado ou 4 
o próprio Estado, de elementos na condução dos trabalhos de licenciamento ambiental. 5 
Mas o grande fruto deste trabalho são as recomendações ao empreendedor e ao governo 6 
estadual e às prefeituras municipais na adoção de políticas que mitiguem e compensem os 7 
impactos cumulativos e sinérgicos oriundos do objeto em estudo. Hoje, está em 8 
andamento a AAE das atividades relacionadas à exploração do petróleo na camada pré-9 
sal e, como área de influência direta, estuda-se o litoral paulista, as atividades portuárias, 10 
a industrial naval e offshore, bem como suas respectivas cadeias produtivas. A próxima 11 
etapa é a avaliação das atividades de mineração e a matriz energética. 12 
 13 
14. Gestão de Desastres Naturais 14 

 15 
Desastres Naturais podem ser definidos como o resultado do impacto de fenômenos 16 
naturais extremos ou intensos sobre um sistema social, gerando situações de perigo a 17 
pessoas e bens, isto é, quando fenômenos naturais, como deslizamentos, inundações, 18 
subsidência, erosões, ciclones, tempestades e terremotos atingem áreas de interesse 19 
humano (Tominaga, 2009). 20 

Uma definição objetiva para qualificação de um desastre é a ocorrência de pelo menos 21 
um dos seguintes critérios: 10 ou mais pessoas mortas, 100 ou mais pessoas afetadas, 22 
declaração de estado de emergência e pedido de auxílio internacional (Rodrigues et al. 23 
2009). 24 

Esses eventos são responsáveis por expressivos danos e perdas de natureza social, 25 
econômico e ambiental, e têm tido sua freqüência e impactos cada vez mais intensos. De 26 
acordo com o 4° relatório do IPCC, essas alterações seriam conseqüência do 27 
desequilíbrio no ciclo hidrológico causado pelo aquecimento global, cujos efeitos 28 
afetam não só os eventos de precipitação e estiagem, como também os desastres 29 
naturais. 30 

É importante ressaltar que há outros fatores além das mudanças climáticas que 31 
influenciam na intensificação dos danos e recorrência de desastres naturais, tais como, 32 
processos de urbanização intensos e desordenados em áreas de risco geológico e 33 
geomorfológico, além de intervenções humanas, por exemplo, desmatamento, alteração 34 
na drenagem, disposição incorreta de resíduos, entre outras (Tominaga, 2009). 35 

Segundo, Brollo e Ferreira (2009), os principais processos causadores de acidentes e 36 
desastres naturais no Estado de São Paulo são escorregamentos de encostas, inundações, 37 
erosão acelerada e temporais (ventos fortes, raios e granizo). Na Figura 1. são 38 
representados de maneira esquemática os principais processos associados a desastres 39 
naturais e as regiões de grande ocorrência no Estado de São Paulo.  40 
 41 
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 1 

Figura C.2 – Suscetibilidade aos principais processos associados a desastres naturais 2 
no Estado de São Paulo.  (Tominaga, 2009) 3 

 4 

De acordo com projeções realizadas para o Brasil, com bases nos cenários do IPCC, é 5 
previsto um aumento na precipitação em diversas regiões do país, dentre elas o sudeste, 6 
e com isso, de eventos como deslizamentos de terra, vendavais e inundações, atingindo 7 
principalmente as maiores cidades dessa região. (Milanez; Fonseca, 2010 e Maffra; 8 
Mazzola, 2007). 9 

No Estado de São Paulo as ações de gestão de desastres naturais são realizadas 10 
principalmente pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil- CEDEC da Casa Civil e 11 
Instituto Geológico- IG da Secretaria do Meio Ambiente. Segue um levantamento das 12 
principais políticas públicas vigentes no Estado relacionadas ao tema, cuja 13 
implementação efetiva auxilia na adaptação aos efeitos advindos das mudanças 14 
climáticas.  15 

 16 

15. Principais Políticas Públicas Estaduais que Atuam com Gestão de Desastres 17 

Naturais 18 

 19 

� Planos Preventivos de Defesa Civil – PPDCs 20 

Os PPDCs têm o objetivo de capacitar equipes municipais para atuarem como 21 
base técnica em situações de emergência, na identificação de áreas sujeitas a 22 
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escorregamentos e instabilidades, no monitoramento dos níveis pluviométricos e 1 
previsão meteorológica, na remoção preventiva de população afetada e na indicação de 2 
medidas corretivas ou de eliminação de riscos.  3 

As ações são realizadas no período de primeiro de dezembro até 31 de março de 4 
cada ano e integram o programa Operação Verão. Apesar de serem coordenados pela 5 
CEDEC, os PPDCs recebem apoio técnico do Instituto Geológico – IG/SMA e do 6 
Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT por meio de atendimento emergencial feito 7 
por duas equipes em regime de plantão de 24 horas nos meses de duração. 8 

Em cada vistoria é entregue ao município e à Defesa Civil Estadual, relatório, 9 
contendo descrição do evento e condicionantes, avaliação do risco e recomendações 10 
imediatas. 11 

 12 

� Mapeamentos de Áreas de Riscos 13 

Os Mapeamentos de Áreas de Risco são desenvolvidos desde 2004 pelo IG e 14 
IPT, por meio de Termos de Cooperação com a CEDEC. Esses trabalhos subsidiam 15 
ações de identificação e gerenciamento de situações de riscos de escorregamentos, 16 
inundações e erosão, com vistas à minimização e à prevenção de acidentes e de danos 17 
aos moradores, além de auxiliar nas atividades dos PPDC. 18 

Eles são elaborados em escala de detalhe (1: 3000) a fim de subsidiar a adoção 19 
das ações preventivas e mitigadoras recomendadas para os municípios. 20 

 21 

� Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e do Sistema de 22 
Mosaicos da Mata Atlântica. 23 

A área da Serra do Mar que engloba todo o litoral paulista possui vasto histórico 24 
de registros de grandes eventos de movimentações de massas na região 25 
(escorregamentos, corridas de lama, de detritos e blocos de rochas), atingindo 26 
principalmente os municípios da Baixada Santista e Litoral Norte (Souza et. al., 2009). 27 

Um dos principais objetivos desse programa é recuperar as áreas ocupadas nas 28 
encostas do Parque Estadual da Serra do Mar - PESM, por meio da eliminação do risco 29 
para moradias precárias e restauração de áreas degradadas, além proteger a 30 
biodiversidade e oferta de água.  31 

Desenvolvido em parceria entre a Secretaria do Meio Ambiente (SMA), 32 
Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano da Secretaria de Habitação 33 
(CDHU/SH) e Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado, o programa possuiu 34 
um plano de reassentamento para 6.750 famílias que estão alocadas em áreas de riscos, 35 
nos chamados bairros-cota, e áreas de preservação permanentes dentro do PESM, as 36 
quais possuem risco iminente de movimentação de terras e enchentes. 37 

 38 

� Map- Risco 39 

  Sistema computacional desenvolvido sob coordenação do IG/SMA para 40 
atender as necessidades do CEDEC de visualização de dados e informações referentes 41 
aos mapeamentos de áreas de risco em municípios do Estado de São Paulo (Pressinotti, 42 
Guedes e Fernandes da Silva, 2009). 43 
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 Ele permite não apenas armazenar e disponibilizar informações referentes ao 1 
mapeamento de áreas de risco, mas também operar planos preventivos, de 2 
contingenciamento, além de auxiliar a tomada de decisão em situações de emergência 3 
(Pressinotti, Guedes e Fernandes da Silva, 2009). 4 

 5 

� Plano de Continências às Inundações na Região do Vale do Ribeira (CONVAR) 6 

A região do Vale do Ribeira e Litoral Sul está mais vulnerável a eventos de 7 
enchentes e inundações em decorrência das fortes chuvas do tipo frontal, as quais são 8 
caracterizadas por serem intensas e de longa duração e, assim, produzir grandes 9 
volumes de escoamento superficial. Em decorrência disso, atingem um número maior 10 
de pessoas entre desabrigados e desalojados (Tominaga, 2009). 11 

Neste contexto foi criado o CONVAR, sob coordenação do pelo Departamento 12 
de Águas e Energia Elétrica (DAEE)/SSE e da CEDEC, a fim de minimizar os efeitos 13 
de eventos climáticos extremos na região. O plano é composto por uma rede telemétrica 14 
para obtenção de dados hidrometeorológicos (pluviométricos e fluviométricos) para 15 
definição de áreas de inundação, e “Sistema de Alerta Contra as Cheias” com vistas à 16 
implantação de medidas preventivas (Marchiori-Faria e Santoro, 2009). 17 

 18 

� Levantamento de Ocorrências de Inundações em Registros de Jornais como 19 
Subsídio ao Planejamento Regional e ao Mapeamento de Risco 20 

 Este trabalho realizado pelo IG/SMA procurou identificar e localizar áreas de 21 
risco a inundações (enchentes e alagamentos) na região do Vale do Paraíba do Sul por 22 
meio de coleta e tratamento de informações extraídas de notícias publicadas em jornais, 23 
trabalhando com um período de 40 anos, para subsidiar os trabalhos técnicos e 24 
científicos. A partir dessas informações foi formado um banco de dados 25 
georreferenciado capaz de subsidiar estudos voltados ao planejamento e ao mapeamento 26 
de risco em escalas regional e local (Andrade et. al., 2010). 27 

