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RESUMO
Uma das principais preocupações decorrentes das projeções do clima futuro
consiste na intensificação e aumento da frequência dos eventos extremos, que
impõem múltiplos desafios às áreas urbanas. O Quinto Relatório do Painel
Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, 2014) aponta para a urgência
de ações de adaptação nas cidades, o que assume especial relevância no Brasil,
país cuja população vive majoritariamente em áreas urbanas. Assim, este trabalho
apresenta uma abordagem do mapeamento e análise da vulnerabilidade às
mudanças do clima no contexto urbano de Uberlândia (MG), uma importante cidade,
do ponto de vista estratégico e econômico, do interior do Brasil. Foram elaborados
índices de vulnerabilidade climática tendo em vista os impactos potenciais
relacionados à inundação, dengue e ondas de calor, considerando os dados do
modelo climático Eta-HadGEM2-ES, na resolução espacial de 5km, para o cenário
RCP 8.5, referente ao período de referência (1961-1990) e futuro (2011-2040; 20412070 e 2071-2100), além de variáveis ambientais, socioeconômicas e demográficas.
Foram aplicadas técnicas de geoprocessamento, que permitiram o mapeamento das
áreas de vulnerabilidade e a identificação dos hotspots. A partir dos resultados foi
possível entender o perfil da vulnerabilidade climática em Uberlândia, que indicou
uma tendência na diminuição dos eventos deflagradores de inundação, embora a
vulnerabilidade permaneça alta. Também foi observado um incremento dos impactos
relacionados à dengue e ondas de calor, condicionados pelo expressivo aumento da
temperatura máxima ao longo do período analisado. De modo geral o Setor Leste foi
o que apresentou o maior número de bairros com alta vulnerabilidade no curto prazo
(2011-2040) e no médio (2041-2070) e longo (2071-2100), o Setor Oeste. Conclui-se
que a permanência da sensibilidade e a inação diante do impacto ao longo dos anos
refletem uma alteração futura da vulnerabilidade climática e, consequentemente,
podem determinar a ocorrência de impactos em regiões até então pouco
vulneráveis. Desta forma, a análise de vulnerabilidade contribui para a identificação
de áreas prioritárias para ações de adaptação, que devem ser pensadas de forma
integrada ao planejamento urbano.

Palavras-chave: Mudança do Clima. Vulnerabilidade. Cidades. Impactos. Adaptação.

ABSTRACT
One of the main concerns resulting from future climate projections is the
intensification and increase of frequency of extreme events, which imposes multiple
challenges to cities. The Fifth Report of the Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC, 2014) points to the urgency of adaptation actions in the municipal
level. Thus, this thesis presents an approach to the mapping and analysis of
vulnerability to climate change in the urban context of Uberlândia (MG), an important
city in the Brazilian countryside, from the strategic and economic point of view, in the
interior of Brazil.

For that purpose, climatic vulnerability indexes are elaborated

considering the potential impacts associated to floods, dengue and heat waves,
based on the Eta-HadGEM2-ES step model, in the spatial resolution of 5km, for the
RCP scenario 8.5, referring to the base (1961- 1990) and future periods (2011-2040,
2041-2070

and

2071-2100), considering environmental, socioeconomic and

demographic variables, as well geoprocessing techniques were applied, allowing the
mapping

vulnerability areas and the hotspots identification. Results enable the

visualization of Uberlandia’s vulnerability profile, which indicates a decreasing
tendency of exposure to flood events, despite persistenly high vulnerability. It was
also observed an increase impacts related to dengue and heat waves, conditioned by
the expressive increase of the maximum temperature during the analyzed period. In
general, the Eastern Sector presents the highest number of neighborhoods with high
vulnerability in the short term (2011-2040). In the medium (2041-2070) and long
terms (2071-2100), Sector West presents the highest values of vulnerability. The
conclusion is that the maintenance of sensitivity and inaction of the impact over the
years reflect a future change of the climatic vulnerability and, consequently, may
have impacts in hitherto less vulnerable regions. Therefore, the vulnerability analysis
contributes to the identification of priority areas for adaptation actions, which should
be considered in an integrated way to the urban planning.

Keywords: Climate Change. Vulnerability. Cities. Impacts. Adaptation.
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1 INTRODUÇÃO

A mudança do clima é um dos desafios mais complexos deste século, e
nenhum país está imune aos seus impactos. Parte da preocupação em relação às
mudanças do clima é de que se ultrapassem os limites de resistência dos sistemas
naturais, dentro dos quais vive o homem. Segundo a Convenção-Quadro das
Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC) (2015), em consenso
cientifico, o limite seguro seria um aumento muito abaixo dos 2°C até então
estabelecido pelo Quinto Relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudança do
Clima (IPCC) de 2014, sendo 1,5 °C um patamar mais seguro contra os impactos
negativos da mudança climática, acima disso o clima entraria em colapso e os
impactos podem ser catastróficos.
Cada vez mais se torna evidente que os principais impactos das mudanças do
clima estarão relacionados à população que vive em áreas urbanas, tornando
urgente que se criem mecanismos institucionais que sejam capazes de programar
ações em adaptação, sobretudo quando se consideram os grupos populacionais
mais vulneráveis às mudanças do clima (IPCC, 2014).
Para as áreas urbanas, as principais ameaças associadas às mudanças do
clima estão no aumento da frequência e magnitude dos eventos extremos, que
podem levar a intensificação dos eventos de inundações, deslizamentos, ondas de
calor, escassez hídrica, a incidência de doenças respiratórias e intestinais,
proliferação de vetores tropicais, como malária, dengue, Zica e febre amarela, entre
outros (REVI et al., 2014).
No Brasil, atualmente, mais de 85% da população vive em cidades e
estima-se que, em 2050, 90% dos brasileiros estarão vivendo em áreas urbanas,
devido à migração interna das áreas rurais (UN-HABITAT, 2013). Em geral, grande
parte das cidades brasileiras já “apresenta problemas socioambientais associados a
padrões de desenvolvimento e transformação do espaço” (BRASIL, p. 65, 2016),
sendo vulneráveis aos impactos das mudanças do clima. O processo de
urbanização contribui para o aprofundamento da segregação espacial, das
desigualdades sociais e da degradação ambiental. O tipo de urbanização e o
contexto socioeconômico e ambiental que acompanha o crescimento urbano podem
definir quando e onde a urbanização aumenta e cria novas vulnerabilidades. Como
consequência, o grande adensamento humano proporcionado pela urbanização,
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pode favorecer a propensão a perdas e danos. Tais divergências acabam por criar
no meio urbano, grupos mais sensíveis e com menor capacidade de adaptação,
sendo as cidades especialmente relevantes às políticas de adaptação e construção
de resiliência climática.
Planejar um conjunto de medidas de adaptação requer a identificação e
análise das populações ou sistemas que são mais vulneráveis às mudanças do
clima. A vulnerabilidade climática é definida em função do grau de exposição aos
eventos climáticos, pela sensibilidade (social, econômica e ambiental) e pela
capacidade adaptativa de abrandamentos dos potenciais impactos (BLAIKIE et al.,
1994; FÜSSEL; KLEIN, 2006; HELTBERG et al., 2010; IPCC, 2014). A identificação
da localização espacial das áreas mais vulneráveis, assim como o reconhecimento
das principais causas de vulnerabilidade climática, é uma opção de auxílio aos
tomadores de decisão e instituições da governança local para a definição de
prioridades.
O relatório “Cities and Climate Change: an urgent agenda” (WORLD BANK,
2010)

evidencia

que

em

muitos

contextos

urbanos

as

desigualdades

socioeconômicas, que já são um problema atual, representam um grande limite na
capacidade de resposta aos impactos das mudanças do clima. Em geral, a maioria
das cidades brasileiras apresentam um atraso na implementação de infraestrutura
adequada para suportar a aceleração do crescimento urbano e os efeitos das
mudanças no clima. Neste sentido, a análise da vulnerabilidade de uma cidade às
mudanças do clima torna-se fundamental para definição e implementação de
políticas públicas e medidas de adaptação em escalas apropriadas (NOBRE et al.,
2010a; BRASIL, 2016).
As projeções dos modelos climáticos (CHOU et al. 2011; CHOU et al., 2014)
indicam que uma das regiões do Brasil que mais irão sofrer com os eventos
extremos causados pelas mudanças no clima está localizada na porção central do
país. Ainda que, considerando as incertezas inerentes aos modelos de projeção
climática, os cenários indicam uma redução na frequência, porém um aumento na
intensidade de precipitação e um significativo aumento de até 8°C no cenário mais
pessimista.
Uberlândia (MG) é uma das maiores e mais importantes cidades localizadas
no interior do país do ponto de vista estratégico e econômico. Assim como acontece
em outras grandes cidades brasileiras que já são impactadas por eventos
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associados ao clima, Uberlândia também vem sendo afetada. Historicamente,
Uberlândia tem sido afetada por eventos de chuvas intensas que causam
inundações em diversos pontos da cidade impactando a população e, por vezes,
gerando tragédias (DEL GROSSI, 1991; DA SILVA, 2013). Em relação à saúde,
verificou-se nos últimos anos um importante acréscimo dos casos de doenças
tropicais transmitidas por mosquitos vetores, que são condicionados pelo clima,
como é o caso do Aedes aegypti, transmissor da dengue (FULLERTON et al., 2014).
Uberlândia apresenta condições climáticas favoráveis ao desenvolvimento do vetor,
sendo a dengue um dos maiores problemas de saúde pública na atualidade. A
localização geográfica de Uberlândia atribuiu ao clima da cidade à influência do fator
da continentalidade e da alta pressão atmosférica, que configura temperaturas
elevadas e baixa umidade relativa do ar, praticamente durante todo o ano. As
tendências de extremo de temperatura indicam um aumento nas ondas de calor na
região, que podem causar desconforto no bem-estar da população, além de
implicações na saúde (IPCC, 2014).
Neste contexto, a presente tese tem como objetivo principal identificar as
áreas de maior vulnerabilidade às mudanças do clima (hotspots) a partir da
construção de um índice de vulnerabilidade composto, na escala local da área
urbana de Uberlândia, a partir dos impactos potenciais à inundação, dengue e ondas
de calor, definidos de acordo com a realidade histórica da cidade, considerando
projeções climáticas, aspectos ambientais, socioeconômicos e demográficos.
Para atingir o objetivo proposto foram estabelecidos os seguintes objetivos
específicos:


Caracterizar e sistematizar os impactos potenciais em dimensões
relevantes para a área urbana de Uberlândia (Capítulo 4);



Elaborar índices de vulnerabilidade dos impactos potenciais definidos,
considerando

os

componentes

de

exposição,

sensibilidade

e

adaptação, que possa ser replicado em outros contextos (Capítulo 4);


Mapear e discutir os índices de vulnerabilidades para cada impacto,
considerando os resultados das projeções climáticas provenientes do
modelo regional Eta-HadGEM2-ES, para o cenário e concentração de
gases de efeito estufa RCP 8.5, na resolução espacial de 5km, para o
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período de referência (1961-1990) e futuro (2011-2040, 2041-2070,
2071-2100) (Capítulo 5);


Identificar e analisar os hotspots (áreas de maior vulnerabilidade)
(Capítulo 5);



Sugerir ações de adaptação (Capítulo 5);

Pressupoe-se que a construção de um índice de vulnerabilidade composto
possa fornecer informações necessárias (ex: O quê? Onde? Por quê? Qual o
perigo? Onde devo agir?) Para apoiar a redução de potenciais impactos, através de
medidas de adaptação para cada contexto específico. Logo, a hipótese norteadora
deste trabalho considerou que as mudanças do clima possuem relações com o
incremento dos impactos potencias inerentes a realidade urbana, variável no tempo
e dependente de outros fatores ambientais, socioeconômicos e demográficos, a
partir do entendimento que, quanto menor for a vulnerabilidade de um sistema
(natural e / ou socioeconômico) e maior for a sua capacidade de auto-organização,
melhores serão as condições de adaptação desse sistema aos efeitos da mudança
do clima.
Os levantamentos das informações e dados gerais da tese foram baseados
em revisão de literatura e contemplam as informações referentes a contextualização
da mudança do clima no mundo e no Brasil (Capítulos 2 e 3), através dos relatórios
do IPCC, dos acordos e fundos da UNFCCC e das políticas e incentivos nacionais,
como o Plano Nacional sobre Mudanças do Clima (PMNC), Plano Nacional de
Adaptação (PNA) e levantamento de outros estudos no Brasil. A metodologia
detalhada para a construção de cada índice de vulnerabilidade, assim como a
caracterização da área de estudo e a descrição de cada impacto, foi tratada no
capítulo 4. A apresentação dos resultados e as discussões compuseram o capítulo
5. Por fim o capítulo 6 apresenta a conclusão desta tese.
Para a construção desta tese baseou-se nas seguintes etapas metodológicas
(Figura 1):
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Figura 1- Fluxograma das etapas metodológicas

Fonte: Elaborado pela autora
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2 AS MUDANÇAS DO CLIMA
O desenvolvimento da humanidade sempre esteve relacionado às variações
climáticas ao longo do tempo. O clima apresenta uma variabilidade temporal e
espacial decorrentes de processos na atmosfera, na superfície terrestre, nos
oceanos e devido à radiação solar. A oscilação dos padrões normais, como variação
sazonal, interanual, decanal, centenária, entre outras, envolve processos não
lineares e fortemente interligados, o que dificulta a sua estimativa. No entanto, a
velocidade e a intensidade em que a temperatura média da superfície da Terra vem
aumentando nas últimas décadas são incompatíveis com o tempo necessário para
que a biodiversidade e os ecossistemas possam se adaptar de forma natural às
mudanças do clima.
A comunidade cientifica, através de artigos e simulações refinadas sobre o
comportamento climático no passado e tendências para o futuro, evidencia cada vez
mais a influência das atividades antrópicas como a principal fonte causadora da
mudança do clima (COOK et al., 2013).
2.1 Em que consistem as mudanças do clima: debate internacional
Embora o interesse em relação às mudanças do clima pareça recente, as
primeiras indagações sobre um possível aquecimento global apareceram há quase
200 anos, quando o matemático e físico francês Jean-Baptiste Joseph Fourier, em
1824, apresentou a hipótese do que hoje conhecemos como efeito estufa. Fourier
defendeu a ideia de que a Terra acumularia cada vez mais energia graças a um
painel de moléculas de gases e vapor d´água, responsável por capturar a radiação
emitida pela Terra para novamente irradiá-la sobre a sua superfície, sugerindo ainda
que esse processo poderia ser modificado pela ação humana (RUDDIMAN, 2003;
LEROUX, 2006).
Em 1861, Tyndall descobriu que, além do vapor d’água, gases atmosféricos
como metano (CH4) e o dióxido de carbono (CO2) possuem propriedades radioativas
capazes de atuar como barreiras que impedem a liberação de energia emitida pela
Terra em direção ao espaço. Em 1896, Arrhenius constatou que atividades humanas
emitiam CO2, que por sua vez seria o responsável por causar o aumento da
temperatura na atmosfera terrestre (LEROUX, 2006).
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No início do século passado, a teoria de Arrhenius era bastante criticada.
Acreditava-se que os oceanos poderiam armazenar quantidade suficiente de CO 2
sendo capaz de estabelecer um equilíbrio natural. No entanto, em 1938, o
engenheiro inglês Guy Stewart Callendar, baseado na teoria de Arrhenius, sugeriu
que o potencial de vida do CO2 dentro da atmosfera poderia ser maior do que se
pensava, sendo esse o motivo da variabilidade do clima. Entre os anos de 1949 e
1958, Callendar conseguiu explicar que a intervenção do homem seria a
responsável pelo aumento na temperatura nos primeiros 40 anos do século XX. Ao
final dos anos 1950, a comunidade científica começou a aceitar a possibilidade de
que o CO2 poderia intensificar o efeito estufa. Nos anos seguintes, a noção de
aquecimento global e, consequentemente, mudanças do clima, começou a aparecer
como ameaça originada por causas antrópicas (FLEMING, 1998; LEROUX, 2006).
Paralelamente aos avanços científicos sobre o clima, iniciaram-se os
movimentos ambientalistas. Em 1970, iniciou-se o debate sobre os efeitos dos
clorofluorcarbonos (CFCs) na camada de ozônio e os eventuais problemas para a
saúde humana. Em 1972, na Conferência de Estocolmo, primeira conferência,
mundial para discutir a preservação ambiental como iniciativa da Organização das
Nações Unidas (ONU), estabeleceu-se o plano de ação internacional para o controle
da poluição e recomendações para proteção do meio ambiente. Até a época, ainda
não existia um consenso de como o homem poderia interferir na variabilidade do
sistema climático. Contudo, a ideia de que as condições de vida da civilização
haviam acelerado o crescimento demográfico, causando pressão significativa sobre
a demanda de recursos naturais e alterando as condições ambientais, como a
própria intensificação do efeito estufa, resultando em um aumento da temperatura de
forma diferenciada em regiões do planeta, passava a ser mais difundida (JONES,
1997; LEROUX, 2006).
É importante reforçar que o efeito estufa é um fenômeno natural do
mecanismo da atmosfera responsável por manter a temperatura média global
próxima à superfície terrestre em níveis que viabilizem a vida no planeta. Uma parte
da energia solar que chega a Terra em ondas de comprimento curto (visível ou
próximo do visível no espectro, como a radiação ultravioleta) é refletida diretamente
para o espaço ao atingir as camadas mais altas da atmosfera. Outra parte é
absorvida pelos oceanos, superfície terrestre e determinados gases presentes na
atmosfera. Para que haja o equilíbrio energético, parte dessa energia absorvida é
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reemitida pela Terra em ondas de comprimento longo (por exemplo, radiação
infravermelha do espectro), devido à diferença de temperatura entre o Sol e a Terra,
para o espaço. Outra parte é novamente absorvida por gases atmosféricos e
irradiada para a superfície. O vapor d’água (H2O), o metano (CH4), o óxido nitroso
(N2O) e o dióxido de carbono (CO2), os chamados gases de efeito estufa (GEE), são
os principais gases responsáveis por essa troca (passagem) de energia, permitindo
o funcionamento natural do efeito estufa. Sem a presença do efeito estufa natural, a
temperatura média na superfície da Terra, que é de aproximadamente 14˚C,
chegaria a níveis negativos, por volta de -17˚C, tornando-a inabitável para os seres
humanos.
Qualquer tipo de modificação no balanço de energia associada a alterações
nas concentrações e distribuições dos GEE na atmosfera, seja de forma natural ou
antrópica, produz um forçamento radiativo que implica em mudanças no
funcionamento do efeito estufa natural e, consequentemente, na variação da
temperatura média na superfície global, o que acarreta alterações no sistema
climático (RUDDIMAN, 2003; IPCC, 2013).
Na década de 1980, o tema passou a receber mais atenção pela comunidade
científica, quando as publicações começavam a indicar possíveis relações entre as
emissões de GEE procedentes de atividades antrópicas e o aumento da temperatura
média na superfície da Terra. Neste contexto, e diante das preocupações em
relação aos possíveis impactos e riscos para a humanidade e meio ambiente,
associados à mudança do clima causada por atividades antrópicas, criou-se, no ano
de 1988, o Painel Intergovernamental sobre Mudança do Clima (IPCC, sigla em
inglês para Intergovernmental Panel on Climate Change) no âmbito ONU pela
iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA, ou
UNEP do inglês, United Nations Environment Programme) e da Organização
Meteorológica Mundial (OMM). A missão do IPCC é “avaliar a informação científica,
técnica e socioeconômica relevante para entender os riscos induzidos pela mudança
climática na população humana” (IPCC, 1990). O IPCC é responsável por reunir
pesquisas de alto nível de conhecimento, envolvendo cientistas de vários países,
divididos em três Grupos de Trabalho temáticos (GT, ou WG do inglês Working
Group) que avaliam o sistema climático e suas alterações (GT I), a vulnerabilidade
dos sistemas naturais e socioeconômicos às mudanças do clima, seus impactos,
opções de adaptação e desenvolvimento sustentável (GT II) e a mitigação da
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mudança do clima por meio da redução das emissões de gases de efeito estufa e
sua retirada da atmosfera (GT III). Desde sua fundação já foram publicados cinco
Relatórios de Avaliação (AR, do inglês Assessment Reports) nos anos de 1990,
1995, 2001, 2007 e o último, publicado em sua versão completa, em 2014, que inclui
a análise de risco no contexto da mudança do clima (IPCC, 2014).
Os relatórios tornaram-se a principal base para definição de políticas
climáticas mundiais e nacionais de mitigação e adaptação frente à mudança do
clima. Os resultados são sintetizados nos “Summary for Policy Makers”, nos quais
são apontadas as principais conclusões de cada um dos grupos de trabalhos.
Assim, o IPCC define (2014),
A mudança do clima referem-se a uma mudança no estado do
clima que pode ser identificada (por meio de testes estatísticos,
por exemplo) por mudanças na média e / ou na variação das
suas propriedades e que persistem durante um longo período
de tempo. A mudança do clima pode ocorrer tanto por meio de
processos internos naturais ou forças externas, como
modulações dos ciclos solares, erupções vulcânicas e as
mudanças antropogênicas persistentes na composição da
atmosfera ou no uso da terra (AR5 – IPCC, 2014).

Em seu Primeiro Relatório de Avaliação (First Assessment Report – FAR) o
IPCC (1990) já declarava que a mudança do clima seria uma ameaça à
humanidade, estabelecendo a necessidade da criação de um fórum internacional em
que instâncias governamentais pudessem discutir temáticas voltadas para o clima e
meio ambiente. O relatório ainda citava que o aumento das concentrações
atmosféricas de CO2 observados séculos antes da “era industrial”1, havia alterado o
balanço

de

energia

Terra/atmosfera,

provocando

um

aquecimento

global.

Simulações de modelos indicavam um aumento na temperatura média global de
cerca de 1ºC com o incremento de GEE observados no último século, ao mesmo
tempo em que a análise do registro instrumental da temperatura havia revelado um
aquecimento de cerca de 0,5ºC. Os aerossóis antrópicos2 foram considerados uma
1

Concentrações obtivas através de testemunhos de gelo.
Os aerossóis (pequenas partículas) antrópicos na troposfera, derivados principalmente da emissão
de dióxido de enxofre pela queima de combustíveis fósseis e de outras fontes, como a queima de
biomassa, podem absorver e refletir a radiação solar. Além disso, as mudanças nas concentrações
dos aerossóis podem alterar a quantidade e a reflexibilidade das nuvens, porque afetam suas
propriedades. Na maior parte dos casos, os aerossóis troposféricos tendem a produzir um forçamento
radiativo negativo e esfriar o clima global. Eles têm um tempo de vida muito mais curto (de dias a
semanas) do que a maioria dos gases de efeito estufa (de décadas a séculos), então suas
concentrações respondem muito mais rapidamente às mudanças nas emissões. A atividade vulcânica
2
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possível fonte de esfriamento regional, mas não foi apresentada nenhuma estimativa
quantitativa dos seus efeitos. O relatório concluiu que o aumento observado na
temperatura poderia estar relacionado, sobretudo, à variabilidade climática natural.
Porém, a qualidade e a quantidade de informação em relação ao clima à época não
permitiam reconhecer, de fato, que as mudanças no clima já estivessem em curso
(IPCC, 1990).
No segundo Relatório de Avaliação (Second Assessment Report – SAR) do
IPCC, publicado cinco anos depois do FAR, em 1995, foi investigada a real
magnitude dos fatores humanos e naturais em provocar mudanças no clima,
incluindo a ação dos aerossóis e seu forçamento radiativo. Além disso, buscou-se
compreender como essa influência poderia ser detectada no clima atual e
tendências da mudança futura do clima e no nível do mar em escala global. O
relatório cita que a temperatura média global próxima à superfície da Terra teria
aumentado entre 0,3 a 0,6ºC desde o final do século XIX. As conclusões já tendiam
para as evidências da influência das atividades antrópicas no clima, indicando que
seria pouco provável que o aumento na temperatura fosse resultado de fenômenos
naturais. Porém, ainda sim, o relatório sugeria que as investigações deveriam ser
aprofundadas no intuito de distinguir o “sinal” da mudança do clima induzida pelo
homem sobre o “ruído de fundo” da variabilidade natural do clima, ressaltando a
necessidade da melhoria nas simulações dos modelos e redução das incertezas.
Pela primeira vez, o relatório trouxe o tema de adaptação nas análises do GT II. O
SAR, ainda, forneceu as ideias iniciais para as negociações que levaram à adoção
do Protocolo de Quioto em 1997 (IPCC, 1995).
O Terceiro Relatório de Avaliação do IPCC (Third Assessment Report – TAR),
publicado em 2001, atribuiu aumento da temperatura observado nos últimos 50 anos
(da data da publicação) às atividades humanas, sendo responsáveis por quase
duplicar a concentração atmosférica de gases de efeito estufa durante o período de
1750 a 1998 (IPCC, 2001a). De acordo com o TAR, no século XX, a temperatura
média global próxima à superfície da Terra aumentou em aproximadamente 0,6 °C.
Segundo o relatório era provável (confiabilidade maior que 66%) que o aumento de
temperatura observado seria consequência do aumento da concentração dos GEE
pode injetar grandes quantidades de gases contendo enxofre (essencialmente dióxido de enxofre) na
estratosfera, que são transformadas em aerossóis. Isso pode produzir um grande, mas transitório,
forçamento radiativo negativo (ou seja, de alguns anos), tendendo a esfriar a superfície da Terra e a
baixa atmosfera por períodos de alguns anos (IPCC, 1995)
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de origem antrópica. Apontou ainda que as já observadas mudanças no clima
estariam afetando os sistemas físicos (recursos hídricos) e biológicos (ecossistemas,
saúde humana, segurança alimentar). As implicações previstas seriam que as
mudanças do clima atingiriam todos os setores sociais e econômicos, causando
perdas e danos, em diferentes escalas e proporções. Diferente do SAR, o relatório
apresentou, no GT II, avaliações regionais do clima (África, Ásia, Austrália e Nova
Zelândia, Europa, América do Norte, América Latina, regiões polares e pequenas
ilhas). Nesse relatório, o IPCC já alertava para o fato de que o tempo necessário
para a mitigação em relação às mudanças do clima já estava curto, tornando a
situação ainda mais complexa caso a redução de GEE na atmosfera não fosse
realmente alcançada. Ainda ressaltava que os sistemas mais vulneráveis, com
menores recursos e menor capacidade de adaptação à mudança climática seriam os
mais afetados (IPCC, 2001).
O Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (Fourth Assessment Report – AR4),
finalizado em 2007, indicava, já com 90% de confiabilidade, a existência de uma
relação entre as emissões de GEE por atividades humanas e o aumento na
temperatura média global. A concentração atmosférica global de CO 2 aumentou de
um valor pré-industrial de cerca de 280 ppm3 para 379 ppm em 2005. Seu
forçamento radiativo havia aumentado em 20% entre os anos de 1995 e 2005,
sendo até então, a maior mudança ocorrida, até então, nos últimos 200 anos. De
acordo com os dados do relatório, entre 2001 e 2005 a temperatura média da Terra
havia aumentado 0,76ºC em relação ao período pré-industrial. Neste relatório as
magnitudes dos impactos foram apresentadas de forma mais criteriosa, devido à
maior quantidade e qualidade das informações disponíveis. O AR4 conclui, a partir
de observações do aumento da temperatura média global do ar e dos oceanos, do
derretimento de calotas polares e do aumento no nível médio global do mar, que as
mudanças no sistema climático devido à influência do homem seriam evidentes.
Indicou, ainda, que tais mudanças, especialmente no que dizia respeito aos
extremos climáticos, já estariam provocando impactos sociais e ambientais nos
setores econômicos, sendo cada vez mais necessárias não só medidas de
mitigação, mas de adaptação, principalmente em áreas mais vulneráveis (IPCC,
2007; JONES et al., 2007; MEEHL et al., 2007).

3

Parte por milhão
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O Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (Fifth Assessment Report – AR5),
finalizado em 2014, apresentou resultados com alta probabilidade (95% de certeza)
da intensificação da mudança climática influenciada por ações humanas. De acordo
com o AR5, o aquecimento é inequívoco: a temperatura média da superfície da
Terral apresentou uma taxa média de crescimento de 0,85°C entre 1880 e 2012,
sendo metade do aumento da temperatura registrada entre 1951 e 2010, atribuída a
causas antrópicas. Segundo o relatório, as concentrações de CO2 na atmosfera
aumentaram cerca de 20% desde 1958, quando medições sistemáticas começaram
a ser feitas, e aproximadamente 40% desde 1750. Para os cientistas, existe uma
possibilidade muito alta (nove chances em dez) de que as taxas médias de CO 2,
CH4 e N2O na atmosfera observadas no último século sejam as mais altas dos
últimos 22 mil anos. Fatores naturais, como as mudanças na irradiação solar e a
atividade vulcânica, por sua vez, teriam contribuído com uma pequena fração na
alteração climática.
O relatório publicado em 2014 demonstrou a grande evolução na ciência do
clima nos anos mais recentes, contribuindo para diminuição das incertezas no que
se refere aos impactos. Ainda segundo o AR5, mesmo que as emissões antrópicas
de GEE cessassem por completo, os gases de vida longa continuariam a provocar
um aquecimento adicional, devido à lentidão de algumas reações e efeitos
cumulativos. Caso as emissões permaneçam crescendo às taxas atuais, o aumento
da temperatura média da superfpicie do planeta poderá chegar a 4,8°C até 2100.

2.1.1 A evolução das principais negociações internacionais

A Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (na
sigla UNFCCC, do inglês United Nations Framework Convention on Climate
Change), criada durante a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e
o Desenvolvimento (Cúpula da Terra / Rio 92), realizada no Rio de Janeiro,
Brasil, em 1992, é um tratado ambiental internacional que tem como principal
objetivo:
Estabilizar as concentrações dos gases de efeito estufa na atmosfera em
um nível que impeça uma interferência antrópica perigosa no sistema
climático. Esse nível deverá ser alcançado em um prazo suficiente que
permita aos ecossistemas adaptarem-se naturalmente à mudança do clima,
assegurando que a produção de alimentos não seja ameaçada e permitindo
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ao desenvolvimento
(UNFCCC, 2004).

econômico prosseguir

de

maneira

sustentável

Os relatórios do IPCC dão suporte científico à UNFCCC, que define a
mudança climática como
Uma mudança do clima atribuída diretamente ou indiretamente à atividade
humana que altera a composição da atmosfera global e que em adição a
variabilidade natural do clima é observada sobre longos períodos de tempo”
(UNFCCC, 2004).

Para alcançar o objetivo de redução de emissão de GEE, desde que entrou
em vigor, em 21 de março de 1994, foram estabelecidos compromissos e obrigações
para as Partes da Convenção, assim chamados os países que ratificaram, aderiram
ou aceitaram ao tratado, também chamados de países signatários. Atualmente a
Convenção conta com a participação de cento e noventa e seis (196) países
signatários, que estão divididos em dois grupos, de acordo com o seu nível de
industrialização. O Anexo I reúne os países desenvolvidos e em transição para o
capitalismo e o não Anexo I compreende os países em desenvolvimento, incluindo o
Brasil (UNFCC, 2007).
Alguns princípios são considerados para uma aplicação prática e eficaz da
Convenção. O princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas,
determina compromissos específicos para cada país, nos níveis globais, regionais e
locais, em função da sua contribuição histórica (e futura) de emissões de GEE e da
sua capacidade para prevenir, reduzir e controlar a ameaça. As Partes devem se
comprometer a elaborar uma estratégia global para proteger o sistema climático
para gerações presentes e futuras com base na equidade entre os países e dentro
dos países (Artigo3.1, UNFCCC, 2007).
Desde 1995, quando foi realizada a primeira Conferência das Partes (COP)
em Berlim, Alemanhã, os países signatários se reúnem anualmente no intuito de
promover e monitorar as obrigações das Partes e os mecanismos estabelecidos pela
UNFCCC para enfrentar a mudança do clima e seus efeitos (UNFCCC, 2007).
Em 1997, a terceira Conferência das Partes (COP-3), realizada na cidade de
Quioto, Japão, aprovou o Protocolo de Quioto, que se tornou um marco nas
negociações climáticas no contexto ambiental internacional. O Protocolo de Quioto
definiu metas e propôs um calendário pelo qual as Partes (principalmente os do
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Anexo I) teriam a obrigação de reduzir a emissão de GEE no período entre 2008 e
2012, em, pelo menos, 5,2% em relação aos níveis de 1990. A meta foi estabelecida
a partir de uma média no âmbito global, já que os países signatários do Anexo I
teriam suas metas individuais estabelecidas de acordo com suas contribuições
históricas para o aquecimento global. No entanto, os Estados Unidos, não
ratificaram o documento, retirando-se do Protocolo de Quioto em 2001, apesar de
continuarem com obrigações definidas pela Convenção. Somente em 2005, o
Protocolo entrou em vigor ao ser ratificado pela Rússia e atingido, assim, o número
mínimo de 55 países e que fossem responsáveis por, no mínimo, 55% do total das
emissões dos países do Anexo I até 1990. Durante o primeiro período de
compromisso (2008-2012), trinta e sete (37) países industrializados e a União
Europeia comprometeram-se a reduzir suas emissões de GEE. Outros países do
não Anexo I ratificaram o Protocolo voluntariamente, a exemplo do Brasil, em 2002 4.
Foram estabelecidos mecanismos de flexibilização, adicionais ao Protocolo, para
auxiliar os países do Anexo I na implementação e cumprimento das metas de
emissão e limitação dos GEE, além de suas fronteiras nacionais. Os mecanismos de
flexibilização são três: o Comércio de Emissões, a Implementação Conjunta e o
Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) (UNFCCC, 2007).
O primeiro desses mecanismos aplica-se apenas aos países do Anexo I. O
Comércio de Emissões efetua-se quando um país do Anexo I alcança uma redução
de emissões para além da meta estabelecida, podendo, assim, comercializar o
excedente com outros países que não tenham conseguido cumprir o objetivo. A
Implementação Conjunta também se aplica apenas aos países do Anexo I e ocorre
quando dois ou mais deles implementam projetos que para a redução de emissão de
GEE para posterior comercialização. Os países do não Anexo I não têm metas
obrigatórias definidas pelo Protocolo, mas podem auxiliar na redução de emissão de
GEE por meio de ações nacionais e de projetos previstos no MDL. De acordo com o
MDL, os países em desenvolvimento (não Anexo I) podem negociar com os países
do Anexo I os créditos de projetos que contribuam de maneira sustentável para a
redução das emissões de GEE, incluindo a venda posterior das Reduções
Certificadas de Emissões (RCEs). Cada unidade de crédito de carbono (assim

4

O Brasil, por não fazer parte do Anexo I dos países signatários, estabeleceu a meta voluntária em
2009 de reduzir entre 36,1% e 38,9% de suas emissões projetadas até 2020 (BRASIL- MMA, 2016).
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chamadas as RCEs) é atribuída a uma tonelada equivalente de dióxido de carbono
carbônico que é capturada na atmosfera (UNFCC, 2007).
O tema adaptação à mudança do clima passou a ter maior relevância na
durante a Sétima Conferência das Partes (COP-7) realizada em Marrakesh, no
Marrocos, no ano de 2001. Durante a COP-7 foi lançado o Fundo de Adaptação (no
inglês, Adaptation Fund). Criado no âmbito do Protocolo de Quioto, o Fundo de
Adaptação tem por finalidade financiar projetos de adaptação em países mais
vulneráveis aos impactos decorrentes das mudanças do clima. No entato, tornou-se
operacional em 2009, sendo financiado através do mercado de carbono, que
recebe 2% das receitas do MDL.
O financiamento de projetos de adaptação para países em desenvolvimento e
a revisão do Protocolo de Quioto foram os destaques da Décima Segunda
Conferência das Partes (COP-12), realizada em Nairóbi, no Quênia, em 2006. A
COP-12 reuniu o esforço de cento e oitenta e nove (189) Partes no compromisso de
revisar os prós e contras do Protocolo de Quioto. Na ocasião, o governo brasileiro
propôs oficialmente a criação de um mecanismo para promover efetivamente a
redução de emissões de GEE originadas a partir de desmatamento em países em
desenvolvimento. Foi estabelecido o Programa de Trabalho de Nairóbi (na sigla
NWP, do inglês Nairobi Work Programme) sobre impactos, vulnerabilidades e
adaptação à mudança do clima, no intuito de incentivar e facilitar o desenvolvimento
de informações e conhecimentos de apoio para as práticas e políticas públicas de
adaptação, identificando lacunas, necessidades, oportunidades e possíveis avanços
em ações de adaptação por todas as Partes envolvidas.
Na Décima sexta Conferência das Partes (COP-16), realizada em Cancun,
México, em 2010, foi criado o Marco de Adaptação de Cancun (Cancun Adaptation
Framework), que determinou uma sucessão de medidas a serem adotadas pelas
Partes, entre elas a de estimular os países a formular e implementar planos
nacionais de adaptação. Também foi criado o Comitê de Adaptação, órgão
consultivo superior para o tema de adaptação, visando a promover a implementação
de medidas mais consistentes. Além disso, a COP-16 se destacou pela criação do
Fundo Verde para o Clima (Green Climate Fund). Trata-se de um mecanismo
financeiro da UNFCCC que tem como objetivo apoiar a comunidade internacional
em metas de mitigação e adaptação. Espera-se que o Fundo Verde para o Clima se
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torne o maior e principal mecanismo de financiamento multilateral para enfrentar as
ações das mudanças do clima (Climate Funds Update, 2016).
Na Vigésima Conferência das Partes (COP-20), em 2014, no Peru, Lima, foi
apresentado o "Chamado de Lima para a Ação sobre o Clima" ou "Rascunho Zero",
um acordo para redução de GEE e que aborda elementos básicos para o novo
acordo climático global, que seria discutido em Paris, no ano seguinte. Também foi
criada durante a COP-20 a Rede Global para Planos Nacionais de Adaptação (NAP
Global Network), um grupo de países em desenvolvimento e desenvolvidos, que visa
reforçar o apoio bilateral para o processo elaboração de planos nacionais de
adaptação nos países em desenvolvimento, para assim reduzir a vulnerabilidade e
aumentar a resiliência destes países aos impactos da mudança climática, e também
facilitar a integração da adaptação em políticas relevantes, novas ou já existentes. O
Brasil é um dos países participantes, junto com outros 74 países, como a Alemanha,
Austrália, Índia, China, Chile, Peru, Filipinas, Reino Unido e Japão.
Em 2015, o mais importante acordo internacional da história sobre o clima foi
apresentado durante a Vigésima Conferência das Partes (COP-21), realizada em
Paris, França. O Acordo de Paris determina contribuiçõs de redução de emissões de
GEE aplicáveis a todos os países, definidas conforme as prioridades e
possibilidades nacionais de cada Parte. As pretensões do acordo buscam limitar o
aumento da temperatura média global em até 2ºC, com uma meta ambiciosa de
1,5ºC até o final do século XXI. O estabelecimento de uma meta coletiva de longo
prazo permite que os países criem esforços para mitigação de GEE ao longo do
tempo (UNFCCC, 2015).
O Acordo reafirmou o compromisso de países desenvolvidos com o
fornecimento de recursos financeiros por meio de fundos de financiamento para
auxiliar os países em desenvolvimento com projetos para a mitigação e adaptação.
Outra questão relevante do Acordo foi a criação do Global Stocktake5, uma proposta
de avaliação quinquenal do impacto das ações de mudança climática nos países,
avaliação dos esforços e financiamentos às medidas de adaptação e mitigação.
Trata-se de uma importante determinação, uma vez que as intenções de reduções
de emissões (iNDC, da sigla em inglês para Intended nationally determined

5

A primeira avaliação deverá ocorrer em 2024. Parte da negociação busca antecipar esta primeira
avaliação para 2018 ou 2019.
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contributions)6 ainda não são suficientes para limitar o aquecimento em 2°C
(UNFCCC, 2015).
Para que entrasse em vigor, era necessário que pelo menos cinquenta e
cinco (55) Estados-membros da ONU, os quais fossem responsáveis por ao menos
55% das emissões globais ratificassem o Acordo de Paris7 (UNFCCC, 2015; 2016).
Neste sentido, o debate acerca da diferenciação das metas entre países é central.
Somente a China e os Estados Unidos representam juntos, 45% das emissões de
GEE do planeta. Ambos haviam ratificado o Acordo de Paris em 2016,
representando um importante caminho para o combate das mudanças do clima,
assim como feito pelo Brasil.
No entanto, o atual Presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou, em junho
de 2017, o pedido oficial do país do Acordo de Paris, por meio do qual havia se
comprometido em reduzir de 26 a 28% as emissões de CO2 até 2025, em relação ao
ano de 2005. A saída também permite aos EUA ter a opção de não contribuir para o
Fundo Verde do Clima. Já China comprometeu-se a aumentar até 20% a proporção
de fontes não poluentes em matriz energética até 2030. O Brasil comprometeu-se
com a redução de 37% de suas emissões até 2025, com o indicativo de redução de
43% até 2030, ambos em comparação aos níveis de 2005.

