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Prefácio
Mudanças drásticas e fenômenos extremos na área do clima já estão afetando milhões de pessoas em todo 
o mundo, causando danos a lavouras e regiões costeiras e ameaçando a segurança hídrica.

Nas três regiões analisadas neste relatório, temperaturas nunca antes vistas são cada vez mais frequentes, 
as chuvas vêm caindo com mais intensidade em alguns lugares, enquanto regiões sujeitas à seca, como a do 
Mediterrâneo, estão ficando mais áridas. Um aumento significativo da atividade dos ciclones no Atlântico 
Norte está afetando o Caribe e a América Central.

Há cada vez mais evidências de que um aquecimento próximo a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais 
está preso no sistema atmosférico da Terra devido às emissões passadas e previstas de gases de efeito 
estufa e, agora, os impactos da mudança climática, como os extremos de calor, talvez sejam inevitáveis.

À medida que o planeta vai se aquecendo, as condições climáticas, o calor e outros fenômenos extremos do 
clima que costumam ocorrer uma vez em centenas de anos, se tanto, e são considerados altamente incomuns 
ou sem precedentes nos dias de hoje passariam a ser o “novo padrão climático” ao nos aproximarmos de 
um aumento de 4°C — um mundo assustador, de riscos cada vez maiores e instabilidade global.

As consequências para o desenvolvimento seriam graves, com a diminuição da produtividade agrícola, 
a mudança dos recursos hídricos, novas faixas de doenças e a elevação dos níveis do mar. O fim da pobreza, 
o aumento da prosperidade mundial e a redução da desigualdade no planeta, tarefas difíceis por si só, se 
tornariam ainda mais difíceis com 2°C de aquecimento. Entretanto, com um aquecimento de 4°C, há sérias 
dúvidas se esses objetivos poderiam efetivamente ser cumpridos.

Para elaborar este relatório, o terceiro da série Turn Down the Heat/Diminuir o calor, recorremos mais 
uma vez aos cientistas do Potsdam Institute for Climate Impact Research and Climate Analytics. Solicitamos 
que mirassem os prováveis impactos do aquecimento no nível atual (0,8°C) e nos níveis de 2°C e de 4°C 
sobre a produção agrícola, os recursos hídricos, as cidades e os ecossistemas na América Latina e Caribe, 
Oriente Médio e África Setentrional e em partes da Europa e Ásia Central.

As constatações são alarmantes. 
Na América Latina e no Caribe, os extremos de calor e a mudanças dos padrões de precipitação terão 

efeitos adversos sobre a produtividade agrícola, os regimes hidrológicos e a biodiversidade. No Brasil, 
diante de um aumento de 2 graus na temperatura, a produtividade agrícola pode diminuir até 70% no caso 
da soja e até 50% no caso do trigo. A acidificação dos oceanos, o aumento do nível do mar, os ciclones 
tropicais e as mudanças de temperatura resultarão em um impacto negativo sobre os meios de subsistência 
costeiros, o turismo, a saúde e a segurança alimentar e hídrica, sobretudo no Caribe. O derretimento das 
geleiras seria uma ameaça para as cidades dos Andes. 

No Oriente Médio e África Setentrional, um grande aumento das ondas de calor, agravado pela elevação 
das temperaturas médias, exercerá intensa pressão sobre os já escassos recursos hídricos, consequências 
importantes para a segurança alimentar regional. A produtividade agrícola poderia diminuir até 30% na 
faixa de aumento de 1,5°C a 2°C, e quase 60% na faixa de 3°C a 4°C. Ao mesmo tempo, a migração e a 
pressão relacionada ao clima sobre os recursos podem aumentar o risco de conflito.

Nos Bálcãs Ocidentais e na Ásia Central, a redução da disponibilidade hídrica em alguns locais passa 
a constituir uma ameaça com a escalada das temperaturas para 4°C. O derretimento das geleiras na Ásia 
Central e mudanças na dinâmica temporal das vazões resultarão na redução dos recursos hídricos nos 
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meses de verão e à elevação dos riscos de chuvas torrenciais e inundações. Nos Bálcãs, um risco ainda 
maior de secas resulta em possíveis quedas na produtividade agrícola, saúde urbana e geração de energia. 
Na Macedônia, há projeções de perdas de produtividade de até 50% nas culturas do milho, trigo, verduras 
e uvas na hipótese de 2°C de aquecimento. No norte da Rússia, o desaparecimento das florestas e o degelo 
de permafrost ameaçam amplificar o aquecimento global à medida que o carbono e o metano guardados 
forem liberados na atmosfera, gerando um ciclo que vai se alimentando e ganhando cada vez mais força.

Diminuir o calor: Confrontando o novo padrão climático parte de nosso relatório de 2012, em que 
concluímos que o mundo sofreria um aquecimento de 4 grades até o fim deste século, com consequências 
devastadoras caso não uníssemos nossos esforços e agíssemos de imediato. Este relatório complementa o 
de 2013, que examinou os possíveis riscos para o desenvolvimento em diversos cenários de aquecimento 
na África Subsaariana, Sudeste Asiático e Sul da Ásia, e alertou que poderíamos vivenciar um aquecimento 
de 2 graus ainda na nossa geração.

Muitos dos impactos climáticos mais sombrios projetados neste mais recente relatório ainda podem 
ser evitados se mantivermos o aquecimento abaixo de 2 graus. Contudo, isso exigirá mudanças profundas 
nos campos tecnológico, econômico, institucional e comportamental. Também exigirá liderança em cada 
estrato da sociedade.

Atualmente, as evidências científicas são quase absolutas e resta claro que não podemos continuar 
na trajetória atual de emissões crescentes e sem controle. A boa notícia é que há um consenso cada vez 
maior em torno do que será preciso para modificar a trajetória insustentável em que estamos no momento.

Mais e mais vozes estão argumentando que é possível perseguir um crescimento mais verde sem 
necessariamente reduzir o ritmo. Hoje, sabemos que é preciso agir com urgência para fazer face à mudança 
climática, mas não é preciso sacrificar o crescimento econômico. Precisamos de opções de política mais 
inteligentes que estimulem a mudança para o transporte público limpo, e a eficiência energética nas fábricas, 
prédios e aparelhos pode alcançar tanto o crescimento como benefícios climáticos.

Este mais recente relatório da série Turn Down the Heat/Diminuir o calor chega em um momento crucial. 
No início deste ano, a Cúpula do Clima, convocada pelo Secretário-Geral da ONU, lançou uma nova onda 
de otimismo. Mas nossos relatórios deixam claro que não há tempo a perder.

Os governantes se reunirão em Lima e, em seguida, em Paris, para negociações fundamentais de 
um novo tratado sobre o clima. Dentro e fora das salas de reunião, os líderes mundiais precisarão tomar 
decisões duras, difíceis, que exigirão, em alguns momento, um sacrifício no curto prazo, mas que, em 
última instância, resultarão em ganhos no longo prazo para todos.

No Grupo Banco Mundial, nos valeremos da nossa capacidade de financiamento para ajudar a 
enfrentar a mudança climática. Inovaremos e apresentaremos novos instrumentos financeiros. Usaremos 
nosso conhecimento e nossa capacidade de mobilização. Lançaremos mão de evidências e de dados para 
defender e convencer. Enfim, faremos todo o possível para ajudar os países e comunidades a se tornarem 
mais resilientes e se adaptarem aos impactos do clima que já estão sendo sentidos hoje, e zelaremos para 
que os fluxos de financiamento cheguem aonde fazem mais falta.

Nossa resposta ao desafio da mudança climática definirá o legado de nossa geração. Nunca antes, tanta 
coisa esteve em jogo.