 Apesar de ser um estudo preliminar, os resultados obtidos se mostraram muito 28 
promissores, principalmente para fins de varreduras preliminares e regionais que 29 
indicam áreas críticas a serem analisadas mais detalhadamente para fins de Zoneamento 30 
Ecológico-Econômico (Andrade et. al., 2010). 31 

A ocorrência de eventos extremos e suas graves conseqüências associadas ocorridas em 32 
todo o país nos últimos anos, como as inundações ocorridas em São Luis do Paraitinga 33 
no inicio de 2010, os escorregamentos no Morro do Baú em Santa Catarina em 2008, 34 
ilustram bem a necessidade de uma estratégia de adaptação nacional e estadual. Com a 35 
ampliação esperada no aumento da freqüência de eventos extremos, vários setores da 36 
economia terão de se adaptar, por exemplo, o setor de construção de barragens e 37 
grandes obras de engenharia, uma vez que o período de recorrência de enchentes poderá 38 
se modificar. Enxurradas mais freqüentes afetam negativamente a atividade agrícola, 39 
com perdas na fertilidade do solo (Nobre, Sampaio e Salazar, 2008). 40 

Seguindo as diretrizes de políticas públicas propostas nos trabalhos do Seminário 41 
Nacional de Mudanças Climáticas organizado pela Secretaria Nacional de Defesa Civil 42 
em Brasília no ano de 2009, entende-se que o conjunto de políticas públicas de 43 
adaptação às mudanças climáticas deverá conter ações de: 44 

� Ampliação de medidas de prevenção e resposta aos eventos extremos;  45 
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� Fortalecimento das defesas civis locais;  1 

� Criação de sistemas de alerta,  2 

� Desenvolvimento de ações de planejamento regional e local, tais como 3 
zoneamentos, planos diretores e de bacias considerando os prováveis 4 
impactos em cada região; 5 

� Realocação de famílias residentes em áreas de risco, entre outras. 6 

 No entanto, muitas incertezas ainda existem, principalmente com relação às 7 
previsões sobre os valores esperados de chuva, além da falta de adequação das 8 
projeções para uma escala mais regional voltadas para o Estado de São Paulo. Diante 9 
disso surge a necessidade de aumentar a produção científica tanto nos institutos de 10 
pesquisa que integram a estrutura do Estado, como também nas universidades estaduais 11 
sobre este tema, a fim de que se possa subsidiar a formulação e direcionamento de 12 
políticas públicas com conhecimentos mais específicos para as regiões do Estado sobre 13 
os impactos e possíveis estratégias de adaptação aos efeitos das mudanças climáticas. 14 

 15 

O Apêndice 1 apresenta as propostas do Instituto Geológico para ações emergnciais e 16 
mapeamento de áreas de risco. 17 

 18 

 19 

16. Síntese das Propostas em Adaptação 20 

 21 
As possíveis respostas de adaptação existentes para atividades humanas envolvem uma 22 
observação sistemática que permeia desde novas tecnologias, implantação de gestão e 23 
políticas, até mudanças comportamentais. Algumas das tecnologias e estratégias já são 24 
usuais, entretanto, para a maior parte há uma série de fatores que determinam a 25 
viabilidade de implantação ou até mesmo a possível eficácia na redução das emissões 26 
que se terá ao longo do tempo. Além disso, barreiras ambientais, econômicas, sociais e 27 
comportamentais podem inviabilizar as medidas de adaptação. 28 
 29 
Fatores não relacionados ao clima podem aumentar a vulnerabilidade e também reduzir 30 
a capacidade de adaptação à mudança do clima por causa da alocação de recursos e 31 
outras necessidades, como riscos climáticos atuais, acesso desigual a recursos, 32 
alimentos, tendências econômicas conflitos sociais e incidências de doenças (IPCCb, 33 
2007). 34 
 35 
Estimar o potencial das mudanças climáticas tem como finalidade analisar a 36 
vulnerabilidade e o risco frente a essas alterações e definir critérios e a capacidade 37 
adaptativa aos impactos. Um exemplo claro é a agravante dos extremos climáticos, 38 
como as enchentes causadas pela freqüência de chuvas intensas e vendavais, que podem 39 
gerar graves conseqüências econômicas e sociais. 40 
 41 
Segundo Stern (2006), os elementos de uma política global eficaz que atenda a demanda 42 
de adaptação envolvem: 43 

• Fixação do preço do carbono através de impostos, do comércio ou de 44 
regulamentos; 45 

• Política de apoio à inovação e a utilização de tecnologias de baixo carbono; 46 
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• Ação para remover as barreiras à eficácia energética; 1 
• Informar, educar e persuadir a população sobre o que podem fazer para 2 

contribuir com as respostas às alterações climáticas. 3 
 4 
É essencial a adoção de medidas para desenvolver a capacidade de adaptação nas 5 
regiões que serão afetadas pela mudança do clima, assim como minimizar os impactos e 6 
os custos das estratégias a serem desenvolvidas. A instauração da questão da alteração 7 
climática deve ser inserida nas políticas ambientais e de desenvolvimento, de forma que 8 
a vulnerabilidade de cada região do país seja avaliada e integrada a uma proposta de 9 
adaptação aos problemas. 10 
 11 
Para tanto, o desenvolvimento de pesquisas e a proposição de soluções por órgãos 12 
governamentais e privados, universidades e organizações não governamentais 13 
especializados, nos temas que aferem predisposição a serem inseridos no contexto dos 14 
estudos e trabalhos sobre adaptação e mitigação, necessitam ser incentivados e 15 
acelerados frente à rapidez dos acontecimentos e, conseqüentemente, as perdas sociais, 16 
econômicas e ambientais agregadas. 17 
 18 
Segundo os relatórios do IPCC publicados em 2007 há evidências crescentes que a 19 
adaptação das atividades humanas às mudanças climáticas já estão sendo 20 
implementadas desde a apresentação dos últimos relatórios em 2001, a exemplo de 21 
projetos de infra-estrutura de defesa costeira em ilhas em países onde o alto grau de 22 
certeza da ocorrência de impactos com a elevação do nível do mar, além da adoção de 23 
políticas e estratégias para a gestão dos recursos hídricos e às ondas de calor em países 24 
europeus. 25 
 26 

Tabela C.1 Ações propostas em adaptação 27 

 28 

Tema 
 
 

Principais 
Efeitos das 
Mudanças 
Climáticas 

Vulnerabilidades e potenciais 
impactos 

Medidas de Enfrentamento 

Zona 
Costeira 

Aumento de 
temperatura,  
Elevação do 
nível do mar 
Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 

 

° Prejuízos estruturais ou 
operacionais a portos e 
terminais, sistemas de 
saneamento, dutos e emissários;  

° Danos a obras de urbanização de 
cidades litorâneas;  

° Deslizamentos de encostas e 
ampliação de áreas de risco de 
escorregamentos afetando 
moradias e infra-estrutura;  

° Alteração nos sistemas hídricos 
e ampliação de áreas de risco de 
inundação afetando moradias e 
infra-estrutura; 

° Intrusão salina em estuários e 
aqüíferos, que pode afetar a 
captação de água doce;  

° Alteração da área de ocupação 
dos manguezais; restingas, 
Floresta de baixada e de 
encosta; 

• Monitoramento de parâmetros 
metereológicos, oceanográficos e do 
nível médio do mar; 

• Aperfeiçoamento de métodos de 
previsão de ondas a partir de modelos 
de circulação atmosférica; 

• Desenvolvimento de métodos para 
caracterizar a transformação das 
ondas desde o oceano até a costa; 

• Caracterização da forma das praias 
antes/depois de ressacas; 

• Avaliação do comportamento das 
obras costeiras e portuárias com nível 
de risco de 1%; 

• Estudos para definição de prioridades 
e formulação de políticas públicas; 

• Ampliação de faixas de vegetação 
nativa conectadas em ambientes 
urbanos, faixas costeiras e projetos 
urbanísticos; 

• Ampliação das estratégias de 
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° Danos a ecossistemas devido à 
falta de água doce causados 
pelos efeitos relacionados ao 
desequilíbrio salino;  

° Danos a recifes de coral  
° Possível mudança nas direções 

de propagação das ondas devido 
a alterações na circulação 
atmosférica; 

° Erosão costeira, provocando 
alteração e/ou destruição em 
ecossistemas, em infra-estrutura 
e moradias; 

° Impactos sobre o turismo 
receptivo; 

° Impactos sobre a pesca 
artesanal. 