2.2 Impactos, Adaptação e Vulnerabilidade Climática
Nos estudos e análises sobre mudança climática são abordadas temáticas
que compreendem, entre outros, os conceitos de impactos, adaptação e
vulnerabilidade climática. Tornam-se importantes, portanto, a discussão acerca de
cada um deles, assim como das negociações que os envolvem. Para este estudo,
foram adotadas definições baseadas nos relatórios AR4 (2007), que vão de acordo a
metodologia apresentada no capítulo 4.

6

As iNDC são um conjunto de esforços que os países membros das Nações Unidas se
comprometem voluntariamente no âmbito das suas prioridades nacionais, as circunstâncias e
capacidades, no quadro global do Acordo de Paris, que impulsiona a ação coletiva no combate as
mudanças futuras do clima. Quando a contribuição é ratificada e deixa de ser “pretendida” recebe a
nomenclatura de NDC, então o país assume o compromisso de implantar ações e medidas que
apoiem o cumprimento das metas estabelecidas (WRI, 2016).
7 Até o dia 15 de junho de 2017, 147 países haviam ratificado o Acordo de Paris, atingindo a meta de
pelo menos 55 Estados-membros da ONU, sendo responsáveis por 66,01% das emissões globais de
GEE, também superando aa meta de 55% das emissões totais mundiais de GEE. O Acordo de Paris
entrou em vigor oficialmente no dia 7 de novembro de 2016.
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2.2.1 Impactos

De acordo com a definição do IPCC (2007), os impactos referem-se aos
efeitos (consequências e resultados) nos sistemas naturais e humanos causados
pela mudança climática e eventos extremos, que ocorrem dentro de um período de
tempo.
Os impactos podem ser estimados a partir de variáveis sobre os parâmetros
de exposição e sensibilidade. A exposição é caracterizada por uma perturbação no
sistema de origem externa a ele, quando submetido a estímulos climáticos. Diz
respeito à natureza e o grau em que um sistema está exposto a variações climáticas
significativas. Pode ser entendido, então, como o índice que registra as
características da mudança climática, tais como magnitude e intensidade dos
elementos climáticos (IPCC, 2007).
A sensibilidade, por sua vez, compreende as características internas que
tornam o sistema mais ou menos suscetível a um determinado estímulo. A
sensibilidade é tida como o efeito biofísico da mudança climática, levando em
consideração o enquadramento socioeconômico. Em outras palavras, trata-se do
índice que evidencia o nível ao qual um sistema será positivamente ou
negativamente (danos ou perdas) afetado pelos parâmetros climáticos descritos no
índice de exposição. A sensibilidade inclui atributos naturais e físicos, tais como uso
do solo, declividade, proximidade dos rios, adequação de domicílio (esgotamento
sanitário, rede de abastecimento de água etc), dados geodemográficos e sociais
relacionados a fatores climáticos, tais como população sensível (<5 anos, >65 anos),
porcentagem de população dependente da agricultura, mortalidade e morbidade,
além de dados econômicos, como renda, e sociais, como acesso à educação,
saúde, entre outros (IPCC, 2007).
Pode-se dizer, então, que os impactos se referem às consequências da
mudança climática sobre um sistema homem/natureza em termos econômicos
(custos e perdas, ou benefícios), sociais, de saúde, de bem-estar, de infraestruturas,
ecossistêmicos, ambientais e físicos (inundações, deslizamentos etc). A definição
dos impactos deve sempre considerar os objetivos do estudo e diferenciá-los dos
impactos que não são relacionados à mudança do clima.
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Em estudos de projeções da mudança do clima, os impactos podem ser
considerados de forma distinta entre impatos potecias e impatos residuais. Os
impactos potenciais são todos aqueles que podem ocorrer devido a uma mudança
no clima, sem considerar medidas de adaptação. Já os impactos residuais, referemse aos impactos da mudança climática que podem ocorrer mesmo após
implementação de medidas de adaptação (IPCC, 2007; MARENGO, 2010).

2.2.2 Adaptação

O IPCC (2007) define adaptação como:
Ajuste em sistemas naturais ou humanos em resposta a estímulos
climáticos esperados e seus efeitos, o que modera o dano ou aproveita
oportunidades benéficas. Diversos tipos de adaptação podem ser
distinguidos, incluindo antecipação, autonomia e adaptação planejada.
(IPCC, p. 869, 2007).

O IPCC diferencia adaptação de capacidade adaptativa, que está relacionada
com “a capacidade de um sistema se adaptar às mudanças do clima (incluído a
variabilidade natural e extremos) para moderar potenciais danos, aproveitar
oportunidades ou responder as consequências” (IPCC, p. 869, 2007). Além disso,
conceitua o déficit de adaptação como “o espaço entre o estado atual de um sistema
e um estado que minimiza impactos adversos das condições climáticas e
variabilidade existentes” (IPCC, p. 869, 2007).
Desde o início das discussões em torno da mudança do clima e por mais de
uma década, a temática adaptação recebeu menor atenção na comunidade
científica e política se comparada às ações de mitigação, haja vista a independência
das políticas climáticas direcionadas a essas duas frentes, devido a diferenças entre
as suas escalas de atuações temporais e espaciais. Ou seja, a mitigação gera
resultados, a apatir da diminuição das emissões de GEE, em logo prazo, já a
adaptação apresenta resultados imediátos. E ainda, a mitigação tem efeito global, ao
contrário da adaptação que é realizada localmente.

Essa separação também se

reflete na estrutura dos relatórios do IPCC, em que a mitigação é abordada pelo GT
III, enquanto a adaptação é discutida no GT II (FÜSSEL, 2007; PICKETTS et al.,
2013).
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Entretanto, diante dos impactos já observados em todo o planeta e até que se
alcance a estabilização das emissões de GEE, através das ações de mitigação, tem
sido cada vez maior avanço nas discussões que envolvem as ações para a
adaptação às mudanças do clima. O crescente interesse na adaptação reflete-se no
desenvolvimento teórico (científico) e prático da avaliação das alterações climáticas,
e no aumento da consideração dessa temática por organizações políticas e
organismos de financiamento para adaptação (FÜSSEL, 2007; CARTER et al.,
2007). De fato, desde 2001, em conjunto com a publicação do Terceiro Relatório de
Avaliação do IPCC (TAR), uma aproximação complementar entre adaptação e
mitigação ganhou força, a partir do reconhecimento de que adaptação e mitigação
não são alternativas isoladas. A evolução do conceito permitiu que a adaptação
pudesse, gradativamente, ser percebida de forma abrangente, não se limitado ás
questões ambientais globais e seus impactos físicos, mas criando, também,
vertentes dentro das ciências sociais e humanas (SCHIPPER, 2006; AYERS;
DODMAN, 2010; OBERMAIER; ROSA, 2013).
O IPCC incluiu em seu Quarto Relatório de Avaliação (AR4) o interesse
político na integração desses dois conceitos em um capítulo que trata sobre a
sinergia entre adaptação e mitigação. Enquanto a mitigação está focada nas causas
da mudança do clima, a adaptação se relaciona com suas consequências. Em
teoria, a dependência entre adaptação e mitigação é tal que, quanto mais mitigação
ocorrer em ações imediatas de redução de GEE, menos adaptação será necessária,
e vice-versa (HUQ; GRUBB, 2003; KLEIN et al., 2007; FÜSSEL, 2007). A sinergia
entre os conceitos oermaneceu na publicação do AR5 e foi reforçada durante a
COP-21 em Paris (2015), que deu ênfase à adaptação como uma estratégia-chave
para enfrentar as consequências da mudança do clima, com objetivos de logo prazo
não só para mitigação, mas também para adaptação, além de indicações para o
financiamento, capacitação e tecnologias que permitam transformações reais.
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) enfatiza o
uso de estratégias para responder aos impactos da mudança do clima: “A adaptação
é um processo pelo qual as estratégias para moderar, enfrentar e tirar proveito das
consequências de fenômenos climáticos são aprimoradas, desenvolvidas e
implementadas” (LIM et. al, 2005). É importante ressaltar, que a adaptação às
mudanças do clima seja vista como uma questão interpretação de riscos difusos que
podem afetar todos os setores, como por exemplo, agricultura, saúde, proteção
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costeira, energia, finanças, indústria, comércio e recursos hídricos (BOUWER;
AERTS, 2006).
Assim, a adaptação tem como objetivo principal moderar a vulnerabilidade
de um sistema frente às mudanças do clima, através da diminuição das
cosequências dos impactos negativos. A adaptação às mudanças no clima está, por
conseguinte, relacionada à proteção dos recursos naturais e ao fortalecimento
socioeconômico das populações, uma vez que os aspectos ambientais, sociais e
econômicos definem a vulnerabilidade climática de uma determinada região, setor e
de seus habitantes. As medidas de adaptação também podem incluir ações de
aproveitamento de novas oportunidades trazidas pelas mudanças do clima (LIM et
al., 2005).
Para o IPCC (2007), existem algumas categorias de adaptação, com
destaque para a adaptação espontânea que se refere aquela em que os eventos
extremos já começaram a acontecer; a adaptação prévia ou proativa, que diz
respeito às ações que governos e sociedades adotam antes mesmo de os efeitos
das mudanças serem percebidos; e a adaptação planejada, que compreende
medidas resultantes de decisões políticas em qualquer uma das esferas ou acordos
internacionais.
Os resultados do GT II do AR5 (IPCC, 2014) evidenciam que a recente
mudança climática, especialmente o aumento da temperatura, já está afetando
significativamente os sistemas físicos, como os recursos hídricos e biológicos, os
ecossistemas e a saúde humana. O relatório ressalta, ainda, a existência de
indicadores preliminares de que alguns sistemas já tenham sido afetados pela seca
ou enchentes, em decorrência da intensificação e maior frequência dos eventos
extremos. O que evidencia que os sistemas naturais são vulneráveis a mudança do
clima e que poderão ser prejudicados irreversivelmente. No entanto, segundo o
mesmo relatório, ainda é viável uma oportunidade de resposta.
As estratégias de adaptação podem ser baseadas na vulnerabilidade e
integradas às estratégias de desenvolvimento do país, as quais derivam das
necessidades da realidade local ou setorial (Wilbanks, 2005). Identificar a
vulnerabilidade local às mudanças do clima é o ponto de partida para o
planejamento de medidas de adaptação.

Algumas medidas podem estar

relacionadas à prevenção de perdas, como as medidas de precaução, visando a
reduzir a intensidade do sofrimento / privação, sendo, neste caso, necessário o
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desenvolvimento de um programa de ações. Desse modo, as medidas de adaptação
tratam de um ato social e político, estão atreladas ao contemporâneo e guardam
possibilidades de reformulação futura para as sociedades. Existem várias formas de
adaptação já reconhecidas na literatura, compreendendo uma gama de diferentes
escopos e prazos para intervenções (SMIT et al., 2000; SMIT e WANDEL, 2006;
FÜSSEL, 2007; PELLING, 2010).
A capacidade de uma região ou cidade reagir a situações de estresse devido
aos impactos diretos e indiretos das mudanças do clima futuras é fortemente
influenciado pelas desigualdades sociais, econômicas, educacionais, de gênero,
entre outras, que criam no tecido urbano grupos mais sensíveis e com menor
capacidade de adaptação (HELTBERG et al., 2009). O relatório “Cities and Climate
Change” (WORLD BANK, 2010) evidencia que em muitos contextos urbanos as
desigualdades socioeconômicas, que já são um problema atual, representam um
grande limite na capacidade de resposta aos possíveis impactos futuros das
mudanças do clima (DODMAN et al., 2009; HELTBERG et al.,2009).

2.2.3 Vulnerabilidade Climática

Diante do que foi exposto na subseção anterior, o interesse crescente na
discussão científica e política sobre adaptação é refletido na evolução da teoria e
aplicação do conceito de vulnerabilidade em estudos sobre mudança do clima.
Embora a vulnerabilidade figure-se como um conceito multidisciplinar, sendo
utilizado em diferentes áreas do conhecimento, neste trabalho, para que não haja
interpretações incoerentes, será denominada como “vulnerabilidade climática”. A
vulnerabilidade climática está relacionada com a probabilidade de uma determinada
região ser afetada por um evento ou desastre natural, como os extremos de clima, e
está intrinsicamente relacionado à sua posição geográfica, ou seja, as suas
características físicas e sócioeconômicas (ALCÁNTARA-AYALA, 2002). Ressalta-se
que a vulnerabilidade climática, abordada nesse trabalho, reflete às condições
climáticas presentes e futuras que favoreçam o aumento ou dimimuição da
ocorrência de impactos relacionados ao clima.
O conceito de vulnerabilidade foi incorporado pela ciência na década de 1970,
e amplamente difundido na década seguinte em estudos de riscos a eventos
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naturais. A princípio, a vulnerabilidade era considerada como sinônimo de risco,
podendo ser definida como:
Características de uma pessoa ou grupo em relação a sua capacidade de
antecipar, de fazer frente a, de resistir e de se recuperar de um impacto e
risco natural. Implica uma combinação de fatores que determinam o grau no
qual a vida e a forma de vida de alguém são colocadas em risco por um
evento discreto e identificável na natureza e na sociedade (BLAIKIE et al.,
1994).

A definição de vulnerabilidade compreende distintos fatores e processos que
refletem a susceptibilidade ou a predisposição de uma comunidade ou de um
sistema ser afetado por uma ameaça externa, bem como as condições que
favorecem ou facilitam a ocorrência de uma perda ou desastre e a sua capacidade
de adaptação (BOGARDI, et al., 2005; BIRKMANN et al., 2007).
A introdução do conceito na ciência do clima se deu através dos esforços de
avaliação da vulnerabilidade no contexto da mudança do clima e de introdução de
políticas que pudessem reduzir os impactos associados (FÜSSEL e KLEIN, 2006).
Esses esforços refletem-se nos relatórios do IPCC, que define a vulnerabilidade
como:
O grau de suscetibilidade de um sistema aos efeitos adversos da mudança
climática, ou sua incapacidade de administrar esses efeitos, incluindo
variabilidade climática ou extremos. Vulnerabilidade é função do caráter,
dimensão e taxa de variação climática ao qual um sistema é exposto, sua
sensibilidade e capacidade de adaptação (IPCC, p. 883, 2007).

Os estudos de vulnerabilidade são fundamentais para identificar os impactos
potenciais, assim como, para reconhecer e embasar as definições e prioridades de
medidas ou capacidades adaptativas. Assim, vulnerabilidade à mudança do clima
resulta da alta exposição aos impactos climáticos, da alta sensibilidade, da baixa
capacidade adaptativa, ou da combinação entre os vetores.
Regiões mais vulneráveis à mudança do clima tendem a ter uma capacidade
de adaptação mais limitada. Para os países em desenvolvimento, que estão sujeitos
a uma maior vulnerabilidade, as mudanças do clima são uma grave ameaça,
podendo se caracterizar em problemas diretamente relacionados ao aumento da
pobreza, por meio de suas muitas dimensões. Os países em desenvolvimento,
principalmente os mais pobres, têm em sua base econômica o setor primário
totalmente dependente dos recursos naturais.
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2.3 Cenários de emissões e projeções climáticas do IPCC
Ao longo de seus relatórios, o IPCC tem adotado diferentes cenários,
plausíveis com base em um conjunto de pressupostos de forças motrizes como
pressão demográfica, desenvolvimento socioeconômico, mudança tecnológica e da
matriz energética, alterações no uso do solo e implementação de políticas
climáticas. Esses cenários são desenvolvidos com o objetivo de auxiliar a análise
das mudanças do clima, incluindo a modelagem climática e a avaliação de impactos,
vulnerabilidade, adaptação e mitigação.
Os cenários têm como objetivo indicar e sistematizar a imprevisibilidade, além
de reduzir a variabilidade de possibilidades. Assim, visam a constituir futuros
possíveis a fim de auxiliar a percepção e o planejamento de decisões que possam
ser tomadas no presente e na posteridade.
Os cenários de concentração de gases de efeito estufa e aerossóis, derivados
de cenários de emissão, são usados, geralmente, como entrada em modelos
climáticos para o cálculo de projeções climáticas. Tais projeções são simulações de
respostas do sistema climático, e se distinguem das previsões climáticas pela
dependência dos cenários de emissão, de concentração e do forçamento radiativo
utilizados, que, por sua vez, são baseados em premissas relativas (IPCC, 2014).
O forçamento radiativo no sistema climático diz respeito à quantificação, em
unidades de Watts por metro quadrado (W/m-2), da perturbação no balanço de
energia no sistema superfície-atmosfera e é calculado na tropopausa (camada
intermediária da atmosfera entre a troposfera e a estratosfera), geralmente citado
com um valor médio global e anual (IPCC, 2014). Tais forçamentos podem ser tanto
naturais, como a variação da radiação do Sol que incide na Terra, ou antrópico – por
exemplo, através da queima massiva de combustíveis fósseis, que liberta grandes
quantidades de GEE para a atmosfera.
Este valor é estimado a partir de observações locais e remotas, e de
propriedades dos GEE e aerossóis, além de cálculos que utilizam modelos
numéricos representando processos observados. A característica do forçamento
radiativo é o controle da absorção e da reflexão por quilograma de gás. Porém, o
tempo de vida que uma quantidade de GEE emitido permanece na atmosfera é o
fator que exerce influência sobre a alteração do equilíbrio do balanço de energia
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(estoque térmico) no sistema climático, que pode acontecer em diferentes escalas
de tempo, até mesmo séculos (IPCC, 2013).
Sabe-se que o aumento nas emissões dos GEE na atmosfera vem ocorrendo
de forma progressiva desde o início do período industrial (por volta de 1750).
Praticamente todas as atividades antrópicas, como a queima de combustíveis
fósseis, a agricultura, a pecuária, o desmatamento, o tratamento incorreto de
resíduos sólidos e diversos processos de produção industrial, entre outros, são
potenciais emissores de gases de efeito estufa.
A Figura 2 mostra as estimativas da média global do forçamento radiativo
para o ano de 2011, em relação ao ano de 1750. A Figura 2 ilustra, também, as
incertezas agregadas para os principais causadores das mudanças no clima,
incluindo os principais GEE, aerossóis e precursores, mudanças no uso do solo e
albedo8, além de fatores naturais. As melhores estimativas para o forçamento
radiativo são representadas pelos losangos na cor preta, junto aos seus intervalos
de incerteza correspondentes. Os valores são indicados à direta das barras, assim
como o nível de confiança cientifica ((VH – muito alto, H – alto, M – médio, L – baixo,
VL – muito baixo).

8

O albedo corresponde a fração de radiação solar refletida por uma superfície, muitas vezes
expresso em percentagem. O albedo pode variar de alto para baixo, dependendo da cobertura do
solo. As superfícies cobertas de neve possuem um alto albedo, por exemplo. Já os oceanos têm
baixo albedo. De modo geral, o albedo planetário da Terra varia, principalmente, através da variação
da nebulosidade, neve, gelo, área foliar e mudança de cobertura do solo. Assim, mudanças nos
valores do albedo podem implicar na mudança do balanço de energia e consequentemente na
alteração da temperatura (IPCC, 2014).
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Figura 2 - Forçamento radiativo (FR) em W/m2

Fonte: IPCC, 2013

O forçamento radiativo antropogênico total aumentou 2,29 W/m -2 no ano de
2011, se comparado ao ano de 1750 (1,13 - 3,33 W/m-2) (IPCC, 2013). Dentre os
GEE, o dióxido de carbono (CO2) é a principal fonte desse aumento. Esse gás é
mais abundante na atmosfera, devido, principalmente, ao uso de combustíveis
fósseis (petróleo, carvão, gás natural e seus derivados), ao desmatamento e
queimadas de biomassa em grande volume e a mudanças no uso do solo,
associadas ao processo de urbanização e, também, de industrialização. O aumento
nas emissões de metano (CH4) e óxido nitroso (N2O), presentes em menor
concentração na atmosfera, porém com poder de aquecimento muito superior ao
CO2 (28 e 265 vezes, respectivamente, de acordo com o AR5, em um horizonte
temporal de 100 anos) (IPCC, 2014), é resultante principalmente da decomposição
de matéria orgânica, de atividades agropecuárias – como a criação de ovinos e
bovinos (devido à fermentação energética) –, da plantação de arroz e do uso de
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fertilizantes, além de algumas atividades industriais e do derretimento do
permafrost9.
A

presença

desses

gases,

juntamente

com

os

CFCs

11

e

12

(clorofluorcarbonos), são responsáveis por aproximanente 96% do forçamento
radiativo positivo desde 1750. Os outros 4% são de origem variada, como gases
halogênios, ao exemplo do HFC 22 e do HFC 134a (IPCC, 2013; NOOA, 2016). É
importante ressaltar que embora o CO2, o CH4 e o N2O sejam gases emitidos e
removidos da atmosfera por processos naturais, as atividades antrópicas contribuem
para o aumento de sua concentração. Os CFCs e os HFCs, por sua vez, são gases
sintéticos que permanecem na atmosfera.
Os cálculos das concentrações futuras de gases de efeito estufa, dados
certos níveis de emissões estimados nos cenários, envolvem a modelagem dos
processos que transformam e removem os diferentes gases da atmosfera. As
concentrações futuras de CO2, por exemplo, são calculadas por meio de modelos do
ciclo do carbono que reproduzem as trocas de CO2 entre a atmosfera, os oceanos e
os ecossistemas terrestres. Então, os modelos da química atmosférica são utilizados
para simular a remoção de gases quimicamente ativos, como o metano, da
atmosfera. As projeções climáticas são a matéria-prima da construção desses
cenários (IPCC, 2014).
No entanto, devem-se considerar as incertezas e complexidades inerentes ao
futuro. Como uma elevada quantidade de fatores pode influenciar os forçamentos do
clima, torna-se necessária a utilização de cenários e projeções para se explorar as
potenciais consequências de diferentes opções de resposta às alterações do
sistema climático.
Em 2001, o IPCC publicou seu Relatório Especial sobre Cenários de Emissão
(SRES, na sigla em inglês para Special Report on Emissions Scenarios). Os
cenários fornecem subsídios para a avaliação não apenas das consequências
climáticas e ambientais de emissões de GEE, mas também das estratégias
alternativas de mitigação e adaptação. Os cenários SRES incluíram, em sua
modelagem, parâmetros de desenvolvimento demográfico, tecnológico e econômico,
para descrever de modo consistente as relações entre as forças motrizes das
emissões de GEE e aerossóis em sua evolução e, com isto, quantificar os cenários
9

Permafrost é o solo ou rocha que inclui gelo e material orgânico e que permanece igual ou inferior a
0 ° C durante pelo menos dois anos consecutivos (IPCC, p. 126, 2014).
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em um contexto qualitativo. Neste caso, as principais forças motrizes das trajetórias
futuras de GEE foram: mudança demográfica, desenvolvimento social e econômico,
além da taxa e o sentido da mudança tecnológica (IPCC, 2001, 2007). Deste modo,
esses fatores foram amplamente refletidos em quatro representações de futuro
(famílias de cenários) e nos cenários resultantes, cada qual representando
diferentes processos de desenvolvimento demográfico, social, econômico e
tecnológico.
No total, foram publicados 40 cenários SRES, sendo que cada um deles
representa

uma interação quantitativa própria dentro de uma das quatro

representações do futuro. Cada uma dessas representações constitui uma “família”
de cenários, sendo elas: A1, A2, B1 e B2. De forma resumida, a família A1 leva em
consideração um crescimento econômico acelerado, estabilização do crescimento
populacional e rápida introdução de novas e eficientes tecnologias. Somente essa
família é subdivida em A1FI (intensivo uso de combustível fóssil), A1B (equilíbrio em
todas as fontes de energia), e A1T (predomínio do uso de combustíveis não fósseis renováveis). A família A2 incorpora a globalização, menor crescimento da economia
do que em A1, e maior crescimento da população do que nos cenários anteriores. A
família B1 descreve um mundo convergente com o crescimento populacional
estável, com grande uso de energias renováveis. A família B2 esboça um mundo
cujo enfoque está nas soluções locais para a sustentabilidade econômica, social e
ambiental,

com

níveis

intermediários

de

desenvolvimento

econômico

e

desenvolvimento tecnológico lento (IPCC, 2001; 2007).
Em seu Quinto Relatório de Avaliação (AR5), o IPCC (2014) mudou de
abordagem e passou de uma representação baseada em cenários de emissões
(SRES) para os cenários dos forçamentos radiativos aos quais se atribui a
nomenclatura Representative Concentration Pathways (RCPs), traduzida para o
português como “Caminhos Representativos de Concentrações”. A palavra
‘representativo’ refere-se a um de muitos cenários possíveis, e a palavra ‘caminhos’,
aos níveis de concentrações de interesse – não apenas à concentração de longo
prazo, mas a trajetória ao longo do tempo para se alcançar tal resultado (Moss et al.,
2010). Estes novos cenários, RCPs, foram desenvolvidos usando Modelos de
Avaliação Integrados, que normalmente, incluem demografia, economia, energia,
fatores climáticos, além de incluem as emissões e concentrações atmosféricas de
toda a gama de GEE, aerossóis e gases quimicamente ativos ao longo do tempo.
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Consideram, também, seus impactos, ou seja, o grau de alteração no balanço de
radiação do sistema terrestre, além de adotarem os Caminhos Socioeconômicos
Compartilhados (SSPs, da sigla em inglês para Shared Socio-economic Pathways)10
junto às simulações climáticas (KRIEGLER et al., 2010) e incluíres políticas
implícitas de ações mitigatórias (IPCC, 2013). Assim, foram simulados quatro
cenários de diferentes concentrações representativas, em termos de forçamento
radiativo, possíveis de acontecer até 2100. De forma resumida, no Quadro 1 abaixo
são apresentados os principais cenários elaborados pelo IPCC (2014):

10

Os SSPs podem ser usados em conjunto com os RCPs para desenvolver cenários e incluem
narrativas qualitativas e quantitativas. As narativas qualitativas são descrições das relações entre
diferentes tendências e desenvolvimentos socioeconômicos assumidos em um cenários. Os
elementos quantitativos são usados para inferir uma representação mais detalhada das condições
locais e regionais, mantendo a consistência com as tendências na escala do globo ou grandes
regiões. Maiores detalhes de metodologia estão disponíveis em: <http://sedac.ipccdata.org/ddc/ar5_scenario_process/parallel_nat_scen.html>.
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Quadro 1 - - Mudança projetada na temperatura média global do ar
próxima a superfície em relação aos cenários de emissão
CENÁRIO

DESCRIÇÃO

AUMENTO ESPERADO NA
TEMPERATURA MÉDIA
GLOBAL (°C)11
2046–2065

208 - 2100

RCP2.6

Prevê a maior redução de emissões de GEE em contexto de
forte mitigação, em que o forçamento radiativo permanece em
torno de 3W/m-2. É uma trajetória com concentração atmosférica
de aproximadamente 430 ppm a 480 ppm de equivalentes de
CO2 (CO2-eq)12, até 2100.
Porém, este cenário implica uma redução de 40% a 70% das
emissões antropogênicas globais de GEE até 2050, em relação
a 2010, e emissões quase nulas em 2100.

0.4 a 1.6

0.3 a 1.7

RCP4.5
(comparável
ao SRES
B1)

É o mais otimista entre os cenários de emissões de GEE. O
forçamento radiativo é de aproximadamente 4.5W/m-2. É uma
trajetória com concentração atmosférica de entre 580 a 720 ppm
de equivalentes de CO2 (CO2-eq), até 2100.

0.9 a 2.0

1.1 a 2.6

0.8 a 1.8.

1.4 a 3.1

1.4 a 2.6

2.6 a 4.8

RCP6.0

RCP8.5
(comparável
ao SRES
A2)

É um cenário intermediário de emissões de GEE. O forçamento
radiativo é de aproximadamente 6W/m-2. É uma trajetória com
concentração atmosférica de entre 720 a 1000 ppm de
equivalentes de CO2 (CO2-eq), até 2100.
É o cenário mais pessimista. O forçamento radiativo é de
aproximadamente 8.5W/m-2. É uma trajetória com concentração
atmosférica com valores superiores a 1.000 ppm de equivalentes
de CO2 (CO2-eq), até 2100.
Os riscos associados a este cenário incluem extinção substancial
de espécies, insegurança alimentar regional e global, restrições
massivas em atividades humanas e potencial limitado de
adaptação em alguns casos.

Fonte: Elaborada pela autora com dados extraídos de IPCC (2013, p. 90)

O objetivo da nova abordagem adotada pelo IPCC no AR5 foi criar
caminhos integrados úteis para a avaliação de estratégias de mitigação, de opções
de adaptação e de impactos residuais. Todavia, nos vários cenários, ações de
mitigação que tenham início no presente só começariam a produzir efeitos
consideráveis nas alterações climáticas a partir de meados do século XXI (IPCC,
2014). A Figura 3, a seguir, representa os caminhos de emissões globais de GEE
(GtCO2eq / ano) em cenários de referência e de mitigação para os diferentes níveis
de concentração de longo prazo.