Dr. Jim Yong Kim
Presidente, Grupo Banco Mundial
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Resumo Executivo
Os dados mostram que mudanças climáticas drásticas, o calor e ocorrência extremas no clima já estão impactando as pessoas, causando 
danos a lavouras e regiões costeiras e ameaçando a segurança alimentar, hídrica e energética. Nas três regiões estudadas neste relatório, 
temperaturas nunca antes vistas são cada vez mais frequentes, as chuvas vêm caindo com mais intensidade em alguns lugares, enquanto 
regiões sujeitas à seca estão ficando mais áridas. Em uma análise geral da vulnerabilidade social, constata-se que os pobres e os menos 
favorecidos, assim como os idosos e as crianças, costumam ser os mais duramente atingidos. Há cada vez mais evidências de que, mesmo 
com ações ambiciosas de mitigação, um aquecimento próximo a 1,5°C acima dos níveis pré-industriais até meados do século já está preso 
no sistema atmosférico da Terra e, agora, os impactos da mudança climática, como os extremos de calor, talvez sejam inevitáveis.1 Caso 
o aquecimento do planeta continue a subir até 4°C, as condições climáticas, o calor e outros fenômenos extremos do clima considerados 
altamente incomuns ou sem precedentes nos dias de hoje passariam a ser o novo padrão climático — um mundo de riscos cada vez maiores 
e instabilidade. As consequências para o desenvolvimento seriam graves, com a diminuição da produtividade agrícola, a mudança dos recursos 
hídricos, novas faixas de doenças e a elevação dos níveis do mar. A tarefa de promover o desenvolvimento humano, pôr termo à pobreza, 
aumentar a prosperidade mundial e reduzir a desigualdade no planeta constituirá um desafio muito grande na hipótese de 2°C de aquecimento. 
Entretanto, com um aquecimento de 4°C, há sérias dúvidas se essa tarefa pode efetivamente ser cumprida. São necessárias medidas imediatas 
para ajudar os países a se adaptarem aos impactos climáticos sentidos atualmente e às inevitáveis consequências de um mundo que vem 
esquentando rapidamente. Os benefícios de agir cedo e de forma decidida para enfrentar a mudança climática, seguindo uma trajetória limpa, 
de baixo carbono e evitando ater-se a estratégias de crescimento insustentáveis, superam em muito os custos. Muitos dos piores impactos 
climáticos projetados ainda podem ser evitados se mantivermos o aquecimento abaixo de 2°C. Mas devemos agir já.

Este relatório se debruça sobre os riscos da mudança climática para o desenvolvimento na América Latina e Caribe, no Oriente Médio 
e África Setentrional e em partes da Europa e Ásia Central. Partindo dos relatórios anteriores desta série, esta nova análise científica 
examina os prováveis impactos do aquecimento no nível atual (0,8°C) e nos níveis de 2°C e 4°C acima das temperaturas pré-industriais 
sobre a produção agrícola, os recursos hídricos, os serviços ecossistêmicos e a vulnerabilidade costeira para as populações afetadas.

Alcance do estudo

Este terceiro relatório da série Turn Down the Heat/Diminuir o 
calor2 abrange três regiões do Banco Mundial: América Latina 
e Caribe (ALC); Oriente Médio e África Setentrional (OMAS) e 

partes da Europa e Ásia Central (EAC).3 O foco recai sobre os 
riscos da mudança climática para o desenvolvimento. Embora 
uma variedade de setores seja examinada, dedica-se atenção 
especial aos impactos projetados sobre os sistemas alimentar 
e energético, os recursos hídricos e os serviços ecossistêmicos. 

1 Manter o aquecimento abaixo de 2°C e fazê-lo retornar ao nível de 1,5°C até 2100 é viável dos pontos de vista técnico e econômico, mas implica medidas de mitigação 
rigorosas no curto prazo. Embora o IPCC AR5 WGIII tenha identificado muitas opções de mitigação para manter o aquecimento abaixo de 2°C com alguma probabilidade, 
e considerando as estimativas central de 1,5°C a 1,7°C até 2100, apenas “um número limitado de estudos exploraram os cenários que têm maior probabilidade de fazer a 
temperatura recuar para menos de 1,5°C até 2100”. Os cenários constantes desses estudos se “caracterizam por 1) ação imediata para mitigação; 2) rápida atualização de 
toda a carteira de tecnologias para mitigação e 3) desenvolvimento seguindo uma trajetória que demande pouca energia”.
2 Os dois primeiros relatórios são Diminuir o calor: Por que um mundo 4 °C mais quente precisa ser evitado?, publicado em novembro de 2012, e Diminuir o calor: Fenômenos 
climáticos extremos, impactos regionais e possibilidades de adaptação, lançado em junho de 2013.
3 Neste relatório, a região da Europa e Ásia Central do Banco Mundial abrange apenas os seguintes países: Albânia, antiga República Iugoslava da Macedônia, Bósnia-
Herzegovina, Cazaquistão, Federação Russa, Kosovo, Montenegro, República do Quirguistão, Sérvia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.
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O relatório também examina a vulnerabilidade social que poderiam 
amplificar ou moderar as repercussões da mudança climática para 
o bem-estar do ser humano. Esta publicação vem complementar 
o primeiro relatório da série, lançado em 2012, que apresentava 
um panorama global da mudança climática e dos seus impactos 
na hipótese de elevação de 4°C4 e concluiu que os impactos 
devem ser sentidos de forma desproporcional nos países em 
desenvolvimento situados em torno das regiões equatoriais. Além 
disso, este relatório estende a análise feita na segunda publicação 
(2013) que enfocava as consequências da mudança climática com 
o aquecimento no nível atual e nos níveis de 2°C e 4°C acima dos 
níveis pré-industriais na África Subsaariana, Sul da Ásia e Sudeste 
Asiático e demonstrava o potencial do início precoce dos impactos 
com níveis de aquecimento mais baixos.

Esta análise tira partido do Quinto Relatório de Avaliação (AR5), 
elaborado pelo Grupo de Trabalho do Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática e publicado em 2013/2014, bem como 
da bibliografia específica revista por pares e publicada após as 
datas de corte do AR5. Os poucos casos em que há diferenças 
significativas de interpretação dos impactos projetados em relação 
às avaliações do IPCC (como no caso da elevação do nível do mar 
e do fenômeno El Niño) são destacados e explicados.

O Contexto Mundial

Este relatório reafirma as avaliações anteriores, inclusive a IPCC 
ARS e os relatórios anteriores desta série: na falta de ações de 
mitigação no curto prazo e novos compromissos de reduzir as 
emissões, aumentou a probabilidade de o aquecimento chegar a 4°C 
ou superar esse nível neste século. Seguindo as políticas atuais, a 
chance de termos um aumento acima dos 4°C até 2100 é de cerca 
de 40%; a chance de superarmos 5°C é de 10%.5 Contudo, muitos 
dos piores impactos climáticos projetados neste relatório ainda 
podem ser evitados se mantivermos o aquecimento abaixo de 2°C.

Principais constatações das regiões

No nível atual de aquecimento de 0,8°C acima dos níveis pré-
industriais, já foram observados impactos adversos da mudança 
climática, com destaque para:

•	 Os extremos de calor estão se tornando mais frequentes. 
A ocorrência de temperaturas médias mensais nunca antes 
vistas tem sido atribuída à mudança climática com 80% de 
probabilidade.

4 Neste relatório, as referências ao aquecimento de 2°C e de 4°C, e suas variantes, 
se referem ao aquecimento acima dos níveis pré-industriais até o fim do século. 
É importante notar que, no caso do aquecimento de 4°C, isso não implica a 
estabilização das temperaturas nem que a magnitude dos impactos deve chegar ao 
seu pico nesse nível. Em virtude da lenta resposta do sistema climático, as emissões 
e concentrações de gases de efeito estufa que levariam a um aquecimento de 4°C 
até 2100, além dos respectivos riscos mais altos de os limiares do sistema climático 
serem ultrapassados, na verdade submeteriam o mundo a um aquecimento bem 
mais alto, superior a 6°C ou mais no longo prazo, com vários metros de elevação 
do nível do mar associados, em última análise, a esse aquecimento. O cenário de 
aquecimento de 2°C implica a estabilização nesse nível depois de 2100.  
5 AIE (2012) World Energy Outlook 2012. Isso foi relatado no segundo relatório da 
série Turn Down the Heat.

Quadro 1: Em favor de medidas 
imediatas

As emissões de CO2 persistem. O aquecimento atual está 0,8°C 
acima dos níveis pré-industriais. Atualmente, as emissões de CO2 
são 60% maiores do que em 1990, tendo crescido a um ritmo de 
cerca de 2,5% ao ano. Caso as emissões mantenham esse ritmo, 
as concentrações de CO2 na atmosfera alinhadas com uma provável 
chance de limitar o aquecimento a 2°C seriam superadas em apenas 
três décadas.

Impactos e danos observados. Os impactos generalizados 
observados recentemente sobre os sistemas naturais e humanos 
confirmam não apenas a alta sensibilidade de muitos desses sistemas 
ao aquecimento, mas também a possibilidade de ocorrerem danos 
substanciais mesmo com níveis de aquecimento baixos. Entre os 
exemplos, destacam-se os impactos negativos sobre a produtividade 
agrícola, a aceleração da perda de gelo na Antártida e Groenlândia 
e o branqueamento generalizado dos recifes de corais. Os efeitos 
físicos da elevação do aquecimento para 1,5°C, como a ocorrência 
de extremos de calor, podem ser inevitáveis.