 

recuperação de áreas degradadas e de 
conservação da biodiversidade em 
áreas costeiras e oceânicas (UCs 
locais, bancos genéticos específicos 
etc.); 

• Fortalecimento das políticas públicas 
já implantadas, como Gerenciamento 
Costeiro Integrado (Plano Estadual 
de Recursos Hídricos e o Plano 
Estadual de Gerenciamento Costeiro, 
ZEE)  

• Implantação de Plano Estadual de 
Gestão de Desastres Naturais e 
Redução de Riscos, ações de 
diagnóstico, planejamento, 
monitoramento/fiscalização, 
intervenção/mitigação, 
capacitação/informação 

• Monitoramento da erosão costeira 
• Mapeamento de áreas de risco de 

escorregamentos e inundações 
• Monitoramento de áreas de risco e 

operação de planos preventivos de 
defesa civil 

• Implantação de empreendimentos e 
moradias com sistemas construtivos 
alternativos aos efeitos das mudanças 

• Implantação de planejamento 
integrado do manejo dos recursos 
naturais (minerário, biodiverisdade, 
água) 

• Fortalecimento de Fóruns 
institucionais (Comitês de Bacia, 
COMDECs, Consórcios 
intermunicipais, etc) 
 

Adaptação 
• Abandono das casas e das 

benfeitorias 
• Reconstrução periódica das 

benfeitorias 
• Aproveitamento de áreas inundadas 

para aquicultura 
• Engordamento de praias 
• Construção de muros de proteção 
• Construção de quebra-mares ou 

estruturas no mar 
• Recuperação de estruturas portuárias 

Biodiversi
dade e 
Florestas 

Aumento de 
temperatura,  
Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 

 

° Intensificação do processo de 
extinção de espécies em função 
do sinergismo das pressões 
adversas; 

° Possibilidade de aceleração das 
pressões que atualmente 
ameaçam determinadas 
espécies; 

° Espécies com populações 
pequenas, limitadas a uma 
estreita variação climática ou 

• Desenvolvimento de sistemas de 
monitoramento com espécies de 
diversos grupos taxonômicos 
(plantas, animais e microrganismos) 
para ajudar a detectar mudanças em 
padrões e determinar a capacidade de 
dispersão e/ou migração de espécies 
em uma paisagem já altamente 
fragmentada e perturbada pela ação 
antrópica (Joly, 2005). 

• Redução do desmatamento e 
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restritas a um pequeno habitat 
são mais vulneráveis à extinção 
do que as com grandes 
populações, com mecanismo de 
dispersão de longo alcance ou as 
que ocupam áreas de habitat 
amplo. 

° A diminuição de indivíduos de 
uma determinada espécie ou a 
sua extinção pode produzir 
mudanças na estrutura e 
funcionamento dos 
ecossistemas, que, por sua vez, 
pode alterar significativamente 
as dimensões das populações de 
outras espécies, podendo levar à 
perda de mais espécies, 
iniciando um efeito cascata na 
redução da biodiversidade; 

° Possibilidade de 
comprometimento da 
reprodução e do crescimento de 
animais e plantas;. 

° Possibilidade de impactos na 
migração de animais; 

° Muitas espécies têm mostrado 
modificações em sua 
morfologia, fisiologia e em seu 
comportamento em função da 
temperatura. 

° Possibilidade de grandes 
modificações não só nos limites 
dos biomas, mas também na 
distribuição e sobrevivência de 
espécies dentro destes. 

° As florestas fragmentadas são 
mais vulneráveis aos danos 
periódicos das secas provocadas 
pelo El Niño do que as florestas 
intactas 

° Os efeitos de longo prazo 
resultantes da fertilização por 
CO2 na biomassa são incertos. 
Estudos em campo têm indicado 
a possibilidade de saturação das 
florestas para níveis crescentes 
de CO2. 

° Problemas quanto à regeneração 
de algumas espécies devido à 
elevação da temperatura e no 
regime de queima de biomassa 
graças ao aumento da freqüência 
e extensão de incêndios devido 
ao aumento da temperatura e 
redução da umidade; 

° Degradação e perdas florestais 

incêndios florestais, o aumento do 
florestamento e reflorestamento, a 
representação dos tipos florestais em 
reservas, a prática de exploração 
florestal de baixa intensidade, a 
manutenção e ampliação dos bancos 
genéticos (banco ativo de 
germoplasma), para futura obtenção 
de sementes e propágulos para 
recuperação ambientalde um banco 
genético e a identificação e proteção 
de grupos funcionais e espécies 
relevantes (MCT, 2010). 

• Criação de Unidades de Conservação 
e implantação e reforço das já 
existentes 

• Combate a impactos ambientais que 
tornam as espécies mais vulneráveis 
às mudanças climáticas tais como 
extração seletiva, caça e captura de 
animais silvestres. 

• Programa Mata Ciliar (atrelado a este 
programa sugere-se a implantação de 
um banco ativo de germoplasma em 
cada município participante do 
mesmo); 

• Ampliação das ações de uso 
sustentável da biodiversidade.  



 

 69 

provocada pelas alterações 
fisiológicas e quantitativas nas 
espécies de insetos 
correlacionadas aos problemas à 
saúde humana. 

° Interrupção ou drástica 
diminuição de processos de 
interação entre plantas e animais, 
tais como polinização e 
dispersão de sementes. 

° Diminuição da variabilidade 
genética em populações, 
aumentando o risco de extinção 
de espécies. 

 
Áreas 
Urbanas 

Aumento de 
temperatura,  
Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 
 
 
 

° Ocorrência de enchentes, 
inundações, enxurradas e 
alagamentos; 

° Ampliação de áreas de risco de 
inundações afetando moradias e 
infra-estrutura 

° ocorrência de escorregamentos  
em encostas;  

° Ampliação de áreas de risco de 
escorregamentos afetando 
moradias e infra-estrutura 

° Lixo lançado nos cursos d’água; 

° Escorregamentos de massa em 
encostas; e 

° Eventos pluviométricos mais 
severos. 

° Aumento no número de dias e 
noites quentes, e uma redução 
no número de dias e noites frias. 
Diante de uma elevação na 
temperatura média entre 2° C e 
3°C ainda neste século, o 
número de dias com chuvas 
intensas (acima de 10 mm) na 
capital paulista poderá dobrar. 

° Aumento da temperatura média 
tende a gerar maior frequência 
de ondas de calor em áreas 
urbanas, com maior intensidade 
e duração. Isso pode, ao mesmo 
tempo, reduzir a qualidade do 
ar, dada a menor dispersão de 
poluentes, e aumentar o 
consumo de energia, em virtude 
da maior demanda por sistemas 
de resfriamento (ar 
condicionado) nas residências e 
nos locais de trabalho.  

• Implantação de Plano Estadual de 
Gestão de Desastres Naturais e 
Redução de Riscos, ações de 
diagnóstico, planejamento, 
monitoramento/fiscalização, 
intervenção/mitigação, 
capacitação/informação 

• Alteração nos Planos Diretores 
Municipais e Legislações municipais 
de Uso e Ocupação do Solo, com 
incorporação consistente de diretrizes 
de Zoneamentos Ecológico-
Econômicos, com criação de 
instrumentos visando restringir a 
impermeabilização das áreas urbanas 
(como a coibição da implantação de 
novas construções em áreas com 
declividade acentuada e de 
preservação permanente); 

• Implantação de monitoramento 
climático, incluindo a formação de 
banco de dados climático, 
incorporando informações históricas 
(séries históricas e registros a serem 
gerados pela rede de monitoramento 
da região); 

• Implantação de sistema de alerta a 
enchentes, inundações e 
deslizamentos; 

• Desenvolvimento de estudos sobre 
ilhas de calor urbano para fins de 
planejamento urbano e regional, 
considerando a eficiência climática 
em diferentes períodos do ano; 

• Implantação de Programas de 
Educação Ambiental, visando a 
incorporação do "sentimento de 
pertencimento" da população e maior 
cuidado dos espaços e sistemas 
públicos. 

• Renaturalização dos rios e córregos 
• Melhoria dos Sistemas Integrados de 

Resíduos Sólidos 
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Fatores potencializadores dos 
impactos em áreas urbanas 
 

° Ocupação em encostas de 
morros, várzeas dos rios e outras 
áreas de frágeis, implicando na 
formação de áreas de risco de 
escorregamentos e inundações; 

° Impermeabilização sistemática 
do solo;  

° Desmatamento das matas 
ciliares e canalização de rios e 
córregos;  

° Ineficácia no sistema de coleta 
de resíduos sólidos, que 
ocasiona o assoreamento de rios 
e o entupimento de bocas de 
lobo;   

° Condições inadequadas do ar, 
com baixa dispersão de 
poluentes, trazendo impactos na 
saúde da população; 

° Atuação do fenômeno “ilha de 
calor”. 