11

Média baseada no conjunto de modelos do CMIP5, considerando os intervalos de incerteza e
confiabilidade e anomalias calculadas em relação a 1986-2005. Maiores detalhes da metodologia
estão disponíveis em: http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_TS_FINAL.pdf>.
12 A concentração de equivalente de dióxido de carbono (CO2-eq) é uma medida para comparar
forçamentos do clima de uma mistura de diferentes agentes, num determinado período de tempo.
Corresponde à concentração CO2 que causaria o mesmo forçamento que uma dada mistura de
agentes com efeito de estufa. Essa mistura pode incluir CO 2, outros gases com efeito de estufa (por
exemplo, metano e óxido nitroso), aerossóis e mudanças superficiais no albedo. Pode ser expressa
em toneladas (t), partes por milhão (ppm) ou partes por bilhão (ppb). O equivalente de CO2 é
normalmente representado pelo símbolo “CO2-eq” (IPCC, 2014).
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Figura 3 - Caminhos de emissões globais de GEE (CO2eq / ano)

Fonte: IPCC (2013, p. 11)

Sem esforços e comprometimentos adicionais em termos de medidas de
mitigação, o aumento da concentração e de emissões globais de GEE será
inevitável,

impulsionado

pelo

crescimento

da

população

mundial

e

pela

intensificação das atividades econômicas. Portanto, ressalta-se, novamente, a
importância do comprometimento internacional do Acordo de Paris, além de outras
iniciativas de políticas de combate às mudanças do clima para a redução de GEE e
adaptação.
Torna-se

importante

ressaltarar

a

complexidade

ou

até

memso,

impossibilidade, de estabelecer qual dos cenários propostos pelo IPCC se
concretizará, motivo pelo qual é importante entendê-los como indicativos gerais
(consideradas suas probabilidades), não como valores que serão certamente
alcançados. Ou seja, um conjunto de cenários auxilia a compreensão de possíveis
desenvolvimentos futuros de sistemas complexos. Ainda sim, mesmo em cenários
que projetem fortes ações de mitigação, continua a ser muito provável que ondas de
calor venham a ocorrer de forma mais frequente e duradoura, eventos de
precipitação extrema se tornem mais intensos e frequentes em muitas regiões, o
oceano continue a se aquecer e acidificar, bem como o seu nível continue a
aumentar. Os esforços situam-se em reduzir as emissões de GEE por meio de uma
mitigação generalizada e rigorosa, de modo a permitir tempo suficiente para que os
sistemas naturais e humanos se adaptem aos cenários climáticos do futuro (IPCC,
2013; FLATO et al., 2013; STOCKER et al., 2013).
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Em comparação com os relatórios anteriores de avaliação do IPCC, o AR5
analisou um número significativamente maior de trabalhos científicos, o que resultou
em uma série maior de tópicos e setores avaliados e em uma avaliação mais
abrangente em todos os níveis. A evolução constante das pesquisas em clima
possibilita o aperfeiçoamento das análises de questões complexas, como os custos,
riscos e benefícios de diferentes opções políticas em um futuro climático e
socioeconômico mundial. Segundo Moss et al. (2010), esse avanço possibilitará a
redução da defasagem entre a criação de cenários de emissões, seu uso em
modelagem climática, e a aplicação do resultado de cenários climáticos em
pesquisas sobre impactos, adaptação e vulnerabilidade.
De forma generalizada, dentre algumas das principais conclusões retiradas do
AR5 (IPCC, 2014), levando-se em consideração as incertezas ainda existentes,
destacam-se:


As mudanças do clima são causadas principalmente por atividades
antrópicas, com 95% de confiança;



Derretimento glacial e a elevação do nível do mar têm ocorrido mais rápido do
que previsto anteriormente, estando o intervalo das estimativas entre 60
centímetros e 1,8 metros dependendo do cenário, excluído os efeitos das
grandes camadas de gelo;



Aumentos na frequência e na intensidade de alguns tipos de eventos
climáticos extremos, como secas, furações, precipitações intensas etc;



Em todos os continentes, há sistemas ou comunidades vulneráveis as
condições de eventos extremos climáticos e que poderão ser impactados de
alguma forma. Porém, os países menos desenvolvidos necessitam de
maiores medidas de adaptação para atenuar os impactos;



As mudanças do clima já têm prejudicado a produção agrícola, processo que
tende a piorar em função das mudanças na disponibilidade hídrica, segurança
alimentar e rendimento agrícola, com impactos sobre o bem-estar das
pessoas que habitam as áreas rurais;



Em relação aos impactos na saúde, as mudanças do clima podem afetar a
população por meio do aumento de doenças transmitidas por mosquitos
(vetores de doenças) ou típicas de zonas úmidas, da contaminação ou da
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queda de qualidade da nutrição, além de doenças cardíacas e respiratórias
associadas às ondas de calor extremo;


É possível que algumas espécies terrestres e de água doce possam se
extinguir em consequência do fim de seus hábitats. As espécies no Ártico e
nos recifes de corais passam a correr grave risco se a temperatura se elevar
a um nível acima de 2ºC;



Se as emissões de GEE continuarem aumentando no ritmo atual, projeta-se
uma temperatura média global entre 2.6 e 4.8ºC mais alta até o final do
século XXI, dependendo do cenário considerado;



Investimentos em fontes renováveis na transição para uma economia de
baixa emissão de carbono são extremamente necessários para que as metas
de temperatura sejam alcançadas; caso contrário, os impactos serão
catastróficos.

2.3.1 Modelos Climáticos

Os modelos climáticos conseguem reproduzir, a partir dos cenários de
concentração (RCPs), a evolução do comportamento das variáveis (elementos)
climáticas. De acordo com o IPCC (2013a), os modelos climáticos são
representações numéricas do sistema climático, baseados nas propriedades físicas,
químicas e biológicas de seus componentes, nas suas interações e nos processos
de retroalimentação (feedbacks). O sistema climático pode ser representado por
modelos que variam em complexidade e que diferem no que diz respeito às
dimensões espaciais adotadas (resolução espacial), o grau de detalhamento da
representação dos processos físicos, químicos e biológicos, e o nível no qual é feita
a parametrização13.
Os modelos climáticos são, comumente, as ferramentas mais utilizadas em
estudos para obter e analisar projeções climáticas. Os Modelos Climáticos Globais
(GCMs) ou Modelos Globais Acoplados Oceano-Atmosfera (AOGCMs), mesmo
considerando-se as incertezas que os envolvem, devido às suas condições iniciais e
às suas próprias estruturas, demonstram uma representação integrada do sistema

13

Parametrização se refere à técnica empregada para representar os processos que não são
possíveis de se resolver na escala espacial ou temporal dos modelos, comparando-se com outras
escalas.
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climático e é considerada a melhor forma de se projetar cenários futuros de
mudanças do clima (MARENGO, 2007).
Os GCMs e AOGMs incluem, também, representações dos processos solosuperfície, processos relacionados com o gelo e outros processos substanciais
envolvidos no sistema climático. De acordo com Chou et al. (2012), os modelos
climáticos

globais

são

constituídos

de

longos

e

complexos

programas

computacionais pelo quais são resolvidas numericamente aproximações das
equações matemáticas que representam as Leis Físicas (leis de conservação da
quantidade de movimento, de massa, de energia, de água na atmosfera e de sal no
oceano, lei do gás ideal para a atmosfera), que regem aos movimentos na atmosfera
e as correntes nos oceanos, a interação entre estes dois fluidos e a interação da
atmosfera com a vegetação. As mais recentes simulações dos modelos globais
acrescentaram processos importantes para mudanças climáticas, como os ciclos
biogeoquímicos.
A confiabilidade (validação) da simulação pode ser avaliada comparando-se
as estatísticas do clima médio, o ciclo anual e as variabilidades climáticas naturais
em diferentes escalas de tempo com as observações do clima atual. Alcançaram-se
avanços na correlação espacial dos resultados obtidos em relação aos cenários
apresentados anteriormente ao AR5, aumentando a qualidade dos dados obtidos e
diminuindo as incertezas (IPCC, 2013).
Em análises globais do clima a partir dos modelos climáticos, nos quais a
resolução é baixa, geralmente de centenas de quilômetros, é de extrema
importância a utilização de um conjunto de simulações para analisar as tendências e
considerar as incertezas associadas, pois são utilizadas diferentes condições iniciais
e formulações dos modelos, o que pode levar a diferentes resultados nas
modelagens do sistema climático (STOTT; FOREST. 2007; MOSS et al., 2010;
MARENGO et al., 2012; CHOU et al., 2012).
Existem dezenas de modelos climáticos globais, desenvolvidos em grandes
centros de pesquisas e universidades de alto nível mundial14. De acordo com o IPCC
14

Alguns exemplos de modelos globais: BCCR-BCM2.0 - Bjerknes Centre for Climate Research,
Noruega; CGCM3.1.T47 - Canadian Centre for Climate Modelling & Analysis, Canadá; CNRM-CM3 Météo-France, França; CSIRO-Mk3.0 do CSIRO Atmospheric Research, Austrália; ECHO-G Meteorological Institute of the University of Bonn, Alemanha/Coréia; GFDL-CM2.0 - US Dept. of
Commerce / NOAAA / Geophysical Fluid Dynamics Laboratory, EUA; GISS-ER - Goddard Institute for
Space Shuttles, EUA; UKMO-HadCM3 - Hadley Centre for Climate Prediction and Research / Met
Office, Reino Unido; INM-CM3.0 - Institute for Numerical Mathematics, Rússia; ECHAM5 - Max Planck
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(2013) a projeto CMIP515, coordenado pelo Programa Mundial de Pesquisa
Climática, apresenta um conjunto de modelos globais que incluem resultados para
abordar a compreensão dos cenários de mudanças do clima. Um exemplo dos
resultados médios da análise conjunta (essemble) dos modelos globais projetados
para o final do Século XXI, em relação à temperatura média anual da superfície da
Terra e variação percentual média da precipitação anual, pode ser observado na
Figura 4 - Mapas dos resultados médios do conjunto de modelos do CMIP5 para os
cenários RCP2.6 e RCP8.5 em 2081-2100.

Figura 4 - Mapas dos resultados médios do conjunto de modelos do CMIP5
para os cenários RCP2.6 e RCP8.5 em 2081-2100

Fonte: IPCC, 2013, p.22

No entanto, em estudos de impactos, vulnerabilidade e adaptação à mudança
do clima, é adequado empregar maior detalhamento do que é oferecido pelos de
modelos climáticos globais. Uma vez que, este tipo de estudo tem caráter local e as
escalas espaciais (resolução) dos modelos globais são incompatíveis com as
escalas requeridas para estudos locais. Deste modo, torna-se necessário empregar
Institute for Meteorology, Alemanha; MRI-CGCM2.3.2 - Meteorological Research Institute, Japão;
CCSM3 - National Center for Atmospheric Research, EUA; e PCM - National Center for Atmospheric
Research, EUA, entre outros.
15 Disponível em < http://cmip-pcmdi.llnl.gov/cmip5/>.
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o detalhamento de algumas características locais a partir do modelo global utilizando
técnica de downscaling16 (ou regionalização), obtendo os modelos regionais
(Regional Climate Models – RCMs), com aumento da resolução espacial (diminuição
da escala de grade) para um determinado período de tempo e para uma
determinada localização geográfica (NOBRE; SAMPAIO; SALAZAR, 2010; CHOU et
al., 2014).
No Brasil, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) realizou a
regionalização através do método de downscaling dinâmico, por meio do modelo
regional Eta, desenvolvido na Universidade de Belgrado (MESINGER et al. 1988) e
utilizado operacionalmente no National Centers for Environmental Prediction (NCEP)
(BLACK 1994), aninhados aos modelos de circulação global HadGEM2-ES - Hadley
Centre for Climate Prediction and Research, Grã-Bretanha (Collins et al. 2008, 2011;
Martin et al. 2011)

e MIROC5 (University of Tokyo, National Institute for

Environmental Studies, e Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology)
(Watanabe et al., 2010).
Os resultados da regionalização geraram dados simulados na resolução
espacial de 20 km de latitude e longitude para toda a América do Sul, tanto para o
clima presente quanto projeções para o futuro (até 2100). Como referência foram
usados os cenários de emissão RCP 4.5 e RCP8.5. As simulações foram geradas
para embasar estudos de vulnerabilidade às mudanças climáticas em escala
regional. A avaliação das simulações do modelo Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5
foi apresentada por Chou et al. (2014), envolvendo uma análise detalhada do
comportamento climático médio sazonal (DJF, MAM, JJA, SON) sobre a América do
Sul apresentados em períodos de tempo de 30 anos: 1961-1991 (baseline), 20112040, 2041-2070 e 2071-2100 para as variáveis climatológicas de temperatura e
precipitação.
Ainda que os modelos regionais – neste caso, o modelo regional Eta – sejam
indicados para estudos de mudanças do clima em análises locais, devem ser
consideradas algumas limitações inerentes as incertezas existentes na projeção de
cenários de clima.

16

Não é objetivo deste estudo detalhar a metodologia utilizada na regionalização dos modelos
globais. Para maiores detalhes sobre a técnica de downscaling recomenda-se a consulta em Giorgi et
al. (2001), Giorgi e Mearns (2003) e Jones et al. (2004).
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No caso desta tese, foram utilizadas simulações em uma melhor resolução (5
km de latitude e longitude), geradas também pelo INPE para parte da região
Sudeste do Brasil a partir do downscaling dinâmico mais refinado, utilizando-se
como condição de contorno em suas simulações somente o modelo de circulação
global HadGEM2-ES e considerando-se o cenário RCP8.5. Cabe ressaltar, que este
modelo está entre os que apresenta um maior aumento da temperatura média
globral, entre os vários modelos disponibilizados pelo CMIP5. Detalhes sobre a
aquisição e metodologia de tratamento dos dados trabalhados serão abordados na
subseção 4.2.

53

3 O BRASIL NO CONTEXTO DA MUDANÇA DO CLIMAS: A VULNERABILIDADE
NAS CIDADES

Em todo o mundo, as áreas urbanas podem apresentar um maior risco de
desastres devido concentração de pessoas, infraestrutura, ativos, empreendimentos
e, em alguns casos expansão urbana e planejamento inadequado (DICKINSON et
al., 2012). Essa temática tem recebido grande atenção nos debates internacionais
científicos e governamentais. A Urban Climate Change Research Network é
responsável por boa parte da organização dessas discussões, também refletidas no
AR5 (IPCC, 2014) que traz um capítulo inteiro dedicado à identificação dos
impactos, vulnerabilidade e adaptação em áreas urbanas (Capítulo 8 – WGII).
Conforme o relatório (REVI et al., 2014), as mudanças do clima poderão
impactar de forma direta ou indireta as áreas urbanas, impondo custos à sociedade,
o que inclui consequências adversas à saúde humana, perdas de vidas, danos em
bens e degradação de recursos naturais. Ainda segundo o relatório, a adaptação
urbana pode oferecer oportunidades de ajustes crescentes e progressivos nas
trajetórias de desenvolvimento para resiliência e desenvolvimento sustentável,
através de uma eficaz governança de risco urbano em todas as esferas, alinhamento
de políticas e incentivos, fortalecimento do governo local e capacidade de adaptação
da comunidade, sinergias com o setor privado com financiamento apropriado e
desenvolvimento institucional. No entanto, resguarda-se a real efetivação da
realização (em prática) devido as diferentes condições urbanas no mundo.
O Brasil, país de dimensões continentais com grande variedade de
características geográficas, ambientais e climatológicas se comparado a outros
países em desenvolvimento, quando comparado a outros países, não está entre
aqueles de maior vulnerabilidade climática. No entanto, não é possível afirmar que o
Brasil ou qualquer outro país do mundo não será afetado pelos impactos das
mudanças no clima. No caso do Brasil, os impactos podem ser exacerbados em
decorrência das condições precárias de vida de certos grupos populacionais,
sobretudo nas áreas urbanas, e da ausência (salvo exceções) de uma estratégia
proativa para o enfrentamento e adaptação às mudanças do clima. Por tanto, para
entender como lidar com efeitos das mudanças do clima no Brasil, em escalas de
análise apropriadas, torna-se fundamental identificar o quão vulnerável pode ser o
país (MARANDOLA JR. et al., 2009; MARENGO et al., 2011; NOBRE et al., 2010).
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As mudanças do clima, expressas no aumento da temperatura e da
intensidade e frequência da precipitação, poderão causar diferentes impactos nas
regiões brasileiras. Os modelos climáticos regionais (Eta-HadGEM2-ES e EtaMIROC5) indicam um aumento gradativo e variável da temperatura média entre 2oC
a 7oC ao final do século XXI, conforme o cenário de emissões e a região do país. As
regiões Norte e Centro-Oeste são as que apontam um maior incremento na
temperatura. Os resultados dos modelos indicam, ainda, uma tendência à alteração
do regime de precipitação, que deverá diminuir consideravelmente em grande parte
das regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste do país, e aumentar na região Sul e
parte da região Sudeste (PBMC, 2014; BRASIL, 2016).
Conforme o PNA,
A previsão é que essas mudanças afetem os sistemas naturais, humanos,
de infraestrutura e produtivo do país, de maneira não uniforme. Um
aumento da temperatura poderá conduzir a um incremento na frequência de
eventos extremos nas diferentes regiões do Brasil, bem como uma
alteração no regime das chuvas, com maior ocorrência de secas,
inundações, alagamentos, deslizamentos de encostas e consequentes
deslocamentos populacionais das regiões atingidas. Essas alterações terão
consequências na sociedade, nos ecossistemas e nos diferentes setores da
economia (BRASIL, 2016, p. 4).

De modo geral, a vulnerabilidade às mudanças do clima no Brasil está
atrelada às características socioeconômicas e ambientais regionais. Nesse contexto,
torna-se importante a pesquisa científica sobre os possíveis impactos projetados
para ocorrer ainda neste século em todos os setores, sistemas e regiões brasileiras.
Alguns desses impactos já podem ser observados em diferentes localidades do país
que vêm apresentando registro de variação dos seus climas característicos (PBMC,
2014; BRASIL, 2016).
No Brasil, aproximadamente 85% da população (IBGE, 2010) está
concentrada em áreas urbanas e, até 2050, segundo dados da Organização das
Nações Unidas (UN-HABITAT, 2013) 90% da população brasileira viverá em
cidades. Essa dinâmica contribui para o aprofundamento da segregação espacial,
das desigualdades sociais e da degradação ambiental.
Vale ressaltar que o fenômeno da urbanização, quando avaliado de forma
isolada, não representa um fator de aumento da vulnerabilidade. O tipo de
urbanização e o contexto socioeconômico que acompanha o crescimento urbano
definem quando e onde a urbanização aumenta ou cria novas vulnerabilidades
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climáticas. Assim, torna-se importante a identificação dos potenciais impactos
associados às mudanças do clima em áreas urbanas, possibilitando a execução e
elaboração de políticas públicas para redução dos impactos e aumento da
capacidade adaptativa da população, da economia e, na medida do possível, dos
ecossistemas (NOBRE, 2010; PBMC, 2014).
Em geral, as cidades brasileiras apresentam um atraso na implementação
de infraestrutura adequada para suportar a aceleração do crescimento urbano e os
efeitos das mudanças no clima. A qualidade das infraestruturas e dos serviços que
suportam o rápido crescimento demográfico deve ser promovida no presente,
especialmente para as cidades médias, onde ainda existe a oportunidade de
influenciar e melhorar o desenvolvimento urbano, na medida em que apresentam
problemas urbanos em menor escala, se comparados às grandes metrópoles.
Considerar a vulnerabilidade atual às mudanças cdo clima como um fator-chave na
planificação estratégica da cidade ajudará a garantir benefícios futuros e limitar
perdas econômicas e sociais. Desta forma, o melhoramento dos serviços urbanos e
da qualidade de vida das pessoas mais pobres é uma estratégia de desenvolvimento
sustentável, que deve ser integrada às medidas de adaptação às mudanças do
clima, no intuito de minimizar os efeitos adversos dos eventos climáticos extremos.
Neste sentido, a análise da vulnerabilidade de uma cidade às mudanças do
clima torna-se fundamental para a identificação dos impactos potenciais e a
indicação de medidas de adaptação prioritárias e em escalas apropriadas, que
levem em consideração as dimensões humanas e que possam contribuir para o
engajamento do poder público e a disseminação do conhecimento para a sociedade
civil.

3.1 Política Nacional sobre Mudança do Clima
A Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), instituída em 2009,
pela Lei nº 12.187/200917, busca garantir que o desenvolvimento econômico e social
do país contribua para a proteção do sistema climático global. Para possibilitar o
alcance desses objetivos, o texto da PNMC estabelece algumas diretrizes, como
fomento a práticas que efetivamente reduzam emissões de GEE e o estímulo e
apoio dos governos – federal, estadual, distrital e municipal – à adoção de atividades
17

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l12187.htm
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e tecnologias de baixas emissões desses gases, além de padrões sustentáveis de
produção e consumo. Devem-se considerar, ainda, as diretrizes voltadas para a
redução nas incertezas das projeções nacionais e regionais futuras da mudança do
clima, identificação das vulnerabilidades e adoção de medidas de adaptação
adequadas para reduzir os efeitos adversos da mudança do clima (BRASIL, 2013).
A governança da PNMC18 cabe ao Comitê Interministerial sobre Mudança do
Clima (CIM) e seu Grupo Executivo (GEx), instituídos pelo Decreto presidencial n°
6.263/2007, que tem por finalidade a orientação e elaboração da execução,
monitoramento e avaliação do Plano Nacional sobre Mudança do Clima (BRASIL,
2007).
Os instrumentos institucionais para execução da PNMC são, entre outros: o
Plano Nacional sobre Mudança do Clima, o Fundo Nacional sobre Mudança do
Clima e a Comunicação do Brasil à UNFCCC, de acordo com as COPs, as
resoluções da Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, as dotações
específicas para ações em mudança do clima no orçamento da União, e as medidas
existentes – ou a serem criadas – que estimulem o desenvolvimento de processos e
tecnologias que contribuam para a mitigação e a adaptação. O Fórum Brasileiro de
Mudança do Clima, a Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas
Globais – Rede Clima – e a Comissão de Coordenação das Atividades de
Meteorologia, Climatologia e Hidrologia, também são instrumentos institucionais da
PNMC.
O Plano Nacional sobre Mudança do Clima foi apresentado oficialmente em
dezembro de 2008, e visa identificar, planejar e coordenar ações e medidas de
mitigação e adaptação às mudanças do clima. Apesar de ser anterior à Lei que
institui a PNMC, o Plano foi estabelecido a partir das diretrizes gerais dessa Política,
que naquela época estava sob a forma de Projeto de Lei. É um instrumento da
PNMC, como já mencionado, e está estruturado em quatro eixos: (I) mitigação; (II)
vulnerabilidade, impacto e adaptação, (III) pesquisa e desenvolvimento; e (IV)
capacitação e divulgação. A fim de garantir a exequibilidade das ações previstas em
cada um desses eixos estruturantes transversais, são previstos instrumentos de
ordem econômica e legal.

18

Vale ressaltar, que até o momento de publicação dessa Tese a governança da PNMC encontra-se
atualmente em fase de reformulação.
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O Plano define ações e medidas que visam à mitigação, bem como à
adaptação à mudança do clima e define como seus objetivos específicos: Fomentar
aumentos de eficiência no desempenho dos setores da economia na busca
constante pelo alcance das melhores práticas; Manter elevada a participação de
energia renovável na matriz elétrica, preservando a posição de destaque que o
Brasil ocupa no cenário internacional; Fomentar o aumento sustentável da
participação de biocombustíveis na matriz de transportes nacional e no mercado
internacional; Reduzir as taxas de desmatamento, em sua média quadrienal, em
todos os biomas brasileiros, até que se atinja o desmatamento ilegal zero; Eliminar a
perda líquida da área de cobertura florestal no Brasil, até 2015; Fortalecer ações
intersetoriais voltadas para redução das vulnerabilidades das populações; Identificar
os impactos ambientais decorrentes da mudança do clima e fomentar o
desenvolvimento de pesquisas científicas para que se possa traçar uma estratégia
que minimize os custos socioeconômicos de adaptação do País.
A proposta é que o Plano seja executado em fases que se sucedem de modo
que haja uma constante avaliação dos objetivos almejados, bem como a inclusão de
outros que venham ainda a ser identificados e considerados viáveis. Por fim, tem
como principal função maximizar os resultados positivos do conjunto dos esforços
nacionais em favor do clima mundial, no intuito de fortalecer o processo adaptativo
do País ao sistema climático.
Seguindo as diretrizes da PNMC, o Poder Executivo determinou, em 2010,
através do Decreto n° 7.390 / 2010, a elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação
e Adaptação à Mudança do Clima, com a inclusão de ações, indicadores e metas
específicas de redução de emissões e mecanismos para a verificação do seu
cumprimento. Os Planos Setoriais deveriam contemplar diversos setores, como
geração e distribuição de energia elétrica, transporte público urbano, indústria,
serviços de saúde e agropecuária, considerando as especificidades de cada um. As
ações de redução de emissões e os mecanismos de verificação considerados
deveriam incluir, também, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) e as
Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas (NAMAS).
A formulação dos Planos Setoriais embasou a revisão do Plano Nacional de
Mudanças Climáticas e deu início à construção do Plano Nacional de Adaptação à
Mudança do Clima (PNA) (BRASIL, 2009).
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3.2 Plano Nacional de Adaptação à Mudança no Clima
Por considerar a adaptação um elemento fundamental do esforço global para
enfrentar a mudança do clima e seus efeitos, o Geverno Federal do Brasil criou, em
2012, o Grupo Técnico de Adaptação. Suas atividades tiveram início em 2013,
quando foram realizados estudos, oficinas de capacitação, definição de setores
prioritários e mobilização de atores chave para a elaboração do Plano Nacional de
Adaptação à Mudança do Clima (PNA), coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente (MMA). Outros Ministérios também foram envolvidos em sua elaboração,
além da colaboração de governos estaduais, especialistas, centros de pesquisas,
empresas e a sociedade civil.
O PNA foi finalizado e publicado em 10 de maio de 2016, por meio da
Portaria n° 15019 do Ministério do Meio Ambiente. O Plano estabelece diretrizes e
recomendações para onze temas que se julgam de interesse nacional sob a
perspectiva da vulnerabilidade às mudanças do clima. Tem como objetivo geral
promover a gestão e redução do risco climático no país frente aos efeitos adversos
associados à mudança do clima, de forma a aproveitar as oportunidades
emergentes, evitar perdas e danos e construir instrumentos que permitam a
adaptação dos sistemas naturais, humanos, produtivos e de infraestrutura (BRASIL,
2016).
Os temas setoriais abordados no PNA são: Agricultura, Cidades, Recursos
Hídricos, Povos e Populações vulneráveis, Segurança Alimentar e Nutricional,
Biodiversidade, Gestão de Risco de Desastres, Indústria e Mineração, Infraestrutura,
Saúde e Zonas Costeiras. O PNA se propõe a promover, no horizonte de longo
prazo e de forma sistêmica, a capacidade de adaptação do Governo Federal e a
redução dos riscos associados à mudança do clima (BRASIL, 2016). Além disso, o
PNA estabelece metas gerais e setoriais com quatro anos de prazo para execução.
A elaboração do PNA surgiu como resposta aos desafios relacionados à
identificação da gravidade dos impactos de eventos extremos nos anos recentes no
contexto brasileiro e à falha de análise sistêmica de impactos e perdas associadas
às mudanças do clima. Consiste, também, em uma tentativa de se superar o
desconhecimento e introduzir o tema Adaptação na agenda dos órgãos
19

Disponível em:
<http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/Portaria%20PNA%20_150_10052016.pdf>
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governamentais, a falta de planejamento em longo prazo (ações proativas ao invés
de ações reativas) e a dificuldade do governo em lidar com as incertezas futuras.

3.2.1 Estratégias setoriais para cidade: politicas e iniciativas de adaptação

A temática setorial para estratégias de cidades abordada no PNA apresenta
de modo abrangente, as características das cidades brasileiras no contexto da
vulnerabilidade associada às mudanças do clima. Além disso, identifica ações de
“não arrependimento”

20

(do termo em inglês, no regret) inerentes às políticas

públicas de desenvolvimento urbano que possam contribuir direta e indiretamente
para a redução da vulnerabilidade e o desenvolvimento de cidades resilientes 21
(BRASIL, 2016).
Políticas de desenvolvimento urbano podem estar entre os meios mais
efetivos de adaptação à mudança do clima no contexto das cidades,
sobretudo por meio de uma abordagem sistêmica que trata de problemas
atuais, ao mesmo tempo em que antecipa problemas futuros. Essa
abordagem integrada se torna viável na medida em que o conhecimento
científico avança e as incertezas a respeito da mudança do clima diminuem
(BRASIL, p.64, 2016).

Para as áreas urbanas, as principais ameaças associadas às mudanças do
clima estão no aumento da frequência e intensidade dos eventos extremos, como já
evidenciado na introdução desse capítulo (REVI et al., 2014; PBMC, 2016). Em
geral, grande parte das cidades brasileiras já “apresenta problemas socioambientais
associados a padrões de desenvolvimento e transformação do espaço” (BRASIL, p.
65, 2016), sendo vulneráveis aos impactos das mudanças do clima. Por possuírem
deficiências no planejamento urbano, infraestrutura e serviços básicos (ex.:
saneamento, coleta e destinação de resíduos sólidos associados ao crescimento
desordenado e combinadas com o aumento da densidade demográfica, a
intensificação dos eventos extremos inerentes às mudanças do clima tende a
20

Ações de não arrependimento são ações de adaptação que promovem benefícios aos setores a
que se direcionam independentemente de os impactos previstos para a mudança do clima se realizar
(BRASIL, p.284, 2016).
21 A resiliência climática, ou o desenvolvimento de cidades resilientes, diz respeito à capacidade dos
sistemas sociais, econômicos e ambientais para lidar com um evento perigoso ou tendência ou
perturbação, respondendo ou reorganizando de forma a manter sua função, identidade e estrutura, ao
mesmo tempo em que mantém a capacidade de adaptação, aprendizado e transformação (IPCC,
2014).
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potencializar os impactos já existentes na maioria das áreas urbanas. Podem-se
mencionar, como exemplos, inundações bruscas, deslizamentos, ondas de calor,
impactos sobre o abastecimento, a distribuição e a qualidade da água, incidência de
doenças respiratórias e intestinais, e a multiplicação de mosquitos e outros vetores
de doenças tropicais, como malária, dengue, Zica e febre amarela, entre outros
(HUQ et al., 2007; REVI et al., 2014).
Embora toda a população urbana possa ser afetada de alguma forma, os
impactos da mudança do clima atingirão, especialmente e de forma mais direta, os
mais pobres e que possuem acesso limitado a serviços e outros recursos que
possam minimizar os efeitos adversos (MARENGO, 2009). As consequências das
mudanças climáticas em áreas urbanas dependerão de um conjunto de fatores,
incluindo a resiliência e a vulnerabilidade das populações nos diferentes níveis de
desenvolvimento econômico, social e urbano das cidades brasileiras. A população
mais vulnerável já sofre com uma variedade de problemas associados à pobreza e à
desigualdade, e as mudanças nos padrões de temperatura e precipitação
provavelmente os agravarão, uma vez que tais condições de limitação e falta de
acesso aos serviços e recursos, refletem-se em uma menor capacidade adaptativa,
incrementando a vulnerabilidade (HUQ et al., 2007). Essas diferenças entre os
níveis de vulnerabilidade das populações urbanas requerem “uma colaboração
interinstitucional e conjunta para criar políticas sociais, estratégias e programas
integrados de adaptação que sejam eficazes e de longo alcance em todo o país”
(BRASIL, p. 66, 2016).
A fim de nortear as diretrizes de adaptação setorial no PNA, foi realizado um
levantamento genérico em relação à categorização das cidades brasileiras conforme
os principais componentes de sua vulnerabilidade e exposição climática (Figura 5).
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Figura 5 - Caracterização geral dos municípios brasileiros quanto aos
aspectos demográficos (CENSO, 2010) e de riscos.

Fonte: BRASIL, p. 69, 2016

O PNA também apresentou um levantamento do panorama das principais
ações e politicas públicas de desenvolvimento urbano na esfera federal (em curso
ou previstas) que contribuam para a redução da vulnerabilidade e que favoreçam as
ações de adaptação. Destacam-se o Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001)22 e o
Estatuto da Metrópole (Lei nº 13.089/2015)23. Ressalta que a integração entre os
principais instrumentos de planejamento local existente (Ex.: Plano Diretor Municipal,
o Plano de Bacia Hidrográfica, o Plano Ambiental Municipal, a Agenda 21 Local, o
Plano de Gestão Integrada da Orla, o Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos, o Plano Municipal de Saneamento Básico, o Plano Municipal de
Redução de Riscos, Plano de Mobilidade e Plano Local de Habitação de Interesse
Social) é fundamental (BRASIL, 2016).
Essa integração é importante, uma vez que todos os planos setoriais
ligados à qualidade de vida no processo de urbanização também constituem
instrumentos de planejamento ambiental, os quais são imprescindíveis para
diminuir a sensibilidade dos municípios a impactos futuros, além de
aumentar sua capacidade de adaptação (BRASIL, p. 73, 2016).

22
23

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13089.htm
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Segundo o Observatório de Políticas Públicas de Mudanças Climáticas,
vinculado ao Fórum Clima (INSTITUTO ETHOS, 2015) e responsável por elaborar
um mapeamento das iniciativas em relação às políticas de adaptação às mudanças
do clima na esfera estadual como subsídio para o PNA, alguns Estados já
apresentam iniciativas de adaptação, ainda que de forma difusa. Os Estados
mencionados são: Acre, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Rio de
Janeiro, Rondônia e Santa Catarina.
No entanto, o estudo evidencia que:
Dada a grande quantidade e variedade de impactos decorrentes da
mudança climática global sentidos no locus do Estado, são poucas as
iniciativas estaduais de adaptação existentes. Ademais, são poucas àquelas
voltadas à criar capacidade adaptativa e de resiliência. A sua maioria foi
criada como resposta a efeitos negativos frequentes e recorrentes que os
governos estaduais estavam precisando lidar com o advento da mudança
climática global. Em reação a perdas econômicas, materiais e de vidas,
alguns governos estaduais implementam mudanças para diminuir a
sensibilidade aos efeitos das mudanças climáticas através de melhorias na
gestão dos recursos hídricos, zoneamento costeiro, uso e ocupação
irregular do solo, manutenção da cobertura florestal, etc. (INSTITUTO
ETHOS, 2015, p.11)

Todavia, ressalta-se que o estudo em escalas urbanas (iniciativas e
estratégias locais) apropriadas para análise de vulnerabilidade e risco associado
diretamente às mudanças climáticas, bem como para o direcionamento de medidas
de adaptação de forma mais eficiente, ainda é incipiente no Brasil. O PBMC (2008,
p. 107), em sua avaliação setorial sobre cidades, evidencia a importância do
mapeamento das vulnerabilidades nos centros urbanos mais populosos do país,
com o intuito de tornar as ações proativas e não somente reativas às mudanças do
clima e para tornar mais efetivas as politicas públicas urbanas relacionadas a ações
de adaptação às mudanças do clima.
A abordagem sobre a temática de cidades e mudanças do clima tem
tomado relevância nos últimos anos no contexto internacional, haja vista diversas
experiências em países desenvolvidos do mundo como Estados Unidos, países da
União Europeia e Ásia e Oceania, e até mesmo em países em desenvolvimento na
América Latina (SATHLER, PAIVA, BRANT, 2016). A importância da temática,
também é exposta no AR5 do IPCC (2014) que traz um capítulo inteiro voltado à
discussão dos impactos das mudanças do clima nas áreas urbanas, associados a
possíveis perdas dos meios de subsistência e bens públicos e privados, além de
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danos à saúde com a intensificação dos eventos extremos de climáticos de
precipitação e temperatura.
As mudanças do clima impõem riscos às cidades e levam à necessidade de
se desenvolver planos de adaptação. Diante disso, destaca-se o desenvolvimento
recente de estudos sobre cidades e mudanças do clima, financiados por grandes
organizações internacionais, como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de
Desenvolvimento, a Organização das Nações Unidas e o International Institute for
Environment and Development. Somente no Brasil, a título de exemplo, o Banco
Interamericano de Desenvolvimento (BID) através da Iniciativa de Cidades
Emergentes e Sustentáveis (ICES) vem realizando no Brasil desde 2010, estudos de
análise de vulnerabilidade a desastres naturais no contexto das alterações climáticas
e a necessidade de adaptação. Os estudos, desenvolvidos por meio da Iniciativa de
Cidades Emergentes e Sustentáveis (ICES), já foram aplicados às cidades de
Goiânia (Goiás), Florianópolis (Santa Catarina), João Pessoa (Paraíba), Vitória
(Espírito Santo) e Palmas (Tocantins). Tais projetos têm levado em consideração
especificidades de cada cidade, traçando mapas de vulnerabilidade aposntando
impactos relacionados à inundação, deslizamentos de terra, incêndios florestais,
secas e vetores de doenças. Este tipo de análise concede às autoridades municipais
acesso a informação adequada para tomar decisões sobre o futuro desenvolvimento
da infraestrutura urbana e social.
Também merecem destaque projetos voltados para o desenvolvimento de
novas metodologias de regionalização dos cenários climáticos de avaliações de
vulnerabilidade. O Centro de Ciências do Sistema Terrestre (CCST), vinculado ao
INPE, em parceria coma a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e a
Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), com financiamento da Embaixada
Britânica, apresentou, entre os anos de 2008 e 2011, resultados importantes sobre a
análise de vulnerabilidade das duas principais megacidades24 brasileiras: as regiões
metropolitanas do Rio de Janeiro (RMRJ) e São Paulo (RMSP) (NOBRE et al.,
2010). Os estudos identificaram as áreas de maior vulnerabilidade diante dos
cenários de mudanças do clima até o ano de 2030, utilizando como variáveis
climáticas os resultados de modelos regional Eta-CPTEC em resolução horizontal de
40 km de grid, no que se refere aos impactos de alagamento, deslizamento
24

A definição de megacidade pela ONU se refere a centros urbanos com populações acima de 10
milhões de habitantes.