Impactos projetados para o século XXI. Os impactos 
projetados para este século confirmam a escala do risco para o 
desenvolvimento na hipótese da elevação de 2°C — e as graves 
consequências de ultrapassar esse nível de aquecimento. Mesmo 
com um aquecimento de 1,5°C a 2°C, as projeções indicam riscos 
adversos e significativos para uma série de regiões e sistemas, como 
a possibilidade de perda completa de recifes de corais de longa 
data, da biodiversidade marinha e eles associados e dos meios de 
subsistência dos que exploram o turismo e a pesca.

Consequências das emissões do século XXI para muitos 
séculos. Crescem as evidências científicas das consequências 
das emissões de CO2 e de outros gases de efeito estufa, as quais 
serão sentidas por séculos a fio. Entre os exemplos, destacam-se 
a ‘consolidação’, de longo prazo, de uma elevação do nível do mar 
de cerca de dois metros por grau Celsius de aquecimento médio 
sustentado do planeta e de uma acidificação do oceano por vários 
séculos, como consequências adversas e abrangentes para os recifes 
de corais, a ecologia marinha e, em última análise, o planeta.

Risco de mudanças irreversíveis e em larga escala nos 
biomas e ecossistemas da Terra. Mudanças irreversíveis e em 
larga escala nos sistemas da Terra podem transformar regiões inteiras. 
Entre os exemplos de riscos que estão aumentando rapidamente 
com o aquecimento, figuram a degradação da Floresta Amazônica, 
com a possibilidade de grandes emissões de CO2 devido a processos 
de realimentação cada vez maiores, a desintegração das placas de 
gelo da Groenlândia e da Antártida, com uma elevação do nível do 
mar de muitos metros a ser sentida ao longo de séculos ou milênios, 
e a liberação de metano em larga escala causada pelo derretimento 
de permafrost, o que agrava substancialmente o aquecimento. 
A recente produção científica revista por pares mostra que uma 
porção substancial da placa de gelo da Antártida Ocidental, contendo 
o equivalente em gelo a uma elevação do nível do mar de cerca de 
um metro, está em um processo instável e irreversível de recuo.

As oportunidades para agir estão desaparecendo 
rapidamente. O acúmulo de infraestruturas intensivas em carbono 
e baseadas em combustíveis fósseis está nos prendendo em um 
futuro de emissões de CO2. A Agência Internacional de Energia 
(AIE) já alertou, e numerosos exercícios de modelagem de sistemas 
energéticos já confirmaram, que é preciso agir urgentemente senão 
será extremamente alto o custo de reduzir as emissões rápido o 
bastante para conter o aquecimento abaixo de 2°C.



RESuMO ExECuTIvO

3

•	 Ocorrências extremas de precipitação se tornaram mais frequentes 
e intensas em muitos lugares.

•	 Uma tendência robusta de ressecamento vem sendo observada 
em regiões já sujeitas à seca, como a do Mediterrâneo.

•	 Um aumento significativo da atividade de ciclones tropicais 
no Atlântico Norte vem sendo observada e está afetando o 
Caribe e a América Central.

Nos cenários futuros da mudança climática, projetam-se 
impactos como:

1. Extremos de calor altamente incomuns e sem precedentes: 
A modelagem climática de ponta mostra que ocorrências 
de extremos de calor aumentam não apenas em termos de 
frequência, mas também no que respeita à área terrestre 
impactada se não houver controle do aquecimento. 
A prevalência de extremos de calor altamente incomuns e 
sem precedentes aumenta rapidamente em uma trajetória de 
emissões associada a um aquecimento global de 4°C.6 Extremos 
de calor altamente incomuns são semelhantes aos sentidos 
na Rússia e na Ásia Central em 2010 e nos Estados Unidos 
em 2012, enquanto os extremos de calor sem precedentes se 
referem aos eventos que, fundamentalmente, não se veem nas 
condições climáticas dos dias de hoje. Os extremos de calor 
sem precedentes provavelmente permaneceriam ausentes em 
um mundo com 2°C de aquecimento, mas, na hipótese de 
um planeta 4°C mais quente, esses extremos poderiam afetar 
70% a 80% da superfície terrestre nas regiões do Oriente 
Médio e África Setentrional e da América Latina e Caribe, 
e aproximadamente 55% em partes da Europa e Ásia Central 
avaliadas neste relatório.

2. Alterações dos regimes pluviométricos e disponibilidade 
hídrica: Projetam-se mudanças na precipitação na hipótese de 
continuação do aquecimento, com consequências substanciais 
e adversas para a disponibilidade hídrica. A América Central, 
o Caribe, os Bálcãs Ocidentais e Oriente Médio e a África 
Setentrional se destacam como locais críticos em que a 
precipitação deve reduzir-se de 20% a 50% se as temperaturas 
subirem 4°C. Em contrapartida, ocorrências de forte precipitação 
devem intensificar-se nas porções central e oriental da Sibéria, 
assim como no noroeste da América do Sul, com a intensidade da 
precipitação subindo em torno de 30% e os riscos de inundações 
crescendo substancialmente com um aumento global de 4°C. 

6 Neste relatório, extremos de calor altamente incomuns referem-se a fenômenos 
3-sigma e extremos de calor sem precedentes, a fenômenos 5-sigma. De modo geral, 
o desvio-padrão (sigma) mostra até que ponto uma variável tende a desviar-se do 
seu valor médio, o que, neste relatório, se refere à possível variação de um ano para 
outro na temperatura local mensal devido à variabilidade natural. No que se refere às 
distribuições normais, os fenômenos 3-sigma têm período de retorno de 740 anos. Os 
dados de temperatura mensais não seguem necessariamente uma distribuição normal 
(por ex., a distribuição pode ter caudas longas, aumentando assim a probabilidade 
de ocorrências de calor) e os períodos de retorno podem ser diferentes, mas serão 
de pelo menos 100 anos. Ainda assim, os fenômenos 3-sigma são extremamente 
improváveis, e os fenômenos 4-sigma quase certamente não ocorreram durante a vida 
útil das principais infraestruturas. Um aquecimento 5-sigma significa que a variação 
média no clima é cinco vezes maior do que a variação normal de um ano para outro 
experimentada atualmente, e que o período de retorno é de vários milhões de anos. 
Esses fenômenos, que quase certamente nunca ocorreram até os dias de hoje, estão 
projetados para as próximas décadas.

•	 Nos Bálcãs Ocidentais e na Ásia Central, a disponibilidade 
hídrica passa a constituir uma ameaça com a escalada das 
temperaturas para 4°C. Com o derretimento anterior das 
geleiras na Ásia Central alterando a dinâmica temporal 
das vazões, além de um maior risco de seca nos Bálcãs 
Ocidentais, surgem as consequências em termos de 
produtividade agrícola, saúde urbana e geração de 
energia. Na Macedônia, por exemplo, pode haver perdas 
de produtividade de até 50% nas culturas do milho, trigo, 
verduras e uvas na hipótese de 2°C de aquecimento. 
Está previsto que os riscos de inundação aumentem 
ligeiramente ao longo dos rios Danúbio, Sava e Tisza.

3. Produtividade da agricultura e segurança alimentar: 
Impactos significativos sobre a produtividades agrícola já 
estão sendo sentidos com um aquecimento de 0,8°C e, com 
o aumento das temperaturas passando de 2°C para 4°C, 
a mudança climática pressionará ainda mais os sistemas 
agrícolas.

•	 Os riscos de redução da produtividade agrícola e perdas 
de produção crescem rapidamente com um aquecimento 
acima de 1,5°C a 2°C. Nas regiões do Oriente Médio e 
África Setentrional e da América Latina e Caribe, caso 
não haja novas adaptações, devem ocorrer fortes reduções 
do potencial produtivo em um cenário com aquecimento 
em torno de 2°C . Por exemplo, uma queda de 30% a 
70% na produtividade da soja e um recuo de até 50% 
no caso do trigo no Brasil, uma diminuição de 50% do 
trigo na América Central e Caribe e uma redução de 10% 
a 50% dessa mesma cultura na Tunísia. Em um cenário 
de aumento de 2°C, não se sabe ao certo como vai 
variar a possível produtividade agrícola na Ásia Central. 
Um número maior de ocorrências de seca e inundações 
representam um grande risco para a agricultura nos 
Bálcãs Ocidentais.

•	 Embora as intervenções de adaptação e a fertilização 
por CO2 possam compensar alguns dos efeitos adversos 
da mudança climática na hipótese de um aquecimento 
inferior a 2°C, este relatório reafirma as constatações do 
IPCC AR5 de que podem ser esperados grandes impactos 
negativos sobre a produtividade da agricultura com um 
aquecimento de 3°C a 4°C. Existem algumas evidências 
empíricas de que, apesar de os possíveis efeitos positivos 
da fertilização por CO2 ocasionarem um aumento da 
produtividade, a elevação dos níveis atmosféricos de 
dióxido de carbono poderiam resultar na redução dos 
níveis de proteína e micronutrientes (ferro e zinco) em 
alguns dos principais grãos (por ex., trigo e arroz).

