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uPrecisamos: 

ADAPTAÇÃO – MITIGAÇÃO – RESILIÊNCIA  

u 1)Preparar as pessoas para as mudanças; 

u 2)Preparar os governos e as comunidades para as mudanças; 

MUDANÇA DE SOCIEDADE 

u 3)Mudar a economia para o baixo carbono para reduzir a mudança;



Precisamos falar dos efeitos:
uAumento do nível do mar; 
uColapso dos sistemas atuais de abastecimento; 
uSecas mais prolongadas; 
u Tempestades mais intensas; 
uColapso da agricultura; 
uGrande perda de biodiversidade; 
uAumento crescente de focos de incêndios 

florestais; 
uGrandes prejuízos para a economia;



RELATÓRIO 5 - AR5 (2014)
u Nas últimas 3 décadas, as temperaturas na superfície foram 

sucessivamente mais quentes quando comparadas a qualquer 
década anterior desde 1850. De 1983 a 2012 foi o intervalo mais 
quente dos últimos 1.400 anos; 

u Houve aumento de 0,85oC de 1880 a 2012; 

u O nível do mar aumento 0,19 m; 

u Nas últimas 4 décadas ocorreram metade das emissões 
acumuladas entre 1750 e 2010; 

u Entre 1970 e 2010 triplicaram as emissões; 

u Na primeira década do séc. 21 as emissões aumentaram em 
10GtCO2. 





http://csas.ei.columbia.edu/files/2014/05/Last-100-Year-Surface-Temperature-
Change6.jpg





This graph, based on the comparison of atmospheric samples contained in ice cores and more recent direct 
measurements, provides evidence that atmospheric CO2 has increased since the Industrial Revolution. (Credit: Vostok ice 
core data/J.R. Petit et al.; NOAA Mauna Loa CO2 record.) Find out more about ice cores (external site).

http://icecores.org/icecores/index.shtml




u This graph shows the global temperature anomaly from 1880 to 2015. Image 
credit: NASA/JPL-Caltech











Seca na Amazônia - 2005



Furacão Catarina no Brasil - 2004



A figura acima mostra com as cores vermelhas onde o modelo climático do Hadley 
Centre projeta um aumento das atividades de tempestades. O símbolos (+) mostram a 
trajetória do Furacão Catarina.
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Precisamos falar sobre as causas: 
SEEG



No Brasil o principal desafio: 
CONTER O DESMATAMENTO 
51% das emissões brutas 

LINHA DE BASE: PARA 2020 AS emissões brasileiras serão 3,236 GtCO2.   Decreto 7.390 (PNMC) 

                 Lei 12.187/2009 



Perda de habitat nas regiões brasileiras



Mata  
Atlântica

u Área 1.400.000 km²  
u 17 estados e 61% dos municípios  
u 4,5 vezes menor que a Amazônia 
u 2 vezes o tamanho da França 
u 112 milhões de pessoas 

 ou cerca de 60% população 
u 93 % já foi destruída 
u 8.000 espécies de plantas endêmicas 
u Maior diversidade da Terra; 
u Somente 24% da área 

 dos remanescentes florestais 

 está protegida



Cerrado



Amazônia



Novas fronteiras agropecuárias



Remanescentes 



Precisamos fazer a mudança. 



Muito Obrigado !  
 
Rodrigo Agostinho 
 
rodrigo@rodrigoagostinho.com.br  
(14) 997726570  
(11) 3073-1144