 
 

Saúde 
Humana 
 

Aumento de 
temperatura,  
Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 

  
 

° Episódios extremos de 
temperatura (causando 
desconforto térmico e afetando 
os extremos das faixas etárias – 
menores de 5 anos e maiores de 
60 anos); 

° Episódios extremos de 
pluviosidade (riscos à vida 
humana, situações de enchentes 
e escorregamentos; 

° Aumento da incidência de 
doenças infecciosas (maior 
probabilidade de contrair 
doenças infecciosas de 
veiculação hídrica, após as 
enchentes); 

° Aumento das concentrações de 
poluentes atmosféricos 
(concentração de poluentes 
ambientais aumentada, 
incidindo principalmente nos 
extremos das faixas etárias e 
gerando maiores morbidades e 
mortalidades por doenças 
respiratórias);  

° Escassez e migrações (a 
escassez de água e de alimentos 

• Melhora dos programas de controle 
de doenças infecciosas e sensíveis ao 
clima (tais como: dengue, 
leptospirose, malária, diarréias 
agudas e outras); 

• Redução das condições que levam a 
situações de vulnerabilidade 
socioeconômicas com o incremento 
ou implementação de políticas 
econômicas, educacionais e 
habitacionais; e 

• Aperfeiçoamento de sistemas de 
prevenção e auxílio à saúde, 
conjugados à melhora da previsão de 
eventos climáticos extremos. 
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gerada por um desequilíbrio 
climático forte poderá promover 
a intensa migração de 
segmentos populacionais, que 
terão como um dos destinos as 
grandes cidades); 

° As vulnerabilidades assumem 
caráter de gravidade nas regiões 
em que, encontramos situações 
socioambientais mais 
degradadas, quer, por exemplo, 
pela falta de saneamento 
ambiental adequado ou por uma 
alta densidade populacional; 

° A probabilidade de problemas 
climáticos que afetem a saúde é 
dividida em eventos imediatos 
(afogamentos e ferimentos das 
vítimas ao serem atiradas contra 
objetos quando levadas pela 
correnteza causada por eventos 
climáticos não previstos), de 
médio prazo (doenças que 
podem ocorrer devido à ingestão 
de água contaminada - doenças 
intestinais e hepatite A -, ou 
contato com água contaminada 
– leptospirose) e de longo prazo 
(incluem aumento de suicídios, 
alcoolismo e desordens 
psicológicas, especialmente em 
crianças); 

° As vulnerabilidades ambientais 
estão alocadas em três 
dimensões, uma vinculada ao 
saneamento ambiental 
inadequado, outra ligada aos 
resultados negativos na saúde, 
decorrentes do modelo de 
desenvolvimento, ocupação 
desordenada e intensa 
urbanização e a última, situada 
nas ameaças decorrentes dos 
fenômenos climáticos e seus 
impactos na saúde; 
 

 
 

Recursos 
Hídricos 

Aumento de 
temperatura,  
atmosférica 
Aumento na 
temperatura 
da água 
superficial 
Alterações 
nos padrões 
de 
precipitação 

° Efeitos adversos sobre a 
qualidade das águas superficiais 
e subterrâneas; 

° Redução nos teores de oxigênio 
dissolvido, nos padrões de 
mistura e na capacidade de 
autodepuração da água; 

° Contaminação da água de 
abastecimento; 

° Redução na disponibilidade de 

• Gestão múltipla e integrada dos 
reservatórios; 

• Fortalecimento dos Comitês de Bacia 
Hidrográfica como fóruns de 
discussão e decisão na gestão dos 
recursos hídricos 

• Controle e fiscalização de uso e 
ocupação do solo, visando reduzir a 
ocorrência de erosão e assoreamento 

• Expansão do armazenamento e 
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Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 
Alteração do 
ciclo 
hidrológico 

água devido a mudanças na 
precipitação e em outros 
fenômenos relacionados (como 
recarga de água subterrânea, 
evapotranspiração); 

° Aumento da dificuldade para 
controlar inundações e a 
utilização de reservatórios 
durante a estação de cheias; 

° Inundações afetam a qualidade 
da água e a integridade da 
infraestrutura hídrica, além de 
intensificar a erosão fluvial, a 
qual carreia diferentes tipos de 
poluentes para os recursos 
hídricos; 

° Assoreamento dos corpos 
d’água; 

° Falhas no fornecimento de 
energia elétrica e interrupção no 
abastecimento público de água; 

° Aumento dos conflitos pelos 
usos dos recursos hídricos 
ocasionados pela escassez ; 

° Diminuição da vazão dos cursos 
d’água tornando-os 
intermitentes; 

° Intrusão salina dos corpos 
d’água da região litorânea com o 
aumento do nível do mar. 

reaproveitamento de água de chuva 
• Aumento da eficiência do uso de 

água a partir da reutilização 
• Promoção da utilização racional, 

sustentável e integrada dos recursos 
hídricos 

• Segurança energética: Integração dos 
Planos de Recursos Hídricos com o 
planejamento e operação de 
hidrelétricas, uso racional e 
eficiência energética, expansão da 
oferta de eletricidade por uso de 
combustíveis alternativos, energia 
eólica, solar e marés; 

• Ampliação nos estudos das relações e 
no apoio aos sistemas integrados de 
gestão de áreas florestadas e da água. 

• Estímulo à utilização de soluções 
para melhoria da infiltração de água 
em áreas urbanas (áreas verdes, 
sistemas de captação e drenagem de 
água de chuva em construções, etc.) 

• Redução na demanda de água para 
irrigação a partir da otimização do 
calendário das colheitas, 
diversificação de culturas, adoção de 
sistemas de irrigação 
tecnologicamente eficientes e área 
plantada 

• Expansão dos incentivos econômicos 
incluindo medição e cobrança pelo 
uso dos recursos hídricos para 
estimular a conservação e uso 
racional da  água 

• Aumento da eficiência (redução de 
perdas) dos sistemas públicos de 
abastecimento de água  

• Aplicação de leis especificas para 
proteção de mananciais regionais 

• Implementação efetiva das políticas 
públicas de proteção e recuperação 
dos recursos hídricos      
 

Agropecuá
ria 

Aumento de 
temperatura,  
Chuvas 
intensas  
Extremos 
climáticos 
 

° Decréscimo na produtividade 
das culturas; 
Redução/deslocamento das 
áreas com baixo risco climático 
para o cultivo de determinado 
gênero; 

° Alterações sobre a incidência de 
pragas e doenças em plantas.  

° Indução de perdas de matéria 
orgânica do solo, provocando 
alteração no balanço de entrada 
e saída de nutrientes e 
influenciando a produtividade 
dos sistemas agrícolas 
(BRASIL, 2010). 

• Melhoramento genético 
• Manejo rotacionado: Incentivo à 

integração numa mesma área de 
pecuária e lavoura, gerando maior 
capacidade de suporte das pastagens, 
maior produtividade por área e com 
isso liberação de áreas pastoris para 
lavouras, bem como redução de 
pressão por novas eliminações de 
ecossistemas naturais e sua 
biodiversidade. 

• Investimento em instalações que 
amenizem os efeitos das altas 
temperaturas na criação de animais 
em confinamento 

• Manejo florestal e melhoramento 
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° Efeitos indiretos: efeitos de 
mudanças na disponibilidade de 
alimentos e no preço de grãos, 
que poderão afetar a segurança 
alimentar do país 

° De acordo com Assad e Pinto 
(2008), as projeções para 
pecuária mostraram que um 
aumento de temperatura da 
ordem de 3° C (aumento médio 
previsto pelo IPCC até 2100) 
pode causar a perda de até 25% 
da capacidade de pastoreio para 
bovinos de corte, o que equivale 
a um aumento de custo de 
produção de 20 a 45%. 

° Aumento de mortes nos 
rebanhos 

° Redução na produção de leite e 
reprodução de vacas leiteiras, na 
fertilidade de suínos, perdas nos 
rendimento de frangos devido 
ao estresse ao calor 

° Impacto direto sobre a produção 
florestal no Estado. 

 

genético das espécies arbóreas 
cultivadas, inclusive com reflexo 
direto na produção de sementes 
florestais, aumentando a 
produtividade e diminuindo a pressão 
sobre as florestas naturais; 

• Ampliação dos estudos, inclusive 
econômicos, sobre silvicultura de 
essências exóticas e nativas em 
cenários das mudanças climáticas – 
considerando estudos de demanda e 
de oferta; 

• Estabelecimento de política florestal 
estadual. 

 1 
 2 

D. Conclusão 3 
 4 
Todos serão afetados pelas alterações climáticas. Entretanto, os mais vulneráveis – os 5 
residentes em países mais pobres e as populações mais pobres – serão os primeiros a 6 
sofrer e com maior intensidade, embora tenham sido os menores contribuintes para as 7 
causas da mudança do clima. Os países desenvolvidos, maiores responsáveis pelas 8 
alterações climáticas, são os que possuem maior capacidade de adaptação e de se 9 
proteger do problema. 10 
 11 
O desafio de lidar com a mudança do clima realça uma importante questão de equidade, 12 
onde as responsabilidades são comuns, porém diferenciadas e a demanda que gere as 13 
estratégias de desenvolvimento a curto, médio e longo prazo dos países não deve limitar 14 
as aspirações de desenvolvimento para as nações mais pobres. 15 
 16 
As mudanças climáticas afetarão os elementos básicos da vida da população brasileira – 17 
acesso à água, produção de alimentos, saúde e ambiente. Os impactos atingirão milhares 18 
de pessoas, que poderão sofrer com a escassez na produção de alimentos, falta de água, 19 
inundações costeiras e enchentes à medida que o aquecimento global se intensifica. 20 
 21 
O estado de São Paulo é vulnerável às mudanças do clima e, portanto, é essencial uma 22 
ação rápida e rigorosa. Os resultados apresentados nos últimos relatórios do IPCC e as 23 
pesquisas brasileiras mostram que ainda não há uma idéia exata de quais são as 24 
mudanças climáticas mais significativas para o país e que este não as monitora da forma 25 
que deveria. Mesmo com os estudos desenvolvidos até o momento, são poucas as 26 
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considerações reais sobre os impactos regionais se comparados às pesquisas, 1 
levantamentos e monitoramentos realizados no resto do mundo. 2 
 3 
Visto que as alterações climáticas são uma questão global, há a necessidade de uma 4 
resposta internacional baseada em esforços e ações nacionais, regionais e internacionais. 5 
As ações deverão ser fundamentadas numa visão partilhada dos objetivos a atingir em 6 
longo prazo e num acordo sobre as perspectivas futuras, que acelerarão as ações nas 7 
próximas décadas. 8 
 9 
Há a necessidade de integração das questões associadas às mudanças climáticas nas 10 
políticas ambientais e de desenvolvimento, de modo que as ações governamentais 11 
ajudem a enfrentar o problema e avaliar a vulnerabilidade regional e nacional. Além 12 
disso, propor medidas rigorosas de mitigação das emissões e adaptação aos impactos, 13 
objetivando desenvolver soluções, resistência aos problemas e a minimização dos 14 
custos. 15 
 16 
Os custos para a adoção de medidas de mitigação e adaptação não estão sendo divididos 17 
entre os setores em ações de cooperação ou investimento internacional. Mesmo sendo as 18 
nações desenvolvidas os maiores contribuintes para o problema com suas altas taxas de 19 
emissão ao longo dos anos, os países em desenvolvimento e, no caso, o Brasil, não 20 
devem deixar de implementar ações para conter as mudanças e os impactos previstos. 21 
 22 
Dentre os resultados e objetivos nacionais sobre a formulação de estratégias que tratem 23 
da vulnerabilidade e adaptação aos impactos das mudanças do clima, deve-se incluir: 24 
 25 
- Definição das necessidades futuras e aprofundamentos de temas e questões que 26 