•	 Os impactos projetados sobre os sistemas de produção 
da agricultura de subsistência e de exportação (por ex., 
soja, milho, trigo e arroz) seriam sentidos nos níveis 
local, nacional e global. Embora o comércio mundial 
possa melhorar a segurança alimentar e proteger contra 
choques locais, existe a possibilidade de algumas regiões 
se tornarem dependentes das importações de alimentos 
e, assim, passarem a ser mais vulneráveis a ocorrências 
climáticas em outras regiões do mundo e à interrupção 
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das importações em virtude de proibições à exportação 
naquelas regiões.

4. Ecossistemas terrestres: Projeta-se que haverá alterações nos 
ecossistemas, com a elevação das temperaturas e as mudanças 
nos regimes de precipitação reduzindo significativamente 
os serviços ecossistêmicos. Isso teria grandes repercussões, 
por exemplo, para o ciclo global do carbono. Por exemplo: 

•	 Os aumentos projetados para o calor e o estresse da seca, 
junto com a continuação do desmatamento, aumentam de 
forma substancial o risco de degradação em larga escala 
(redução dos biomas e área) na Floresta Amazônica. 
Isso poderia transformar esse reservatório de carbono 
de importância mundial em uma fonte de carbono; isso 
já foi observado como consequência de secas graves em 
2005 e 2010, quando cientistas estimaram que a Amazônia 
enfrentada uma queda do armazenamento de carbono 
da ordem de aproximadamente 1,6 Pg de carbono (2005) 
e 2,2 Pg de carbono (2010) em comparação os anos em 
que não houve seca.7

•	 As regiões de permafrost e florestas boreais da Rússia 
são sensíveis a variações de temperatura que poderiam 
levar a aumentos de produtividade. Porém existe o risco 
de aumento das perturbações, como incêndios e pragas, 
gerando uma mortalidade generalizada de árvores. 
O desaparecimento das florestas e o degelo de permafrost 
ameaçam amplificar o aquecimento global à medida que 
o carbono e o metano guardados forem liberados na 
atmosfera, gerando um ciclo que vai se alimentando e 
ganhando cada vez mais força. No cenário de elevação 
de 2°C, as emissões de metano oriundas do degelo de 
permafrost poderiam aumentar entre 20% e 30% na 
Rússia boreal.

5. Ecossistemas marinhos: Efeitos adversos substanciais sobre 
os ecossistemas e sobre a sua produtividade devem advir da 
elevação das temperaturas, aumento da acidez dos oceanos 
e provável redução do oxigênio disponível em decorrência 
da combinação dos seus efeitos. Os índices observados de 
acidificação dos oceanos já são os mais altos em 300 milhões 
de anos e as taxas de elevação do nível do mar são as mais 
altas em 6 mil anos.

As projeções para o branqueamento de corais indicam 
que a preservação de mais de 10% desses ecossistemas 
singulares exige a contenção do aquecimento global no nível 
de até 1,5°C. Os corais responsáveis pela construção dos 
recifes são cruciais para a formação das praias, proteção das 
costas, pesca e turismo. 

Já foram observadas mudanças fisiológicas nos peixes 
e nas suas larvas e elas devem continuar com a acidificação 
dos oceanos no futuro. Com um aquecimento abaixo de 2°C 
e sem levar em consideração a variação da acidez oceânica, 
a pesca em uma série de locais deve cair acentuadamente 

7 A variação no sequestro de carbono é causada pela combinação dos efeitos da 
redução da captação de carbono resultante da supressão do crescimento das árvores 
devido à seca e da perda de carbono por causa da mortalidade das árvores induzida 
pela seca e posterior decomposição ao longo de vários anos.

até 2050, segundo projeções, à medida que as populações de 
peixes migrem na direção de águas mais frias.

6. Elevação do nível do mar: Em um mundo 1,5 graus mais 
quente, projeta-se que a elevação do nível do mar aumente 
0,36 m (faixa de 0,20 m a 0,60 m) e 0,58 m (faixa de 0,40 
a 1,01 m) em um mundo 4 graus mais quente no período 
2081-2100 em comparação com o período de referência de 
1986–2005.8 Devido à defasagem da resposta dos oceanos e 
ao longo tempo de resposta das placas de gelo da Groenlândia 
e Antártida às temperaturas atmosféricas (inércia térmica), 
os níveis do mar continuarão a subir por muitos séculos 
após 2100. 

•	 A elevação do nível do mar constitui uma ameaça, em 
especial, para as comunidades urbanas nas regiões 
do Oriente Médio e África Setentrional e da América 
Latina e Caribe, onde grandes assentamentos urbanos 
e infraestruturas importantes estão situadas ao longo do 
litoral. O impacto da elevação dos níveis do mar será 
especialmente grave para as comunidades insulares 
do Caribe, uma vez que as possibilidades de recuo 
são extremamente limitadas. Com os níveis do mar se 
elevando, aumentará substancialmente o risco causado 
pelas marés de tempestades e ciclones tropicais, sobretudo 
para os pequenos Estados insulares e faixas litorâneas 
baixas, ambos altamente expostos. Além disso, essa 
elevação pode contribuir para um aumento da intrusão 
da água salgada do mar em aquíferos de água doce 
(especialmente no Oriente Médio e África Setentrional), 
um processo agravado por outros impactos climáticos 
(por ex., a redução da disponibilidade hídrica) e outros 
fatores antropogênicos (por ex., o uso excessivo de 
recursos naturais). 

7. Geleiras: Vem sendo observada uma perda substancial 
do volume e extensão das geleiras nos níveis atuais de 
aquecimento nos Andes e na Ásia Central. O aumento do 
derretimento glacial cria um alto risco de inundações e reduz 
em muito os recursos de água doce durante os períodos de 
cultivo. Isso também pode acarretar impactos negativos sobre 
o abastecimento de energia hidrelétrica.

•	 As geleiras tropicais na região central dos Andes já 
perderam grandes volumes de gelo ao longo do século XX 
e a deglaciação completa deve ocorrer se a elevação da 
temperatura for de 4°C. No Peru, estima-se que uma 
redução de 50% no escoamento das geleiras resultaria 

8 As projeções para o nível do mar aqui apresentadas seguem a metodologia 
adotada no IPCC AR5 WGI, com a importante atualização de que estão incluídas 
contribuições dependentes de cenários mais realistas da Antártica com base em 
publicações posteriores ao IPCC. A bibliografia recente sugere que as estimativas 
do IPCC são conservadoras dada a desestabilização observada de parte da placa de 
gelo da Antártida Ocidental. Cumpre notar que as projeções regionais oferecidas 
neste relatório também se baseiam nesse ajuste em função da metodologia do AR5 
WGI e não incluem a subsidência de terras. As projeções da elevação do nível do 
mar apresentadas neste relatório se baseiam em um conjunto de modelos maiores 
com uma média de conjunto do aquecimento inferior a 1,75°C; em consequência, 
a elevação do nível do mar no fim do século em RCP2.6 está classificada como um 
aquecimento de 1,5°C. Ver mais explicações no Quadro 2.1 e Seção 6.2, Projeções 
da elevação do nível do mar.
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em uma queda da produção anual de energia da ordem 
de 10%, de 1.540 gigawatts/hora (GWh) para 1.250 GWh. 

•	 Desde a década de 1960, a superfície das geleiras da Ásia 
Central vem diminuindo entre 3% e 14% dependendo 
da sua localização. Novas perdas substanciais de cerca 
de 50% e de até 80% devem ocorrer se o aumento da 
temperatura for de 2°C ou 4°C, respectivamente. Em 
consequência, as vazões dos rios devem encolher em até 
25% com um aquecimento de 3°C durante os meses do 
verão, quando a demanda pela água para a agricultura 
é maior.

Figura 1: Recursos hídricos: Evolução relativa da vazão anual nas hipóteses de aumento da temperatura global em 2°C e 4°C na 
década de 2080 em relação ao período 1986-2005 com base em um modelo de intercomparação do projeto ISI-MIP.

As cores indicam a variação média multimodelo; a saturação das cores indica a concordância dentro do conjunto de modelos. Cores mais saturadas 
indicam uma concordância maior entre os modelos. Fonte: Adaptado de Schewe et al. (2013).

•	 Na Ásia Central, a geração de energia hidrelétrica tem 
potencial para desempenhar um papel importante na 
matriz energética no futuro. Contudo, as mudanças 
previstas na distribuição do escoamento significarão que 
haverá menos água à disposição para a geração de energia 
nos meses de verão, quando haverá a concorrência da 
demanda da agricultura.