64

(movimento de massas) e saúde. A partir do mapeamento das áreas vulneráveis,
foram indicadas sugestões de medidas de adaptação para apoio às políticas
municipais nas regiões metropolitanas. Na Figura 6 a seguir podem-se observar os
resultados das áreas da RMSP com maior vulnerabilidade ao deslizamento e à
transmissão de leptospirose, associada à inundação, projetadas a partir de extremos
de precipitação em 2030.
Figura 6 – Mapeamento do risco de deslizamento e leptospirose
RMSP - 2030

Fonte: NOBRE et al., 2010

Entre os anos de 2011 e 2014, o CCST, em parceria com o Centro Nacional
de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (CEMADEN), a UNICAMP, a
UNESP - Rio Claro, a Universidade de São Paulo (USP – São Carlos) e o Instituto
Tecnológico de Aeronáutica (ITA), com apoio financeiro da Fundação de Amparo a
Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), desenvolveu o projeto de pesquisa
entitulado “Análise dos Impactos e Vulnerabilidades das Mudanças Climáticas no
Brasil e Estratégias para Adaptação” (Assessment of Impacts and Vulnerability to
Climate Change in Brazil and Strategies for Adaptation Options). O objetivo do
estudo foi estabelecer bases para a avaliação dos impactos e o mapeamento das
vulnerabilidades (em alta qualidade) com base em critérios sociais, geográficos e
climáticos, a fim de subsidiar sugestões de medidas de adaptação no país. Além
disso, possuía o objetivo de realizar estudos de casos específicos para a região da
Serra do Mar, Vale do Paraíba do Sul, São Carlos e regiões metropolitanas de São
Paulo, Campinas e Baixada Santista, localizados no Estado de São Paulo. Entre as
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etapas do projeto estavam o desenvolvimento de cenários de mudanças climáticas
regionais em escala de resolução horizontal de 20 e 5 km de grid e a avaliação das
incertezas inerentes. O projeto resultou em contribuições científicas (MARENGO,
2011; CHOU et al., 2012) que apontaram para a necessidade da continuação dos
estudos e a abordagem da temática de adaptação nas análises de mudanças do
clima como potencial contribuição para a diminuição dos impactos.
Deve-se salientar, também, a disseminação e aplicação de abordagens
bottom-up (de baixo para cima), ou seja, baseadas na percepção e participação da
sociedade civil no enfrentamento das ações contra as mudanças climáticas ao redor
do mundo, a exemplo da abordagem Community-based Adaptation (CBA)
(SATHLER, PAIVA, BRANT, 2016). No Brasil, pode-se citar o projeto, também
financiando pela FAPESP e desenvolvido em conjunto com a University of Michigan,
que avaliou, em um estudo-piloto na cidade de São Paulo entre os anos de 2014 e
2016, a construção da capacidade adaptativa para responder aos impactos das
mudanças do clima. O estudo explora a relação entre a capacidade adaptativa e a
mobilização da sociedade civil, bem como limitações econômicas, institucionais e
políticas, identificando recursos e estruturas da governança que viabilizem a adoção
de medidas adaptativas que favoreçam a resiliência (GIULIO, MARTINS, LEMOS,
2016).
O referido estudo deu origem a outro projeto: CIAdapta – Cidades,
Vulnerabilidades

e

Mudanças

Climáticas:

uma

abordagem

integrada

e

interdisciplinar para análise de ações e capacidade adaptativa, em desenvolvimento
e financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq). O projeto envolve uma análise quali-quantitativa em seis cidades
brasileiras: São Paulo, Manaus, Fortaleza, Vitória, Curitiba e Porto Alegre. Seu
objetivo é desenvolver uma plataforma que auxilie a construção de políticas públicas
através da identificação de como os impactos associados às mudanças climáticas
possam ser integrados ao planejamento urbano e da percepção da sociedade civil
em relação à temática de adaptação. A intenção é que a metodologia possa ser
replicada em outras cidades no contexto brasileiro.
Pode-se, ainda, evidenciar a importância de articulações institucionais,
como a criação de comitês municipais sobre mudanças do clima. Geralmente, os
comitês são vinculados às Secretarias de Meio Ambiente e são responsáveis por
atuar na esfera municipal, promovendo o engajamento das demais Secretarias em
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torno dessa temática. Atuam, também, com vistas ao fortalecimento de uma rede
que promova trocas de experiências com outros municípios e a criação de metas –
não só de mitigação, mas, também, de adaptação.
O ICLEI – Local Governments for Sustainability (na tradução literal
“Governos Locais para a Sustentabilidade”) é a principal rede mundial do gênero,
contando com a colaboração de mais de 1.500 cidades comprometidas com a
construção de um futuro sustentável. Cumpre papel fundamental na troca de
experiência entre os municípios, ao disponibilizar documentos de referência que
auxiliem ações locais, bem como realizando projetos e conferências que visem ao
desenvolvimento urbano de forma sustentável. No Brasil, o ICLEI atua nos Estados
de Minas Gerais, do Amazonas e de São Paulo, além de possuir atuação municipal
em Alta Floresta, Apuí, Aracaju, Bauru, Belo Horizonte, Betim, Campinas, Contagem,
Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Guarulhos, Itú, Joinville, Londrina, Manaus, Natal,
Niterói, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Santa Maria, Santo André,
São Bernardo do Campo, São Carlos, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba,
Tailândia e Volta Redonda.
Ressalta-se, ainda, a participação das cidades de São Paulo, Rio de
Janeiro, Curitiba e Salvador no C40 Cities Climate Leadership Group (C40, 2017).
Junto a outras 87 afiliadas, formam o grupo de grandes cidades mundiais
comprometidas em combater as mudanças do clima. Seguindo o mesmo conceito do
C40, especificamente para as capitais brasileiras e Distrito Federal, pode-se citar o
CB27. Cabe salientar, também, a REGATTA – Regional Gateway for Technology
Transfer and Climate Change Action in Latin American and Caribbean, um programa
do PNUMA que tem como objetivo fortalecer a capacidade e o compartilhamento de
conhecimento sobre tecnologias e experiências de combate à mudança climática
para adaptação e mitigação na América Latina e no Caribe, através da promoção de
fóruns de discussão em coperação entre especialistas e sociedade civil.
No que se refere a leis municipais específicas sobre a temática das
mudanças climáticas – incluindo análises de vulnerabilidade, levantamento de
riscos, e planos de ação em mitigação e adaptação – pode-se afirmar que algumas
das principais cidades brasileiras, ainda que de forma difusa entre as secretarias ou
sem uma implementação efetiva, já apresentam algum tipo de ação local. No
entanto, ao se tratar diretamente de planos de adaptação municipal, constata-se que
sua formulação por parte dos municípios brasileiros é ainda menos expressiva, não
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mobilizando a sociedade como deveria. Entre as grandes capitais brasileiras,
apenas Curitiba, Goiânia, São Paulo, Rio de Janeiro e, de forma parcial, Belo
Horizonte – que apresentou uma análise detalhada da sua vulnerabilidade climática
até 2030 no final do ano de 2016 (PBH, 2016) – destacam-se por apresentarem
estratégias voltadas para a elaboração de um plano de adaptação (SATHLER,
PAIVA, BRANT, 2016).
Cada cidade demanda uma estratégia diferente, tendo em vista sua própria
realidade.

Por

isso,

torna-se

necessário

o

mapeamento

das

diferentes

vulnerabilidades climáticas, que podem expressar em diferentes níveis dentro de
uma mesma cidade, relacionados a diferentes impactos potenciais, por exemplo.
Mesmo que a literatura internacional aponte, em diversos casos, para menores
custos impostos às cidades caso estas se antecipem às mudanças climáticas futuras
(IPCC, 2014; NOBRE et. al, 2010), percebe-se que as políticas climáticas de
adaptação ainda ocupam segundo plano nas administrações públicas (SATHLER,
2014; SATHLER, PAIVA, BRANT, 2016). Em outras palavras, ainda não são
abordadas de forma abrangente e integrada aos planos diretores de urbanização.
Iniciativas em metodologias e ferramentas de análise de vulnerabilidade e
apoio a elaboração de planos de adaptação, vêm sendo desenvolvidas por institutos
de pesquisa no Brasil, a exemplo do software Sistema de Vulnerabilidade Climática
(SisVuClima) e da Plataforma de Conhecimento em Adaptação à Mudança do Clima
– AdaptaClima. O SisVulClima é resultado de um projeto conjunto entre o Ministério
de Meio Ambiente (MMA) e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ/Ministério da
Saúde), financiado pelo Fundo Nacional de Mudanças Climáticas. Tem como
objetivo a elaboração de modelo conceitual para avaliação de vulnerabilidade,
considerando dados ambientais, sociais, demográficos, epidemiológicos e climáticos
do presente e projetados para o futuro, na escala estadual, a fim de se obter o Índice
de Vulnerabilidade Municipal (IVM). O IVM possibilita a comparação entre os
municípios brasileiros, de modo geral, como subsídio para a implementação do PNA
e orientação de políticas estaduais. O projeto encontra-se em desenvolvimento, com
aplicação em caráter piloto nos Estados do Paraná, Espirito Santo, Mato Grosso do
Sul, Pernambuco, Maranhão e Amazonas.
Uma metodologia semelhante foi apresentada pela Fundação Estadual do
Meio Ambiente (FEAM) do Governo de Minas Gerais, que divulgou, em 2014, o
Índice Mineiro de Vulnerabilidade Climática (IMVC) e o relatório com a estratégia de
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adaptação regional. No entanto, ainda que de extrema relevância para o
direcionamento de políticas públicas estaduais e tomada de decisão, tanto o IVM
quanto o IMVC utilizam dados médios de caracterização municipal relativos a
exposição, sensibilidade e capacidade de adaptação. Assim, não são capazes de
apontar os impactos associados às causas da vulnerabilidade na escala urbana,
sendo necessários estudos mais detalhados.
Já o AdaptaClima, como iniciativa do projeto “Adaptação à Mudança do Clima
no Brasil” (versão brasileira para Economy-Wide Adaptation to Climate Change),
uma parceria do MMA com o Fundo Newton, operado pelo Conselho Britânico, o
Centro de Estudos em Sustentabilidade da FGV-EAESP (GVces) e IIED tem por
objetivo a sistematização e divulgação, através de uma plataforma web, de
informações relacionadas à temática de adaptação às mudanças do clima. Promove,
dessa forma, a interlocução entre aqueles que produzem e os que utilizam o
conhecimento de forma participativa.
Além do AdaptaClima, a GVces desenvolveu uma ferramenta de apoio à
elaboração de estratégias e de planos de adaptação para organizações e sociedade
civil, baseada na metodologia do UKCIP (United Kingdom Climate Impacts
Programme)25 da Universidade de Oxford. A ferramenta parte da análise dos
impactos associados ao clima no presente e, considerando cenários futuros, auxilia
a identificação de riscos e oportunidades frente às mudanças climáticas. Contribui,
assim, para a priorização de ações de adaptação com vistas à elaboração de um
plano de adaptação coerente com a realidade local e que possa ser efetivamente
implementando de forma participativa.
Entre outros estudos, cabe ainda evidenciar o projeto Brasil 2040 - Adaptação
à mudança climática no Brasil: cenários e alternativas, elaborado pela extinta
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República (SAE/PR) e
apresentado no ano de 2015 pelo Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
(FBMC)26. O projeto teve como objetivo indicar estratégias e ações replicáveis e
recomendáveis que contribuíssem na formulação e implementação de políticas
25 Detalhes

da metodologia estão disponíveis em: < http://www.ukcip.org.uk/>
O FBMC é o espaço que envolve atores da sociedade e do Estado, de todo o Brasil. Foi criado em
2000, para conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os
problemas decorrentes da mudança do clima. Em 2009, o FBMC foi reconhecido como um dos
instrumentos institucionais da PNMC e tem interfase com o PBMC. O FBMC é constituído por
Câmeras Temáticas (CTs), sendo elas: Florestas, Biodiversidade, Agricultura e Pecuária, Energia,
Mobilidade e Transportes, Indústria, Cidades e Resíduos, Financiamento, Defesa e Segurança, Visão
de longo prazo e Ciência, Tecnologia e Inovação (FMBC, 2017).
26
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acompanhado de inclusão social no país, e em seu planejamento estratégico. Em
um dos seus eixos de análise, a infraestrutura urbana, adotou-se como foco os
sistemas de drenagem, apresentando estudos de caso por meio de modelagem
hidrológica e dados do modelo regional de clima (Eta-HadGEM2-ES e Eta-MIROC5,
nos cenários RCP4.5 e 8.5) para as regiões metropolitanas de São Paulo, Rio de
Janeiro, Salvador, Fortaleza e Recife (BRASIL, 2015).
Por fim, e voltando ao PNA, em sua seção estratégica e temática para
cidades, sugerem-se, em linhas gerais, algumas diretrizes prioritárias para se
promover o desenvolvimento da resiliência e da capacidade de adaptação nos
municípios, bem como priorizar medidas e ações de “não arrependimento” que
possam contribuir direta e indiretamente para a redução da vulnerabilidade à
mudança do clima. São elas:
1.
Promover a articulação federativa entre as três esferas de governo
visando à atuação cooperativa na redução da vulnerabilidade à mudança do
clima por meio do planejamento e gestão interfederativos entre municípios e
estados, em especial das funções públicas de interesse comum em regiões
metropolitanas e aglomerações urbanas;
2.
Considerar a adaptação à mudança do clima na promoção da
reabilitação de áreas urbanas consolidadas, degradadas e com
infraestrutura instalada, promovendo a diversidade urbana e contribuindo
para a redução da expansão urbana e da exposição da população a riscos
advindos da ocupação de áreas suscetíveis;
3.
Considerar a adaptação à mudança do clima na promoção da
urbanização de assentamentos precários, visando a elevação da condição
de habitabilidade destes assentamentos e melhoria das condições de vida
da população, por meio de ações integradas de infraestrutura urbana,
produção e melhoria habitacional, regularização fundiária, recuperação
ambiental e trabalho social;
4.
Considerar a adaptação à mudança do clima na produção de
habitação social em escala, garantindo às famílias de baixa renda e em
situações de vulnerabilidade o acesso à moradia bem localizada, com
infraestrutura de qualidade e resiliente, provida de bens e serviços urbanos,
sociais e culturais e oportunidades de lazer;
5.
Fortalecer os processos de planejamento da expansão urbana com a
perspectiva de prevenção à ocorrência de desastres naturais e o surgimento
de riscos, por meio de projetos específicos de expansão urbana, orientando
processos de parcelamento, uso e ocupação do solo urbano dentro de
padrões adequados e adaptados aos riscos relacionados à mudança do
clima;
6.
Fortalecer as ações relacionadas a obras de contenção de encostas e
elaboração de Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), ampliando o
número de municípios beneficiados, principalmente entre aqueles inseridos
no Cadastro Nacional de Municípios com Áreas Suscetíveis à Ocorrência de
Deslizamentos, Inundações ou Processos Geológicos ou Hidrológicos
Correlatos (CadRisco), previsto na Lei no 12.608, de 10 de abril de 2012;
7.
Considerar a adaptação à mudança do clima na implementação do
Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab);
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8.
Fortalecer as ações de Drenagem Urbana Sustentável voltadas à
redução das enchentes e inundações, considerando obras e serviços que
visem à implementação de reservatórios de amortecimento de cheias,
adequação de canais para a redução da velocidade de escoamento,
sistemas de drenagem por infiltração, implantação de parques fluviais,
recuperação de várzeas e renaturalização de fundos de vale, além de ações
de caráter complementar. Tais ações de drenagem sustentável devem
observar, sempre que possível, princípios de adaptação baseada em
ecossistemas (AbE);
9.
Apoiar a implementação e melhorias dos sistemas de abastecimento
de água e de esgotamento sanitário que considerem os efeitos econômicosociais, de saúde pública, ecológicos e infraestruturais das medidas
adotadas, de forma a potencializar os efeitos benéficos à saúde e ao meio
ambiente diretamente associados a estes sistemas, buscando, em especial,
a descontaminação de corpos hídricos, para facilitar os múltiplos usos da
água, estimulando a eficiência no uso de energia, com a utilização do
biogás resultante do tratamento dos esgotos e dos resíduos sólidos
urbanos, e de outras energias renováveis;
10. Apoiar as ações de melhoria dos sistemas de limpeza urbana e
manejo de resíduos sólidos, visando à ampliação da coleta seletiva nos
municípios, à disposição adequada dos rejeitos e à erradicação dos lixões,
visto que o aumento de precipitações pluviais intensas decorrentes de
mudança do clima ocasiona maior carreamento de chorume dos lixões para
os corpos hídricos e potencializa os efeitos de descartes inadequados de
resíduos urbanos, feitos de maneira desordenada, junto a cursos d’água,
tanto em lixões, quanto em áreas urbanas adensadas, agravando o
problema das enchentes;
11. Apoiar a gestão e disseminação de informações relacionadas às
mudanças climáticas, que possam subsidiar a elaboração de diagnóstico e
o desenvolvimento de estratégias de adaptação em sinergia com o
planejamento urbano;
12. Apoiar o desenvolvimento de estudos sobre os impactos das
mudanças climáticas nas diferentes cidades, que possam subsidiar o
desenvolvimento de metodologias de adaptação da infraestrutura urbana, a
serem incorporadas às políticas de desenvolvimento urbano;
13. Apoiar a formação e capacitação de recursos humanos e a
disseminação de recursos tecnológicos para o uso e gerenciamento de
informações, visando a aplicação das estratégias e metodologias
estabelecidas;
14. Considerar a adaptação à mudança do clima no aperfeiçoamento de
modelos de planejamento urbano, buscando melhorar a gestão do uso e
ocupação do solo correlacionada à preservação ambiental associada, em
especial, à prevenção de risco em desastres naturais;
15. Apoiar a coordenação de iniciativas para a revisão de normas
técnicas e regulamentação de parâmetros edilícios e urbanísticos de forma
que estes possam fomentar soluções resilientes na construção de edifícios
e infraestrutura urbana (BRASIL, p. 78-80, 2016).

Uma primeira avaliação do PNA foi realizada pelo MMA e outro atores
envolvidos após um ano de sua vigência, com o intuito de monitorar as ações e
iniciativas já desempenhadas e identificar as lacunas existentes. Segundo o relatório
(2017), para a temática das Cidades, treze das quinze diretrizes apresentadas acima
possuem alguma ação correspondente em andamento, sendo necessária uma maior
articulação junto ao MMA e instituições de apoio e atores locais para que as ações
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possam ser efetivamente implantadas (BRASIL, 2017). Espera-se que, até o ano de
2040, o PNA tenha se concretizado não somente na disseminação do conhecimento,
mas, também, em ações reais. No entendimento de pesquisadores da temática de
adaptação no Brasil (DI GIULIO et al., 2016):
A tomada de decisão não precisa aguardar por resultados novos e ainda
mais conclusivos; o conhecimento técnico-científico disponível hoje é
suficiente para que os estados e, particularmente, as cidades e seus atuais
e futuros gestores implementem medidas adaptativas. Certamente, isso
não invalida a necessidade de investimentos em mais pesquisas sobre a
base física das mudanças climáticas, mas talvez seja indicativo de que são
necessários mais investimentos em pesquisas interdisciplinares sobre
formas e soluções reais e factíveis de adaptação no contexto brasileiro, uma
vez que o plano ainda é pobre em apontar essas soluções. Talvez como
forma de sanar essa deficiência, o PNA coloca a necessidade de que a
sociedade e governos se apropriem das informações sobre mudanças
climáticas e incorporem a gestão dos riscos decorrentes das mudanças do
clima em seus processos de planejamento e em decisões políticas e
institucionais. Exemplos ao redor do mundo ou mesmo aqui, nas nossas
cidades, evidenciam que ações de adaptação climática tendem a ser mais
facilmente implementadas e organizadas quando buscam sinergias com
políticas, recursos e outras medidas já tomadas nas diferentes esferas da
federação, como ações visando à sustentabilidade, qualidade de vida e
infraestrutura (DI GIULIO et al, 2016).

Neste contexto, torna- se oportuna, ainda, a reflexão de que não é suficiente
a definição de leis e metas sem o conhecimento da realidade e da real necessidade
de cada município. Assim, em resposta aos desafios das mudanças climáticas, a
abordagem bottom-up, com a participação dos atores locais, como comitês e
representantes da sociedade civil, além da comunidade científica e de organizações
não governamentais, é fundamental para a orientação e planejamento de políticas
públicas e ações de “não arrependimento” junto aos tomadores de decisão. Essas
ações devem possibilitar o aumento da capacidade de adaptação das populações
urbanas, tornando-as mais preparadas e menos vulneráveis aos riscos associados à
mudança do clima nos municípios.

3.3 Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
O Brasil tem um papel ativo no IPCC, haja vista a participação de 23
pesquisadores convidados para elaboração e revisão de pesquisas do AR5 (88%
mais do que no relatório anterior - AR4), o que evidencia a qualidade das pesquisas
nacionais e o alto nível de interação internacional. O grande envolvimento e
evolução científica do Brasil em mudanças do clima deu origem ao Painel Brasileiro
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de Mudanças Climáticas (PBMC). O PBMC é um organismo científico nacional,
ligado ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério de Ciência, Tecnologia,
Inovações e Comunicações (MCTIC), definido e baseado nos moldes do IPCC, a
partir de avaliação integrada do conhecimento técnico-científico produzido no Brasil
ou no exterior, sobre causas, efeitos e projeções relacionadas às mudanças do clima
e seus impactos, de importância para o país. A proposta é que as informações
sejam divulgadas por meio da elaboração e publicação periódica de Relatórios de
Avaliação Nacional, Relatórios Técnicos, Sumários para Tomadores de Decisão
sobre Mudanças Climáticas e Relatórios Especiais sobre temas específicos
(NOBRE, 2010; MARENGO, 2010; PBMC, 2014).
No ano de 2014, foi publicado o Primeiro Relatório de Avaliação Nacional
(RAN1)27, composto de três volumes, correspondentes às atividades de cada Grupo
de Trabalho. O Grupo de Trabalho 1 (GT1), que trata da base científica das
mudanças do clima, tem como objetivo avaliar os aspectos científicos do sistema
climático e de suas mudanças. O Grupo de Trabalho 2 (GT-2) trata sobre impactos,
vulnerabilidade e adaptação às mudanças climáticas, com o objetivo de fornecer
subsídios para decisões relativas às ações em adaptação às mudanças do clima no
País. Por sua vez, o Grupo de Trabalho 3 (GT3) trata sobre a mitigação das
mudanças do clima, com o objetivo de fornecer informações sobre emissões,
iniciativas, metas e prazos de GEE no cenário nacional, além de fornecer
metodologia de inventários de emissões de GEE.
Segundo o PBMC (2014), os principais fatores que contribuem para o
aumento da vulnerabilidade as mudanças do clima são: a pressão demográfica, o
crescimento urbano desordenado, a pobreza e a migração rural, o baixo
investimento em infraestrutura e serviços, e os problemas relacionados à
governança, com a falta de coordenação intersetorial.
De forma resumida, são apresentadas as principais conclusões acerca das
vulnerabilidades associadas às áreas urbanas identificadas no GT2 do RAN128,

27

Os três relatórios completos do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC) podem ser
obtidos em: http:// www.pbmc.coppe.ufrj.br/en/.
28 Apenas será discutido o trabalho do GT2 por ser mais pertinente ao escopo do estudo, o que não
exclui a importância da abordagem integrada dos demais grupos de trabalho e suas discussões,
análises e conclusões.
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levando-se em consideração as incertezas existentes, a partir dos cenários
climáticos projetados até o final do Século XXI29:
 Todas as regiões do Brasil poderão apresentar alterações na temperatura e
precipitação. Em consequência dessas alterações, deverá ocorrer a
intensificação de eventos extremos, ocasionando impactos em cidades e
áreas vulneráveis às mudanças climáticas;
 Os impactos das mudanças climáticas surgirão no nível regional e estarão
concentrados, em sua maior parte, nas regiões mais pobres do Brasil;
 As cidades brasileiras são vulneráveis às mudanças climáticas e os
possíveis impactos destas alterações deverão ocorrer em diferentes escalas,
de acordo com a vulnerabilidade e as características específicas de cada
região do Brasil;
 As mudanças climáticas deverão afetar os sistemas de transporte, com
impactos na mobilidade urbana em grandes cidades e com consequência
para o crescimento da economia e qualidade de vida das populações;
 As mudanças climáticas e a ocorrência de eventos climáticos extremos
colocam em risco a saúde humana, o bem-estar e a segurança da população
brasileira, o que pode ser agravado na ausência de políticas de saúde e
sanitárias;
 As mudanças climáticas afetarão de maneira mais incisiva grupos
populacionais que já vivem em situações de risco;
 Os impactos das mudanças no clima tornarão as desigualdades sociais
mais acentuadas.
O estudo apresentou, ainda, um mapa com as áreas do Brasil mais
vulneráveis às mudanças climáticas, a partir de metodologia que mede a
vulnerabilidade socioclimática de uma região. É posssível afirmar, a partir do estudo,
que as áreas mais suscetíveis aos efeitos das mudanças climáticas até o final do
século XXI são aquelas de maior densidade populacional (Figura 7).

29

O RNA1 foi baseado nos cenários do Quarto Relatório de Avaliação do IPCC (AR4, 2007).
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Figura 7 - Áreas do Brasil mais suscetíveis às mudanças climáticas

Fonte: RAN1, 2014.

Dada a importância da avaliação de vulnerabilidade as mudanças climáticas
nas áreas urbanas, devido a uma maior concentração demográfica e presença de
bens e ativos que podem sofrer perdas e danos, em 2016, o PBMC publicou o
relatório Especial Mudanças Climáticas e Cidades, abordando a contextualização
das

cidades

e

suas

relações

com

as

mudanças

do

clima,

resiliência,

vulnerabilidades, riscos e oportunidades para mitigação e adaptação no meio urbano
(PBMC, 2016). O relatório ressalta que, “as dimensões principais para adaptação
são o desenvolvimento de quadros de avaliação de riscos e de gestão que levem em
conta os perigos climáticos urbanos, sensibilidade, capacidade de se adaptar”
(PBMC, p.8).
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4 ABORDAGEM METODOLÓGICA DA ANÁLISE DE VULNERABILIDADE ÀS
MUDANÇAS DO CLIMA EM ÁREAS URBANAS

4.1 Caracterização da área de estudo
Neste estudo considerou-se como área de análise somente o perímetro
urbano

do

município

de

Uberlândia,

porém

para

contextualização

serão

apresentados aspectos incluindo o município como um todo.
O município de Uberlândia está localizado na região Sudeste do Brasil, na
porção Oeste do Estado de Minas Gerais, pertencendo a mesorregião do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, entre as coordenadas 19°14" e 18°34" de latitude Sul e
48°50" e 47°03" de longitude a Oeste, ocupando uma área total de 4.115,206 Km 2.
Destes, 222,60 Km² estão incluídos no perímetro urbano (referente ao limite utilizado
na análise do estudo). Além da sede, o município ainda é formado por quatro
distritos: Cruzeiro dos Peixotos, Martinésia, Miraporanga e Tapuirama. É limítrofe ao
município de Uberlândia os municípios de Araguari (ao Norte), Indianápolis (à
Leste), Uberaba (à sudeste), Veríssimo (ao Sul), Prata (à Sudoeste), Monte Alegre
de Minas (à Oeste), e Cascalho Rico e Tupaciguara (à Noroeste).
A posição estratégica de Uberlândia confere ao município, importantes
ligações com os principais centros comerciais e de consumo do país, possuindo
fácil acesso a importantes rodovias federais: BR-050 que liga ao Estado de São
Paulo (ao Sul) e a Brasília (ao Norte); BR–365 que liga ao município de Montes
Claros (ao Norte do Estado de Minas Gerais); BR-452 / BR-262, que dão acesso a
Belo Horizonte; e as BR-497 e BR-455 que ligam a outros municípios da sua
mesorregião e dão acesso a outras importantes rodovias. Uberlândia também possui
duas estações ferroviárias administradas pela Companhia Mogiana Estrada de
Ferro: Estação Uberabinha, na região urbana e a Estação do Sobradinho, na zona
rural. Além disso, está localizado no município o Aeroporto Tenente Coronel Aviador
César Bombato, com capacidade para atender 2,5 milhões de passageiros por ano
(INFRAERO, 2017), um porto seco (Estação Aduaneira de Interior – Eadi) e também
um entreposto da Zona Franca de Manaus, instalado em 2010 (Figura 8).
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Figura 8 - Localização do Município de Uberlândia – MG

Fonte: Elaborado pela autora.

O município de Uberlândia é drenado pelas bacias hidrográficas do rio Tejuco
e Araguari, ambos afluentes do rio Paranaíba pertencente à região hidrográfica do
Paraná e inclui em seu território sub-bacias de pequenos e médios córregos. Sendo
o segundo maior afluente do rio Paranaíba, a bacia do rio Tijuco, está localizada a
Sul / Sudoeste do município e possui como principais afluentes os ribeirões
Babilônia, Douradinho e Estiva, e o rio Cabaçal, todos localizados na zona rural. O
rio Araguari, localizado a Norte, Nordeste e Leste, tem como principal afluente o rio
Uberabinha, que nasce ao Norte do município de Uberaba e atravessa todo o
município de Uberlândia, incluindo a área urbana, no sentido Sudeste – Noroeste,
até desembocar no rio Araguari. Com uma extensão total de 118 km, o rio
Uberabinha, formado pelos seus afluentes menores, como os córregos Cajubá,
Tabocas, São Pedro (totalmente canalizados), Vinhedo, Lagoinha, Liso, do Salto,
Guaribas, Bons Olhos, do Óleo, Cavalo, dentre outros, é o principal manancial
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utilizado para o abastecimento de água à população. O rio também é utilizado para
transporte de esgotos urbano e industrial (PREFEITURA MUNICIPAL DE
UBERLÂNDIA, 2016).
A geologia do município é formada por rochas sedimentares e magmáticas de
idade Mesozóica (Jurássico e Cretáceo), evidenciados pelas formações Botucatu,
Serra Geral, Adamantina e Marília. Tais litologias encontram-se recobertas em
grande extensão pelos sedimentos Cenozoicos de idade Terciária. A base
deposicional é constituída de rochas do Grupo Araxá (Proterozóico) e do Complexo
Basal Goiano (Arqueano) (NISHIYAMA, 1989). Em sua porção sul os solos são
ácidos e pouco férteis, tipo Latossolo Vermelho-Amarelo, Argiloso-Arenoso. No
Oeste os solos são rasos, encontrando-se apenas manchas do tipo Podizólico
Vermelho-Amarelo e em geral, possuem baixa fertilidade. Nas proximidades da área
urbana, os solos são férteis, do tipo Latossolo Vermelho e Vermelho-Escuro. Já na
porção Norte, próxima do vale do rio Araguari, a paisagem apresenta um relevo mais
ondulado e solos férteis, do tipo Latossolo Vermelho Escuro e Podizólico
(PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2016).
A altitude média do município é de 865 metros, o ponto mais alto está
localizado na cabeceira do Córrego Cachoeirinha, com 930 metros e o mais baixo na
foz do rio Uberabinha, com 622 metros. Situado no domínio dos Planaltos e
Chapadas da Bacia Sedimentar do Paraná, Uberlândia está inserido na subunidade
do Planalto Meridional da Bacia do Paraná e possui relevo característico de
chapada, ou seja, suavemente ondulado, com declividade, geralmente, inferior a
30%, sobre formações sedimentares, apresentando vales espaçados e raros (AB’
SABER, 1972).
A vegetação predominante é típica do bioma Cerrado, sendo os principais
tipos de fitofisionomia as veredas, campo limpo, campo sujo ou cerradinho,
cerradão, mata de várzea, mata de galeria ou ciliar e mata mesofítica (PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2016).