concernem ao tema; 27 
- Elaboração de temas prioritários nacionais, com caráter participativo e envolvimento 28 

dos stakeholders; 29 
- Proposição de políticas públicas que considerem a visão sistêmica da área de 30 

mudança do clima; 31 
- Identificação de oportunidades de desenvolvimento econômico e social para o país 32 

associadas ao MDL e demais disposições do Protocolo de Quioto; 33 
- Formulação e implementação de uma Política Nacional de Mudança do Clima. 34 
 35 
Os estudos sobre a vulnerabilidade climática brasileira devem concentrar-se nas 36 
atividades mais sensíveis aos aumentos da temperatura e seus impactos: gerenciamento 37 
de recursos hídricos, ecossistemas, atividades agrícolas, propagação de doenças, etc., 38 
onde deverão ser abordadas as possíveis mudanças na freqüência de ocorrência de 39 
extremos climáticos, como secas, tempestades severas e inundações. A 40 
interdisciplinaridade nos estudos se faz necessária a fim de que se possam desenhar 41 
estratégias, tanto de mitigação quanto de adaptação, eficazes para enfrentar mudanças 42 
adversas do clima. 43 
 44 
A questão da vulnerabilidade e adaptação deve ser tratada de maneira pragmática, 45 
inclusive com o desenvolvimento de modelos que levem em conta as necessidades dos 46 
países em desenvolvimento. É crucial a participação de técnicos e cientistas, bem como 47 
o fortalecimento das instituições e centros de pesquisa do país.  48 
 49 
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Na agricultura, os estudos sobre adaptação devem ser intensificados, bem como a 1 
disseminação de práticas agrícolas sustentáveis com o aumento da produtividade e a 2 
redução na emissão de GEE nas regiões que já estão sofrendo com as anomalias 3 
climáticas. Nas áreas condicionadas aos impactos mais severos, a expansão da 4 
agricultura deve ser estruturada sobre novas diretrizes no zoneamento agrícola, que 5 
otimizem a ocupação de áreas já desmatadas, não ameaçando novos biomas. 6 
 7 
Os planos e ações de combate à desertificação no Semi-Árido devem ser implementados 8 
e integrados à Política Nacional de Mudanças Climáticas, sendo esta atrelada a outras 9 
para que haja investimento em infra-estrutura, saneamento e subsídios agrícolas. 10 
 11 
Os investimentos e a infra-estrutura do sistema de saúde necessitam atentar para a 12 
tendência no aumento de doenças infecto contagiosas, bem como a redistribuição 13 
geográfica de doenças ocasionadas pelas temperaturas extremas ou chuvas intensas. 14 
 15 
A migração populacional em conseqüência dos impactos causados pela variação 16 
climática poderá transformar milhares de habitantes em “refugiados do clima” até a 17 
metade deste século, devido à elevação do nível do mar nas zonas costeiras, aos 18 
extremos de seca e inundações no país. 19 
 20 
O estado de São Paulo deve intensificar os esforços para enfrentar os impactos das 21 
mudanças climáticas e, para tanto, deve investir e incentivar as pesquisas sobre 22 
vulnerabilidade, medidas de adaptação e disseminação do conhecimento. Informar, 23 
educar e persuadir a população sobre o que cada um pode fazer para contribuir com as 24 
respostas às alterações climáticas e informá-la sobre as causas e conseqüências do 25 
aquecimento global deve estar presente nas metas das novas políticas ambientais e 26 
sociais que permeiam a problemática. 27 
 28 
Para o estado de São Paulo, a implantação destes elementos em suas políticas de 29 
adaptação pode fomentar o financiamento intra e internacional, com vistas a apoiar o 30 
melhoramento da informação regional sobre os impactos das mudanças climáticas, além 31 
de: 32 
- Incentivar a pesquisa a curto, médio e longo prazo; 33 
- Desenvolver tecnologias agrícolas, de infra-estrutura, de energia, no setor de 34 

transportes, indústrias, na comunicação, etc.;  35 
- Aprimorar os modelos de previsão climática hoje utilizados; 36 
- Inserir medidas de adaptação no planejamento do uso da terra e nos projetos de 37 

infra-estrutura; 38 
- Inserir medidas de redução da vulnerabilidade nas estratégias de redução dos riscos 39 

e desastres, entre outros. 40 
 41 
O acesso e a disseminação de informação sobre o que está acontecendo e as previsões 42 
futuras a respeito da variabilidade climática em conjunto com a promoção de programas 43 
educativos e treinamentos podem desempenhar um papel positivo nas mudanças 44 
comportamentais, no estilo de vida e padrões de consumo da população brasileira, o que 45 
pode vir a contribuir com uma economia de baixo uso de carbono e sustentável. 46 
 47 
A criação de políticas e instrumentos para a mitigação e adaptação da mudança do clima 48 
pelo governo diante das circunstâncias nacionais devem determinar a integração de 49 
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políticas climáticas com políticas mais amplas e de desenvolvimento, além de impor 1 
regulamentações, padrões e taxas para que tais sejam implementadas. 2 
 3 
Deve-se propor a criação de mecanismos financeiros que viabilizem e incentivem 4 
acordos para que as medidas propostas sejam efetivas e que corroborem para a mudança 5 
comportamental, institucional, política e desenvolvimento do país. 6 
 7 
 8 



 

 77 

Referências bibliográficas 1 
 2 
 3 

AMBRIZZI, T., ROCHA, R., MARENGO J, A. I. PISNITCHENKO, L. ALVES, FERNADEZ, J. P. Cenários 4 
regionalizados de clima no Brasil para o Século XXI: Projeções de clima usando três modelos 5 
regionais. Relatório 3, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA DE 6 
BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA 7 
BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade – Sub 8 
projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao 9 
longo do Século XXI. Brasília, 2007. 10 

ARTAXO, Paulo. A Amazônia e as Mudanças Globais. Ciência Hoje, 224. 20-25. 2006. 11 
ASSAD, Eduardo D. Mudanças Climáticas e Zoneamento Agrícola. Embrapa Informática Agropecuária. Palestra 12 

proferida no seminário “Impactos das Mudanças Climáticas e Cenários no Estado de São Paulo” realizado 13 
pela SMA/CETESB em junho de 2007. São Paulo: 2007. 14 

BIDERMAN, Rachel. Introdução à mudança climática global: desafios atuais e futuros. São Paulo: IPAM e 15 
Observatório do Clima, 2004. 16 

(CETESB) Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental. Apresenta imagens e informações sobre mudanças 17 
climáticas. Disponível em: <http://www.cetesb.sp.gov.br/proclima>. Acesso em 20 março 2007. 18 

CONFERÊNCIA DAS NAÇÕES UNIDAS SOBRE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO. A Agenda 21. 19 
Brasília: Senado Federal, Secretaria de Edições Técnicas, 1996. 585 p. ISBN: 85-7018-129-9.  20 

CONVENÇÃO SOBRE MUDANÇA DO CLIMA. Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. 21 
Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia. 22 

DIAS, Pedro L. S. Mudanças Climáticas: incertezas científicas, riscos e oportunidades. Instituto de Astronomia, 23 
Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo – IAG/USP. Palestra proferida no 24 
seminário “Mudanças Climáticas: São Paulo e o relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do 25 
Clima (IPCC)” realizado pela SMA/CETESB em fevereiro de 2007. São Paulo: 2007. 26 

FEARNSIDE, Philip M. Greenhouse gas emissions from hydroelectric dams: Controversies provide a springboard for 27 
rethinking a supposedly “clean” energy source. Climatic Change (no prelo), 2004. 28 

(FBMC) FÓRUM BRASILEIRO DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS. Mudanças Climáticas – Guia de Informação. 29 
Brasília: Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2002. 30 

______. Protocolo de Kyoto: O Brasil em Apoio ao Planeta. Brasília: Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 31 
2001. 32 

______. Os Acordos de Marraqueche. Brasília: Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2002. 33 
FONSECA, Á. O. L.; GAZANI, F. H. R.; SANTOS, S. V. A.; Mudanças Climáticas/Efeito Estufa, Implementação 34 

do Mecanismo de Desenvolvimento Limpo no Brasil. (Monografia) Especialização em Direito 35 
Ambiental - Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São 36 
Paulo, São Paulo, 2001. 170p. 37 