8. Vulnerabilidade social à mudança climática. É difícil prever 
com certeza os impactos sociais da mudança climática, pois 
dependem de fatores climáticos e da sua interação com 
tendências de desenvolvimento mais amplas. Contudo, existem 
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evidências claras de que a mudança climática já está afetando 
os meios de subsistência e o bem-estar em partes das três 
regiões em análise e provavelmente continuará a fazê-lo em 
um raio ainda maior caso a mudança climática se aprofunde 
(Quadro 2). Onde a governança é fraca ou a infraestrutura é 
obsoleta ou insuficiente (como é o caso em partes de todas 
as três regiões), é provável que isso amplifique os desafios 
sociais associados à adaptação a uma mudança climática 
ainda mais profunda.

América Latina e Caribe

A região da América Latina e Caribe (ALC) é altamente heterogênea 
em termos de desenvolvimento econômico e história social e 
indígena, com uma população de 588 milhões (2013), da qual 
cerca de 80% é urbana. O produto interno bruto (PIB) atual está 
estimado em US$ 5,655 trilhões, e a renda nacional bruta (RNB) 
per capita equivale a US$ 9.314 (dados de 2013). Em 2012, cerca 
de 25% da população vivia na pobreza, e 12% na miséria, o que 
representa uma clara diminuição em relação aos anos anteriores. 
Por exemplo, a subnutrição na região recuou de 14,6% em 1990 
para 8,3% em 2012. Apesar do considerável progresso econômico 
e social nas últimas décadas, a desigualdade de renda na região 
permanece elevada.

Com o aquecimento atual de 0,8°C, estão sendo sentidos 
impactos significativos da mudança climática nos biomas terrestres 
(por ex., nas montanhas dos Andes e nas florestas tropicais) e 
marinhos (sobretudo nos recifes de corais) da ALC. Com a subida 
das temperaturas médias para 2°C ou mais, a intensidade e a 
gravidades dos impactos projetados será maior em toda a região 
(três impactos significativos são descritos abaixo).

A Figura 2 mostra a ocorrência de temperaturas do verão 
altamente incomuns na hipótese de aquecimento de 2°C e de 
4°C. O Quadro 3 oferece uma visão geral dos riscos climáticos 
da região.

As mudanças no ciclo hidrológico poderiam 
ameaçar a estabilidade da disponibilidade de água 
doce e dos serviços ecossistêmicos.
A alteração dos ciclos de precipitação, caracterizados por chuvas 
mais intensas seguidas por períodos de estiagem mais longos, 
perda de geleiras, degradação dos principais ecossistemas e a 
perda de serviços ecossistêmicos cruciais (por ex., suprimento de 
água, tamponamento, retenção e regulação pela água, e proteção 
do solo), impactará o suprimento de água doce na região e 
poderá gerar trade-offs entre locais a montante e a jusante, além 
de sinergias. Uma gama de impactos deve ter a sua intensidade 
e gravidade aumentadas à medida que as temperaturas médias 
globais subam de 2°C para 4°C.

•	 As projeções indicam que a maioria das regiões áridas 
ficará ainda mais seca, e maioria das regiões úmidas ficará 
mais úmida. As reduções na precipitação chegam a até 20% 
a 40% no Caribe, América Central, região central do Brasil e 
Patagônia na hipótese de 4°C de aquecimento. As condições 
de secura devem aumentar em mais de 20%. Se o aquecimento 
foi limitado a 2°C, as projeções apontam para uma redução 
significativa do risco de secas: para um aumento de 1% dos 
dias com condições de secura no Caribe e um aumento de 9% 
no caso da América do Sul. Ao mesmo tempo, um aumento 
da frequência e intensidade das ocorrências de extremos de 
precipitação é projetado especialmente para o litoral tropical 
e subtropical do Pacífico e para o sul do Brasil.

Quadro 2. Impactos da mudança climática sobre a vulnerabilidade social

Choque e estresses relacionados à mudança climática podem solapar a redução da pobreza e empurrar novos grupos em direção à 
pobreza. Assentamentos informais em várzeas e em encostas em muitas cidades latino-americanas e nos Bálcãs Ocidentais, por exemplo, já foram 
afetados duramente por inundações e deslizamentos nos últimos anos. Embora muitos pobres estarão vivendo em áreas rurais isoladas, a constante 
expansão urbana em áreas sujeitas a risco significa que uma parcela crescente das populações urbanas estará sob o risco de ocorrências extremas 
relacionadas ao clima e alta dos preços dos alimentos, o que aumenta os níveis de pobreza entre os grupos urbanos desfavorecidos. 

Os impactos da mudança climática serão sentidos com mais frequência pelos grupos pobres e excluídos socialmente, cuja 
capacidade para adaptar-se a mudanças climáticas que se iniciam lenta ou rapidamente é mais limitada. Destacam-se, entre eles, 
os povos indígenas e as minorias étnicas, os trabalhadores migrantes, as mulheres, os jovens, os idosos e as crianças. Embora esses grupos — 
assim como os seus pares mais bem aquinhoados — já estejam se adaptando à mudança climática e a outras mudanças, esses esforços não raro 
são minados pela limitação dos seus bens, pela sua falta de voz e por normas sociais discriminatórios. Por exemplo, o aumento do estresse hídrico 
projetado para partes da América Latina e áreas de baixa renda em países do Oriente Médio e África Setentrional pode aumentar drasticamente 
o ônus do trabalho associado à busca de água em contexto rurais e urbanos pobres. Além disso, a desnutrição infantil vinculada à redução do 
conteúdo proteico e de micronutrientes dos alimentos básicos (trigo, arroz) causada pela mudança climática pode ter consequências negativas 
e irreversíveis para as crianças afetadas, consequências essas que elas sofrerão por toda a vida.

A mudança climática pode levar ao deslocamento e também afetar os padrões e taxas de migração. Até hoje, a maioria dos 
deslocamentos relacionados a eventos climáticos extremos foi temporária. Todavia, se certas áreas se tornarem inabitáveis em virtude da mudança 
climática (por exemplo, por terem ficado excessivamente quentes ou áridas, ou afetadas frequentemente por ocorrências extremas — ou pela 
elevação do nível do mar) a migração pode aumentar em escala e cada vez mais levar a um reassentamento permanente (o que já é notado em 
algumas áreas de escassez de água no Oriente Médio e África Setentrional). A migração em larga escala pode criar desafios significativos para as 
relações familiares, a saúde e a segurança humana. Existe o risco de grupos mais desfavorecidos se verem presos em áreas rurais prejudicadas, 
pois carecem dos recursos ou ligações sociais para deixarem essas áreas.
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•	 Projetam-se perdas maciças de geleiras nos Andes diante 
de um mundo 2°C mais quente e a perda praticamente 
completa se forem superados os 4°C de aquecimento. As 
mudanças no derretimento glacial, em reação ao aquecimento 
da superfície terrestre, alteram a dinâmica e a magnitude das 
vazões dos rios e resultam no aumento do risco de inundações 
e falta de água doce, além de danos a infraestruturas. 

•	 O aumento das secas e a elevação das temperaturas médias 
devem diminuir o suprimento de água e afetar a maioria dos 
ecossistemas e agroecossistemas. O risco crescente de seca 
elevará o risco de incêndios florestais, degradação de floresta 
em larga escala causada pelo clima e a perda dos respectivos 
serviços ecossistêmicos. 

•	 As geleiras derreterão a um ritmo ainda mais rápido que 
o observado, com o pico do escoamento dos rios projetado 
para daqui a 20 a 50 anos, possivelmente antes em algumas 
bacias. As irrupções de lagos glaciais e as consequentes 
inundações constituem uma ameaça para as cidades andinas. 
A perda de geleiras provavelmente impactará os páramos 
(terrenos pantanosos andinos com grande estoque de carbono), 
que constituem a fonte de água para muitas cidades nos 
Andes. Ademais, os ecossistemas em altiplanos degradados 
têm menos capacidade para reter água e a intensificação das 
chuvas aumentará a erosão, com um posterior aumento da 
sedimentação e dos danos para as barragens hidrelétricas, as 

obras de irrigação e a infraestrutura hidráulica e de defesa 
dos rios.