4.1.1 Características climáticas do município de Uberlândia

O clima, fator de embasamento desse estudo, além de influenciar na
qualidade de vida da população e da economia local, será descrito de maneira mais
detalhada na caraterização física do município de Uberlândia.
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O conceito do clima evoluiu durante séculos e foi definido por diversos
autores. O climatologista alemão, Hann definiu em 1882, pela primeira vez o clima
como um “estado médio dos elementos atmosféricos durante um período
relativamente longo, sobre um ponto da superfície terrestre” (HANN apud SILVA et
al., 2004). Köppen, considerado o percussor da ciência meteorológica moderna,
acrescentou ao conceito de clima a percepção das condições do tempo em um
determinado lugar e em um processo que se repete regularmente, levando em
consideração a alternância das condições do tempo, porém a continuidade climática,
deixando implícito o dinamismo das situações atmosféricas (DE SÁ JUNIOR, 2012).
Já Sorre (1957), tratou o conceito de clima como o ambiente atmosférico
constituído pela série de estados atmosféricos, em um determinado lugar, em sua
sucessão habitual. Neste caso, o conceito leva em consideração a sucessão dos
tipos de tempo, isto é, o seu ritmo e a sua duração, permitindo assim explicar os
mecanismos do clima. Essa definição provocou uma grande evolução na ciência do
clima e atribui a Max Sorre a idealização da climatologia dinâmica30 (DE SÁ
JUNIOR, 2012). Vale ressaltar que a análise rítmica dos tipos de tempo propõe um
estudo do clima pelos seus elementos integrados na unidade “tempo”, indicando a
variabilidade do clima em uma sucessão diária. O ritmo dessa sucessão depende,
basicamente, da atuação dos fluxos atmosféricos, os quais, por sua vez, são
determinados por centros de alta e baixa pressão, definidos pela transferência de
energia do equador em direção aos pólos, consolidando assim, a gênese dos
fenômenos climáticos.
Por conseguinte, para se caracterizar o clima de Uberlândia, torna-se
fundamental a descrição da dinâmica atmosférica que atua na região, visto que a
variação do estado de tempo em nível regional e local está associada a essa
dinâmica (SILVA et al., 2004). O clima da região onde está localizado o município de
Uberlândia está sob a influência de circulação dos sistemas atmosféricos tropicais,
controlado, predominantemente, pelas massas de ar Tropical Continental (mTc),
Equatorial Continental (mEa) e Polar Atlântica (mPa). Os deslocamentos dessas
massas de ar são responsáveis pela marcante alternância da estação úmida, entre
os meses de outubro a março, e estação seca, entre os meses de abril a setembro.
A dinâmica das massas é um fator importante na determinação das condições
30

A Climatologia Dinâmica enfatiza os movimentos atmosféricos em várias escalas, particularmente
na circulação geral da atmosfera (AYOADE, 1996, p.3).
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meteorológicas do local, relacionado e influenciado por outros fatores, como, por
exemplo, a continentalidade que atua diretamente na amplitude da temperatura
(diária e sazonal) e na diminuição da umidade (período seco) (ROSA; LIMA;
ASSUNÇÃO, 1991, SILVA et al., 2004).
A posição geográfica de Uberlândia lhe atribui a atuação das Zonas de
Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)31, que regula a distribuição de precipitação na
região Sudeste do Brasil, responsáveis pelas chuvas intensas e duradouras, durante
o período úmido. Além disso, a atuação da massa de ar Equatorial Continental
(mEc), com características de instabilidade, ou seja, quente e úmida (baixa pressão convergência de ventos), pode favorecer a ocorrência de precipitações abundantes
entre os meses mais úmidos de outubro a março. Segundo os dados do Instituto
Nacional de Meteorologia (INMET), a média histórica32 da precipitação total anual é
de 1.512 milímetros (mm), associadas, principalmente, as chuvas convectivas. Nos
meses mais secos, o tempo é, geralmente, estável, sem formação de nuvens
convectivas, devido à presença do anticiclone tropical do Atlântico Sul (alta pressão dispersão dos ventos).
A temperatura oscila entre 32°C nos meses mais quentes (primavera / verão)
e 15°C, nos meses mais frios (outono / inverno), de acordo com a média histórica
(1961 – 1990) do INMET. No período seco, é comum o município registrar índices
críticos de umidade relativa do ar, chegando a valores extremamente baixos no
período da tarde. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), valores
abaixo de 30% já são considerados estado de atenção, abaixo de 20% estado de
alerta e abaixo de 12% estado de emergência. Para cada um desses estados de
criticidade devem ser considerados cuidados específicos. Outros fatores de
variabilidade natural do clima como o El Niño, podem alterar a dinâmica climática da
região. O climograma abaixo (Gráfico 1) representa as características da
climatologia ao longo dos meses (dados históricos) em Uberlândia.
31

A ZCAS é um sistema meteorológico caracterizado por uma banda de nebulosidade e precipitação
com orientação NO-SE, que se estende desde o SE da Amazônia até o SO do Oceano Atlântico Sul.
É o principal sistema de grande escala responsável pelo regime de chuvas sobre as regiões Sul e
Sudeste do Brasil durante os meses de primavera e verão (MENDONÇA. DANNI-OLIVEIRA, 2007).
32 Média histórica ou normal climatológica: A Organização Meteorológica Mundial (OMM) define
Normais como “valores médios calculados para um período relativamente longo e uniforme,
compreendendo no mínimo três décadas consecutivas” e padrões climatológicos normais como
“médias de dados climatológicos calculadas para períodos consecutivos de 30 anos. No caso, as
Normais Climatológicas referem-se ao período de 1961-1990 (baseline) e são disponibilizadas pelo
bando de dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (INMET,2017).
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Gráfico 1 - Climograma de Uberlândia - MG (1961 – 1990)

Fonte: INMET

4.1.2 Configuração Urbana de Uberlândia

Da mesma forma que o entendimento do clima é fundamental para o objetivo
desse estudo, entender a configuração urbana também torna essencial. Uma vez
que a forma como a cidade foi ocupada, o desenvolvimento dessa ocupação, assim
como a evolução do crescimento demográfico, ajuda a compreender a configuração
de áreas que podem ser mais ou menos sensíveis, assim como aquelas que
possuem uma maior capacidade de se adaptar. Tais características contrinuem para
o entendimento e identificação dos impactos que podem explicar as possíveis
diferenças de vulnerabilidade climática na escala urbana.
Em uma breve contextualização histórica, a ocupação da região do Triângulo
Mineiro e Alto Paranaíba, também conhecida como o desbravamento do Sertão da
Farinha Podre, se deu a partir da escassez dos minérios nas “Gerais” (fim do ciclo
do ouro no Brasil no final do século XVII) causando uma dispersão da população
para regiões mais interioranas do país. O antigo distrito de São Pedro de
Uberabinha (criado em 1857) foi elevado à categoria de vila e desmembrado de
Uberaba, no ano de 1888. Em 1891 passou a categoria de município com a
denominação de Uberabinha e, somente em 1929, passou a ser chamado de
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Uberlândia. Apartir de 1960, reconhece-se a configuração dos distritos que hoje
forma o munícipio (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2013).
Atualmente, Uberlândia é apontada em diversos estudos como cidade pólo ou
de exemplo de dinamismo no interior do país, ocupando um papel de destaque,
influenciando demograficamente e economicamente, a região do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba e parte dos Estados de São Paulo e Goiás. Segundo Del Grossi
(1991), a posição geográfica estratégica de Uberlândia, entre a economia paulista e
do Centro-Oeste brasileiro, beneficiou o desenvolvimento e crescimento do
município desde a reestruturação espacial da agroindústria nacional entre as
décadas de 1950 e 1970, favorecendo o êxodo rural e a expansão dos mercados
interioranos. Tal fato proporcionou a região suporte para o desenvolvimento de uma
economia variada, tendo como destaque o setor agroindustrial e o comércio
atacadista, além do setor de serviços especializados na área urbana.
A criação do Distrito Industrial em 1960 (ampliado em 1985), além da
fundação da Universidade Federal de Uberlândia (UFU) no ano de 1969,
concomitante à criação de Brasília, nova capital brasileira, em 1960, e a
incorporação de duas das principais malhas rodoviárias federais em seu território
(BR – 050 e BR- 365), favoreceram a migração rural e de outras áreas urbanas,
contribuindo para o rápido crescimento e desenvolvimento de Uberlândia (SILVA,
2013). Vital (2013) corrobora ao esclarecer que:
A evasão de algumas cidades do Triangulo Mineiro e Alto Paranaíba,
associado ao esvaziamento de grandes cidades e à reestruturação físicoespacial de indústrias, que mudaram das metrópoles para outras
localidades devido ao incentivo fiscal, decorre do seu crescimento
populacional (VITAL, p. 213, 2013).

Seguindo o padrão de outras cidades brasileiras, o progresso econômico e
populacional experimento por Uberlândia resultou em um tecido urbano extenso e
sem planejamento, concentrando o adensamento das populações mais pobres em
áreas mais periféricas e distribuição desigual dos investimentos públicos (SILVA et
al., 2001). Desde o início da sua ocupação urbana, na década de 1920, já havia
relatos de um crescimento sem planejamento adequado, que atendia ao interesse
da classe dominante local em sua crescente cadeia produtiva. Esse processo
resultou em uma fragmentação do espaço urbano, estratificado com áreas
densamente ocupadas, intervaladas por uma grande quantidade de áreas vazias (ou
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vazios urbanos), de forma descontínua e sem articulação com outras áreas da
cidade. Mais tarde, tal processo se caracterizou como especulação imobiliária
(MOURA, 2008; RIBEIRO, 2010; SILVA, 2013) e refletiu na forma de urbanização
durante as décadas de 1970 a 1980. Sobre esse período Moura (2003) aponta que
O processo de periferização intensificou-se vertiginosamente, devido ao
crescimento populacional à modernização do campo, que favoreceu a
migração para o centro urbano; ao crescimento do setor industrial; à
diversificação do setor do comércio e serviços, que gerava empregos e a
ação dos agentes produtores e modeladores do espaço urbano, que
comercializavam e vendiam diversos loteamentos na periferia da cidade
(MOURA, 2003, p.21).

A intensificação da segregação espacial teve como consequência, além das
desigualdades sociais, a degradação ambiental, gerando uma diferença de
qualidade de vida entre a área mais central e a periferia (SILVA et al., 2001). Pela
Figura 9 pode-se observar a evolução da área urbana na cidade:

Figura 9 - Evolução da mancha urbana em Uberlândia - 1940 a 2000

Fonte: MOURA, 2008, p. 208

Já na Figura 10, é possível observar a ocupação no perímetro urbano atual
(2017) de Uberlândia, evidenciando o contraste entre os vazios urbanos e áreas
densamente povoadas, dividido pelo limite dos setores administrativos.
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Figura 10 - Limite do perímetro urbano e divisão dos setores administrativos
em Uberlândia – MG

Fonte: IBGE, 2010; Google Earth, 2017

Segundo a estimativa de população realizada pelo Instituto Nacional de
Geografia e Estatística (IBGE) em 2016, a população total no município era de
669.672 habitantes e desse total, aproximadamente 97%, residia na área urbana,
com densidade demográfica de 2.706,2 habitantes/km 2. Uberlândia ocupa a segunda
colocação entre as cidades mais populosas do Estado de Minas Gerais e trigésima
colocação entre as cidades do Brasil.
A Tabela 1 apresenta a evolução do crescimento populacional no município
entre os anos de 1950 a 2010. Já a Tabela 2 apresenta a taxa de crescimento
acumulado e geométrico entre os anos, considerando o mesmo período.
Tabela 1 - População urbana e rural no município de Uberlândia – MG, no
período de 1950 a 2010.
Área 1950 1960
1970
1980
1991
2000
2010
Urbana 35.799 71.717 111.466 231.598 358.165 488.982 587.226
Rural 19.185 16.565 13.240 9.363
8.896 12.232 16.747
Total 54.984 88.282 124.706 240.961 367.061 501.214 604.013
Fonte: IBGE
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Tabela 2 - Evolução da taxa de crescimento acumulado e geométrico no
município de Uberlândia - MG, no período de 1950 - 2010
Período
Área
Urbana
Rural
Total

1950 - 1960
Acum.

1960 - 1970

1970 - 1980

Geom. Acum. Geom. Acum.

1980- 1991

1991 - 2000

2000 - 2010

Geom. Acum. Geom. Acum. Geom. Acum. Geom.

100,3% 7,2% 55,4% 4,5% 107,8% 7,6% 54,6% 4,0% 36,5% 3,5% 20,1% 1,8%
-13,7% -1,5% -20,1% -2,2% -29,3% -3,4% -5,0% -0,5% 37,5% 3,6% 36,9% 3,2%
60,6% 4,8% 41,3% 3,5% 93,2% 6,8% 52,3% 3,9% 36,5% 3,5% 20,5% 1,9%
Fonte: IBGE

De acordo com os dados apresentados nas tabelas 1 e 2, acima, pode-se
observar que Uberlândia possui uma taxa de crescimento acumulado da população
urbana 16 vezes maior que a taxa de crescimento acumulado da população rural,
considerando o período inicial de forte urbanização no município na década de 1970,
até o ano de 2010. Além dessa taxa de crescimento diferenciada, ainda pode-se
perceber que o percentual de crescimento da população rural do município foi
negativo até o período de 1980-1991, tendo como resultado final um decréscimo de
13% em um período de 60 anos (1950 – 2010). Esse baixo crescimento da
população rural, pode ser explicado pela modernização da agricultura, causando o
êxodo rural e, também, pelo efeito de atração que a cidade de Uberlândia exerce
sobre a população dos municípios vizinhos.
A população urbana está distribuída em 76 bairros33, divididos em cinco
setores administrativos: Central, Sul, Norte, Leste e Oeste. Entre os bairros mais
populosos destacam-se o Santa Mônica, no setor Leste, São Jorge e Laranjeiras, no
setor Sul, Presidente Roosevelt, no setor Norte e Luizoite de Freitas, no setor Oeste,
que juntos representam cerca de 20% da população total. O setor Leste compreende
o maior número de bairros, seguido pelos setores Sul, Norte, Oeste e Central (IBGE,
2010; PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2016).

4.2 Construindo a análise de vulnerabilidade
A literatura internacional, em relação aos impactos das mudanças do clima,
reconhece uma ampla variedade de metodologias para análises de vulnerabilidade,
que varia de acordo com o objetivo, as escalas de análise temporais e espaciais, e,
que em sua essência, assumem a mesma abordagem (ADGER et al., 2004;
CARTER et al., 2007). Entre alguns estudos, citam-se os de O'Brien (2004), que

33

Os bairros foram ajustados de acordo com a base oficial do IBGE referente ao Censo de 2010,
para facilitar a análise espacial dos resultados.
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mapeou a vulnerabilidade da agricultura identificando os distritos mais vulneráveis
na Índia em função das mudanças do clima, utilizando a definição de vulnerabilidade
empregada pelo IPCC (2007), considerando elementos biofísicos, sociais e
tecnológicos; YESUF et al. (2008) que realizou um estudo semelhante de análise na
Etiópia; Moss et al. (2002) que desenvolveram o modelo Vulnerability-Resilience
Indicator Prototype (VRIP) pelo qual analisou-se a capacidade adaptativa em 38
países de características diferentes em lidar com as mudanças do clima, a partir do
cruzamento de variáveis ambientais e sociais para se obter os sub-índices de
sensibilidade e adaptação; Brenkert et al. (2005) reaplicaram o modelo VRIP na
Índia, em escala de análise mais detalhada;

Sullivan e Huntingford (2009)

desenvolveram o Climate Vulnerability Index (CVI) que é composto por indicadores
que abrangem atributos econômicos, acesso e qualidade/eficiência no uso da água,
capacidade reativas das pessoas e instituições, características ambientais e
variabilidade geográfica.
Na literatura brasileira, a título de exemplificação, podemos citar um recente
trabalho publicado pelo MCTIC (2016) intitulado de “Modelagem Climática e
Vulnerabilidades Setoriais à Mudança do Clima no Brasil”, que consta de uma
compilação de estudos sobre vulnerabilidade à mudança do clima, com abordagens
metodológicas diferenciadas e aplicação dos dados climáticos gerados pelos
modelos Eta-MIROC5 e Eta-HadGEM2-ES, já apresentados nessa tese. Os
resultados geraram mapeamento da vulnerabilidade para os biomas brasileiros, para
o setor da agricultura, recursos hídricos, energia, saúde, além de riscos aos
desastres naturais e um mapeamento mais detalhado para as cidades de São Paulo
e Rio de Janeiro. Além desse, o estudo de Debortoli et al. (2015), pelo qual os
autores optaram por utilizar uma estrutura conceitual de vulnerabilidade diferente da
indicada pelo IPCC, mas que igualmente correspondem a exposição, sensibilidade e
capacidade adaptativa, a partir da disponibilidade de acesso às variáveis de uso
público, para análise de vulnerabilidade frente as mudanças do clima no país, em
relação aos impactos de inundação, deslizamento e seca. De forma resumida, a
análise de vulnerabilidade dos três impactos estudados baseou-se em sub-índices,
que representam diferentes dimensões da vulnerabilidade, ponderadas de acordo
com cada impacto, considerando índices de extremos climáticos sugeridos pelo
IPCC, índices socioeconômicos e variáveis físicas e ambientais que refletem a
suscetibilidade aos impactos das secas, inundações e deslizamentos. Os resultados
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deste estudo, fozeram parte da Terceira Cominicação Nacional do Brasil à UNFCCC,
apresentada em 2016. Outro estudo, publicado por Fonseca (2017), apresentou a
vulnerabilidade socioambiental e da saúde em relação às mudanças do clima no
Estado de Minas Gerais, a partir de um índice composto, também baseado na
exposição,

sensibilidade

e

adaptação,

considerando

em

escala

municipal

informações dos componentes ambientais, climáticos, demográficos, sociais e de
saúde da população.
Ainda que, a hipótese dos índices utilizados nos estudos exemplificados seja
semelhante, não há uma compreensão de qual a melhor maneira de se avaliar a
vulnerabilidade (O'BRIEN et al., 2002; DEBERTOLI et. al, 2015). Isso pode ser
explicado pelo fato da análise de vulnerabilidade climática esbarrar nos desafios
inerentes à própria mudança do clima, a conceituação e a tomada de decisões
(BIRKMANN, 2007), para o desenvolvimento desse tipo de estudo ainda ser
incipiente, principalmente, se considerado aqueles que permitem a comparação,
replicação e em escalas detalhadas.
Reconhece-se a necessidade de estimar a vulnerabilidade às mudanças do
clima através de uma análise integrada e multidisciplinar de dados socioeconômicos,
físicos, ambientais, infraestruturais, climáticos, corretamente combinados em
indicadores compostos, através de agregações ponderadas, de acordo com
referências bibliográficas existentes (MOSS et al., 2002; OECD, 2008; HELTBERG
et al., 2009; REVI et al., 2014). Ressalta-se a importância de estabelecer critérios de
qualidade e confiabilidade no processo de desenvolvimento de cada um dos índices
que possam compreender relevância analítica, mensurabilidade, validação, fácil
compreensão pelos usuários, seja ele um tomador de decisão ou da sociedade civil,
entre outros, para responder o desafio da construção de indicadores representativos
e úteis, considerando a realidade de cada região ou sistema frente aos possíveis
impactos que poderão ser causados pelas mudanças do clima (MOSS et al., 2002;
O’BRIEN et al., 2004; OECD, 2008). De acordo com Moss et al. (2002), uma análise
de vulnerabilidade, considerando a complexidade do conceito (já abordado na
subseção 2.2), pode não permitir uma mensuração direta, sendo necessária a
inclusão de variáveis explicativas que simplifiquem informações relevantes, ou seja,
Proxies, que tornem quantificáveis e perceptíveis as informações pertinentes.
Para esse estudo, optou-se por utilizar o framework de análise de
vulnerabilidade reconhecida pelo IPCC (2007), ajustado a metodologia apresentada
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por em Heltberg e Osmolovskiy (2011) e adequada ao contexto local urbano de
Uberlândia, como apresentado na Figura 11e Equação 1.
.

Figura 11 - Framework do indicador de vulnerabilidade
DIMENSÕES EXTERNAS
Variáveis climáticas
(baseline e projeções em
cenários de mudanças do

DIMENSÕES INTERNAS

clima)

Variáveis socioeconômicas,
demográficas, ambientais,

Exposição
(presente e futura)

institucionais, etc...

Sensibilidade

Capacidade de Adaptação

Impacto Potencial

Vulnerabilidade
(presente e futura)

-

+

Fonte: Elaborado pela autora, adaptado do IPCC; 2007; HELTBERG, OSMOLOVSKIY, 2011

𝟏

𝑰𝑽 = 𝟑 [𝑰𝒆𝒙 + 𝑰𝒔𝒆 + (𝟏 − 𝑰𝒄𝒂)]

(1)

Onde, IV indica o valor final da vulnerabilidade climática em uma função direta
entre os sub-índices de exposição (Iex), que se refere à natureza e o grau em que
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um sistema está exposto às variações do clima, seja pela variabilidade natural ou
pelas mudanças climáticas (variáveis climáticas no presente e no futuro);
sensibilidade (Ise), que mede a susceptibilidade ou sensibilidade intrínseca de um
sistema sofrer danos ou ser afetado (variáveis ambientais, demográficas e
socioeconômicas); e capacidade de adaptação (Ica), que expressa a capacidade ou
habilidade que um sistema pode se adaptar as mudanças do clima, da melhor
maneira, as suas consequências (variáveis socioeconômicas), assim considera-se
que quanto maior a capacidade de adaptação menor a vulnerabilidade, por isso, o
Ica se comporta de forma inversamente proporcional aos demais índices, sendo
necessária a adaptação da equação, incluindo o valor (1-).
O objetivo da metodologia de vulnerabilidade proposta pelo do IPCC (2007) e
pela abordagem de Heltberg e Osmolovskiy (2011), e importante para o
entendimento da análise, é medir de modo quantitativo os possíveis impactos
potenciais considerando os cenários projetados para o clima futuro e identificar a
necessidade e priorização de ações de adaptação que possam diminuir a
vulnerabilidade climática em áreas urbanas (REVI et al., 2014). A ideia principal
contida em Heltberg e Osmolovskiy (2011) é que as áreas que hoje são as mais
expostas, vão muito provavelmente ser as áreas que mais sofrerão com o impacto
das mudanças do clima num futuro próximo.
Assim, elaborar a análise de vulnerabilidade frente às mudanças climáticas a
partir da construção de indicadores, considerado escalas apropriadas, é a base
fundamental para a identificação e ações de apoio à adaptação direcionada (MALIK
et al. 2012; REVI et al., 2014). A escolha da escala de análise é parte essencial, pois
a vulnerabilidade associada ao clima se comporta de maneira diferenciada entre
diferentes regiões. Da mesma maneira, indicadores baseados em dados locais
permitem uma melhor aproximação da realidade e implementação das ações de
adaptação (SABELLI, 2011).
Diante do que já foi exposto e, considerando a realidade de Uberlândia34, a
partir da preocupação inerente aos efeitos de mudanças do clima em meios urbanos

34

Para escolha dos impactos potencias que compõe o índice composto de vulnerabilidade, foram
realizadas visitas à cidade de Uberlândia, assim como troca de e-mails e conversas por telefone,
envolvendo os atores chave das secretarias de meio ambiente, saúde, planejamento e devesa civil,
elencando as prioridades na análise. Portanto, foram considerados os imoactos potenciais que
historicamente já afentaram a cidade.
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identificados pelo IPCC (2007; 2014) estabeleceram-se os seguintes indicadores de
potenciais impactos para a composição desta análise de vulnerabilidade:


Inundação;



Vetor de doença (dengue);



Ondas de calor.

A seleção dos dados é parte fundamental para a avaliação de vulnerabilidade,
principalmente, na escala urbana, uma vez que é necessária a representatividade
dos indicadores incluídos considerando a análise das variáveis socioeconômicas,
demográficas e ambiental no período presente, em razão da melhor informação para
individualizar fragilidades futuras e no intuito de aumentar a capacidade de
adaptação e a resiliência da cidade. Assim, o cálculo de cada índice e a escolha das
variáveis mais adequadas para caracterizá-los dependeu, estritamente, dos atributos
socioeconômicos e biogeográficos no contexto local, das prioridades da cidade e da
disponibilidade de dados de boa qualidade.
Dessa forma, para elaboração do sub-índices de sensibilidade (Ise) e de
capacidade de adaptação (Ica), priorizou-se utilização de variáveis sociais,
econômicas e demográficas por Setor Censitário (SC), referente ao Censo 2010 e
disponibilizados pelo IBGE, em formato Excel (.xls) contendo chave de ligação. O
Setor Censitário representa a menor unidade de análise para identificar diferenças e
variabilidade espacial, assim, adotado como limite geográfico padrão na definição do
sub-índice de sensibilidade e de capacidade de adaptação. As demais variáveis que
compuseram o mesmo indicador e que não foram obtidas através do Censo 2010, a
exemplo, de localização por logradouro ou bairro, ou ainda caractérpisticas físicas,
foram adaptadas ao nível de SC. A descrição do tratamento dos dados do subíndices de sensibilidade e capacidade de adaptação, serão detalhados conforme
metodologia utilizada na análise de vulnerabilidade de cada um dos impactos
(inundação, dengue e ondas de calor) descritos acima.
A elaboração de cada sub-índice de exposição dependeu diretamente dos
resultados gerados pelo modelo climático regional Eta-HadGEM2-ES, na resolução
horizontal de 5 km de grid e para o cenário RCP8.5, para as variáveis de
precipitação, temperatura do ar e umidade relativa do ar (CHOU et al. 2014). A
utilização de um único modelo e cenário é justificada por serem os dados de maior
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resolução disponíveis para área de estudo e indicados para análises de
vulnerabilidade urbana (NOBRE; SAMPAIO; SALAZAR, 2010; MARENGO; CHOU,
2011; CHOU et al., 2014). Os dados foram disponibilizados pelo INPE, em formato
de texto (.txt) a partir do downscaling dinâmico como exposto na subseção 2.3.1,
simulados para os períodos 1961-1990 (baseline), considerados nessa análise como
valores de referência, conforme a convenção sugerida pela OMM (Organização
Mundial Meteorológica) e respeitado a média de 30 anos para os dados futuros,
2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, em valores médios diários, agregados
anualmente. Todos os sub-índices de exposição foram gerados para os quatro
intervalos de tempo, sendo esse o input para análise de vulnerabilidade diante das
mudanças no clima. As descrições do tratamento dos dados dos sub-índices de
exposição serão detalhadas conforme metodologia utilizada na análise de
vulnerabilidade de cada um dos impactos descritos acima.
Ressalta-se que ao considerar o cenário mais pessimista (RCP 8.5) e apenas
a resposta de um único modelo, devem-se assumir as incertezas inerentes aos
resultados de projeções climáticas. No entanto, os resultados apresentados não
implicam em respostas que não possam ser suficientes para indicar uma ação de
adaptação, principalmente, aquelas de “não arrependimento”. A partir de um
indicativo de médio e longo prazo, os tomadores de decisão, poderão assumir o
princípio da precaução e do custo da inação frente aos impactos das mudanças do
clima. Ou seja, as respostas podem indicar possibilidades caso o pior cenário se
confirme.
De modo geral, foi realizada uma análise a partir de ferramentas em
ambientes de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), como os softwares ArcGIS
Desktop, versão 10.2.2, SAGA GIS e GRASS GIS, versão 7.2.1, além do software
de estatística RStudio, versão 3.2.2, para tratamento dos dados, rasterização,
álgebra de mapas, classificação e confecção dos mapas. Todos os resultados
gerados pelos sub-índices (Iex, Ise e Ica) foram convertidos em um formato raster
(.tif) comum para possibilitar o armazenamento das informações em um único banco
de dados e garantir um padrão transparente de georreferenciamento e visualização
dos mapas.
Antes do cálculo de cada um dos sub-índices, todas as variáveis individuais
foram normalizadas para remover possíveis problemas associados ao uso de
indicadores medidos em diferentes escalas. A normalização foi realizada com
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referência a seguinte Equação 2. Usando essa abordagem, cada indicador individual
foi redimensionado para uma escala comum que varia entre os valores 0 e 1.
𝒙̅ − 𝒙̅𝒎𝒊𝒏

𝒙𝒏 = 𝒙̅𝒎á𝒙 − 𝒙̅𝒎𝒊𝒏
(2)
Em que 𝒙𝒏 corresponde a qualquer das variáveis dos índices de extremos
climáticos de precipitação, após a normalização. 𝑥̅ refere-se ao valor médio da
variável, considerando os 30 valores anuais para os períodos correspondentes
1961-1990, 2011-240, 2041-2070 e 2071-2100, calculados separadamente, em um
determinado ponto da grade, antes da normalização; 𝑥̅𝑚𝑖𝑛 e 𝑥̅𝑚á𝑥 representam o
menor e o maior valor dentre todos os 𝑥̅ , respectivamente encontrados dentro do
universo dos pontos de grade, no caso, a área urbana de Uberlândia.
Em todos os arquivos sub-índices produzidos foi realizado o processo de
reamostragem, pelo qual foram criados arquivos sempre em um mesmo formato
raster (.tif) e com resolução espacial de 10mx10m de grid, ou seja, foi realizada a
fragmentação da informação contida em cada ponto de grade em sua resolução
original, porém mantendo os mesmos valores. Esse processo é realizado para uma
melhor interpretação na Álgebra de Mapas (realizada em ambiente SIG através da
ferramenta “Raster Calculator”) e para facilitar o cálculo estatístico dos valores finais.
Todas as variáveis foram ponderadas, levando em consideração dados de
referência bibliográfica, dados históricos e expertise das pessoas envolvidas durante
o levantamento de dados nas secretarias de Uberlândia.
A espacialização dos dados é necessária para identificar as regiões onde os
impactos das mudanças climáticas se concentram, resultando em hotspot (DILLEY
et al., 2005; PACHAUR et al., 2014), que podem ser consideradas áreas prioritárias
e, portanto, seus atributos são analisados com um maior grau de detalhamento.

4.2.1 Índice de vulnerabilidade climática a inundação

A sensibilidade de um ambiente à ocorrência de inundações é diretamente
associada ao relevo das áreas próximas aos cursos d’água, sendo as características
da paisagem fatores que ajudam a compreender a maior ou menor suscetibilidade à
eventos de inundação. Além dos fatores de ordem física, devem ser considerados
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elementos climáticos, que aumentem a exposição à ocorrência dos impactos por
inundação (MARTOLE, 2012). O aumento na magnitude e frequência de eventos
extremos de precipitação são um dos principais impactos da mudança do clima, que
podem causar a alteração no regime de precipitação, levando a mudanças no
comportamento

das

vazões

fluviais

e

na

regularidade

das

inundações

(TRENBERTH, 1999; ROY e BALLIN JR., 2004; SHAW et al., 2011).
Em estudos de impactos potenciais de mudanças do clima associadas às
inundações,

usualmente,

busca-se,

em

um

primeiro

momento,

analisar

conjuntamente dados meteorológicos, fluviométricos e registros de eventos
extremos, para estabelecer o comportamento das inundações em consideração ao
seu respectivo tempo de recorrência, seja através de modelos hidrológicos e
hidráulicos, ou por meio de relações estatísticas de dados empíricos. Em seguida,
com a utilização de modelos com projeções de cenários futuros do comportamento
do clima, se avaliam as possíveis alterações na frequência e intensidade das
inundações (PARR e WANG, 2014; ALFIERI et al., 2015; APURV, 2015; YOON,
2015).
No Brasil, os desastres que mais causam prejuízos estão relacionados aos
eventos climáticos extremos de ordem hidrometeorológica. Esse fato se dá pelo
território localizar-se em áreas tropicais de clima quente, propícias aos grandes
acumulados de precipitação durante a estação chuvosa (verões austrais), e ao
grande potencial de evapotranspiração relacionado às altas temperaturas e ao déficit
pluviométrico de suas regiões semiáridas (MARENGO, 2011).
Tais fatores podem ser agravados no meio urbano, uma vez que o modo de
ocupação gera significativas alterações no padrão de escoamento natural dos rios,
causando o aumento das vazões máximas, por meio da compactação e
impermeabilização do solo, retirada de vegetação. Além disso, as infraestruturas de
obras de drenagem pluvial são muitas vezes precárias e mal planejadas (BRASIL,
2003; NOBRE et al., 2011; MARENGO, 2011; PBMC, 2014). A diminuição da
precipitação também deve ser considerada e, neste sentido, poderá indicar
inatividade da infraestrutura. Desse modo, deve-se considerar na análise dos
impactos potenciais da mudança do clima às inundações que
Para o planejamento, o aumento ou a diminuição das intensidades e seus
efeitos terá repercussões no dimensionamento dos projetos básicos e,
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consequentemente, no montante de recurso a ser investido (BRASIL, 2014,
p.29).

Assim, para construção do índice de vulnerabilidade à inundação (IVI) e no
contexto urbano de Uberlândia, foram considerados os seguintes dados resumidos
no Quadro 2, que contemplam os sub-índices de exposição (Iex), sensibilidade (Ise)
e capacidade de adaptação (Ica).

Quadro 2 - Dados de entrada: Índice de Vulnerabilidade à Inundação (IVI)
Subíndice

Variável

Fonte

Extensão / Resolução

Escala temporal

Formato
original

Iex

Precipitação

INPE

5 km x 5 km
(grids)

1960-1991; 20112100

.txt
.tif

2016

.tif

Ise

Modelo Digital de Elevação
(MDE)

SRTM - NASA

Resolução horizontal
(i.e., resolução
espacial) de 3
arco-segundos (~90m)
e resolução vertical de
1m

Ica

Renda por domicílio

Censo – IBGE

Setor censitário

2010

.xlsx

Ica

Áreas de monitoramento /
alerta

Prefeitura M. de Uberlândia
Defesa Civil

Logradouro

2016

.xlsx

Fonte: Elaborado pela autora

4.2.1.1 Sub- índice de exposição à inundação

Os dados de exposição foram definidos a partir da natureza e a intensidade
do estresse ambiental causado pelo clima, caracterizados pela magnitude,
frequência e duração dos eventos de precipitação, analisando o comportamento do
período de referência (baseline) em relação aos períodos projetados no contexto das
mudanças do clima (cenário RCP 8.5). Assim, foram considerados como variáveis
de entrada os índices de eventos extremos R10mm, R95p, CWD e RX5day,
segundo metodologia proposta por Frich et al. (2002), Debortoli et al. (2015) e
indicada pelo IPCC (2014), que associam, indiretamente, o comportamento dos
eventos extremos de precipitação baseado na distribuição estatística de uma série
de dados, que podem ser deflagradores de inundação, entre outros impactos de
caráter hidrometeorológico, conforme apresentados no Quadro 3.
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Quadro 3 - Índices de eventos extremos climáticos de precipitação associados
à inundação
Índice de
Evento
Descrição / Definição
Unidade
Extremo
Climático
Número de dias no ano com precipitação total diária maior
ou igual a 10 mm / Este índice reflete a frequência de
R10mm
Dias
eventos de chuva >= 10mm/dia, caracterizando a
intensidade.
Precipitação anual total dos dias em que a precipitação é
maior que o percentil 95 - em relação à baseline / Este
índice indica a precipitação de intensidade extrema em
dias muito úmidos. Para regiões tropicais, o R95p,
normalmente, está associado à eventos extremos de
R95p
mm/dia
precipitação que podem causar inundações bruscas. É
calculado a partir da comparação com a baseline , assim,
pode indicar que as mesmas chuvas que ocorriam no
período de referência acontecerão com maior frequência e
/ ou magnitude.
RX5day

CWD

Máxima precipitação anual em 5 dias consecutivos / Este
mm/5dias
índice reflete o acumulo máximo de precipitação em 5 dias.
Número máximo de dias consecutivos com chuva no ano /
Este índice reflete a duração de períodos chuvosos e,
quando apresenta valores elevados, pode ser associado a
inundações graduais. A combinação de valores baixos
deste índice com valores elevados do RX5day, pode
indicar que fenômenos intensos de precipitação, ocorrem
em uma curta escala de tempo, podendo estar associadoa
inundações bruscas.

Dias

Fonte: Adaptado de DEBERTOLI, et al., (2015)

Os dados disponibilizados pelo INPE para essa tese não compunham as
variáveis dos índices de eventos extremos climáticos de precipitação, na resolução
espacial de 5km x 5km de grid. Diante disto, tornou-se necessário o cálculo dos
mesmos a partir dos dados brutos de precipitação (média diária em milímetros) do
modelo Eta-HadGEM2-ES, no formato texto (.txt) tanto para baseline, quanto para o
futuro. Para o cálculo utilizou-se o pacote RClimdex (ZHANG; YANG, 2004). Os
scripts (ações efetuadas por programas de computador), do pacote R RClimdex
foram apliados através do software RStudio, versão 3.2.2. Todos os índices gerados
se referem aos valores médios anuais (360 dias, conforme metodologia do GCM
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HadGEM2-ES), para cada período de análise e para cada ponto de grade, dentro do
perímetro urbano de Uberlândia.
A composição do sub-índice de extremos para inundação foi calculada
através de Álgebra de Mapas, dos resultados dos índices extremos de precipitação,
R10mm, R95p, CWD e RX5day, adaptada da base conceitual proposta Debertoli et
al. (2015), de forma ponderada (atribuição de pesos para calibração) em uma
relação linear, das variáveis já normalizadas, considerando a maior significância
associada a susceptibilidade a inundação, conforme Equação 3.
Iex (inundação) = ( 0.10 * CWD) + (0.10 * R10mm) + (0.70 * R95ptot) + (0.10 * Rx5day)
(3)
Os pesos foram atribuídos de acordo com as características próprias
(baseado na literatura) da dinâmica climática da região na qual está inserida
Uberlândia. Assim sendo, foi atribuído um maior peso ao índice de extremo de
precipitação R95p, pois se entende que este índice reflete a maior concentração de
precipitação, caracterizado por ocorrências mais localizadas e de curta duração, ou
seja, pela formação de chuvas convectivas associadas à formação de nuvens do
tipo cumulonimbus, deflagradoras de inundações bruscas na cidade. Seguidos dos
outros dois índices de intensidade, com mesmo peso, R10mm e Rx5day e, com
menor peso, CWD, de duração ou sequência de eventos chuvosos, que podem
caracterizar as chuvas frontais, menos frequentes na região, exceto na presença de
ZCAS, como já explicado na caraterização da área de estudo (subseção 4.1.2).
Deve-se ressaltar, que são considerados valores médios para cada uma das
variáveis, tendo como resultado uma tendência baseada em dados do modelo
climático que podem indicar o aumento ou diminuição dos eventos de inundação.

4.2.1.2 Sub- índice de sensibilidade à inundação

O sub-índice de sensibilidade foi definido a partir da interpretação de como
um sistema pode ser afetado por perturbações externas, no caso pelos eventos
extremos de precipitação, considerando as características geográficas intrínsecas a
forma do relevo (DEBERTOLI et al., 2015). Para este estudo, o sub-índice de
sensibilidade foi construído a partir de indicadores morfométricos, os quais
quantificam as características do relevo, tais como altitude, declividade e formas de
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terreno, associados à susceptibilidade a ocorrência de inundações. Essas
informações podem ser extraídas de um Modelo Digital de Elevação (MDE)
(Florenzano, 2008). No caso desta análise, o MDE utilizado é proveniente da Shuttle
Radar Topography Mission (SRTM), disponibilizados pela NASA e disponível para
download no site da USGS (United States Geological Survey)35. Os indicadores
morfométricos aplicados estão descritos de forma simplificada no Quadro 4.

Quadro 4 - Indicadores de sensibilidade morfométrica
Indicadores
morfométricos

Descrição / Definição

Ordem dos cursos
d’água

Relaciona a posição que cada curso d’água assume dentro da bacia
hidrográfica em relação à ordem de afluência de um curso d’água em
direção aos demais, das nascentes até o ponto de saída das águas da
bacia hidrográfica. Esse indicador expressa a propensão a maior ocorrência
de inundações na bacia hidrográfica, em função do aumento de vazão
concomitante ao aumento da ordem dos cursos d’água.