GOLDEMBERG, José. Energia, Meio Ambiente e Desenvolvimento.  São Paulo: Editora da Universidade de São 38 
Paulo, 1998.  39 

(IPCC) INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE. Climate Change 1994: Radioative Forcing of 40 
Climate Change and na Evaluation of the IPCC IS92 Emission Scenarios. IPCC, 1994. 41 

______a. Climate Change 2001: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the 42 
Third Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2001. 43 

______b. Climate Change 2001: Mitigation. Contribution of Working Group III to the Third Assessment Report of 44 
the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2001. 45 

______c. Climate Change 2001: Synthesis Report. Contribution of Working Group I, II and III to the Third 46 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2001. 47 

______a. Climate Change 2007: The Physical Sciencie Basics. Summary for Policymakers. Working Group I 48 
Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. IPCC, 2007. 49 

______b. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Summary for Policymakers. Working 50 
Group II Contribution to the Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. IPCC, 51 
2007. 52 

______c. Climate Change 2007: Mitigation. Summary for Policymakers. Working Group III Contribution to the 53 
Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. IPCC, 2007. 54 

______. Climate Change and Biodiversity. IPCC Technical Paper V. IPCC, 2002. 55 
______. Special Reports: Emissions Scenarios. Summary for Policymarkers. A Special Reports of IPCC Working 56 

Group III to the Intergovernmental Panel on Climate Change. IPCC, 2000. 57 
______. Mudança do Clima 1995: A Ciência da Mudança do Clima. Sumário para Formuladores de Políticas e 58 

Sumário Técnico do Relatório do Grupo de Trabalho I - produzido a partir do relatório detalhado do Grupo 59 
I do IPCC. Brasília: Ministério da Ciência e Tecnologia, 2000.  60 

______. Freshwater resources and their management. Climate Change 2007: Impacts, Adaptation and 61 
Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fourth Assessment Report of the 62 
Intergovernmental Panel on Climate Change, by Kundzewicz, Z.W., L.J. Mata, N.W. Arnell, P. Döll, P. 63 
Kabat, B. Jiménez, K.A. Miller, T. Oki, Z. Sen and I.A. Shiklomanov; M.L. Parry, O.F. Canziani, J.P. 64 
Palutikof, P.J. van der Linden and C.E. Hanson, Eds., Cambridge University Press, Cambridge, UK, 173-65 
210. 66 



 

 78 

MANZONI, Mario. Critérios de Sustentabilidade para Projetos de MDL no Brasil. São Paulo: IPAM e 1 
Observatório do Clima, 2004. 2 

MARENGO, José A. Mudanças climáticas globais e seus efeitos sobre a biodiversidade: caracterização do clima 3 
atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao longo do século XXI. 4 
Brasília: MMA, 2006. 212 p. Série Biodiversidade, v. 26. ISBN 85-7738-038-6 5 

MARENGO José A. Caracterização do clima no Século XX e Cenários Climáticos no Brasil e na América do Sul 6 
para o Século XXI derivados dos Modelos Globais de Clima do IPCC, Relatório 1, MINISTÉRIO DO 7 
MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, 8 
DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e 9 
Efeitos sobre a Biodiversidade - Sub projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações 10 
climáticas para o território brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília, 2007. 11 

MARENGO, J. A., ALVES, L., VALVERDE, M., ROCHA, R., LABORBE, R. Eventos extremos em cenários 12 
regionalizados de clima no Brasil e América do Sul para o Século XXI: Projeções de clima futuro 13 
usando três modelos regionais. Relatório 5. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 14 
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA 15 
BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade - Sub 16 
projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao 17 
longo do Século XXI. Brasília, 2007. 18 

MARENGO, José A.; NOBRE, Carlos A.; SALATI, Enéas. Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a 19 
Biodiversidade. Sub projeto: caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para 20 
o território brasileiro ao longo do século XXI. Sumário Técnico. MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE 21 
- MMA, SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, DIRETORIA DE 22 
CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a 23 
Biodiversidade - Sub projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o 24 
território brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília, 2007. 25 

MESQUITA, Afranio R. Nível do Mar no Estado de São Paulo. Instituto Oceanográfico da Universidade de São 26 
Paulo - IO/USP. Palestra proferida no seminário “Impactos das Mudanças Climáticas e Cenários no Estado 27 
de São Paulo” realizado pela SMA/CETESB em junho de 2007. São Paulo: 2007. 28 

(MCT) MINISTÉRIO DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA. Apresenta informações sobre Mudança do Clima. 29 
Disponível em: <http://www.mct.gov.br/clima>. Acesso em 30 jan. 2006.  30 

(NAE) NÚCLEO DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. Mudança do Clima, 31 
Vol. I: Negociações internacionais sobre a mudança de clima; vulnerabilidade, impactos e adaptação à 32 
mudança de clima. Cadernos NAE, Núcleo de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, 33 
Secretaria de Comunicação de Governo e Gestão Estratégica. NAE-SECOM 2005. Brasília, 250 p. 34 

NOBRE, C. A, SALAZAR, L. F. OYAMA, M., E. Mudanças Climáticas e Alterações nos Biomas da América do 35 
Sul até 2100. Relatório 6, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA DE  36 
BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA 37 
BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade – Sub 38 
projeto:Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao 39 
longo do Século XXI. Brasília, 2007.  40 

Nobre, C A.; Young, A F.; Saldiva, P; Marengo, J A; Nobre, A D.; Alves Jr., S; da Silva, G C M; Lombardo, M. 41 
Vulnerabilidades das Megacidades  Brasileiras às Mudanças Climáticas: Região Metropolitana de 42 
São Paulo. Centro de Ciência do Sistema Terrestre do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 43 
Núcleo de Estudos de População da Universidade de Campinas (UNICAMP), Faculdade de Medicina da 44 
Universidade de São Paulo (USP), Instituto de Pesquisas Tecnológicas de São Paulo (IPT) e Universidade 45 
Estadual Paulista (UNESP - Rio Claro). Junho de 2010 46 

 47 
OBREGON, G., MARENGO J, A. Caracterização do clima do Século XX no Brasil: Tendências de chuvas e 48 

temperaturas médias e extremas. Relatório 2, MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE - MMA, 49 
SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA 50 
BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e Efeitos sobre a Biodiversidade - Sub 51 
projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações climáticas para o território brasileiro ao 52 
longo do Século XXI. Brasília, 2007. 53 

PRELA, A., Palestra apresentada pela professora em seminário de ocorrido em 21 de novembro de 2006, em Assis, SP. 54 
PROTOCOLO DE QUIOTO à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima. Brasília: Ministério 55 

da Ciência e Tecnologia.  56 
SALATI, E., CAMPANHOL, T., VILLA NOVA, N. Tendências das Variações Climáticas para o Brasil no Século 57 

XX e Balanços Hídricos para Cenários Climáticos para o Século XXI. Relatório 4, MINISTÉRIO DO 58 
MEIO AMBIENTE - MMA, SECRETARIA DE BIODIVERSIDADE E FLORESTAS – SBF, 59 
DIRETORIA DE CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE – DCBio Mudanças Climáticas Globais e 60 
Efeitos sobre a Biodiversidade – Sub projeto: Caracterização do clima atual e definição das alterações 61 
climáticas para o território brasileiro ao longo do Século XXI. Brasília, 2007. 62 

SALDIVA, Paulo H. N., BRAGA, Alfésio L. F. Impactos das Mudanças Climáticas na Saúde Humana. Faculdade 63 
de Medicina da Universidade de São Paulo – FM/USP. Palestra proferida no seminário “Impactos das 64 
Mudanças Climáticas e Cenários no Estado de São Paulo” realizado pela SMA/CETESB em junho de 2007. 65 
São Paulo: 2007. 66 



 

 79 

SANQUETTA, Carlos Roberto e ZILIOTTO, Marco A. Carbono: Ciência e Mercado Global. Curitiba, Brasil: 1 
Universidade Federal do Paraná e Instituto Ecoplan, 2004. 2 

SCHAEFFER, Roberto. Mitigação das Mudanças Climáticas: Resultados do Relatório III do IPCC. Programa de 3 
Planejamento Energético da Universidade Federal do Rio de Janeiro – COPPE/UFRJ. Palestra proferida no 4 
seminário “Impactos das Mudanças Climáticas e Cenários no Estado de São Paulo” realizado pela 5 
SMA/CETESB em junho de 2007. São Paulo: 2007. 6 

STERN, Nicholas. Stern Review Report on the Economics of Climate Change. The Stern Review. Cambridge 7 
University, UK, 2006. 712 p. ISBN-13: 9780521700801 8 

(UNFCCC) UNITED NATIONS FRAMEWORK CONVENTION ON CLIMATE CHANGE. Apresenta informações 9 
sobre a Convenção-Quadro sobre Mudanças Climáticas. Disponível em: <www.unfccc.int>. Acesso em 10 
30 nov. 2006. 11 

_________. Kyoto Protocol Reference Manual on Accounting of Emissions and Assigned Amounts. UNFCCC, 2007. 12 
(WHO) WORLD HEALTH ORGANIZATION. Climate Change and Human Health: risks and responses. Geneva, 13 