•	 A tendência projetada de chuvas mais intensas pode aumentar 
significativamente o risco de deslizamento, sobretudo em 
encostas normalmente ocupadas por comunidades mais 
pobres em áreas urbanas e rurais. Os grandes deslizamentos 
no Estado do Rio de Janeiro em 2011, após intensas chuvas, são 
um prenúncio de provável gravidade dos impactos projetados 
decorrentes de chuvas mais intensas. As ocorrências de 
chuvas intensas podem sobrepujar rapidamente os canais de 
drenagem naturais do meio ambiente, assim como os sistemas 
de drenagem urbanos que provavelmente não foram concebidos 
para as chuvas e fluxos mais intensos previstos para o futuro. 

A mudança climática porá em risco a agricultura 
de subsistência de pequena escala e a produção 
agrícola de grande escala para exportação. 
A agricultura na região da América Latina e Caribe é altamente 
dependente de sistemas de sequeiro tanto para as culturas de 
subsistência como para as de exportação; assim, é vulnerável a 
variações climáticas como secas, mudanças do regime de chuvas 
e elevação das temperaturas.

•	 Riscos crescentes para a agricultura com o aquecimento 
ultrapassando o patamar de 2°C. Existe um sinal negativo 

Figura 2: Média multimodelo da porcentagem dos meses do verão austral (dezembro, janeiro e fevereiro) com temperaturas altamente 
incomuns (que normalmente não ocorreriam mais do que uma vez em centenas e centenas de anos) na hipótese de elevação de 2°C  
(à esquerda) e 4°C (à direita) da temperatura global em 2071–2099 e em relação ao período de referência de 1951–1980.
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Quadro 3: Principais riscos climáticos na região da América Latina e Caribe

Diante de um aumento global de 4°C, os extremos de calor, alterações nos ciclos hidrológicos, ciclones tropicais e mudanças na Oscilação Sul do 
El Niño (OSEN) devem apresentar problemas graves, com riscos em cascata para o setor agrícola, a saúde humana, os grandes centros urbanos 
e o funcionamento de serviços ecossistêmicos essenciais. A níveis mais baixos de aquecimento, o derretimento glacial nos Andes reduzirá a água 
doce e a energia hidrelétrica para as comunidades e as grandes cidades andinas durante a estação seca, aumentando os riscos de inundações 
no curto prazo e impactando a agricultura e os serviços ambientais a jusante. São previstas graves ameaças derivadas da elevação do nível do 
mar, danos a áreas de baixa altitude e infraestruturas costeiras. A degradação dos recifes de coral ameaçará o faturamento do setor de turismo e 
prejudicará a biodiversidade, as áreas de pesca e a proteção das zonas costeiras, impactando negativamente os meios de subsistência. Para a 
comunidade global, o possível impacto da mudança climática sobre a floresta amazônica é de grande relevância. Com o aumento do aquecimento, 
a degradação – para não falar do desaparecimento — da floresta amazônica é uma possibilidade cada vez maior, podendo vir a transformar a 
floresta em uma grande fonte de carbono durante os anos de seca e desencadeando o aprofundamento da mudança climática.

América Central e Caribe

Frequência mais alta da OSEN e ciclones 
tropicais, extremos de precipitação, seca 
e ondas de calor. Riscos de redução da 
disponibilidade hídrica, da produtividade agrícola, 
segurança alimentar e segurança na costa.

Populações carentes expostas a 
deslizamentos de terra, erosão costeira com 
risco de elevação das taxas de mortalidade 
e migração, impactos negativos sobre o PIB 
onde a participação do turismo costeiro é alta.

Floresta Amazônica

Elevação do calor extremo e da aridez, risco 
de incêndios florestais, degradação e perda de 
biodiversidade.

Risco de a floresta transformar-se em fonte de 
carbono. Mudanças das zonas agrícolas pode 
levar a conflitos de terra. Riscos de extinção de 
espécies ameaçam os meios de subsistência 
tradicionais e geram perdas culturais. 

Andes

Derretimento glacial, alterações nos blocos de 
neve, risco de inundações e falta de água doce.

Nas altitudes elevadas, mulheres, crianças e 
povos indígenas são especialmente vulneráveis, 
e a agricultura corre risco. Nas áreas urbanas, 
os pobres vivem em encostas mais acentuadas 
e estão mais expostos a inundações.

Regiões áridas

Aumento da seca e da ocorrência de extremos 
de calor leva a morte do gado, recuo da 
produtividade agrícola e desafios em termos 
do volume de água doce.

Risco de fome localizada entre as comunidades 
indígenas afastadas, problemas de saúde 
relacionados à água. Pressão sobre os recursos 
pode levar a conflitos e migração para cidades.

Cone Sul

Queda da produtividade agrícola e das 
pastagens, migração das zonas agroecológicas 
para o norte.

Riscos para as condições de nutrição dos 
pobres. Riscos de alta dos preços dos alimentos 
e impactos em cascata além da região devido à 
exportação de boa parte dos produtos agrícolas.

Fontes dos dados: Este mapa foi reproduzido pela Unidade de Produção de Mapas do Grupo Banco Mundial. Os 
limites, cores, denominações e demais informações mostrados neste mapa não implicam, por parte do Grupo Banco 
Mundial, qualquer tipo de juízo sobre a situação jurídica de um território nem o endosso ou aceitação desses limites. 
O mapa da densidade populacional apresentado se baseia em: Center for International Earth Science Information 
Network, Columbia University, Organização das Nações Unidas para a Agricultura e a Alimentação (FAO) e Centro 
Internacional de Agricultura Tropical - (2005). Gridded Population of the World, Versão 3 (GPWv3): Population 
Count Grid. Palisades, NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
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claro para uma grande variedade de culturas em um cenário 
de aquecimento de 2°C, como a soja (declínio de até 70% 
na produtividade em algumas áreas do Brasil) e o milho 
(recuo de até 60% da produtividade no Brasil e no Equador) 
até 2050 em relação ao período de referência de 1989–2009. 
Intervenções adaptativas simuladas (por ex., a melhoria da 
variedade de culturas, o aprimoramento da gestão do solo 
e das culturas e a irrigação suplementar) aliviaram, mas 
não superaram os declínios da produtividades previstos em 
decorrência da mudança climática. Outros estudos sugerem 
que em um mundo 3 graus mais quente, os impactos negativos 
previstos sobre culturas individuais tornam-se ainda mais 
forte. Um exemplo é o declínio da produtividade do trigo na 
América Central e Caribe, que pode chegar a até quase 70%. 
Isso implica que a mudança climática ameaça não apenas os 
pequenos produtores e as comunidades rurais e indígenas, 
mas também os produtores de commodities (soja, milho) em 
larga escala, os fazendeiros e o agronegócio, com repercussões 
negativas para a segurança alimentar e os preços dos alimentos 
na região e fora dela.

•	 A segurança alimentar local está seriamente ameaçada pela 
projeção de queda no potencial pesqueiro. As costas do Caribe, 
os estuários amazônicos e o Rio da Prata, em especial, devem 
ser afetados por declínios do potencial pesqueiro de mais de 
50% à medida que os cardumes migrem devido ao aquecimento 
das águas. As águas do Caribe poderiam sofrer um declínio 
na faixa de 5% a 50%. Essas estimativas são para a hipótese 
de aquecimento de 2°C até 2050, momento em que muitos 
recifes de corais — um importante berçário e habitat para os 
peixes — estariam sujeitos e ocorrência de branqueamento 
anual, solapando ainda mais a base de recursos marinhos. 
A acidificação dos oceanos poderia afetar as populações de 
peixes diretamente, inclusive causando danos fisiológicos nas 
primeiras fases da vida. Os efeitos sobre a cadeia alimentar 
ainda não são claros, no entanto. 

•	 O Cone Sul (Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e a porção 
meridional do Brasil), uma região importante na produção 
de grãos e criação de gado, está sujeita a choques climáticos, 
sobretudo os relacionados à variação dos regimes de precipitação 
e à elevação dos extremos de calor. Isso deve impactar 
profundamente a produtividade do milho e da soja, commodities 
de exportação importantes. Por exemplo, a produtividade do 
milho deve recuar de 15% a 30% em comparação com os níveis 
de 1971 a 2000 na hipótese de aquecimento de 2°C, e recuar 
de 30% a 45% com um aquecimento de 3°C. Ocorrências 
fortes e ou extremas do fenômeno El Niño que resultem em 
inundações ou secas no período de cultivo implicam mais 
riscos substanciais para a agricultura na região.

Projeta-se uma prevalência maior de fenômenos 
extremos que afetaria as comunidades rurais 
e urbanas, sobretudo em encostas e regiões 
costeiras.
A região está bastante exposta aos efeitos de ocorrências extremas 
mais frequentes e mais intensas, como as observadas durante 
episódios fortes do El Niño e ciclones tropicais.