Declividade

Corresponde a relação entre a diferença de altura entre dois pontos e a
distância horizontal entre os pontos. A declividade influencia a intensidade
de atuação da dinâmica do escoamento das águas nas planícies de
inundação.

Distância horizontal Expressa a propensão à ocorrência de inundação em áreas próximas aos
em relação aos
cursos d’água, de acordo com a distância dessas áreas aos seus
cursos d’água
respectivos cursos d’água
Distância vertical em
Determina o caminho preferencial da água no terreno até a drenagem mais
relação aos cursos
próxima
d’água
Fonte: Elaborado pela autora, adaptado de Florenzano (2008)

A

análise

morfométrica

foi

realizada

através

de

técnicas

de

geoprocessamento em ambiente SIG, que possibilitou extração das informações do
MDE, espacialização e classificação dos indicadores. Assim, a primeira etapa referese ao pré-processamento, no intuito de corrigir ruídos e erros da imagem utilizada,
feita através da ferramenta “Terrain Analysis – Preprocessing” do software livre
SAGA GIS, executando as funções (etapas) necessários para esse tipo de
procedimento, como: Sink Drainage Route Detection, Sink Removal e Fill Sinks XXL.
Após o pré-processamento, foi realizado, também em ambiente SIG, através
do software livre GRASS GIS, versão 7.2.1, a extração dos indicadores de
declividade, por meio da função “r.slope.aspect”, ordem dos cursos d’água, através
do algoritmo “r.stream.order” e os indicadores de distância horizontal e vertical em
relação ao curso d’água”, ambos através do algoritmo “r.stream.distance”.
35

Disponível em: < https://earthexplorer.usgs.gov/>
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Feito isso, os arquivos de saída foram convertidos para o formato raster (.tif)
permitindo o manuseio e tratamento dos indicadores no ArcGIS Desktop versão
10.2.2. A etapa de tratamento dos dados consistiu-se na extração das informações
necessárias de acordo com a bacia de análise, no caso Bacia do Uberabinha, na
classificação de cada um dos indicadores obtidos e o cruzamento dos dados através
de Álgebra de Mapas.
De acordo com contexto hidro-geomorfológico da bacia em estudo
relacionada à descrição de cada um dos indicadores (Quadro 4) foi realizada a
categorização (FLORENZANO, 2008), que melhor se explica a suscetibilidade física
à inundação,

e ponderação, de forma não linear, dos indicadores, utilizando a

ferramenta “reclassify”, pela qual cada ponto da grade, compreendido na área de
análise, assumiu novos valores variando entre 0 e 1 (

Quadro 5 - Categorização e ponderação dos indicadores morfométrico
susceptíveis a inundação
Indicadores morfométricos
Ordem dos cursos d’água

Declividade (%)

Distância em horizontal em relação aos cursos
d’água (m)

Distância vertical em relação aos cursos d’água (m)

Fonte: Elaborado pela autora

Classes
1
2
3

Pesos
0,1
0,3
0,6

5

0,95

0–2
2–5
5 – 15
>15
0–5
5 – 10
10 – 20
20 – 30
30 – 40
40 – 50
50 – 100
100 – 200
0 – 2,5
2,5 – 5
5 – 10
10 – 5
> 15

0,95
0,65
0,45
0,1
0,95
0,75
0,5
0,35
0,25
0,2
0,1
0,05
0,95
0,6
0,3
0,1
0,05
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Ressalta-se que os indicadores foram analisados dentro da faixa de até 300
metros de distância de todos os cursos d’água, uma vez que a utilização do MDE
com informações altimétricas em resolução de 90 metros, pode limitar a validade de
algumas informações geradas. Por fim, foi realizado a Álgebra de Mapas, atribuindo
pesos igualitários para os indicadores de declividade, distância horizontal e vertical
dos cursos d’água e, um maior valor para o indicador de ordem dos cursos d’agua,
devido ao seu maior potencial de suscetibilidade a inundação, seguindo a Equação
4. Os resultados foram validados e são discutidos na subseção 4.2.5.
Ise (inundação) =(0,4×Ordem)+ (0.2×Declividade)+(0.2×Dist. Horiz)+
(0.2×Dist. Vert.) (4)
4.2.1.3 Sub-índice de capacidade de adaptação à inundação
Para a elaboração do sub-índice de adaptação, tida como a capacidade de
resposta e de arranjo dos sistemas que possam contribuir para redução da
vulnerabilidade frente aos possíveis impactos das mudanças do clima, considerouse, diante da indisponibilidade de dados na escala urbana e de dados estruturais,
como de sistemas de micro e macrodrenagem, a utilização da variável renda total
por domicilio (Rendatot) (SC) (IBGE, 2010). Ainda que os eventos de inundação
possam atingir as classes sociais mais favorecidas, a grande maioria das
ocorrências está relacionada à população de baixa de renda e marginalizada pelo
tipo de ocupação habitacional (REVI et al., 2014; DEBERTOLI et. al, 2015). Assim, a
utilização dessa variável pode indicar, de forma hipotética, àquelas pessoas que
teriam o maior potencial de recuperação econômica diante possíveis danos e perdas
advindos de eventos de inundação.
Além disso, as áreas com monitoramento e alerta (Areasma) também foram
consideradas a partir da disponibilização de informações pela Coordenadoria
Municipal de Defesa Civil (COMDEC), por meio de uma planilha (.xlsx) com a
localização e descrição das ações tomadas quanto existe o risco de inundação. Os
pontos de monitoramento e alerta foram codificados em ambiente SIG (ArCGIS
Desktop, versão 10.2.2) e então submetidos a estatística de ponderação por SC.
Assim, seguindo a mesma lógica utilizada para o indicador de renda, espera-se que
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as áreas que apresentem um maior monitoramento sejam aquelas mais prevenidas
frente aos eventos de precipitação intensa.
O sub-índice de adaptação foi estruturado de forma simples, e aplicado a
Álgebra de Mapas, conforme Equação 5:
Ica (inundação) =(0,5×Rendatot )+ (0.5× Areasma )
(5)
4.2.2 Índice de vulnerabilidade climática à dengue

A mudança do clima tem gerado preocupação sobre a possível expansão da
área de incidência de doenças infecciosas e endêmicas transmitidas por vetores,
comumente associadas às regiões tropicais e subtropicais. Um dos maiores efeitos
da mudança do clima sobre as doenças vetoriais pode ser associado aos eventos
extremos, os quais introduzem uma forte flutuação no ciclo das doenças. As
alterações nos padrões de precipitação podem ter efeito em curto e médio prazo,
uma vez que, o acréscimo da precipitação tem o potencial de aumentar o número e
a qualidade dos locais de reprodução dos vetores. Já os extremos de temperatura
podem acelerar o desenvolvimento e sobrevivência dos vetores, aumentando a
probabilidade de doenças transmitidas (PATZ et al., 1996; GITHEKO et al., 2000;
PATZ et al., 2005).
Os vetores estão entre os primeiros organismos a evidenciar os efeitos da
mudança do clima, devido às numerosas populações, facilidade de multiplicação,
rápida dispersão e o curto tempo entre gerações. Todavia, deve-se atentar que o
clima sozinho não pode explicar toda a história natural das doenças transmitidas por
vetores, no entanto, ele é um condicionante importante na distribuição temporal e
espacial, ao considerar a sensibilidade dos vetores às alterações do clima que
podem influenciar na dinâmica da transmissão (ROUQUAYROL, 1999). Junto ao
clima, outros fatores devem ser analisados na influência direta e indireta para
transmissão de doenças, como a presença de grande quantidade de pessoas
(urbanização),

migrações

de

pessoas

infectadas,

acesso

adequado

aos

equipamentos de saúde, falta de saneamento básico e de infraestrutura adequada,
entre outros aspectos socioeconômicos (PETZ et al. 1996; PETZ et al. 2000;
ROSEGHINI, 2013).
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Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o Aedes aegypti é o
principal mosquito vetor na transmissão de doenças aos seres humanos. A ele estão
associados a dengue, ZIKA vírus, Chikungunya e febre amarela. Atualmente a
dengue é considerada a doença transmitida por mosquitos que atinge o maior
número de seres humanos (FULLERTON et al., 2014). Estima-se que 100 milhões
de infecções de dengue são registradas anualmente em todo o mundo, sendo o
Brasil um dos países mais acometidos pelas doenças transmitidas pelo vetor
(KRAEMER et al., 2015; FULLERTON et al., 2014). Soma-se a isso o fato do Aedes
aegypti ser um vetor predominantemente urbano, que utiliza da abundância de
recipientes

/

ambientes

artificiais

para

deposição

de

larvas

e,

que,

preferencialmente, se alimenta de sangue humano (RIBEIRO et al. 2006;
FULLERTON et al., 2014; KRAEMER et al., 2015).
Neste contexto, Uberlândia, enfrenta grandes problemas relacionados à
ocorrência de casos de dengue, sendo uma das maiores preocupações inerentes à
saúde da população (PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2016).
Ressalta-se, que mesmo o vetor Aedes aegypti sendo o transmissor de outras
doenças, trataremos no caso deste estudo apenas a relação com a dengue, devido
a uma maior quantidade de informações de registros históricos (casos confirmados
da doença) no banco de dados fornecido.
Para a composição do Índice de Vulnerabilidade Climática à Dengue (IVD),
de acordo com a disponibilidade de dados em precisão e qualidade da informação,
que contemplam os sub-índices de exposição (Iex), sensibilidade (Ise) e capacidade
de adaptação (Ica), foram considerados os seguintes dados expostos no Quadro 6.
Quadro 6 - Dados de entrada: Índice de Vulnerabilidade à Dengue (IVD)
Subíndice

Variável

Fonte

Extensão /
Resolução

Escala temporal

Formato
original

Iex

Precipitação;
Temperatura média do
ar; Umidade relativa do ar

INPE

5 km x 5 km
(grids)

1960-1991; 20112100

.txt
.tif

Censo – IBGE

Setor censitário

2010

.xlsx

Censo – IBGE
Censo – IBGE
Censo – IBGE
Secretaria Municipal de
Saúde de Uberlândia
Censo – IBGE
Secretaria Municipal de
Saúde de Uberlândia

Setor censitário
Setor censitário
Setor censitário

2011
2012
2012

.xlsx
.xlsx
.xlsx

Bairro

2013 - 2016

.xlsx

Setor censitário

2010

.xlsx

Logradouro

2016

.xlsx

Ise
Ise
Ise
Ise
Ise
Ica
Ica

Taxa de Saneamento
Básico
Taxa de Alfabetização
População Sensível
Densidade Populacional
Casos confirmados de
dengue
Renda por domicílio
Proximidade dos postos
de saúde
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Fonte: Elaborado pela autora

4.2.2.1 Sub-índice de exposição à dengue

As variáveis relacionadas ao aumento da temperatura, umidade relativa do ar
e precipitação se mostraram como condicionantes climáticas que mais se associam
ao aumento do número de criadouros disponíveis, desenvolvimento do vetor e na
dinâmica de transmissão (MOORE, 1985; PETZ et al., 1996; Keating, 2001;
RIBEIRO et al., 2006; FULLERTON et al., 2014).
A elaboração do sub-índice de exposição foi baseada, de modo geral, em
análises entre as variáveis climáticas mais sensíveis à incidência do vetor Aedes
aegypti, realizada através de scripts no software RStudio, versão 3.2.2, a partir dos
resultados dos dados brutos do modelo Eta-HadGEM2-ES, disponibilizados para as
variáveis de precipitação cumulada (mm/dia), temperatura média diária do ar a 2
metros de altura (T°/dia) e umidade relativa média diária do ar a 2 metros de altura
(%/dia), na resolução de 5 km de grid. Os dados das variáveis climáticas foram
agregados para entrada em cada uma das equações dos indicadores propostos.
A partir da combinação das variáveis climáticas citadas acima e,
considerando as mudanças do clima, foram gerados quatro indicadores que
possibilitaram estimar o número provável de gerações (NG) do vetor de acordo com
limites de temperatura média do ar (FERNANDES, 2006), o provável potencial de
infecção (PI) e a probabilidade de transmissão (PT), também relacionado aos dados
de temperatura média do ar (LAMBRECHTS et al., 2011) e, por fim, a provável
positividade para eclosão de ovos (OP) associados à precipitação média diária,
temperatura média do ar e umidade relativa média do ar (VIANELLO et al., 2006). A
metodologia para cálculo desses indicadores será explicada adiante.
Ao considerar a temperatura um dos principais fatores que regem a dinâmica
de populações do vetor Aedes aegypt, foi adotado a metodologia proposta
Fernandes (2006) para a estimativa do número de gerações (NG), dos mosquitos
com base nas constantes térmicas para as diferentes fases de seus ciclos
biológicos. Nesse indicador, os dados da temperatura média do ar (T med), agregado
de forma mensal, foram utilizados para compor o cálculo que estima o número
provável de gerações associado à temperatura base (T base= 9,95), que é o limite
térmico inferior necessário para o desenvolvimento do vetor, e da constante térmica
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(K= 251.9), que relaciona a duração do desenvolvimento de qualquer fase em
função da temperatura acumulada em uma determinada quantidade de dias (mensal
= 30), de acordo com a Equação 6 abaixo.
NG=30

(Tmed-9,95)

(6)

251,9

O indicador de probabilidade de infecção (PI), baseado no modelo sugerido
por Lambrechts et al. (2011), representa o tempo necessário para incubação do
vírus da dengue no vetor Aedes aegypti, e é sensível a temperatura. A probabilidade
de infecção aumenta linearmente com a temperatura e permanece igual a 1 em
temperaturas maiores do que 26°C. Os coeficientes da regressão foram derivados
da parte linear do modelo, de acordo com a Equação 7.
PI = (𝟎. 𝟎𝟕𝟐𝟗 × 𝑻𝒎𝒆𝒅 ) − 𝟎. 𝟗𝟎𝟑𝟕

(7)

A função de probabilidade de transmissão (PT), também baseado no modelo
sugerido Lambrechts et al. (2011), representa a taxa de disseminação do vírus de
acordo com a competência do vetor em manter o vírus viável em suas glândulas
salivares e intestino médio e repassa-lo ao ser humano através da picada. Essas
taxas caem em altas temperaturas mesmo quando PI permanece estável e está
representada pela Equação 8, abaixo:
𝑷𝑻 = (𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟎𝟒𝟒 × 𝑻𝒎𝒆𝒅 ) × (𝑻𝒎𝒆𝒅 − 𝟏𝟐. 𝟐𝟖𝟔) × √(𝟑𝟐. 𝟒𝟔𝟏 − 𝑻𝒎𝒆𝒅 )

(8)

Em relação à estimativa da probabilidade de eclosão de ovos positivas (OP)
optou-se pela metodologia apresentada por Vianello et al. (2006), representada por
uma equação de regressão linear múltipla (Equação 9), pela qual cada variável
climatológica, no caso precipitação acumulada (Pacum), umidade relativa do ar média
(Umed) e temperatura média do ar (Tmed), é tratada como uma variável independente,
sendo o percentual de ovos eclodidos a variável dependente (OP).
OP=-162,3230 +(1,3089×Umed )+(4,8921×Tmed )+(0,0436×Pacum )

(9)
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Ao final, o resultado do sub-índice de exposição foi composto pela agregação
(Álgebra de Mapas) a partir da normalização dos resultados gerados para os quatro
indicadores, ao qual foram atribuídos pesos igualitários. Cabe destacar, que os
valores obtidos são um indicativo da presença do vetor Aedes aegypti feita através
de modelagem, em que foram identificadas condições climáticas ideais baseadas
em evidências da literatura (PETZ et al., 2000; FERNANDES, 2006; VIANELLO et
al., 2006; LAMBRECHTS et al., 2011; FULLERTON et al., 2014). Em outras
palavras, os resultados não indicam que hajam mosquitos infectados, sendo
necessária a combinação de outros fatores, como variáveis de sensibilidade, para
que haja o ciclo de transmissão da doença, que será apresentada a seguir.

4.2.2.1 Sub- índice de sensibilidade à dengue
O sub-índice de sensibilidade foi definido a partir da interpretação de
condicionantes socioeconômicos e demográficos favoráveis a ocorrência e
proliferação do vetor Aedes aegypti em ambientes urbanos (PETZ et al., 2000;
ROSEGHINI, 2013; NOBLE, 2014; FULLERTON et al., 2014). Assim, a elaboração
dos indicadores utilizados se deu a partir das informações disponíveis para os SC
(IBGE, 2010), referente ao saneamento, alfabetização, densidade populacional e
população sensível. Os dados de ocorrência de dengue disponibilizados pela
Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, relativos ao período entre 2013 e
2015, foram utilizados para calibrar (ajustar) o resultado das variáveis utilizadas.
O indicador de saneamento (San), expressa a sensibilidade dos ambientes a
se tornarem criadouro do mosquito Aedes aegypti devido à precariedade de
infraestrutura sanitária. Esse indicador foi elaborado a partir da agregação simples e
de ponderação igualitária entre os valores proporcionais da população total atendida
por tipo de esgotamento sanitário, população total atendida por tipo de acesso à
água e população total atendida por serviço de coleta de lixo (FULLERTON et al.,
2014).
O indicador de alfabetização (Alfmulheres) reflete a carência relacionada ao
conhecimento de interpretar, em um nível suficiente, informações relacionadas à
saúde. E, ao consider que, tradicionalmente, o controle da casa é realizado pelas
mulheres, para esse indicador foi utilizado a taxa de alfabetização entre mulheres
acima de 15 anos de idade, entendido como a idade que se relaciona a conclusão
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do ensino médio brasileiro (sem nenhuma adversidade) (ZHU, et al., 2014;
FULLERTON et al., 2014).
O indicador de densidade populacional (Denpop), calculado pela razão entre o
número total de pessoas por setor censitário em relação a sua área (m 2) sugere a
predisposição do mosquito vetor infectado ter contato com uma maior quantidade de
pessoas. Condição básica para a transmissão e proliferação da doença (PETZ et al.,
2000; BURATTINI et al., 2008; FULLERTON et al., 201;).
A população sensível (POPsen), diz respeito a crianças com 5 anos de idade
ou menos e idosos acima de 65 anos de idade, uma vez que podem ser
considerados como mais susceptíveis à doenças infecciosas, a exemplo da dengue,
e por apresentarem fragilidade que podem agravar a saúde caso a doença seja de
fato diagnosticada (ZHU et al., 2014; FULLERTON et al., 2014; REVI et al., 2014).
Os dados relativos aos casos confirmados de dengue (CC) no município,
fornecidos pela Secretaria Municipal da Saúde de Uberlândia, foram tratados e
associando-se a informação de quantidade de registros por cada bairro e,
posteriormente, discretizados por SC. Esse procedimento serviu como base de
calibração do indicador de sensibilidade, obtendo-se a Equação 10:

Isedengue = (0.1×(1-San)) + (0.1×(1-Alfmulher )) +(0.4 × Denpop )+(0.3×Popsen )+(0.1 ×CC)
(10)

4.2.2.1 Sub- índice de capacidade de adaptação à dengue

Para o sub-índice de capacidade de adaptação à dengue frente aos possíveis
impactos das mudanças do clima, foram avaliados os indicadores de renda e de
acesso aos serviços de saúde. Neste caso, o indicador de renda total por domicilio
(Rendatot) por SC (IBGE, 2010) foi adaptado. Uma vez que não foi possível o acesso
às informações mais adequadas, como tipo e qualidade da habitação, para inferir à
qualidade das habitações, que favorecem o armazenamento incorreto de água e
acúmulo de resíduos sólidos (FULLERTON et al., 2014; REVI et al., 2014). Ainda
que a ocorrência da dengue não atinja somente uma determinada classe social
menos favorecida, teoricamente, a utilização desse indicador se associa àquelas
pessoas que teriam o maior potencial de adequação do domicílio, melhor instrução e
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maior capacidade de recuperação diante de possíveis danos associados à infecção
da dengue.
O indicador de acesso aos postos de saúde (Equipsaude) foi elaborado através
da codificação dos equipamentos identificados como um primeiro acesso do cidadão
ao atendimento de saúde na rede pública, composto por: Unidade Básica de Saúde
(UBS), Unidade Básica de Saúde da Família (UBFS), Unidade de Atenção Primária
à Saúde da Família (UAPSF) e Unidade de Atenção Primária à Saúde (UAPS). Os
dados dos logradouros de cada unidade de saúde foram fornecidos pela Secretaria
Municipal de Saúde de Uberlândia (2016) e codificados em ambiente SIG (ArcGIS
Desktop, versão 10.2.2). Por esse indicador é possível inferir e, guardadas as
devidas proporções da realidade da saúde pública no Brasil, uma maior facilidade de
acesso e cuidados com a saúde feita população (FULLERTON et al., 2014).
Por fim, os dois indicadores foram normalizados e cruzados (Álgebra de
Mapas) com a ponderação que melhor se adequou baseados em dados históricos
das ocorrências de dengue, conforme equação Equação 11, gerando resultados
cada ponto de grade, respeitando o limite urbano de Uberlândia.
Icadengue =(0.7×Equipsaude )+(0.3 × Rendatot )

(11)

4.2.3 Índice de vulnerabilidade climática às ondas de calor
Como já mencionado nesta tese, o último relatório do IPCC – AR5
(STOCKER et al, 2013; REVI et al., 2014) evidenciou o aumento dos eventos de
temperatura extrema ou períodos de ondas de calor, como uma das consequências
das mudanças do clima. Segundo a definição da OMM, as ondas de calor são
caracterizadas pela ocorrência de um intervalo de tempo com uma temperatura do
ar extremamente elevada se comparada aos valores médios de temperaturas
máximas diárias no período de referência (baseline: 1961 – 1990).
As ondas de calor podem ter impactos diretos sobre a saúde humana,
incluindo o aumento da morbidade e da mortalidade, especialmente, para os grupos
mais vulneráveis, causados não somente por doenças transmissivas, mas também
doenças cardiovasculares, respiratórias, surtos de doenças mentais, dentre outras, e
que vão além do desconforto humano ou bem-estar social (GRIMMOND, 2007;
BARCELLOS et. al, 2009; REID et al., 2009; PATZ et al., 2000; REVI et al. 2014). Os
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efeitos das ondas de calor na saúde podem estar associados à exposição do corpo
humano a temperaturas elevadas e prolongadas acima das quais a população está
habituada (KOVATS; HAJAT, 2008).
As ondas de calor derivam de fenômenos meteorológicos de grande escala,
contudo, efeitos locais, como a ilha de calor, que consiste na elevação da
temperatura

em

função

dos

padrões

de

urbanização

(edificação,

impermeabilização/asfaltamento, quantidade reduzida de áreas verdes, entre outros)
em áreas densamente povoadas, funcionam como um potencializador dos impactos
relativos aos extremos de temperatura (REID et al., 2009; HACON et. al., 2016).
Os efeitos das ondas de calor afetarão a população de forma distinta, de
acordo com acesso à adaptação. Os segmentos mais frágeis e vulneráveis da
população, notadamente crianças até 5 anos e idosos acima de 65 anos, serão
seriamente afetados. Além disso, as populações mais pobres possuem um maior
déficit de adaptação às mudanças climáticas devido ao pouco acesso a recursos
financeiros e às precárias condições de moradia (MONZONI, 2009).
Em países tropicais e com grandes desigualdades sociais, como o Brasil, os
impactos podem ser ainda mais severos. Um estudo publicado por HACON et al.
(2016) mapeou vulnerabilidade, riscos e impactos das mudanças do clima sobre a
saúde no Brasil, incluindo uma análise de risco climático associado às ondas de
calor, considerando os cenários projetados até 2100. Os resultados desse estudo
indicaram que
O Brasil continuará a aquecer acima da média global, sobretudo, com mais
intensidade nas regiões Centro-Oeste, Norte e Sudeste. Essas projeções
preveem aumentos acima de 4°C mesmo no cenário RCP 4.5 para a região
Centro-Oeste e ultrapassando os 8°C no final do século no cenário RCP
8.5. Isso pode levar a um aumento de até 6°C nos valores atuais da
temperatura, ultrapassando, assim, os limiares humanos de aclimatização
ao calor excessivo e seriamente alterando as condições de vida e de
organização social dessas regiões brasileiras, representando sérios riscos
para a saúde pública e a economia do país (HACON et. al., 2016, p. 454).

A espacialização do aumento da temperatura média no Brasil, considerando o
modelo Eta-HadGEM2-ES, com resolução de 20 x 20 km de grid para o cenário RCP
8.5 é apresentada na Figura 12.

107

Figura 12 - Aumento na temperatura média no Brasil ao longo do século XXI

Fonte: COSTA et al., 2015

Neste contexto, Uberlândia está localizada na extrema continentalidade da
região Sudeste do Brasil, ou seja, na área de transição para a região Centro-Oeste,
e, atualmente, apresenta em sua climatologia (subseção 4.2.2), histórico de altas
temperaturas máximas e baixos índices de umidade, cenário esse, que tende a se
intensificar diante das projeções do clima futuro.
Assim, considerando a análise em escala urbana, para a composição do
Índice de Vulnerabilidade Climática às Ondas de Calor (IVOC), de acordo com a
disponibilidade de dados em precisão e qualidade da informação, foram
considerados os seguintes dados, que contemplam os sub-índices de exposição
(Iex), sensibilidade (Ise) e capacidade de adaptação (Ica) indicados no Quadro 7.

Quadro 7 - Dados de entrada: Índice de Vulnerabilidade às Ondas de Calor
(IVOC)
Subíndice

Variável

Fonte

Extensão / Resolução

Escala temporal

Formato
original

Iex

Temperatura máxima média do
ar; Umidade relativa do ar

INPE

5 km x 5 km
(grids)

1960-1991; 2011-2100

.txt
.tif

Ise

População Sensível

Censo – IBGE

Setor censitário

2012

.xlsx

Ise

Densidade Populacional

Censo – IBGE

Setor censitário

2012

.xlsx

Presença de áreas verdes

Secretaria de Meio Ambiente de
Uberlândia

X

2013 - 2016

.xlsx

Ica
Ica

Renda por domicílio

Censo – IBGE

Setor censitário

2010

.xlsx

Ica

Proximidade dos postos de
saúde

Secretaria Municipal de Saúde de
Uberlândia

Logradouro

2016

.xlsx

Fonte: Elaborado pela autora
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4.2.3.1 Sub- índice de exposição às ondas de calor

O sub-índice de exposição climática às ondas de calor foi elaborado a partir
do índice de extremo de temperatura Warm spell duration index (WSDI) (SILLMANN,
et al., 2013; COSTA et al., 2015). O WSDI corresponde ao número de dias em um
ano no qual a temperatura máxima está acima do percentil 90 durante seis dias
consecutivos ou mais, em relação ao período de referência (baseline 1961-1990).
Ressalta-se que os dados disponibilizados pelo INPE para essa tese não
compunham as variáveis dos índices extremos climáticos de temperatura máxima na
resolução necessária. Diante disto, tornou-se necessário o cálculo do mesmo a partir
dos dados brutos da média da temperatura máxima anual (T max°C/anual) do modelo
Eta-HadGEM2-ES, no formato texto (.txt) tanto para baseline, quanto para o futuro.
Para o cálculo utilizou-se o pacote RClimdex (ZHANG; YANG, 2004), seguindo a
mesma lógica dos cálculos dos extremos de precipitação realizados para a
vulnerabilidade à inundação (subseção 4.2.1.1). Assim foram calculados os valores
de WSDI para a área e para os períodos de 1961-2005 (baseline), 2011-2040, 20412070, 2071-2100, considerando o cenário RCP 8.5.
Os valores foram correlacionados à variável climática de umidade média
relativa do ar, para os mesmos períodos e cenário (1961-2005, 2011-2040, 20412070, 2071-2100 e cenário RCP 8.5). A utilização dos valores médios de umidade
relativa do ar foi considerada, pois entende-se que a relação entre os valores
extremos de umidade está associada ao bem-estar humano. A umidade do ar
consiste na quantidade de vapor de água presente na atmosfera. Assim, a variação
entre os valores extremamente altos ou extremamente baixos podem causar
desconforto térmico e, associados às ondas de calor, potencializar os riscos dos
efeitos negativos a saúde humana (KOVATS; HAJAT, 2008; SHERWOOD; HUBER,
2010). No entanto, na indisponibilidade de obtenção dos valores de extremos de
umidade, em escala adequada, foram utilizados de maneira adaptada os valores
médios disponíveis. Considerou-se na ponderação do indicador a climatologia de
Uberlândia, que é caraterizada por baixos índices de umidade (subseção 4.1.2).
A composição do sub-índice de exposição para ondas de calor foi calculada
através da Álgebra de Mapas entre o indicador WSDI e os valores de umidade
relativa do ar. A ponderação que melhor se aplicou a análise local, após calibração e
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normalização, gerando resultados para cada ponto de grade dentro do limite urbano
de Uberlândia, seguindo a aplicação da Equação 12:
Iexondascalor =(0.7×WSDI)+(0.3 ×Umidademed )

(12)

4.2.3.2 Sub- índice de sensibilidade às ondas de calor

O sub-índice de sensibilidade foi definido a partir da interpretação de variáveis
socioeconômicas e demográficas que refletem a vulnerabilidade social às ondas de
calor, em ambientes urbanos (CUTTER et al., 2003; VESCOVI et. al, 2005; HAJAT
et al., 2008; REID et al., 2009; SAMSON et al, 2011; ZHU, et al., 2014; HUMMELL et
al., 2016). As variáveis utilizadas de densidade populacional e população sensível
foram utilizadas para elaboração dos indicadores, a partir de informações
disponíveis para os SC (IBGE, 2010).
O indicador de densidade populacional (Denpop), calculado pela razão entre o
número total de pessoas por setor censitário em relação a sua área (m 2), seguindo a
mesma ideia do sub-índice de sensibilidade à dengue e, corroborando com a
condição de formação de ilha de calor e, na indisponibilidade de dados que
caracterizam o fenômeno, para essa tese considerou-se então, o adensamento
populacional (HAJAT et al., 2008; ZHU, et al. 2014).
O indicador de população sensível (Popsen) foi representado por crianças com
5 anos de idade ou menos e idosos acima de 65 anos de idade, uma vez que,
podem ser considerados como mais susceptíveis a sofrerem algum tipo de dano
relacionados à morbidade e mortalidade em eventos de ondas de calor. Ressalta-se
que não foram levantados dados referentes às causas de morbidade e mortalidade
que pudessem estar relacionados às mudanças do clima. O indicador foi baseado na
literatura epidemiológica internacional (KOVATS; HAJAT et al., 2008; REID et al.,
2009; SAMSON et al, 2011; HUMMELL et al., 2016; HACON et. al., 2016) que
trazem a relação entre as ondas de calor e sua influência no sistema
termorregulador e de desidratação, com maior risco nessa faixa da população.
Ao final, a composição do sub-índice de sensibilidade para ondas de calor foi
calculada através da Álgebra de Mapas (Equação 13) entre os dados normalizados
de densidade populacional e a população sensível, considerando a ponderação que
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melhor se aplicou a análise local, após calibração. Os resultados foram gerados para
cada ponto de grade do limite urbano de Uberlândia.
Iseondascalor =(0.4 × Denpop )+(0.6×Popsen )
(13)

4.2.3.3 Sub- índice de capacidade de adaptação às ondas de calor

O indicador de capacidade de adaptação às ondas de calor corresponde aos
aspectos socioeconômicos e ambientais que possibilitam a população amenizar os
efeitos do excesso de calor. Esse indicador foi utilizado para inferir uma maior
resiliência para as pessoas que têm melhor acesso às instalações e aos serviços de
saúde, além de terem um rendimento que possam propiciar uma melhoria na
residência ou na acessibilidade para ambiente menos insalubres durantes às ondas
de calor (KOVATS; HAJAT, 2008; REID et al., 2009; ZHU, et al. 2014; REVI et al,
2016). Foram consideradas as variáveis (Rendatot), seguindo a mesma abordagem
utiliza na construção do sub-índice de capacidade de adaptação à inundação e
dengue, e postos de saúde (Equipsaude) que também se deu de maneira semelhante,
ao formulado para compor o sub-índice de capacidade de adaptação a dengue.
Além dos indicadores citados, foi incluído o mapeamento de áreas verdes.
Neste caso, o indicador de renda total por domicilio (Renda tot) foi utilizado,
uma vez que não foi possível o acesso às informações mais adequadas como,
características da habitação e presença de ar condicionado. Pode-se ainda justificar
o uso desse indicador ao considerar que, teoricamente, as pessoas gastam parte do
seu dia dentro das próprias casas, especialmente os idosos. Com tal, aqueles com
uma maior renda, subjetivamente, possuem maior potencial de adequação do
domicílio (KOVATS; HAJAT, 2008; REID et al., 2009; ZHU, et al. 2014).
O indicador de presença de áreas verdes (Areasverdes) foi elaborado a partir da
interpretação de imagem de satélite (disponibilizada pelo software Google Earth,
2017), identificando as áreas estabelecidas pela Prefeitura Municipal de Uberlândia
como parques municipais, sendo eles: Ecológico São Francisco; Parque Natural
Municipal do Óleo; Parque Natural Municipal Victório Siquierolli; Parque Municipal do
Distrito Industrial; Parque Municipal Luizote de Freitas; Parque Municipal Mansour;
Parque Municipal Santa Luzia; Parque do Sabiá; Parque Linear Rio Uberabinha.

111

Além disso, foram consideradas também as matas ciliares. A imagem de satélite foi
tratada em ambiente SIG (ArcGIS Desktop, versão 10.2.2) a partir da vetorização
(construção de polígonos) para cada uma das áreas, que representam um total de
2% da área urbana de Uberlândia. A proximidade em relação às áreas livres e
naturais pode ser entendida como um fator amenizador da temperatura local (REID
et al., 2009).
Por fim os indicadores foram normalizados e cruzados (Álgebra de Mapas)
por uma equação (Equação 14) com a ponderação que melhor se adequou ao
contexto urbano de Uberlândia, após calibração. Os resultados foram indicados para
cada ponto de grade respeitando o limite urbano de Uberlândia.
Ica ondascalor =(0.5 × Renda tot )+(0.3×Equipsaude )+(0.2×Areasverdes )

(14)

4.2.4 Agregação dos índices de vulnerabilidade às mudanças do clima

O Índice de Vulnerabilidade Composto às Mudanças do Clima (IVC) foi
estruturado a partir da consideração do resultado das três análises de
vulnerabilidade aplicada separadamente para inundação, dengue e ondas de calor,
de acordo com o framework sugerido pelo IPCC (2007) e ajustado a metodologia
apresentada por Heltberg e Osmolovskiy (2010), apresentado na Figura 3. A
abordagem foi desenvolvida com o objetivo de estimar, a nível regional, a
vulnerabilidade (REVI et al., 2014) como uma função direta entre os sub-índices de
exposição (Iex) e sensibilidade (Ise), caracterizando os impactos potenciais que
podem ser atenuados pela capacidade de adaptação (Ica) dos sistemas humanos,
adaptando-a ao contexto local urbano de Uberlândia, que demanda uma resolução
mais detalhada (SC), representados pela Equação 15.
IVC=

([(IexT +Ise+(1-Ica)])
3

(15)

Em relação a Equação 15, sobre Iex percebe-se que é o único que varia em
função do tempo (T) que corresponde ao período de análise (baseline, 2011-2040,
2041-2070; 2071-2100), o que significa que na análise para os períodos de clima
futuro, tanto Ise quanto o Ica são fixos. Ainda que esta não seja a melhor forma de

112

análise, na medida em que todos os indicadores utilizados para compor a
vulnerabilidade podem variar no futuro, como a mancha de crescimento urbano, um
importante componente para a análise de vulnerabilidade, essa proposta indica
como as mudanças no clima poderão influenciar na deflagração de impactos
potenciais, caso nenhuma medida de adaptação seja realizada (ADGER, 2004;
FUESSEL, 2007; HELTBERG e OSMOLOVSKIY, 2010).
Desta maneira, considera-se a soma entre Iext e Ise, que juntos, caracterizam
os impactos potenciais das mudanças do clima, especificamente no que se refere à
deflagração de inundações, proliferação da dengue e ondas de calor, como já
detalhado na metodologia para o cálculo de cada sub-índice. Mesmo que em teoria,
esta relação possa não se comportar linearmente em alguns casos, o propósito
desta composição é identificar locais onde as altas exposições se sobrepõem à alta
sensibilidade, considerando que estas localidades serão diretamente mais
vulneráveis aos impactos analisados. A segunda parte da equação, 1-Ica, consiste
na parcela destes impactos potenciais que pode ser atenuado, a partir da
capacidade de adaptação dos SC e suas respectivas populações, considerando que
quanto maior for a capacidade adaptativa, menor será a vulnerabilidade climática.
Os valores de ponderação (1/3 = 0.33) para cada sub-índice final foram definidos de
forma subjetiva e considerando o contexto da análise.
Entende-se, assim, que a elaboração de um índice de vulnerabilidade
composto, a partir da agregação do resultado da vulnerabilidade associada a cada
impacto analisado (inundação, dengue e ondas de calor), possibilita a compreensão
da causa dos valores de alta vulnerabilidade. Ou seja, através da fragmentação é
possível oferecer uma resposta às demandas de políticas públicas de onde e como
intervir com medidas adaptativas, facilitando assim políticas conjuntas de
planificação territorial e de melhoramento de serviços sociais, de modo que possa
diminuir os investimentos e prejuízos, mesmo considerando as incertezas inerentes
às projeções de mudanças do clima.