2003. 14 
 15 
 16 



 

 80 

Apêndice 1 . Propostas do Instituto Geológico 1 

 2 
 3 

São Paulo, 29 de dezembro de 2010 4 

 5 

INFORMAÇÃO TÉCNICA 6 

A POLÍTICA ESTADUAL DE MUDANÇAS CLIMÁTICAS E COMUNICAÇÃO 7 
ESTADUAL SOBRE VULNERABILIDADE A DESASTRES NATURAIS E PLANO 8 

ESTRATÉGICO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS E MAPEAMENTO DE ÁREAS DE 9 
RISCO 10 

 11 

1. INTRODUÇÃO 12 

Conforme preconizado na Lei nº 13.798, de 09/11/2009, que institui a Política Estadual de 13 
Mudanças Climáticas (PEMC), bem como no Decreto nº 55.947, de 24/06/2010, que 14 
regulamenta a lei citada, segue informação relativa à situação do Estado de São Paulo em 15 
termos de vulnerabilidade a desastres naturais e formas de enfrentamento da situação, dada por 16 
meio de proposta de Programa Estadual de Gestão de Desastres Naturais e Redução de Riscos 17 
Geológicos, organizada pela equipe do Programa de Prevenção de Desastres do Instituto 18 
Geológico.  19 

As informações a seguir objetivam ser incorporadas à Comunicação Estadual de 2010 da SMA, 20 
atendendo ao disposto no Artigo 7º, item II, da Lei, relativo a "mapa de avaliação da 21 
vulnerabilidades e necessidades de prevenção e adaptação aos impactos causados pela 22 
mudança do clima, integrado às ações da Defesa Civil". 23 

 24 

2. ÁREAS DE RISCO NO ESTADO DE SÃO PAULO 25 

Por meio de consulta telefônica junto às Defesa Civis municipais a Coordenadoria de Defesa 26 
Civil Estadual elaborou diagnóstico do número de áreas de risco em todo o Estado, chegando ao 27 
resultado de 3.690 áreas de risco. Tem-se um retrato do Estado em termos de vulnerabilidade a 28 
desastres naturais (Figura 1), traduzida pelo número de áreas de risco nos municípios.  29 

Este mapa representa a frequência do número de áreas de risco por municípios do Estado. 30 
Destaca-se que este número pode estar distante da realidade, uma vez que é resultante de 31 
consulta realizada sem metodologia científica, baseada no entendimento subjetivo do 32 
representante municipal sobre o significado de áreas de risco, portanto trata-se da percepção de 33 
risco. Este fato pode ser evidenciado, por exemplo, comparando-se a informação adquirida por 34 
telefone com os resultados de mapeamentos de áreas de risco já executados em 65 municípios. 35 
Somente nos 31 municípios mapeados pelo IG de 2004 a 2008, foram identificadas 408 áreas de 36 
risco, nas quais encontram-se 18 mil moradias em risco alto e muito alto (IG, 2010). 37 

 38 
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Figura 1. Mapa preliminar de áreas de risco do Estado de São Paulo em 2010  elaborado a partir de 
consulta telefônica às prefeituras (Fonte de dados: Banco de dados de levantamento de áreas de risco por 
entrevistas via telefone,  CEDEC, 2010). 

 1 

3. PLANO ESTRATÉGICO PARA AÇÕES EMERGENCIAIS FRENTE A ÁREAS DE 2 
RISCO EM 2010 3 

No Estado de São Paulo, Políticas Públicas voltadas à prevenção de Desastres Naturais vem 4 
sendo implementadas há mais de 20 anos, onde se destacam os Planos Preventivos de Defesa 5 
Civil, os Planos de Contingência e os Mapeamentos de Áreas de Riscos.  6 

Em conseqüência de eventos danosos causados por alta pluviosidade, em áreas suscetíveis a 7 
movimentos gravitacionais de massa, ações capitaneadas por diferentes gestores públicos foram 8 
adotadas. Após os escorregamentos generalizados em 1985 nas encostas da Serra do Mar, 9 
especificamente em Cubatão, com risco de atingir a área industrial desse município, órgãos 10 
técnicos do governo do Estado elaboraram estudo e cooperaram na implantação de Plano de 11 
Contingência nessa região. Esse plano, adotado a partir do verão de 1987, visou promover ações 12 
preventivas concretas (como esvaziamento de estoques de produtos perigosos) quando 13 
detectadas situações onde o índice pluviométrico superasse um limite previamente estabelecido.  14 

Ações similares a essa foram adotadas após eventos chuvosos em 1988, os quais tiveram como 15 
conseqüência, além de danos materiais com a destruição de moradias e vias de acesso, 17 16 
vítimas fatais por escorregamentos, em regiões das encostas da Serra do Mar (municípios de 17 
Cubatão, Ubatuba e Santos). Estudos e avaliações específicas de toda a região das encostas da 18 
Serra do Mar, no Estado de São Paulo, sobre os riscos a escorregamentos com possibilidades de 19 
causar danos ou perdas econômicas ou de vidas humanas foram executados por demanda do 20 
Governador, na época, aos diversos órgãos públicos do Estado (Instituto Geológico, Instituto de 21 
Pesquisas Tecnológicas, Instituto Florestal, Instituto de Botânica, CETESB e Instituto 22 
Astronômico e Geofísico da USP). Esses estudos sugeriram um conjunto de propostas e ações 23 
de políticas públicas a serem adotadas pelos gestores públicos.  24 
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O Governo do Estado adotou, então, a partir do verão de 1988, como política pública voltada a 1 
segurança dos cidadãos frente à possibilidade de danos causados por escorregamentos em 2 
conseqüência de chuvas intensas nas encostas da Serra do Mar, dois tipos de ações: ações de 3 
convivência (Plano Preventivo de Defesa Civil e Planos de Contingência) e ações preventivas 4 
(cartas geotécnicas e cartas de risco). 5 

 6 

3.1. Estágio Atual - Planos Preventivos de Defesa Civil e Planos de Contingência até 2010 7 

Atualmente existem ações para enfrentamento de acidentes em áreas de risco, coordenadas pela 8 
CEDEC, com o apoio técnico do Instituto Geológico. Destacam-se os Planos Preventivos de 9 
Defesa Civil (PPDC) e os Planos de Contingência (PC), que abrangem 114 municípios do 10 
Estado, localizados em sua porção leste (Figura 2). 11 

Em 12 de outubro de 1988, através do ofício SMA nº 1143/88, foram 12 

implementadas as recomendações sugeridas no Relatório “Instabilidade da 13 

Serra do Mar no Estado de São Paulo – Situações de Risco”, determinando a 14 

sua execução nos municípios da Baixada Santista e do Litoral Norte. Desde 15 

então, equipes do IG/SMA, do IPT/SCTDE, da CEDEC, REDEC e das 16 

COMDECs, vêm executando tais ações conjuntamente. O Decreto Estadual nº 17 

42.565 de 02/12/97, revogou os Decretos nºs 34.547, de 14/01/92, e 36.105, de 18 

25/11/92, e redefiniu o Plano Preventivo de Defesa Civil – PPDC, detalhando e 19 

especificando as atribuições e responsabilidades das diversas esferas 20 

envolvidas na operação do PPDC. Posteriormente, partir de 2003, Planos 21 

semelhantes foram gradativamente implantados em outras regiões do Estado 22 

de São Paulo, sujeitas à ocorrência de processos correlatos:  região de 23 

Sorocaba, região do Grande ABC, região Campinas, região do Vale do Paraíba 24 

e Serra da Mantiqueira, região do Vale do Ribeira e Região Metropolitana de 25 

São Paulo. 26 

 27 
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Figura 2. Mapa de área de abrangência dos Planos Preventivos de Defesa Civil (PPDC) Planos de 
Contingência (PC). (Fonte: IG, 2010) 

 1 

No Estado de São Paulo, os Planos são coordenados pela CEDEC (Coordenadoria Estadual de 2 
Defesa Civil) e são desenvolvidos visando: (a) capacitar e formar equipes municipais que atuem 3 
com base técnica em situações de emergência; (b) identificar as áreas sujeitas a 4 
escorregamentos; (c) monitorar os níveis pluviométricos durante períodos chuvosos; (d) 5 
monitorar as previsões meteorológicas; (e) monitorar as feições indicativas de instabilidades; (f) 6 
remover preventivamente ou definitivamente a população afetada; (g) indicar as medidas 7 
corretivas ou de eliminação de risco. 8 

Os PPDCs têm como objetivo ser um instrumento de convivência na prevenção de acidentes 9 
naturais e/ou tecnológicos induzidos ou não pela ocupação humana. Deve utilizar os 10 
conhecimentos técnico-científicos, associados aos procedimentos operacionais de atendimento 11 
das populações, visando a proteção da vida e a diminuição dos prejuízos sócio-econômicos. O 12 
PPDC entra em vigor no período de verão, quando ocorrem chuvas mais freqüentes e intensas 13 
na região sudeste do Brasil. Trabalha-se com 4 níveis de operação (Observação, Atenção, Alerta 14 
e Alerta Máximo), onde as ações de cada participante que compõe o plano, em cada nível de 15 
operação, são discriminadas detalhadamente. Atuam nos PPDCs: a CEDEC, como 16 
coordenadora; o Instituto Geológico e o Instituto de Pesquisas Tecnológicas, como equipe 17 
técnica de apoio; uma empresa responsável pelas previsões meteorológicas, contratada pela 18 
CEDEC; e as COMDECs (Comissões Municipais de Defesa Civil), com equipes operacionais 19 
locais. 20 