•	 Em comparação com o presente, as projeções indicam que 
a frequência dos ciclones tropicais mais fortes na região 
do Atlântico Norte deve aumentar aproximadamente 40% 
se o aquecimento for de 2°C e 80%, se for de 4°C. Na 
ALC, quase 8,5 milhões de pessoas vivem na trajetória de 
furacões e outras 29 milhões habitam zonas costeiras pouco 
elevadas. O Caribe é especialmente vulnerável, pois mais de 
50% da sua população vive ao longo da costa e certa de 70% 
está em cidades litorâneas. Ciclones tropicais mais intensos 
interagiriam de maneira adversa com a elevação dos níveis do 
mar, agravando os riscos de inundações na costa e aumento 
das tempestades, pondo em risco economias inteiras e os meios 
de subsistência (sobretudo no caso dos Estados insulares).

•	 Os riscos associados com as ocorrências do El Niño e os 
ciclones tropicais surgiriam concomitantemente a uma 

Quadro 4: A Oscilação Sul do El Niño 
(OSEN)

A região da América Latina e Caribe está especialmente 
exposta aos efeitos das ocorrências fortes dos fenômenos 
El Niño e La Niña, os quais estão relacionados à Oscilação Sul do 
El Niño (OSEN). Na América Central, o El Niño normalmente resulta 
do excesso de chuvas nas costas caribenhas enquanto as costas do 
Pacífico permanecem secas. A precipitação aumenta e inundações 
tendem a ocorrer no litoral do Equador, na porção setentrional do 
Peru e na porção meridional do Brasil, Argentina, Paraguai e uruguai, 
enquanto a seca surge nas zonas andinas do Equador, Peru e 
Bolívia, além da região nordeste do Brasil. Todas essas mudanças 
podem prejudicar substancialmente os meios de subsistência por 
meio de impactos na produtividade agrícola, ecossistemas cruciais, 
produção de energia, suprimento de água, infraestrutura e saúde 
pública nos países afetados. Por exemplo, a ocorrência extrema do 
El Niño em 1997-98 resultou em um prejuízo de bilhões de dólares 
e em dezenas de milhares de mortes em todo o mundo, com 
pesadas perdas na América Latina. Incertezas substanciais ainda 
permanecem com relação às projeções do impacto da mudança 
climática sobre a intensidade e a frequência das ocorrências 
extremas do El Niño. Contudo, as evidências de alterações na 
variabilidade das precipitações provocada pela OSEN em resposta 
ao aquecimento global surgiram recentemente e constituem uma 
atualização da avaliação das projeções da OSEN constantes do 
relatório IPCC AR5. Estudos recentes usando a intercomparação de 
modelos climáticos apontam para a possibilidade de o aquecimento 
global tornar mais frequente a ocorrência de episódios extremos do 
El Niño ao longo do século xxI.

* “O Índice Oceânico Niño (ION) é o padrão usado pela National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA), o órgão federal americano que se ocupa das 
condições oceânicas e atmosféricas, para identificar ocorrências do El Niño (quente) 
e da La Niña (fria) na faixa tropical do Pacífico. Trata-se da média móvel de três 
meses da anomalia da temperatura média da superfície do mar para a região Niño 
3.4 (ou seja, 5°N-5°S, 120°W-170°W). As ocorrências são definidas como cinco 
períodos de três meses consecutivos e superpostos de registro superior ou igual 
à anomalia de temperatura de +0,5° para os eventos quentes (El Niño) ou inferior 
ou igual à anomalia de temperatura de -0.5° para os eventos frios (La Niña). O limiar 
é subdividido em ocorrências fracas (anomalia da TSM de 0,5 a 0,9), moderadas  
(1,0 a 1,4) e fortes ( 1,5) [Fonte: http://ggweather.com/enso/oni.htm].
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elevação do nível do mar de 38 cm a 114 cm, aumentando 
bastante os riscos de mudança do regime de tempestades. 
Segundo projeções, o nível do mar deve elevar-se mais na costa 
do Atlântico do que na costa do Pacífico. A elevação do nível 
do mar no litoral de Valparaíso, por exemplo, deve chegar a 
0,35 m com um aquecimento de 2°C e 0,55 m em um mundo 
4°C mais quente (estimativa média). As projeções para Recife 
são de aproximadamente 0,39 m e 0,63 m, respectivamente, 
com as estimativas superiores chegando a 1,14 m na hipótese 
de um aquecimento de 4°C — o nível mais alto da região.

•	 Eventos extremos afetarão bastante os pobres nas zonas 
rural e urbana que normalmente residem em assentamentos 
informais de áreas de alto risco (por ex., várzeas e encostas 
íngremes). Em 2005, a porcentagem de pessoas que viviam 
em assentamentos informais na América Latina era mais alta 
na Bolívia (50%) e, no Caribe, era mais alta no Haiti (70%). 
Os efeitos negativos das ocorrências extremas também afetam 
as comunidades rurais, pois estas dependem bastante do meio 
ambiente e da sua base de recursos naturais.

•	 No Caribe, podem ser esperados impactos adversos substanciais 
sobre ecossistemas cruciais, a agricultura, a infraestrutura e 
o setor de turismo na hipótese de aquecimento de 2°C. Isso 
se deve à perda e/ou degradação de ativos importantes em 
decorrência da combinação dos efeitos da elevação dos níveis 
do mar e dos consequentes impactos da intrusão de água salina 
e mudança do regime de tempestades, acidificação do oceano, 
branqueamento dos recifes de corais e perda da proteção física 
proporcionada à costa decorrentes da degradação e morte dos 
recifes. Pode-se esperar que os impactos dessas e de outras 
mudanças climáticas venham a crescer substancialmente com 
o aumento do aquecimento, sobretudo em vista da crescente 
probabilidade de ciclones tropicais mais frequentes e intensos. 

Oriente Médio e África Setentrional

A região do Oriente Médio e África Setentrional (OMAS) é uma 
das mais diversas do mundo em termos econômicos, com o PIB 
per capita anual variando de US$ 1.000 no Iêmen até mais de 
US$ 20.000 nos Estados árabes do Golfo. Qatar, Kuwait, Emirados 

Árabes Unidos, Marrocos, República Árabe do Egito e Iêmen 
ocupam as posições 4, 12, 27, 130, 132 e 151 numa classificação 
de 189 países segundo o PIB per capita. Em consequência, 
a capacidade de adaptação e a vulnerabilidade aos riscos climáticos 
variam muito na região.

Projeta-se que a população da região dobre até 2050, o que, 
juntamente com as projeções dos impactos do clima, gera uma 
enorme pressão sobre a região em termos de água e outros recursos. 
A região já é altamente dependente da importação de alimentos. 
Cerca de 50% do consumo regional de trigo e cevada, 40% do 
consumo de arroz e quase 70% do consumo de milho são supridos 
pelas importações. A região vem lidando com a escassez de água 
de várias formas: captação de águas subterrâneas, dessalinização 
e estratégias desenvolvidas pela comunidade local para enfrentar 
o problema. Apesar de sua extrema escassez de água, os países 
do Golfo usam mais água per capita do que a média global, com 
os mercados árabes de água e energia residenciais entre os mais 
fortemente subsidiados do mundo. A região é muito diversificada 
em termos de condições socioeconômicas e políticas. Assim, 
a capacidade de adaptação e a vulnerabilidade aos riscos climáticos 
variam muito, sobretudo entre os Estados árabes do Golfo e os 
demais países do Oriente Médio e África Setentrional.

O Oriente Médio e a África Setentrional despontam como uma 
das principais regiões sujeitas ao agravamento das condições de 
calor, seca e aridez. A agricultura, 70% de sequeiro, está altamente 
exposta à variação das condições climáticas. Foi observado um 
aquecimento de cerca de 0,2°C por década na região no período 
1961–1990 e, desde então, esse ritmo vem acelerando na região. 
As projeções indicam que mais de 90% dos verões terão extremos 
de calor altamente incomuns na hipótese de a temperatura global 
subir 4°C, frente a 20% a 40% dos verões em se o aquecimento 
for de apenas 2°C (Figura 3).