4.2.4. 1 Breves considerações sobre a ponderação e validação das variáveis
utilizadas

Nas subseções anteriores, foi apresentada a metodologia de construção do
IVC. Porém, algumas limitações devem ser consideradas neste estudo, que
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influenciaram na construção e adaptação de cada um dos indicadores, assim como
na determinação dos pesos que os compuseram, sendo esse o passo crítico dentro
do processo de análise. Portanto, na impossibilidade de dados em escala local
adequada e de informações relevantes, os pesos foram atribuídos considerando
dados históricos. Para inundação, consideraram-se os dados de ocorrência por
bairro disponibilizado pela COMDEC referente ao período de 2015-2016 e validou-se
pela área de risco, de mesma fonte, incluindo dados da literatura. No caso da
dengue, consideraram-se os dados de casos confirmados por bairro, repassados
pela Secretaria Municipal de Saúde de Uberlândia, ponderados a partir das
informações referentes ao período entre 2013-2015, e validados pelos dados de
2016, além de dados da literatura. Em relação às ondas de calor a ponderação e
validação se basearam em referências da literatura nacional e internacional.
É importante reconhecer que a adaptação ou aproximação de alguns
indicadores se deu pela falta de informações e acesso a dados com qualidade e
escala adequada. Tal condição pode refletir em resultados que não condizem
diretamente com a realidade de análise, mas que apontam um direcionamento. No
entanto, apesar destes limites potenciais e considerando a abordagem empírica
inerente a equação do IVC, os resultados da metodologia proposta se mostrou
satisfatória ao objetivo de identificar as diferenças entre os

valores de

vulnerabilidade às mudanças do clima na área de estudo.

4.2.5 Identificação de hotspots

Foi adotada a abordagem de hotspots (áreas críticas) para identificação das
áreas com altos valores de vulnerabilidade segundo metodologia desenvolvida pelo
Banco Mundial e a Universidade de Columbia - New York (DILLEY, 2005). No caso,
tal metodologia foi adaptada, pois não era objetivo desta tese a analise de risco, que
considera a probabilidade, ao longo de um intervalo de tempo, da ocorrência de
ameaças (harzard) ou das tendências serem multiplicadas caso o evento perigoso
ocorra.
Portanto, a análise de hotspots consistiu, primeiramente, na extração dos
valores extremos absolutos, considerados o limiar acima do percentil 80, na
distribuição de frequência, estabelecido em função da escala de análise. Essa etapa
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foi realizada em ambiente SIG, considerando o critério limitante. Em um segundo
momento foi realizado o cálculo da variação relativa da IVC a partir da Equação 16.

𝐈𝐕𝐂% =

𝑰𝑽𝑪𝒃𝒂𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 − 𝑰𝑽𝑪𝒇𝒖𝒕𝒖𝒓𝒐
𝑰𝑽𝑪𝒃𝒂𝒔𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆

× 𝟏𝟎𝟎

(16)

Em seguida, os valores identificados acima do percentil 80, foram
considerados nesta etapa como uma “máscara” para extração do resultado da
variação relativa do IVC.
Dessa maneira, os hotspots podem ser analisados com um maior nível de
detalhamento. Essa abordagem poderá nortear as políticas públicas e a priorização
de ações de adaptação, uma vez que serão identificadas as variações no espaço e
no tempo, considerando as mudanças do clima no futuro, em áreas que atualmente
já são consideradas críticas.
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5 ONDE E COMO UBERLÂNDIA É VULNERÁVEL ÀS MUDANÇAS DO CLIMA

O Índice de Vulnerabilidade Composto (IVC), conforme apresentado no
decorrer do Capítulo 4 desta tese, foi calculado por meio da média ponderada dos
sub-índices de vulnerabilidade por impacto potencial à inundação, dengue e ondas
de calor, considerando tanto o período de referência (baseline), como as projeções
para o futuro.
As projeções dos eventos climáticos extremos em Uberlândia até 2100,
baseadas nos resultados do modelo regional Eta-HadGEM2-ES para o cenário RCP
8.5 (CHOU et al., 2014), implicam, principalmente, no incremento dos extremos de
temperatura máxima que, como já descrito, é um condicionante para proliferação do
vetor Aedes aegypti, transmissor da dengue, entre outras doenças. O aumento nos
extremos de temperatura também pode ser associado às condições de bem-estar da
população. Em relação à precipitação, o modelo identificou uma pequena redução
nos valores de intensidade e frequência, o que contribui para um decréscimo nos
resultados de inundação, porém, isso não significa que os transtornos causados por
eventos de inundação em diferentes pontos da cidade irão ser amenizados, uma vez
que é uma combinação de múltiplos fatores.
Desta forma, este capítulo apresenta o mapeamento e a análise dos fatores
constituintes da vulnerabilidade às mudanças do clima na área urbana de Uberlândia
e a identificação dos hotspots que servirão como embasamento para as sugestões
de direcionamento e priorização de ações em adaptação. A Tabela 5 contendo os
valores detalhados dos resultados dos índices de vulnerabilidade por impacto está
apresentada no Anexo A.

5.1 Mapeamento da vulnerabilidade às mudanças do clima por impacto
potencial
O cálculo do IVC para a área urbana de Uberlândia foi estimado utilizando
como limite geográfico de análise o setor censitário (SC), o que proporcionou uma
melhor espacialização das informações no mapa. Porém, para facilitar a
interpretação dos resultados, em algumas análises esse limite geográfico foi
agrupado por bairro ou por setor administrativo. Serão apresentados, de forma
separada, a espacialização e discussão dos sub-índices de exposição, sensibilidade
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e capacidade de adaptação que compuseram o índice de vulnerabilidade climática
associada à inundação, dengue e ondas de calor.

5.1.1 Mapeamento e análise da Vulnerabilidade Climática à Inundação

Os resultados gerados para os sub-índices de exposição (Iex) à inundação
em Uberlândia estão apresentados na Figura 13. Ressalta-se que os mesmos foram
construídos a partir dos índices de eventos extremos de precipitação (médias
anuais) R10mm, R95p, RX5day e CWD, para o período de referencia (baseline),
2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, considerando os dados brutos do modelo
climático regional Eta-HadGEM2-Es para o cenário RCP-8.5, na resolução de 5 km
de grid, normalizados em uma escala de variação entre 0 e 1 (onde quanto mais
próximo de 0 menor a exposição aos eventos climáticos e, quanto mais próximo de 1
maior é a exposição):

Figura 13 - Espacialização dos sub-índices de exposição - Inundação

Fonte: Elaborado pela autora

Torna-se importante ressaltar que, segundo o estudo apresentado por Chou
et al. (2014), existe uma dificuldade em avaliar com exatidão os resultados dos
modelos, principalmente, devido a inexistência de dados históricos suficientes em
qualidade de ditribuição espacial. Porém, os mesmos autores destacaram que há
alta correlação entre os valores simulados de precipitação do modelo EtaHadGEM2-Es para região Centro-Sul do Brasil em relação aos dados de
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precipitação disponíveis no CRU36, utilizados no alegado estudo, para a avaliação
dos resultados do downscaling realizado para América do Sul.
É possível perceber, de com os resultados do Iex para inundação (Figura 13),
que há uma distribuição padrão na espacialização dos extremos de precipitação na
área urbana de Uberlândia. Observa-se, também, uma redução dos valores do Iex
entre o período de referencia (baseline) e aos períodos futuros. Essa variação é, em
média, -33,3% no curto prazo (2011-2040), -28,4% no médio prazo (2041-2070) e de
-36,9% no longo prazo (2071-2100). A redução vai de acordo com os resultados
simulados pelo modelo Eta-HadGem2-Es para o cenário RCP 8.5, que estima um
aumento na intensidade, porém uma diminuição na frequência de dias úmidos, para
região mais central do Brasil (CHOU et al. 2014).
Porém, ainda que os resultados apontem uma diminuição do Iex, nota-se que,
de modo geral, os valores máximos absolutos estão em 0,32, nos Setores Sul, Leste
e Central, para o período de referência, o que indica que em uma escala 0 a 1,
podem ser considerados como valores de média-baixa exposição. Ainda que, se
analise pelo lado da redução dos eventos climáticos deflagradores de inundação, de
acordo com as simulações do modelo Eta-HadGEM2-ES cenário RCP8.5, para os
períodos futuros, e considerando que as precipitações mais comuns na região de
Uberlândia aconteçam devido ao movimento de convecção de umidade (formações
de nuvens do tipo cumulunimbos) e a ocorrência de ZCAS, causando chuvas
concentradas e de curta duração, principalmente, entre os meses de janeiro,
dezembro, março e fevereiro, o resultado desse indicador, sozinho, não corresponde
a uma redução diretamente proporcional aos eventos de inundação (SILVA, 2013;
PRADO et al., 2016).
Deve-se somar à exposição às características específicas do relevo da
região, além de outros fatores, como a urbanização. A Figura 14, apresenta o
resultado do sub-índice de sensibilidade composto pela análise morfometria de
suscetibilidade à inundação, considerando as relações entre a ordem dos cursos
d’água, declividade e distância horizontal e vertical, extraídas do MDE. Os valores
36

O conjunto de dados disponibilizados pelo Climate Research Unit (CRU) refere-se a dados
históricos de precipitação para áreas terrestres globais de 1900 a 1998, em duas resoluções
diferentes (2,5 ° de latitude por 3,75 ° de longitude e 5 ° de latitude / longitude). Usualmente esses
dados são utilizados em pesquisas de mudanças do clima, onde não se há disponibilidade de dados
em escala e informações de qualidade. O conjunto de dados está disponível em:
< http://www.cru.uea.ac.uk/data>.
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foram normalizados em uma escala que varia de 0 e 1, onde quanto mais próximo
de 0 menor a sensibilidade e quanto mais próximo de 1 maior será a sensibilidade à
inundação.
Figura 14 - Espacialização do sub-índice de sensibilidade - Inundação

Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados apresentam as áreas mais sensíveis à inundação com valores
médios absolutos de 0,49 no Setor Sul, 0,48 no setor Oeste, 0,44 no Setor Norte,
0,41 no Setor Central e 0,39 no Setor Leste, com os maiores valores observados
nos Setores Oeste (0,81) Central (0,75) e Sul (0,75). Em uma escala de 0 a 1, de
modo geral, pode-se dizer que área urbana de Uberlândia, ainda que sem
significativas barreiras de ordem física, apresenta média a alta suscetibilidade a
eventos de inundação, relacionada à existência de uma rede fluvial rica, com 33 subbacias urbanas que drenam quase todas as áreas da cidade, conduzindo as águas
para o rio Uberabinha.
No entanto, a forma como ocorreu o processo de ocupação em Uberlândia, se
expandindo para além dos topos e vales fluviais (a partir da expansão da
urbanização do Setor Central), sem ter conhecimento das limitações naturais,
culminou na potencialização da suscetibilidade aos eventos de inundação que
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historicamente e constantemente, são observados na cidade. Deste modo, devemse somar aos fatores naturais de geomorfologia e clima as obras de infraestruturas
inadequadas, impermeabilização e retirada de matas ciliares, impermeabilização,
presença de infraestrutura de drenagem insuficiente para atender ao escoamento
pluvial, diminuição das áreas ribeirinhas e matas ciliares, que juntos podem explicar,
os históricos e atuais eventos de inundação recorrentes na cidade (DEL GROSSI,
1991; SILVA, 2013).
O impacto potencial (IP) a inundações para o período de referência está
representado na Figura 15.
Figura 15 – Espacialização do Impacto Potencial à inundação – Baseline
(1960-1991)

Fonte: Elaborado pela autora

A modelagem de impacto potencial a inundação passou por uma etapa de
validação com dados monitoramento cedidos pela COMDEC. Consideram-se os
pontos de monitoramento como aquelas áreas de maior recorrência de eventos de

120

inundação, sendo que 70% pontos estão dentro dos limites das classes que
apresentam valores de impacto potencial acima da média (classificado neste caso
pelo método de “Natural Breaks”). Os resultados de impacto potencial permitem
indicar que as regiões que estão próximas ao curso principal do rio Uberabinha
(Setores Central, Sul e Oeste) e aquelas ao Leste, onde está localizada a sub-bacia
urbana do córrego de São Pedro, são as áreas que apresentam maior propensão à
vigência desse tipo de impacto.
Em relação ao sub-índice de capacidade de adaptação para inundação (Ica),
que neste caso quanto mais próximo de 1 maior é a capacidade adaptativa, o maior
valor absoluto encontrado foi de 0,8 no Setor Sul, influenciado, principalmente, pela
variável renda total por domicílio. O Setor Central apresentou média de 0,49,
seguidos pelos Setores Oeste, Leste e Norte, que apresentaram valores médios
0,35, 0,32 e 0,14, respectivamente. O baixo valor médio do Setor Norte, se
comparado com os demais, pode ser explicado pela presença do Distrito Industrial,
ou seja, há pouca presença de domicílios. Pelos mesmos fatores explicativos,
obteve-se o valor mínimo 0, resultando em uma grande discrepância na
espacialização entre os valores máximos e mínimos, uma vez que o cálculo foi
realizado levando-se em consideração o limite espacial dos SC e a grande presença
de vazios urbanos que existem na cidade, como já mencionado na caracterização da
área de estudo (subseção 4.1.3). O resultado para o Ica está representado na Figura
16.
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Figura 16 - Espacialização do sub-índice de capacidade de adaptação –
Inundação

Fonte: Elaborado pela autora

É importante destacar, que este índice é uma aproximação do que de fato
poderia ser considerado como uma capacidade adaptativa, uma vez que não
existem dados suficientes em qualidade e disponibilidade para caracteriza-lo de
forma efetiva, especificamente em se tratando de dados na escala local. Seria de
extrema importância informações relacionadas a fatores de governança, políticas
públicas especificas relacionadas às mudanças do clima, investimentos em
resiliência e infraestrutura, entre outros. Essa consideração se reflete não só para
este estudo, mas para análise de outras áreas urbanas no país, como corroborado
por Camarinha (2015).
Por fim, os sub-índices de Iex, Ise e Ica foram utilizados, conforme proposto
na Equação 1, para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Climática à Inundação
(IVCI), considerando as variações no tempo do Iex simulados para o período de
referência (baseline) e para os períodos entre no curto, médio e longo prazo (20112040; 2041-2070; 2071-2100), conforme pode ser observado na Figura 17.
.
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Figura 17 - Espacialização dos Índices de Vulnerabilidade Climática à Inundação (IVCI)

Fonte: Elaborado pela autora
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Em relação à análise dos resultados, é possível notar que mesmo havendo
uma redução no Iex em todos os SC, o IVCI permanece com valores médios a altos.
Isto significa que abrandamento da magnitude dos eventos extremos de precipitação
não indica, porém, uma redução proporcional na escala dos eventos de inundação.
No curto prazo (2011-2040), em relação à baseline, a variação incremental
média é de -6,14% para todos os Setores, que tendem a se manter estáveis até o
final do Século XXI. Isso sugere que grande parte dos efeitos das mudanças do
clima poderão acontecer no curto prazo (2011-2040). O Setor Oeste é o que
apresenta o maior valor absoluto no período de referência com 0,68 e menor
variação incremental de -5,58%, no período de 2011 a 2040, o que indica que nesta
área, mesmo com a redução da exposição, a vulnerabilidade ainda permanecerá
alta, com valores médios de IVCI de 0,53. Esse alto valor de IVCI é explicado pelo
fato do Setor Oeste apresentar o segundo maior valor de sensibilidade (0,48) e o
segundo menor valor de capacidade de adaptação (0,08), o que sugere que essa
seja uma área prioritária para ações que possam contribuir para o aumento da
adaptação e resiliência frente às mudanças do clima, visto que os impactos já são
uma realidade.
O Setor Sul é o que apresenta o maior valor de redução em todos os períodos
analisados. No longo prazo, a variação apresenta valores mínimos de -12%, em
relação à baseline, estando diretamente relacionada com a capacidade adaptativa.
Ou seja, por possuir um alto valor de Ica (0,82) a redução do Iex favorece que essa
variação seja mais evidente, à medida que o impacto potencial diminui. No entanto,
ainda é possível observar altos valores de IVCI para o Setor, principalmente nas
áreas mais próximas do curso principal do rio Uberabinha. Por outro lado, a redução
do valor de vulnerabilidade para inundação no Setor Sul, um dos principais vetores
de expansão urbana da cidade, pode gerar problemas de abastecimento hídrico,
uma vez que o rio Uberabinha, que tem sua nascente localizada no município
vizinho de Uberaba e corre no sentido SE-NO e chega a Uberlândia exatamente
pelo Setor Sul.
As causas e efeitos dos eventos de inundação em Uberlândia já foram objeto
de pesquisa em vários estudos como, nos trabalhos de Silva et al. (2001), Fonseca
et al. (2007), Moura (2008), Silva (2013), Vital (2013) e Andrade et al. (2014). Tais
estudos apontam uma convergência entre os pontos de maior recorrência dos
eventos de inundação para o Setor Leste. O Setor Leste está localizado na Região
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hidrográfica do córrego São Pedro. Ainda que esteja em uma área de média
suscetibilidade, ele tem características marcantes de forte urbanização e é
identificado como a região que apresenta o maior número de ocorrências de
inundação em eventos de precipitação intensa. A Avenida Governador Rondon
Pacheco, um dos principais corredores de trânsito da cidade, é comumente
inundado causando danos e prejuízos à população. (ANDRADE et al 2014.;
MEDEIROS, 2015).
No entanto, analisando somente os resultados obtidos no caso desta tese, em
que não foi considerado o efeito da impermeabilização, o Setor Leste apresenta
valores médios de 0,51 para o período de referência e nos períodos futuros o valor
médio se mante constante em 0,48. Em comparação aos demais Setores, o Leste é
o que apresenta menor resultado, contradizendo o que os estudos referenciados
indicam. Essa incoerência entre os resultados do modelo e a realidade pode ser
explicada, pela não inclusão de variáveis relacionadas ao processo de urbanização,
como também, pelo fato do Setor ser aquele com o maior número de áreas de
monitoramento. Assim o sub-índice de capacidade de adaptação obteve o segundo
maior valor, ocultando o impacto potencial que possui a segunda maior média
ponderada de 0,46. Relacionando o modelo e a realidade, podemos afirmar que as
ações de monitoramento não estão sendo suficientes. Deve-se haver um maior
planejamento de obras infraestruturais capazes de conter o escoamento pluvial,
além de ações proativas imediatas que possam contribuir para a diminuição da
vulnerabilidade, que repercutem em perdas e danos para a população e Uberlândia.
A Figura 18 abaixo, constituída por um gráfico e uma tabela, representa os registros
de ocorrência no período chuvoso de 2015/2016.
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Figura 18 - Registros de eventos de inundação no período chuvoso
de 2015 /2016
Bairro

Setor

N.
Registros

Morumbi
Santa Mônica
Santa Luzia
Cazeca
Tubalina
Granada
Pampulha
Daniel Fonseca
Chácaras Tubalina e Quartel
Morada da Colina

Leste
Leste
Sul
Central
Sul
Sul
Sul
Central
Oeste
Sul

70
19
18
15
10
8
8
7
5
5

100
80

60
40
20
0
Central

Leste

Norte

Oeste

Sul

Ocorrências (2015-2016)

Fonte: Elaborado pela autora baseado em dados da COMDEC, 2016

De acordo com os dados apresentados na

Figura 18, é nítida a grande

diferença entre o número de ocorrências registradas nos Setores Leste e Sul, em
relação aos demais Setores da cidade. O bairro Morumbi, localizado no Setor Leste,
apresenta grandes problemas devido ao fato de ser uma área de recarga hídrica,
onde a água tem escoamento mais lento e a presença de ocupação irregular,
potencializando os eventos de inundações em eventos de chuva moderados à forte.
A COMDEC apresenta, no início de cada período chuvoso, um Plano
Preventivo de Emergência Pluviométrica37, com o intuído de informar a população
atribuições de órgãos envolvidos no apoio e na segurança à população. Uma lista de
ações de prevenções, emergência e resposta em casos de eventos de origem
hidrometeorológicos, é também divulgada.
Entretanto, a cidade não possui um Plano Diretor de Drenagem Pluvial, o que
seria extremamente essencial para atenuar os impactos à inundação, relacionados
não só as causas naturais, mas sim, resultado de uma combinação de eventos que
estão intrínsecos no processo de urbanização. A combinação desses fatores faz
com que a cidade se torne mais vulnerável aos problemas relacionados às
precipitações concentradas, ainda que os resultados do modelo indiquem uma
redução na exposição. Por outro lado, a redução nos extremos de precipitação não
pode ser descartada, pois sem planejamento e ações adaptativas direcionadas, o
problema pode se ampliar para o outro extremo, o da escassez, no longo prazo.

37

O documento está disponível em:
< http://www.uberlandia.mg.gov.br/uploads/cms_b_arquivos/13797.pdf> .
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5.1.2 Mapeamento e análise da Vulnerabilidade Climática à Dengue

Os resultados médios anuais, gerados para os sub-índices de exposição (Iex)
à dengue em Uberlândia, construídos a partir dos indicadores NG, PT, PI e OP,
elaborados por um conjuntos de equações (equações 6, 7, 8 e 9) baseadas nas
variáveis de precipitação, temperatura média e umidade relativa do ar, para o
período de referencia (baseline), 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, considerando
os dados brutos modelo climático regional Eta-HadGEM2-Es para o cenário RCP8.5, na resolução de 5 km de grid, normalizados em uma escala de variação entre 0
e 1, onde quanto mais próximo de 0 menor a exposição aos eventos climáticos e,
quanto mais próximo de 1 maior é a exposição, estão apresentados na
Figura 19.
Figura 19 - Espacialização dos sub-índices de exposição - Dengue

Fonte: Elaborado pela autora

Uma vez que todos os indicadores que compuseram o Iex para dengue
utilizaram a variável temperatura como fator mais importante (subseção 4.2.2.1),
vale realçar que os valores simulados pelo modelo Eta-HadGEM2-ES apresentaram
boa correlação para a região Centro-Sul do Brasil, em relação aos dados de
temperatura disponíveis no CRU (CHOU et al., 2014).
De acordo com os resultados apresentados na
Figura 19, é possível perceber que não há uma diferença considerável no
padrão de espacialização dos valores absolutos de Iex. O menor valor apresentado
foi de 0,30 nos Setores Sul e Oeste para o período de referência (baseline) e o
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máximo foi de 0,82 para os Setores Central, Leste e Oeste para o último período de
análise, 2071-2100.
Observa-se, também, um incremento dos valores do Iex entre o período de
referencia (baseline) e aos períodos futuros. Essa variação é, em média, 34,3% no
curto prazo (2011-2040), 79,9% no médio prazo (2041-2070) e 133,1% no longo
prazo (2071-2100). Esse expressivo aumento é justificado, pois, de modo geral,
segundo Chou et al. (2014), foi observado um aumento nos valores anuais de
temperatura máxima e mínima para todas as regiões do país. Porém, ressalta-se
que os valores simulados para o período de referência pelo Eta-HadGem2-ES, para
o cenário RCP 8.5, obtiveram resultados para simulação ligeiramente acima da
média na região Centro-Sul, em comparação aos dados do CRU.
Um estudo apresentado por Costa et al. (2008), realizado entre os meses de
março de 2003 a fevereiro de 2005, em três bairros de alta incidência da dengue em
Uberlândia,

indicou

que

a

temperatura

e

a

pluviosidade

influenciaram

significativamente na dinâmica sazonal da ocorrência do Aedes aegypti. Segundo o
referido estudo, no período chuvoso, 86,5% das armadilhas expostas tornaram-se
positivas e no período seco apenas 13,5% no período seco. Em relação à
temperatura, foi observada uma redução acentuada, embora menos expressiva, nos
meses mais frios.
Deste modo, pode-se inferir que mesmo sendo uma doença tipicamente
sazonal e, considerando a incerteza nas simulações das variáveis do modelo
climático, o aumento da temperatura, principalmente, da temperatura mínima nos
meses de inverno, poderiam indicar a perda do padrão de sazonalidade para o
desenvolvimento do vetor nos cenários de mudanças do clima já para no curto
prazo, se intensificando no médio e longo prazo, em Uberlândia. Deve-se somar a
isso, o fato da defasagem (VIANA e IGNOTTI, 2013) na associação entre as
variações das variáveis climatológicas e a explosão populacional do vetor seguido
pela disseminação da doença. Geralmente, essa defasagem é de aproximadamente,
um a dois meses após o evento climático para que o impacto seja percebido de
forma relevante (BURATTINI et. al, 1998; RIBEIRO et al., 2006; CHOWELL et al.
2011). No entanto, para uma melhor avaliação dessa hipótese, seria necessária uma
avaliação mais detalhada para o contexto de Uberlândia considerando a variação
entre os meses.
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As condições socioeconômicas e demográficas, consideradas nessa tese
como fator de sensibilidade (Ise), são fundamentais para a abordagem de
vulnerabilidade à dengue (BURATTINI et. al, 1998; FULLERTON et al., 2014).
A Figura 20, apresenta o resultado do sub-índice Ise a dengue, composto por
variáveis referentes ao saneamento, alfabetização, densidade populacional e
população sensível. Os valores foram normalizados em uma escala que varia de 0 e
1, onde quanto mais próximo de 0 menor a sensibilidade e quanto mais próximo de 1
maior será a sensibilidade à dengue.
Figura 20 - Espacialização do sub-índice de sensibilidade - Dengue

Fonte: Elaborado pela autora

Os resultados apresentados para sensibilidade em Uberlândia (
Figura 20) indicam que os Setores que apresentam a maior média para Ise
são o Central (0,27) e Sul (0,28). O máximo valor absoluto foi apresentado pelo
Setor Central (0,64) e o mínimo no Setor Leste (0,04). Ressalta-se que a variável
referente às condições de saneamento, que expressa a sensibilidade dos ambientes
se tornarem criadouros para o vetor Aedes aegypti, tiveram pouca significância, uma
vez que, 97,23% dos domicílios possuem rede de esgoto. Os altos valores de
sensibilidade, especializados por SE, são explicados por uma maior concentração
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populacional, identificados, principalmente, no Setor Central e no seu entorno
imediato, seguindo o desenvolvimento da mancha de ocupação urbana da cidade. A
presença dos vazios urbanos faz com que haja valores extremamente baixos em
determinados Setores, como no Norte e Leste, reduzindo também os valores
médios.
A relação direta entre a exposição e a sensibilidade, permite identificar o
impacto potencial (IP) à dengue, representado na Figura 21, para o período de
referência (baseline).
Figura 21 - Espacialização do Impacto Potencial à dengue – Baseline
(1960-1991)

Fonte: Elaborado pela autora

As ocorrências registradas no ano de 2016, dados cedidos pela Secretaria
Municipal de Saúde de Uberlândia, foram utilizadas para calibrar e validar o modelo.
Consideram-se os pontos de ocorrência como aquelas áreas de maior infestação
pelo vetor e transmissão da doença, observa-se que a maioria dos pontos está
dentro dos limites das classes que apresentam valores de impacto potencial acima
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da média (classificado neste caso pelo método de “Natural Breaks”). A metodologia
foi também validada, por comparação, com um estudo da University of Oxford
(KRAEMER, 2015). Espacialmente, o impacto potencial se apresenta de forma mais
concentrada da região central para a região mais a Leste e Sul, mais uma vez
condicionado pelo forte adensamento.
Em relação ao sub-índice de capacidade de adaptação para dengue (Ica),
que neste caso quanto mais próximo de 1 maior é a capacidade adaptativa, que
tende a ser um fator de abrandamento do valor do impacto potencial. O maior valor
absoluto encontrado foi de 0,80, no Setor Sul, influenciado, principalmente, pela
variável renda total por domicílio. O Setor Central, que apresentou alta exposição e
alta sensibilidade, indicou valores máximos de capacidade adaptativa em 0,47,
condicionado pela presença de equipamento de saúde. O Setor Leste apresentou
valores máximos de 0,50, devido à presença concentrada de equipamentos de
saúde e alta renda.

O Setor Norte foi o que apresentou os menores valores

máximos (0,30). O resultado para o Ica para dengue está representado na Figura
22.
Figura 22 - Espacialização do sub-índice de capacidade de adaptação –
Dengue

Fonte: Elaborado pela autora
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Por fim, os sub-índices de Iex, Ise e Ica, foram utilizados, conforme proposto
na Equação 1, para o cálculo do Índice de Vulnerabilidade Climática à Dengue
(IVCD) considerando, as variações no tempo do Iex, simulados para o período de
referência (baseline) e para os períodos 2011-2040; 2041-2070; 2071-2100,
conforme pode ser observado na Figura 23.
Sobre os resultados expostos na Figura 23, é possível notar que a variação
ao longo do tempo, determinada pelos valores de Iex, apresentaram expressivo
incremento em todos os Setores, no curto, médio e longo prazo. Pode-se inferir
ainda, que aqueles Setores aos quais no período de referência apresentaram uma
baixa sensibilidade e uma alta capacidade de adaptação, como o é o caso do Setor
Sul, com o aumento da exposição, poderão se tornar mais vulneráveis,
considerando a manutenção do cenário de sensibilidade e a inação em ações
preventivas ao longo dos anos.
O Setor Sul, obteve a maior variação entre os Setores analisados e de acordo
com os resultados do IVCD, apresentou uma variação positiva de 11,75% para o
período de 2011-2040, 26,85% para o período de 2041-2070 e 44,55% para o
período de 2071-2100. Essa tendência de intensificação da vulnerabilidade climática
à dengue ao longo do tempo e até o final do Século XXI, também é observada para
os outros Setores. Em média O IVCD absoluto calculado para toda área urbana de
Uberlândia obteve valores médios de 0,50 para o período de referência (baseline),
0,55 o período de 2011-2040, 0,63 para o período de 2041-2070 e 0,71 para o
período de 2071-2100. Com valores mínimos registrados no Setor Sul, 0,27 no
baseline e o máximo registrado no último período de análise, 0,81, no Setor Norte.
De modo geral, Uberlândia, possui condições climáticas extremamente
propícias para o desenvolvimento e eclosão do Aedes aegypti. Além disso, a
concentração de pessoas na área urbana, intercalada pelos vazios urbanos,
contribui para a criação de ambientes favoráveis para proliferação do vetor e
transmissão da doença. Ainda que a cidade apresente uma excelente qualidade em
saneamento, acesso à água potável e coleta de resíduos, tais condições não estão
sendo

suficientes

para

vulnerabilidade à dengue.

diminuir

a

sensibilidade

e,

consequentemente,

a
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Figura 23 - Espacialização dos Índices de Vulnerabilidade Climática à Dengue

Fonte: Elaborado pela autora
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Embora o clima tenha forte influência na região e, uma vez que não há
vacina, a abordagem usual para evitar a proliferação da doença é a eliminação dos
criadouros, através de ações preventivas, como de não acumulo de água em objetos
e recipientes, como enfatizado pelo Ministério da Saúde e pela FIOCRUZ. Outra
forma de eliminação é a identificação de hotspots, ou seja, áreas com maior
incidência do vetor, para que sejam realizadas ações de pulverização estratégica de
inseticida.
A Prefeitura Municipal de Uberlândia realiza constantes campanhas de
mobilização, porém encontra grandes desafios como à falta de agentes e
educadores de saúde, além de condições precárias na infraestrutura física para
atendimento à população, dificultando as ações junto a sociedade (PREFEITURA
MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA, 2017).

5.1.1 Mapeamento e análise da Vulnerabilidade Climática às Ondas de Calor

Os resultados gerados para os sub-índices de exposição (Iex) as ondas de
calor em Uberlândia, construídos a partir do índice de evento extremo de
temperatura, WSDI, e pela variável climática de umidade relativa do ar, para o
período de referencia (baseline), 2011-2040, 2041-2070 e 2071-2100, considerando
os dados brutos do modelo climático regional Eta-HadGEM2-ES para o cenário
RCP-8.5, na resolução de 5 km de grid, em uma escala de variação entre 0 e 1,
onde quanto mais próximo de 0 menor a exposição aos eventos climáticos
relacionados e, quanto mais próximo de 1 mais alta é a exposição, estão
apresentados na Figura 24
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Figura 24 - Espacialização dos sub-índices de exposição - Ondas de Calor

Fonte: Elaborado pela autora

A mesma consideração já feita para os sub-índice de exposição à inundação
e dengue, em relação aos resultados gerados pelo modelo downscaling do EtaHadGEM2-ES, para o cenário RCP 8.5 é válida para o sub-índice de exposição as
ondas de calor. Ou seja, há uma boa correlação entre os dados gerados pelo
modelo e os dados comparativos do CRU para temperatura e umidade na região
Centro-Sul do Brasil (CHOU et al., 2014).
De acordo com os resultados apresentados na Figura 24, é possível perceber
que o padrão de espacialização dos valores absolutos de Iex, demonstra uma
homogeneidade na distribuição dos valores entre os setores tanto no período de
referência (baseline), quanto no último período de análise (2071-2100), que obteve
valores médios de 0,85, nos Setores Sul e Oeste, nos demais Setores o valor médio
foi de 0.84, confirmando a homogeneidade observada. Nos períodos intermediários
é possível observar uma menor tendência de diminuição dos valores absolutos na
direção Sudoeste – Nordeste.
É possível notar, também, um expressivo aumento entre o período inicial da
análise em relação ao período final. Essa variação é, em média, 324,5% no curto
prazo (2011-2040), 479,0% no médio prazo (2041-2070) e 656,6% no longo prazo
(2071-2100). Esse expressivo aumento é justificado, pois, de modo geral, segundo
Chou et al. (2014), foi observado um aumento nos valores anuais de temperatura
média entre 4°C a 8 °C para a região central do país até o final do Século XXI.
Embora deva-se considerar que os dados simulados para o período de referência
pelo Eta-HadGEM2-ES, para o cenário RCP 8.5, ficaram ligeiramente acima da
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média na região Centro-Sul, em comparação aos dados do CRU (CHOU et al, 2014.
MARENGO et al. 2015), o aumento é bastante significativo e pode trazer impactos
diretos a saúde humana, caso tal cenário se confirme.
A espacialização da sensibilidade (Ise) demográfica às ondas de calor,
composta pelas variáveis de população sensível e densidade populacional, está
apresentada na Figura 25.