Os critérios e as ações correspondentes a cada nível para a operação do PPDC 21 

e dos PC constam no Decreto Estadual nº 42.565 de 02/12/97 e nas Resoluções 22 

CMil–20-610-CEDEC, de 26/11/2010. 23 
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 1 

4. PROPOSTA DE PLANO DE MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO DO 2 

ESTADO (CONFORME IG, 2010) 3 

4.1. Estágio Atual - Mapeamento de áreas de risco até 2010 4 

O mapeamento é um dos instrumentos adequados e eficazes para a gestão de áreas de risco 5 
urbanas de um município, especificamente no gerenciamento de áreas de riscos geológicos. 6 
Desde 2004 vem sendo elaborado o mapeamento de áreas de risco de municípios do Estado de 7 
São Paulo, para subsidiar ações, articuladas pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 8 
(CEDEC) da Casa Militar, na identificação e gerenciamento das situações de riscos associados a 9 
escorregamentos, inundações e erosão, com vistas à minimização e à prevenção de acidentes e 10 
de danos aos moradores dessas áreas.  11 

Até 2010, no Estado de São Paulo 65 municípios foram mapeados quanto ao 12 

risco de escorregamentos, inundações e erosão (Figura 3), com resultados 13 

importantes para as ações municipais e estaduais de gerenciamento e 14 

monitoramento de áreas de risco, previstos nos Planos Preventivos de Defesa 15 

Civil (PPDC). Destaca-se que dos 114 municípios com PPDC e PC, apenas 50 16 

já tem seus mapeamentos realizados, restando  outros 64 municípios a serem 17 

não mapeados quanto ao risco, como forma de conhecer a gravidade dos 18 

riscos, otimizando os procedimentos adotados nos PPDC e PC destes 19 

municípios. 20 

 21 
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Figura 3. Mapa de municípios com mapeamento de áreas de risco no Estado de São Paulo até 2010 

(Fonte: IG, 2010) 

 1 

4.2. Proposta para Enfrentamento do problema 2 

Para um adequado dimensionamento do problema no âmbito estadual, é 3 

necessário um inventário com localização, quantificação, caracterização prévia 4 

do tipo de risco (inundação, escorregamento, erosão) e extensão (número 5 

aproximado de moradias e de pessoas nas imediações), permitindo a 6 

identificação de áreas prioritárias para o mapeamento de risco, subsidiando a 7 

formulação de planos de ação para os mapeamentos. No entanto, tais 8 

informações ainda carecem de levantamento sistemático. 9 

Apesar disto, com base em informações já existentes, preliminarmente foi 10 

elaborado um Plano de Mapeamento de Áreas de Risco do Estado (Figura 4). 11 

 12 
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Figura 4. Plano de mapeamento de áreas de risco do Estado (Fonte: IG, 2010) 

 1 

Este Plano foi esboçado por meio da interelação e análise do estágio atual dos 2 

mapeamentos de áreas de risco (Figura 3), dos Planos Preventivos de Defesa 3 

Civil e Planos de Contingência (Figura 2), do processamento de dados obtidos 4 

em atendimentos emergenciais no período de 2000 a 2011 (distribuição da 5 

frequencia de escorregamentos, de inundações, de pessoas afetadas e de óbitos 6 

em consequencia de acidentes durante a Operação Verão - Figuras 5, 6, 7 e 8), 7 

bem como em aspectos do meio físico do Estado quanto à suscetibilidade dos 8 

terrenos à ocorrência de escorregamentos e de inundações (Figuras 9 e 10).  9 
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Figura 5. Atendimentos de PPDC (2000 a 2010) 
escorregamentos (Fonte: IG, 2010) 

Figura 6. Atendimentos de PPDC (2000 a 2010) 
inundações (Fonte: IG, 2010) 

  

Figura 7. Atendimentos de PPDC (2000 a 2010)  
pessoas afetadas (Fonte: IG, 2010) 

Figura 8. Atendimentos de PPDC (2000 a 2010) 
óbitos (Fonte: IG, 2010) 

  

Figura 9. Suscetibilidade a Escorregamentos (Fonte:  
Sistema da base de dados geoambientais no Estado 
de São Paulo (IPT,1999) 

Figura 10. Suscetibilidade a inundações (Fonte:  
Sistema da base de dados geoambientais no Estado 
de São Paulo (IPT,1999) 

 1 

 2 

 3 

 4 
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5. - PROPOSTA DE PROGRAMA ESTADUAL DE GESTÃO DE DESASTRES 1 
NATURAIS E DE REDUÇÃO DE RISCOS GEOLÓGICOS (conforme IG, 2010) 2 

Este programa tem por objetivo tratar a prevenção de desastres no Estado de São Paulo de 3 
forma ampla e articulada, de forma a reduzir as vulnerabilidades, minimizar as perdas e ampliar 4 
a capacidade de enfrentamento das situações de emergência e os risco existentes. Como 5 
objetivos específicos podem ser destacados: 6 

I – Apresentar diagnóstico atualizado dos perigos e de riscos de escorregamentos, 7 
inundações, erosão e colapso de solo, estabelecendo prioridades para mapeamento de 8 
áreas de risco existentes no Estado de São Paulo; 9 

II – Desenvolver estratégias de planejamento de uso e ocupação do solo, ordenamento 10 
territorial e planejamento ambiental em consonância com ações em andamento na SMA, 11 
visando promover uma adequada ocupação do território; 12 

III – Realizar o monitoramento e fiscalização em áreas de risco e em áreas sujeitas a 13 
perigos geológicos, visando evitar que as áreas se ampliem e que ocorram acidentes 14 
danosos; 15 

IV –Sistematizar ações institucionais e procedimentos operacionais para de redução, 16 
mitigação e erradicação do risco, em consonância com ações as políticas em andamento 17 
no âmbito das Secretarias de Estado; 18 

V – Promover a informação, capacitação e treinamento de equipes municipais e demais 19 
agentes envolvidos no gerenciamento de riscos. 20 

Desta forma, o Programa está calcado em cinco tipos de ações (Figura 11): diagnóstico, 21 
planejamento, monitoramento-fiscalização, intervenção-mitigação-erradicação de riscos, 22 
informação-capacitação-treinamento. 23 

 

Figura 11. Ações do Programa Estadual de Gestão de Desastres Naturais e de Redução de Riscos 
Geológicos 

 24 

A motivação para tal proposta leva em conta a necessidade de:  25 

a) combater ao aumento de perdas e danos associados a fenômenos naturais no Estado de São 26 
Paulo;  27 

b) manter a eficácia do planos preventivos de defesa civil e planos de contingência já existentes, 28 
bem como a capacidade de atuação do Estado em situações de emergência;  29 

c) equilibrar a capacidade de enfrentamento do Estado de São Paulo diante do número crescente 30 
de acidentes e desastres, visto a tendência de intensificação de eventos climáticos adversos;  31 

d) articular ações da Defesa Civil Estadual e a operacionalização da Política Estadual de 32 
Mudanças Climáticas com ações e programas de diferentes secretarias de governo, como de 33 
Meio Ambiente, da Habitação, de Desenvolvimento, de Saneamento e Energia;  34 

e) executar ações complementares ao gerenciamento de desastres e ao monitoramento de áreas 35 
de risco, incorporando ações de planejamento do território e de erradicação das situações de 36 
risco já existentes;  37 

f) apresentar uma resposta articulada do Governo do Estado de São Paulo às expectativas da 38 
população e à cobrança da comunidade técnica, do setor judiciário e dos meios de comunicação;  39 
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g) mostrar liderança, consonância e equilíbrio com ações similares em outros estados da 1 
federação. 2 

As estratégias necessárias para o sucesso desta proposta estão calcadas em:  3 

a) estabelecimento de decreto Estadual instituindo o Programa Estadual de Gestão de Desastres 4 
Naturais e Redução de Riscos Geológicos;  5 

b) constituição de Grupo ou Comissão para formulação de Plano de Trabalho e para o 6 
acompanhamento das ações atinentes ao Plano Estadual;  7 

c) viabilização de recursos financeiros, arranjos interinstitucionais e programas 8 
complementares;  9 

d) Coordenação da SMA/IG e da CMil/CEDEC, com envolvimento de secretarias de estado 10 
pertinentes. 11 

Para o detalhamento e implementação do Programa sugere-se a instituição de um Grupo de 12 
Articulação de Ações Executivas, formado por representantes das Secretarias de Estado e 13 
instituições, a seguir relacionadas: Casa Militar, representada pela CEDEC; Casa Civil; 14 
Secretaria de Meio Ambiente, representada pelo IG, CPLA e CETESB; Secretaria da Habitação, 15 
representada pela CDHU, etc; Secretaria de Desenvolvimento, representada pelo IPT; Secretaria 16 
de Saneamento e Energia, representada pelo DAEE.  Representantes de outras secretarias ou 17 
instituições do Estado, identificadas como necessárias durante o andamento dos trabalhos 18 
poderão ser incluídas ou convidadas a participar do Grupo de Articulação de Ações Executivas. 19 

 20 
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