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ENTENDA COMO A MUDANÇA DO CLIMA
PODE IMPACTAR A SUA CIDADE

Apoio e financiamento da pesquisa:
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As regionais administrativas
mais vulneráveis às
inundações foram: Nordeste,
Leste, Centro-Sul e Norte.
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De modo geral, em 2030, haverá
um aumento da exposição
climática às inundações, tornando
os eventos mais intensos, com
maior volume de chuva horária e
com maior propensão à geração de
danos e impactos. O aumento da
resiliência através da melhoria das
condições de infraestruturas,
sistemas de alerta e obras de
macrodrenagem para redução de
inundações são de extrema
importância para diminuir a
vulnerabilidade às inundações em
Belo Horizonte, sendo prioritários
investimentos nas regionais
identif
icadas.
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A análise de vulnerabilidade aos
deslizamentos indicou que
este impacto é infuenciado
por questões distintas entre
as regionais.
A porção do município localizada
no limite do quadrilátero ferrífero
(Serra do Curral e Rola Moça)
usualmente apresenta alta
vulnerabilidade, infuenciada pela
sensibilidade física (declividade e
geologia). A alta vulnerabilidade
observada nas regionais Norte e
em parte da Nordeste mostra-se
mais dependente das questões
adaptativas (pouca quantidade de
Núcleos de Alerta de Chuva e baixa
qualidade habitacional), potencializada
com o aumento da exposição
climática em 2030.
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A porção Norte do território
de Belo Horizonte apresenta
maior vulnerabilidade associada
à dengue do que a porção sul
devido às características
climáticas e socioambientais.
A umidade relativa do ar elevada e o aumento
da temperatura mínima são os principais
fatores climáticos que potencializam a
sobrevivência do Aedes aegypt i.
Em 2030, a condição de alta
vulnerabilidade da regional Norte
deve-se ao alto déf
icit de
adaptação, estando menos apta a
enfrentar as epidemias. Medidas
socioeducativas bem como o
monitoramento contínuo do
desenvolvimento do vetor
apresentam-se como formas de
ações proativas de enfrentamento
ao problema.
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Foram escolhidas quatro áreas mais vulneráveis (São Bernardo/São Tomáz, Heliópolis/ Mirante, Graja de Freitas e Nossa Senhora da Conceição/ Marçola) para exemplificar a importância das
vulnerabilidades setoriais na composição da vulnerabilidade final.
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A porção Norte de Belo
Horizonte é a mais
vulnerável devido aos
extremos de temperatura,
que se intensificam.
A vulnerabilidade associada às
ondas de calor concentra-se nas
regiões em que as características
socioeconômicas são menos favorecidas,
ou seja, onde as capacidades
adaptativas (acesso às unidades
de saúde e disponibilidade de renda)
são mais restritas. Assim, propostas
de medidas de adaptação devem
ser pensadas e implantadas para
obter múltiplos benefícios, como
a melhoria na qualidade do ar, nas
condições para a saúde humana,
no conforto térmico e para a redução
da demanda de energia e emissões
de gases poluentes.
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