Figura 25 - Espacialização dos sub-índice de sensibilidade - Ondas de
Calor

Fonte: Elaborado pela autora

De acordo com Figura 25, os resultados apresentados para Ise ás ondas de
calor em Uberlândia, indicam que os Setores que apresentam a maior média são o
Sul (0,30) e Central (0,28). No entanto, o máximo valor absoluto foi registado no
setor Norte, 0,82. O mesmo Setor apresentou valores médios de 0,19, ou seja, em
média apresenta uma baixa sensibilidade às ondas de calor. Os altos valores de
sensibilidade são explicados por um maior adensamento populacional, identificados,
principalmente, no Setor Central e no seu entorno imediato, seguindo o
desenvolvimento da mancha de ocupação urbana da cidade. Os baixos valores de
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sensibilidade são consequência da presença dos vazios urbanos, o que,
supostamente, diminui os médios de valores de sensibilidade por Setor.
O sub-índice de capacidade de adaptação para as ondas de calor (Ica), que
neste caso quanto mais próximo de 1 maior é a capacidade adaptativa, como está
representada pela
Figura 26
Figura 26 - Espacialização do sub-índice de capacidade de adaptação – Ondas
de Calor

Fonte: Elaborado pela autora

O maior valor absoluto encontrado foi de 0,67, no Setor Sul, influenciado,
principalmente, pela variável renda total por domicílio, seguido pelo Setor Leste, que
apresentou valor de 0,67, condicionada a presença do Parque do Sabiá, o maior
espaço público de área verde, utilizados para diversos fins, localização na área
urbana. O Setor Oeste, que apresentou alta sensibilidade e alta variação incremental
na exposição até 2100, nos períodos futuros analisados, obteve o segundo menor
valor máximo, o que sugere que esta é uma área que irá ser impactada ao longo dos
anos, caso nenhuma ação seja feita para diminuir a sensibilidade e aumentar a
capacidade adaptativa da região. Assim como descrito para os sub-índices de
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capacidade de adaptação à inundação e dengue, os valores próximos a 0, são
explicados pela grande presença dos vazios urbanos.
Finalmente, os sub-índices de Iex, Ise e Ica calculados para as ondas de
calor, foram utilizados, conforme proposto na equação 1, para compor o cálculo do
Índice de Vulnerabilidade Climática às ondas de calor (ICVOC) considerando, as
variações no tempo do Iex simulados para o período de referência (baseline) e para
os períodos entre no curto, médio e longo prazo (2011-2040; 2041-2070; 20712100), conforme pode ser observado na Figura 27.
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Figura 27 - Espacialização dos Índices de Vulnerabilidade Climática às Ondas de Calor

Fonte: Elaborado pela autora
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Sobre a Figura 27, é possível verificar que a variação ao longo do tempo,
determinada pelos valores de Iex, apresentaram expressivo incremento em todos os
Setores, no curto, médio e longo prazo, no período de análise. De modo geral, as
variações médias considerando toda a área urbana de Uberlândia, foi de 25,54%
para o período de 2011-2040, 45,83% para o período de 2041-2070 e 69,06% para o
período de 2071-2100. O Setor Sul foi o que apresentou o valor máximo de variação
no longo prazo, 153,68%. O que significa que, mesmo apresentando alto valor de
capacidade de adaptação, responsável pelo abrandamento da vulnerabilidade, ainda
sim serão insuficientes para o abrandamento da vulnerabilidade, caso nenhum
ajuste seja feito para enfrentar os impactos gerados pelas ondas de calor.
Os maiores valores de do Índice de Vulnerabilidade Climática às Ondas de
Calor (IVCOC), estão diretamente associados àquelas áreas de maior concentração
populacional, ou seja, aquelas áreas em que são apresentadas as maiores
alterações relacionadas à evolução da mancha de urbanização e alteração do solo
na cidade com elevada impermeabilização e redução das áreas verdes. Alguns
locais passaram a ser mais vulneráveis, devido à baixa densidade de equipamentos
de saúde e por sua população não possuir renda suficiente para adequação das
residências ou para melhorar a acessibilidade a locais menos insalubres,
principalmente durantes as ondas de calor.
Um estudo realizado por Bernardes e Mendes (2012), analisou a variação da
temperatura na área urbana de Uberlândia entre o período de 1980 a 2010,
verificando um aumento médio de 1,5°C na temperatura da cidade, sugerindo que
este aumento estaria relacionado à urbanização.
Em para trabalhos futuros de análise de vulnerabilidade às ondas de calor em
Uberlândia, sugere-se a inclusão de variáveis, no âmbito local, relacionadas ao
conforto térmico, tipo da superfície urbana e de construções, uma vez que os
materiais apresentam particularidades em relação à capacidade térmica e densidade
dos materiais utilizados. O mapeamento climático da área urbana, como sugerido
por Katzschner e Mülder (2008), baseado na avaliação entre o uso do solo e de
aspectos geográficos, como topografia e dados climáticos, para identificar áreas com
caraterísticas climáticas homogêneas, possibilitando evidenciar a presença ou não
de ilha de calor urbana e a sua influência no clima local.
Em relação aos efeitos das ondas de calor na saúde, embora os dados de
exposição possam oferecer informações importantes sobre o aumento e intensidade

140

dos eventos de temperatura extrema, possibilitando identificar populações e
sistemas mais vulneráveis, as respostas para saúde pública ainda são limitadas. A
literatura específica ainda é incipiente em detalhes, o que torna difícil inferir sobre
adaptações mais eficazes, para prevenir a morbidade e a mortalidade relacionadas
diretamente aos impactos das ondas de calor.

5.2 Mapeamento e análise do Índice de Vulnerabilidade Composto às
Mudanças do Clima
O Índice de Vulnerabilidade Composto às Mudanças do Clima (IVC) de
Uberlândia foi calculado, como proposto na Equação 17, a partir da média dos
índices de vulnerabilidade de cada impacto estudado, inundação, dengue e ondas
de calor, considerando, as variações no tempo do Iex simulados para o período de
referência (baseline) e para os períodos no curto, médio e longo prazo (2011-2040;
2041-2070; 2071-2100). Os resultados para a cidade foram normalizados em uma
escala de 0 a 1, onde quanto mais próximo do valor 0, menor é a vulnerabilidade e
quanto mais próximo de 1, maior é a vulnerabilidade, e estão apresentados na
Figura 28.
Pela análise da Figura 28, é possível perceber que existe uma tendência da
intensificação do IVC, que acompanha o aumento observado para os índices de
vulnerabilidade climática à dengue e ondas de calor, que, por sua vez, tiveram os
valores de vulnerabilidade condicionados pelo extremo aumento dos valores de
temperatura, gerados pelo modelo Eta-HadGEM2-ES, para o cenário RCP.8.5,
utilizados para compor o sub-índice de exposição à dengue e ondas de calor. Essa
maior influência da variável temperatura já era esperada, uma vez que os valores de
precipitação, também gerados pelo modelo Eta-HadGEM2-ES, para o cenário
RCP.8.5, e que foram utilizados para calcular os extremos de precipitação que
compuseram o índice de vulnerabilidade climática a inundação obteve uma variação
negativa.
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Figura 28 - Espacialização dos Índices de Vulnerabilidade Composto às Mudanças do Clima (IVC)

Fonte: Elaborado pela autora
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A opção de não atribuir pesos na Equação 18 para os índices de
vulnerabilidade climática à inundação, dengue e ondas de calor, se deu, pois, ao
identificar aquelas áreas de maior vulnerabilidade, os hotspots, é possível a partir da
desagregação do IVC, inferir qual impacto está associado aos altos valores de
vulnerabilidade.
A Tabela 3, apresenta os valores absolutos mínimos, máximos e médios por
Setor e a variação incremental média de cada Setor (Equação 19), dos resultados
gerados para o IVC.

Tabela 3 - Resultados do IVC ao longo dos períodos analisados por Setor em
Uberlândia - MG
BASELINE
SETOR
CENTRAL
LESTE
NORTE
SUL
OESTE

IVC IVC
IVC
(mín) (max) (med)
0,36
0,36
0,42
0,27
0,42

0,53
0,53
0,55
0,53
0,56

0,47
0,46
0,48
0,47
0,48

2011-2040
Variação
(%)
(med)
8,39
8,46
8,36
8,04
8,09

2041-2070

IVC IVC
IVC
(mín) (max) (med)
0,41
0,40
0,46
0,32
0,46

0,57
0,56
0,58
0,57
0,59

0,51
0,50
0,52
0,51
0,52

2071-2100

Variação
Variação
IVC
IVC
IVC
IVC IVC
IVC
(%)
(%)
(mín) (max) (med)
(mín) (max) (med)
(med)
(med)
19,62
0,46
0,62 0,56
31,45
0,52 0,68 0,62
19,86
0,46
0,62 0,56
31,82
0,51 0,67 0,61
19,37
0,51
0,63 0,57
30,95
0,57 0,68 0,63
19,41
0,37
0,62 0,57
31,18
0,43 0,68 0,62
19,21
0,52
0,64 0,57
30,80
0,57 0,70 0,63

Fonte: Elaborado pela autora

Nota-se na Tabela 3, que ao considerar os valores médios de IVC e a
variação incremental para os períodos de análise, entre os Setores, não há
diferenciação significativa entre eles. Essa variação se dá, de maneira mais clara,
entre os valores máximos e mínimos. Mais uma vez, ressalta-se que os vazios
urbanos espalhados por toda a cidade influenciam o cálculo das médias.
Para uma melhor compreensão do IVC, o Gráfico 2, Gráfico 3 e Gráfico 4,
apresentam o

perfil de vulnerabilidade climática na área urbana de Uberlândia,

desagregado por impacto, período de análise e setor. Para elaboração desse tipo de
análise, as séries foram normalizadas usando o menor e maior entre os sub-índices
e setores, para tornar mais clara a diferença espacial e temporal.
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Gráfico 2 - Perfil do sub-índice de exposição por setor e período de análise

Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 3 - Perfil do sub-índice de sensibilidade por setor

Fonte: Elaborado pela autora

Gráfico 4 - Perfil do sub-índice de déficit de adaptação por setor

Fonte: Elaborado pela autora

É possível perceber através do Gráfico 2, que há uma distribuição padrão
para todos os setores em relação à exposição. Porém, para inundação, a redução
da exposição se dá no curto prazo e depois se mantém constante, ao contrário do
que acontece para a dengue e ondas de calor que apresentam um aumento
progressivo ao longo dos anos até o final do Século XXI.
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De acordo com o Gráfico 3, pode-se dizer que, apesar da temperatura ser o
fator de exposição com um maior incremento, Uberlândia apresenta uma maior
sensibilidade ao impacto de inundação, devido suas características geomorfológicas
e hídricas. Em relação à sensibilidade à dengue e às ondas de calor, no qual são
consideradas as dimensões sociais e demográficas, cabe ressaltar, que mesmo não
sendo utilizado, devido o estudo ter como análise o âmbito do urbano, o Índice de
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é de 0,789, considerado alto, o que
pode explicar a baixa sensibilidade de acordo com as variáveis sociais que foram
utilizadas, a exceção da variável demográfica que apresentou um adensamento
populacional relevante e maior, principalmente no Setor Central. A sensibilidade se
torna reduzida no Setor Norte por se encontrar ali o Distrito Industrial. O indicador de
população sensível apresentou maior concentração no Setor Sul, o que contribui
para uma pequena diferença em relação aos outros Setores, para a composição de
sensibilidade.
Já o Gráfico 4, representa o déficit de adaptação, ou seja, quanto mais
próximo de 1, pior é a capacidade adaptativa. A presença do Distrito Industrial no
Setor Norte contribuiu para o alto valor do déficit de adaptação. O menor valor foi
identificado no Setor Sul e está relacionado ao maior rendimento por domicílio. Em
relação ao Setor Leste a maior concentração de equipamentos de saúde, a
presença do Parque do Sabiá e a renda, contribuíram para elevar o sub-índice de
capacidade adaptativa.
Apesar de não ter sido considerado nessa análise, deve-se refletir a respeito
das projeções feitas pela UN-HABITAT (2012) sobre o crescimento da população
urbana brasileira. Especificamente para Uberlândia, podemos citar os estudos de
Alves e Ribeiro Filho (2009); Da Silva e Ribeiro Filho (2012), Da Silva et. al, (2013) e
Michelotto (2014), que evidenciam o constante crescimento da mancha urbana na
cidade. Assim, pode-se fazer uma relação, em virtude da preocupação inerente aos
efeitos das mudanças climáticas no meio urbano, visto uma possível tendência do
aumento da sensibilidade, pelo adensamento populacional.
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5.2.1 Hotspots de vulnerabilidade

Uma vez que as vulnerabilidades por impacto potencial são desagregadas,
torna-se importante a análise detalhada dos locais que serão mais afetados pelas
mudanças do clima no cenário futuro. Assim, para compreender de forma mais
pontual quais as áreas apresentam uma maior propensão aos danos evidenciados
pela vulnerabilidade às mudanças do clima em Uberlândia, definiu-se os hotspots,
cuja vulnerabilidade apresenta um índice maior ou igual ao percentil 80, seguindo a
metodologia proposta na subseção 4.2.5. A identificação dos hotspots permite
direcionar as áreas prioritárias para as ações de adaptação, que possam abrandar
os impactos diante às mudanças climáticas. Os hotspots identificados estão
representados na Figura 29.
Figura 29 - Hotspots de Vulnerabilidade Climática

. Fonte: Elaborado pela autora
A identificação dos hotspots evidenciou o incremento da vulnerabilidade ao
longo do período de análise em todos os Setores. Nota-se, também, que houve uma
expansão da área com hotspots identificados no curto prazo (2011-2040) em relação
ao médio (2041-2071) e longo prazo (2071-2100), em todos os Setores, com
destaque para o Setor Norte e Sul.
No Setor Leste, onde a maior preocupação está relacionada à inundação,
percebe-se, que mesmo havendo um decréscimo nos eventos de precipitação
extrema, as áreas ainda são consideradas como de alta vulnerabilidade. O mesmo
acontece para as áreas prioritárias do Setor Oeste, sendo o alto valor de inundação
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explicado pela proximidade do curso principal do Rio Uberabinha que se inicia na
área urbana de Uberlândia no Setor Sul, coincidindo com as áreas de hotspots
identificadas para esse Setor. A proximidade ao Rio Uberabinha sugere uma alta
sensibilidade ambiental, pois mesmo com a redução da exposição à vulnerabilidade
se mantém elevada. Assim, este setor representa uma área de importante
intervenção a fim de reduzir a sensibilidade à inundação.
Os altos valores de vulnerabilidade relacionados à dengue são verificados em
todos os Setores. O mesmo é valido para o impacto das ondas de calor, porém, a
presença de uma maior quantidade de áreas verdes (Parque do Sabiá) no Setor
Leste, foi um fator de abrandamento. Ao mesmo tempo, é uma das áreas mais
críticas para inundação dentro do Setor.
Entre os 10 bairros com maiores valores absolutos para o IVC, no curto prazo
o Setor Leste é o que apresenta uma maior quantidade (4 bairros). No médio e longo
prazo o Setor Oeste é o que apresenta mais bairros com altos valores de
vulnerabilidade (5 bairros). O Setor Central se mante com pouca variação entre os
períodos de análise (1 bairro). Os mesmos bairros com altos valores de
vulnerabilidade foram observados no período de 2041-2070 e 2071-2100, por isso
serão apresentados somente à comparação entre os bairros no curto prazo em
relação ao longo prazo. A Tabela 4 abaixo, mostra a classificação (ranking) dos
bairros com as maiores médias de IVC.

Tabela 4 - Classificação dos bairros com maior vulnerabilidade às mudanças
do clima em Uberlândia
RANKING
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

2011-2040
2071-2100
BAIRRO
SETOR
IVC (med) RANKING
BAIRRO
SETOR
IVC (med)
JARAGUA
SETOR OESTE
0,553
1
TUBALINA
SETOR SUL
0,662
TUBALINA
SETOR SUL
0,553
2
TAIAMAM
SETOR OESTE
0,658
ALVORADA
SETOR LESTE
0,551
3
DANIEL FONSECA
SETOR CENTRAL 0,657
TAIAMAM
SETOR OESTE
0,549
4
GRANJA MARILEUSA
SETOR LESTE
0,657
DANIEL FONSECA
SETOR CENTRAL 0,549
5
JARAGUA
SETOR OESTE
0,656
GRANJA MARILEUSA
SETOR LESTE
0,548
6
RESIDENCIAL INTEGRACAO SETOR LESTE
0,652
RESIDENCIAL INTEGRACAO SETOR LESTE
0,547
7
DONA ZULMIRA
SETOR OESTE
0,652
DONA ZULMIRA
SETOR OESTE
0,546
8
MANSOUR
SETOR OESTE
0,649
PRESIDENTE ROOSEVELT
SETOR NORTE
0,545
9
NOVA UBERLANDIA
SETOR SUL
0,648
ALTO UMUARAMA
SETOR LESTE
0,544
10
GUARANI
SETOR OESTE
0,648

Fonte: Elaborado pela autora

No primeiro período os bairros Jaraguá, Tubaliba, Taiamam, Daniel Fonseca
e Dona Zulmira, apresentaram altos valores condicionados pela vulnerabilidade à
inundação. Exceto o bairro Daniel Fonseca, os demais bairros estão concentrados
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geograficamente na margem esquerda do rio Uberabinha, identificada como de alta
suscetibilidade a inundação. A capacidade de adaptação relacionada às áreas de
monitoramento, não se mostrou suficiente para abrandar a vulnerabilidade, mesmo
considerando a redução nos valores de exposição. O que evidencia a priorização
para ações de adaptação nessas áreas já em um curto prazo. Além disso, são
bairros com alta densidade demográfica, baixa renda e pontualmente, apresentam
baixos valores de alfabetização.
Entre esses bairros, o Jaraguá é o que apresenta maior presença de postos
de saúde, no entanto a capacidade adaptativa relacionada a essa variável, não foi
capaz de abrandar os altos valores de vulnerabilidade no curto prazo, porém a
redução da exposição faz com que esse bairro se torne menos vulnerável, mas
ainda sim entre as áreas de maiores valores. Ao contrário dos bairros Tubalina,
Tuiamam, Dona Zulmira e Daniel Fonseca, que sobem na classificação, devido a
maior exposição à dengue e ondas de calor.
O bairro Presidente Roosevelt, único com alto valor de vulnerabilidade no
Setor Norte, também apresenta baixa renda, alta densidade demográfica e
apresentou alta sensibilidade às ondas de calor.
Os bairros Alto Umuarama e Granja Marileusa, são vizinhos, porém o a
Granja Marileusa, apresenta uma baixa densidade populacional. Os altos valores
podem ser explicados pela maior sensibilidade às ondas de calor e dengue, que se
intensificarão no longo prazo. Verificou-se nesse bairro a estruturação de novos
loteamentos, indicando que no futuro, essa área poderá se tornar adensada e,
consequentemente, mais vulnerável. Já o Alto Urumatama, se mostrou mais sensível
a dengue e ondas de calor, mesmo apresentando alta renda.
Em relação ao Residencial Integração e Alvorada, são bairros que estão na
extrema periferia urbana. São caracterizados por conjuntos habitacionais populares,
apresentam baixa renda e alta densidade demográfica, apresentando alta
sensibilidade à inundação, dengue e ondas de calor e baixa capacidade de
adaptação. Essa condição de alta vulnerabilidade permanece no longo prazo.
Os bairros Monour, Nova Uberlândia e Guarani, que não foram ranqueados
no período de 2011-2040, passam a ser evidenciados, devido ao aumento da
exposição aos extremos de temperatura.
Ao analisar os períodos no curto, médio e longo prazo, é possível perceber
que o incremento do sub-índice de exposição contribui de maneira significativa para
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o aumento da vulnerabilidade climática em Uberlândia.

A conservação da

sensibilidade e a inação reativa ou proativa diante do impacto ao longo dos anos
reflete uma alteração futura da vulnerabilidade climática e, consequentemente,
podem causar impactos em regiões até então menos vulneráveis. Assim, a
identificação dos hotspots permite o direcionamento das ações de adaptação, que
no caso de Uberlândia, de modo geral, são condicionadas, em primeiro lugar pela
dengue, seguido inundação (no curto prazo) e ondas de calor (no longo prazo). As
ações devem ser pensadas de uma forma integrada ao planejamento urbano da
cidade e em ações de “não arrependimento” (no regrets).

5.3 Sugestões de medidas de adaptação: contextualizando a tomada de
decisão

A análise da vulnerabilidade às mudanças climáticas, que em seu significado
geral é uma medida de possíveis danos futuros em função da exposição climática,
características biofísicas e socioeconômicas, incluindo a pressão demográfica
(O'BRIEN et al., 2004), realizada a partir da identificação dos impactos potenciais,
formulação de indicadores e identificação dos hotspots, pode suportar informações
relevantes para ações de política pública. Essas informações podem ser aplicadas
em alocações eficazes de investimento público ou outras formas de apoio financeiro,
monitoramento do progresso da redução da vulnerabilidade ou medindo a eficácia
das atividades de adaptação (SCHAUSER et al., 2010).
Assim, como um primeiro passo para o enfrentamento dos desafios impostos
pelas mudanças do clima no meio urbano, o mapeamento da vulnerabilidade em
Uberlândia (Capítulo 5), pode auxiliar a adoção de medidas de adaptação na
redução de riscos, perdas e danos, a partir de uma visão interdisciplinar e
transdisciplinar na integração das políticas estruturais no âmbito municipal, como
sugerido no PNA (BRASIL, 2016), seguindo a abordagem do IPCC (REIVE et al.,
2014). Nobre et al. (2010 p. 29) afirmam que, “avaliação local e regional da
vulnerabilidade às mudanças e variações do clima indica que cada vez mais cedo
medidas de adaptação em escalas apropriadas serão essenciais”.
No caso de Uberlândia, é nítida a presença dos hotspots de vulnerabilidade
climática associados às regiões com alta sensibilidade social, refletida pela baixa
renda e adensamento populacional, expostas no curto prazo aos impactos de
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inundação e dengue, que tendem a se intensificar, juntamente com os impactos
decorrentes das ondas de calor. Sendo assim, as vulnerabilidades estudadas nessa
análise retratam a menor resiliência dessas regiões, pois as mesmas apresentam
maior dificuldade e condição de reagir às pressões e danos dos impactos potenciais.
De forma geral, as áreas prioritárias em primeira instância para a alocação das
medidas de adaptação são aquelas inseridas ou próximas aos hotspots de
vulnerabilidade (subseção 5.2.1).
Diante disto, e considerando toda a análise elaborada nesta tese, dentro de suas
limitações, sugere-se as seguintes ações de adaptação:


A elaboração de um Plano Diretor de Drenagem Urbana, como
relatado no Plano Diretor do Município de Uberlândia de 2006 e ainda
não implementado, a fim de subsidiar medidas específicas pa ra
reduzir as constantes inundações;



A recuperação ou a revitalização dos córregos urbanos, tornando
esses ambientes integrados à sociedade e que possam contribuir não
somente para reduzir a vulnerabilidade à inundação, mas também
aumentar a capacidade de adaptação às ondas de calor, por meio de
parques públicos;



Contemplação de medidas não estruturais, que possam integrar a
vulnerabilidade à inundação e dengue, peças fundamentais neste
processo, e que podem ser realizadas através de campanhas
educativas

por meio

de

palestras,

divulgação

em

meios

de

comunicação em massa sobre o descarte inadequado de resíduos em
locais impróprios, armazenamento de água, entre outros;


Planejamento sistemático de limpeza pública, principalmente nas áreas
de “vazios urbanos”, eliminando criadouros do Aedes aegypti;



Inclusão da análise de mudanças climática no Plano Urbanístico,
visando a priorização não só do setor imobiliário, como uma medida de
construir ambientes que possam melhorar o bem-estar da população
diante do aumento dos eventos extremos de temperatura, bem como
reduzir o processo de impermeabilização, que favorece o impacto das
inundações em eventos de precipitação concentrada;
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Implementação de uma rede de monitoramento climático e eficaz para
redução ou prevenção do impacto à inundação;



Desenvolvimento de estudos sobre a condição das habitações e “ilha
de calor”, para fins de planejamento urbano, considerando os extremos
de temperatura e outras que possam auxiliar no entendimento das
vulnerabilidades às mudanças climáticas no contexto da cidade
(interação com as universidades e instituições de ensino);



Análise conjunta dos impactos das mudanças do clima dos municípios
localizados em toda mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paraíba,
de modo a buscar soluções integradas;



Atração de investimentos, por meio de fundos de financiamento, para
implementação das medidas de adaptação;



Internalização da temática de adaptação a mudança do clima na
elaboração de legislações específicas às mudanças climáticas;



Monitoramento periódico da variação da vulnerabilidade climática no
município;



Análise da disponibilidade hídrica das bacias hidrográficas que
abastecem a cidade de Uberlândia, considerando o cenário de redução
da precipitação e crescimento das demandas futuras de consumo de
água;



Transparência sobre medidas de mitigação e de adaptação às
mudanças

climáticas

implementadas

na

cidade,

através

da

comunicação;


Desenvolvimento do Plano de Adaptação Municipal às Mudanças
Climáticas de modo participativo com setores da sociedade e levando
em consideração os resultados do presente estudo de vulnerabilidade.

A incorporação da temática que envolve a adaptação à realidade de
Uberlândia através da análise de vulnerabilidade é fundamental para fortalecer a
sustentabilidade de sistemas socioambientais e desenvolver a resiliência da cidade
no longo prazo. No entanto, para que as ações indicadas sejam alcançadas, é
essencial o engajamento de todos os atores envolvidos pelo poder público e
sociedade civil. A quantificação dos benefícios resultantes das ações em adaptação
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às mudanças do clima pode ser uma alternativa necessária para a viabilização de
ações e mudança de comportamento da população (NOBRE et. al. 2010). A adoção
de medidas de adaptação pode ser justificada pela previsão do risco climático, ou
por uma relação de “não arrependimento” (no regreats) e duplo dividendo. Um
planejamento de ações deve partir de um levantamento de custos reais associados
aos projetos de adaptação priorizando ações com alta efetividade, estabelecendo
critérios internos para a tomada de decisão na priorização de ações e políticas
públicas (WORD BANK, 2010).

152

6 CONCLUSÃO
A análise de vulnerabilidade às mudanças do clima em Uberlândia permitiu
identificar as áreas mais vulneráveis da área urbana do município, a partir do
cruzamento dos índices de vulnerabilidade referente aos impactos inerentes à
inundação, dengue e ondas de calor, tanto para o período de referência (1961-1990)
quanto para os períodos futuro no curto prazo (2011-2040), médio prazo (20412070) e longo prazo (2071-2100), a partir das variáveis climáticas geradas pelo
modelo regional Eta-HadGEM2-ES, considerando o cenário RCP 8.5, na resolução
espacial de 5Km x 5Km, além de variáveis ambientais, socioeconômicas e
demográficas. Os resultados dos índices de vulnerabilidade foram agregados para
compor o Índice de Vulnerabilidade Climática (IVC) em função da exposição
climática (dimensões externas), sensibilidade (dimensões internas) e capacidade de
adaptação (dimensões internas).
Uberlândia está localizada em uma região na qual o clima, de acordo com as
projeções, irá sofrer alterações na frequência de precipitação e aumento da
temperatura. Sendo assim existe uma tendência, de diminuição dos eventos
deflagradores de inundação, intensificação de condições favoráveis para a
proliferação do vetor Aedes aegypti transmissor da dengue, dentre outras doenças.
O aumento da temperatura, principalmente a temperatura máxima, também
contribuiu potencialmente para o aumento das ondas de calor, que tem implicações
no bem-estar da população e afeta a saúde humana.
A compreensão do perfil de vulnerabilidade climática permitiu identificar que
no período de referência (baseline) a inundação se mostrou como o principal
impacto para os altos valores de vulnerabilidade no Setor Oeste, seguido pelos
Setores Norte, Sul, Leste e Central. Os altos valores foram explicados,
principalmente, pela sensibilidade que, no caso da inundação, foi determinada pelas
variáveis físicas (ordem do curso d’água, declividade, distancia horizontal e vertical).
Ainda considerando o mesmo período de análise, a vulnerabilidade a dengue
também apresentou valores altos de vulnerabilidade, porém de maneira similar entre
todos os Setores. Já as ondas de calor, ainda referente aos resultados para o
período de referência, apresentaram valores mais baixos em relação aos demais
impactos, de forma homogênea na cidade.

153

No curto prazo a inundação e dengue passam a ter a mesma
representatividade, com destaque para o alto valor de inundação no Setor Central. A
partir do médio prazo as ondas de calor passam a ter maior relevância para os altos
valores de vulnerabilidade. A inundação volta a apresentar valores altos para os
Setores Central e Sul no longo prazo. Indicando que mesmo havendo altos valores
de capacidade de adaptação uma pequena variação na exposição pode alterar os
valores de vulnerabilidade.
A identificação dos hotspots, ou seja, áreas com altos valores de
vulnerabilidade (>80p) evidenciou o incremento da vulnerabilidade ao longo do
período de análise em todos os Setores. Houve uma expansão da área com
hotspots identificados no curto prazo em relação ao médio e longo prazo em todos
os Setores, com destaque para o Setor Norte e Sul. De modo geral o Setor Leste foi
o que apresentou o maior número de bairros com alta vulnerabilidade no curto
prazo. No médio e longo prazo o Setor Oeste passa a apresentar os maiores valores
de vulnerabilidade. Os bairros que compuseram a classificação entre os dez mais
vulneráveis,

mostraram

características

semelhantes

de

alta

sensibilidade,

condicionada pela densidade demográfica e baixa capacidade de adaptação,
relacionado à baixa renda.
Assim, a identificação dos hotspots permite o direcionamento das ações de
adaptação, que no caso de Uberlândia, de modo geral, são condicionadas, em
primeiro lugar pela dengue, seguido pela inundação (no curto prazo) e ondas de
calor (no longo prazo). As ações devem ser pensadas de uma forma integrada ao
planejamento urbano da cidade e em ações de “não arrependimento” (no regrets).
Como, por exemplo, em um primeiro momento a estratégia de adaptação deve ser
direcionada na implementação de medidas infraestruturais para reduzir ou prevenir o
impacto de inundações nos Setores Oeste e Leste. Em paralelo, medidas
socioeducativas, que demandam menor investimento podem ser desenvolvidas com
o objetivo de aumentar a resiliência das populações sensíveis a dengue e as ondas
de calor em todos os Setores. No longo prazo as medidas implementadas poderão
reduzir custos e dados gerados pelos impactos.
Ressalta-se que a manutenção da sensibilidade e a inação diante do impacto
ao longo dos anos reflete uma alteração futura da vulnerabilidade climática e,
consequentemente, podem causar impactos em regiões até então menos
vulneráveis. Deve-se considerar ainda, que o crescimento populacional aumenta a
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vulnerabilidade às mudanças do clima da cidade, uma vez que os projetos de
infraestrutura mal elaborados, loteamento irregulares, entre outros fatores, tornam
susceptível às ações do clima.
Devem ser evidenciadas algumas limitações que foram identificadas para
realização desse estudo, como a falta de dados em escala local, o que implicou na
adaptação de algumas metodologias. Muitas vezes os dados existem, mas não da
forma ideal para uma análise espacial ou temporal que permitiria resultados mais
detalhados. A ineficiência na coleta, armazenamento e utilização de dados é um dos
fatores limitantes para as avaliações de vulnerabilidade de uma forma geral. Além
disso, seria importante considerar outros cenários climáticos, como o RCP 4.5 e
resultados gerados por outros modelos, para uma análise comparativa.
Por fim, espera-se que mesmo diante das limitações, esse estudo possa
contribuir para gestão municipal, servindo de base para as ações de adaptação
diante dos impactos das mudanças do clima, como também para toda a sociedade
civil e para comunidade acadêmica, evidenciando a importância de análises no
âmbito local.
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ANEXO A

ONDAS
DE CALOR

DENGUE

INUNDAÇÃO

Tabela 5 - Resultados da vulnerabilidade climática por impacto
SETOR

Ise
(med)
0,41
0,39
0,44
0,49
0,48

SETOR

Ise
(med)
0,28
0,22
0,18
0,27
0,22

SETOR

Ise
(med)
0,28
0,22
0,19
0,30
0,23

Iex
(med)
CENTRAL 0,30
0,30
LESTE
0,31
NORTE
0,29
SUL
0,31
OESTE
Iex
(med)
CENTRAL 0,36
0,36
LESTE
0,34
NORTE
0,34
SUL
0,36
OESTE
Iex
(med)
CENTRAL 0,07
0,07
LESTE
0,07
NORTE
0,08
SUL
0,08
OESTE

BASELINE
IVCI
Ica
(max) (mín)
0,51 0,36
0,32 0,42
0,15 0,45
0,82 0,29
0,36 0,46
BASELINE
Ica IVCD
(max) (mín)
0,47 0,41
0,50 0,37
0,30 0,44
0,80 0,27
0,21 0,44
BASELINE
Ica IVCOC
(max) (mín)
0,40 0,28
0,43 0,27
0,30 0,30
0,67 0,20
0,35 0,30

2011-2040
IVCI
IVCI
Iex
IVCI
IVCI
(máx) (med) (med) (mín) (máx)
0,64
0,20 0,32
0,49
0,67
0,58
0,20 0,38
0,52
0,62
0,64
0,20 0,42
0,55
0,67
0,63
0,19 0,26
0,54
0,66
0,65
0,20 0,43
0,56
0,68
2011-2040
IVCD IVCD
Iex
IVCD IVCD
(max) (med) (med) (mín) (max)
0,62
0,48 0,46
0,50
0,56
0,62
0,48 0,43
0,50
0,57
0,66
0,46 0,50
0,51
0,60
0,61
0,46 0,33
0,49
0,55
0,63
0,48 0,50
0,50
0,57
2011-2040
IVCOC IVCOD Iex IVCOC IVCOC
(max) (med) (med) (mín) (max)
0,54
0,47 0,40
0,38
0,47
0,55
0,47 0,39
0,38
0,47
0,58
0,47 0,42
0,38
0,51
0,52
0,48 0,32
0,39
0,44
0,56
0,48 0,41
0,39
0,49

2041-2070
IVCI
IVCI
Iex
(med) (mín) (máx)
0,65
0,21 0,33
0,58
0,21 0,39
0,65
0,21 0,43
0,63
0,21 0,26
0,66
0,22 0,44
2041-2070
IVCD IVCD
Iex
IVCD
(med) (med) (mín) (max)
0,69
0,64 0,54
0,56
0,69
0,64 0,50
0,56
0,73
0,62 0,57
0,56
0,68
0,62 0,40
0,55
0,70
0,64 0,57
0,56
2041-2070
IVCOD Iex IVCOC IVCOC
(med) (med) (mín) (max)
0,62
0,64 0,48
0,48
0,63
0,64 0,47
0,47
0,66
0,64 0,50
0,48
0,60
0,65 0,41
0,48
0,64
0,65 0,49
0,48

IVCI
(média)
0,53
0,49
0,48
0,52
0,50

2071-2100
IVCI
IVCI
Iex
(med) (mín) (máx)
0,64
0,19 0,32
0,57
0,19 0,38
0,64
0,19 0,42
0,62
0,18 0,26
0,65
0,19 0,43
2071-2100
IVCD IVCD
Iex
IVCD
(med) (med) (mín) (max)
0,78
0,81 0,62
0,63
0,78
0,82 0,59
0,63
0,82
0,83 0,66
0,64
0,76
0,83 0,49
0,62
0,79
0,81 0,66
0,63
2071-2100
IVCOD Iex IVCOC IVCOC
(med) (med) (mín) (max)
0,71
0,84 0,57
0,56
0,72
0,84 0,56
0,55
0,75
0,84 0,59
0,56
0,69
0,85 0,49
0,56
0,73
0,85 0,58
0,56

IVCI
(média)
0,50
0,49
0,53
0,51
0,53

IVCI
(média)
0,52
0,49
0,48
0,52
0,50
IVCD
(med)
0,72
0,72
0,72
0,71
0,72
IVCOD
(med)
0,65
0,64
0,65
0,65
0,65