Em vista da sua forte dependência das importações, a região 
está vulnerável aos efeitos além das suas fronteiras. Embora 
continue a ser difícil prever a reação da sociedade a essas mudanças, 
está claro que impactos extremos, como uma queda de mais de 
45% na vazão anual de água em partes da região, segundo as 
projeções para um planeta 4°C mais quente, constituiria desafios 
sem precedentes para os sistemas sociais afetados. A mudança 
climática pode atuar como um multiplicador da situação da 

Figura 3: Média multimodelo da porcentagem dos meses do verão boreal (junho, julho e agosto) com temperaturas altamente 
incomuns (que normalmente não ocorreriam mais do que uma vez em centenas e centenas de anos) na hipótese de elevação 
de 2°C (à esquerda) e 4°C (à direita) na temperatura global em 2071–2099 e em relação ao período de referência de 1951–1980.
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Quadro 5: Principais riscos climáticos na região do Oriente Médio e África 
Setentrional

A região será gravemente afetada no caso de elevação de 2°C e de 4°C, sobretudo por causa do grande aumento nas projeções de extremos de 
calor, da imensa redução da disponibilidade hídrica e das consequências previstas para a segurança alimentar regional. A alta exposição à elevação 
do nível do mar nas próximas décadas está relacionada a grandes populações e ativos nas zonas costeiras. No cenário de elevação global de 2°C, 
os níveis já baixos das vazões anuais dos rios devem sofrer uma queda superior a 15%, e extremos de calor altamente incomuns devem afetar 
cerca de um terço das terras. O recuo da produtividade agrícola, agravado por impactos em outras regiões produtoras de grãos, pode contribuir 
para o aumento dos preços dos alimentos na região. A dependência crescente das importações de alimentos agrava ainda mais esses riscos. 
A deterioração dos meios de subsistência rural pode contribuir para a migração interna e internacional, aumentando ainda mais o estresse sobre 
a infraestrutura, especialmente a urbana, com os respectivos riscos para os migrantes carentes. A migração e a pressão relacionada ao clima sobre 
os recursos (p. ex., a água) podem aumentar o risco de conflito.

Fontes dos dados: Este mapa foi reproduzido pela Unidade de Produção de Mapas do Grupo Banco Mundial. Os limites, cores, denominações e demais informações mostrados 
neste mapa não implicam, por parte do Grupo Banco Mundial, qualquer tipo de juízo sobre a situação jurídica de um território nem o endosso ou aceitação desses limites. O mapa 
da densidade populacional apresentado se baseia em: Center for International Earth Science Information Network, Columbia University, Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação (FAO) e Centro Internacional de Agricultura Tropical – (2005). Gridded Population of the World, Versão 3 (GPWv3): Population Count Grid. Palisades, 
NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
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Península Arábica

Magrebe

Forte aquecimento, redução da 
precipitação anual, aumento do estresse 
hídrico e queda da produtividade agrícola. 
Grandes cidades costeiras expostas à 
elevação do nível do mar.

Os riscos da mudança climática terão 
sérias implicações para os meios 
de subsistência dos agricultores, as 
economias nacionais e a segurança 
alimentar. A exposição de ativos cruciais no 
litoral teria um impacto sobre a economia, 
inclusive o turismo. Existe o risco de 
aceleração dos fluxos migratórios para 
áreas urbanas e de conflitos sociais.  

Mashrek e Porção Oriental da OMAS

Calor altamente incomum e diminuição 
da precipitação anual aumentarão a aridez 
e diminuirão o armazenamento da água 
da neve e o escoamento de rios como o 
Jordão, Tigres e Eufrates.

Consequências adversas para a agricultura, 
em sua maior parte de sequeiro, e para 
a produção de alimentos. Os riscos da 
mudança climática terão sérias implicações 
para os meios de subsistência dos 
agricultores, as economias nacionais e 
a segurança alimentar. Existe o risco de 
aceleração dos fluxos migratórios para 
áreas urbanas e de conflitos sociais. 

Península Arábica 

Extremos de calor altamente incomuns na 
Península Arábica. Precipitação anual terá 
aumento relativo na porção sul, porém 
sua tendência será incerta na porção 
central. Elevação do nível do Mar Arábico 
provavelmente será superior nas costas 
do Mediterrâneo e do Atlântico, com risco 
de alteração dos regimes de tempestades 
e consequências adversas para a 
infraestrutura.

Mais extremos de calor devem aumentar 
o desconforto térmico, ameaçando a 
produtividade do trabalho e a saúde.
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segurança na região ao intensificar a pressão sobre recursos já 
escassos e reforçar ameaças pré-existentes vinculadas à migração 
decorrente de descolamentos forçados. O Quadro 5 oferece uma 
visão geral dos principais riscos climáticos da região.

Mudanças nos regimes de precipitação e 
um aumento dos extremos de calor geram riscos 
elevados para a produção agrícola e a segurança 
alimentar regional.
A maior parte da atividade agrícola na região ocorre na zona de 
clima semiárido, seja próximo à costa, seja nos altiplanos, e está 
altamente vulnerável aos efeitos da mudança climática.

•	 A previsão é que a pluviosidade recue de 20% a 40% em 
partes da região com um aumento 2°C da temperatura, 
e até 60% na hipótese do aquecimento chegar a 4°C. 
A produtividade agrícola deve cair em partes do Oriente Médio 
e África Setentrional com o aumento da escassez de água e a 
elevação das temperaturas, as quais devem desviar-se cada 
vez mais do nível ótimo de temperatura de diversas culturas 
(e, possivelmente, até mesmo ultrapassar os respectivos níveis 
de tolerância).

•	 A produtividade agrícola na região pode cair até 30% na 
Jordânia, Egito e Líbia se o aumento da temperatura situar-se 
na faixa de 1,5°C a 2°C, e quase 60% (no caso do trigo) na 
República Árabe da Síria se o aquecimento for de 3°C a 4°C. 
As leguminosas e o milho devem sofrer as reduções mais 
fortes, pois são cultivados durante o verão. 

•	 Como 70% da produção agrícola vem do sistema de sequeiro, 
o setor está altamente vulnerável a mudanças de temperatura e 
precipitação, bem como às respectivas possíveis consequências 
para a segurança alimentar, a segurança social e os meios de 
subsistência rurais. Atualmente, 43% da população vivem em 
áreas rurais e os agricultores carentes nessas áreas são muito 
vulneráveis à fome e à desnutrição como consequência direta da 
perda de produtividade e da alta dos preços dos alimentos. Em 
combinação com pressões não climáticas, o declínio das opções 
de subsistência no meio rural poderia desencadear um aumento 
da migração urbana, possivelmente agravando a vulnerabilidade 
urbana e intensificando a possibilidade de conflitos.

•	 Será difícil fazer face ao aumento da demanda de água para 
irrigação devido à queda simultânea da disponibilidade 
hídrica nos países do Oriente Médio e África Setentrional que 
tradicionalmente investiram na agricultura para melhorar o 
desempenho desse setor — cerca de 30% das terras aráveis é 
irrigada, enquanto a agricultura consome de 60% a 90% de 
toda a água usada na região. 

•	 Em virtude da alta dos preços dos alimentos que costuma 
suceder choques na produção e do declínio esperado para 
o longo prazo, o crescente número de pobres na zona urbana 
se verá cada vez mais vulnerável à desnutrição, sobretudo em 
um contexto de insegurança alimentar local cada vez maior. As 
evidências sugerem que a desnutrição infantil poderia aumentar 
se os preços dos alimentos subirem de forma significativa ou se 
houver um forte declínio na produtividade agrícola. A desnutrição 
infantil já é alta em partes do Oriente Médio e África Setentrional, 

com uma média de 18% das crianças abaixo de cinco anos 
atrasadas no seu desenvolvimento. O atraso no crescimento infantil 
tem sido vinculado a consequências adversas que perduram por 
toda a vida, inclusive uma produtividade econômica mais baixa 
na fase adulta.

•	 Com sua dependência elevada e crescente das importações, 
a região sofre de uma vulnerabilidade especial aos impactos 
agrícolas nacionais e internacionais e aos respectivos picos 
nos preços dos alimentos. Por exemplo, ocorrências climáticas 
e hidrológicas (secas e inundações), combinadas com as forças 
do mercado mundial, são fatores que contribuíram para a alta 
dos preços do trigo no Egito e afetaram o preço do pão em 2008.

Os extremos de calor constituirão um desafio 
significativo para a saúde humana.
As pessoas da região enfrentam uma variedade de riscos para a 
saúde, muitos dos quais são agravados pela escassez de água e 
pelas condições de calor e aridez que caracterizam a região.

•	 Uma elevação substancial dos extremos de calor altamente 
incomuns deve ocorrer nas próximas décadas. Admitindo 
um aumento global de 2°C, extremos de calor altamente 
incomuns ocorreriam, em média, em um dos meses de verão 
de cada ano a partir da década de 2040. Na hipótese de um 
aumento de 4°C, essa frequência passaria a ser sentida a 
partir da década de 2030 e subiria para dois meses do verão 
até 2060, chegando a praticamente todos os meses do verão 
até o fim do século. Extremos de calor sem precedentes não 
ocorreriam se o aquecimento fosse de 2°C e afetariam apenas 
metade dos meses de verão até o fim do século se a temperatura 
chegasse a 4°C.

•	 O período de dias quentes consecutivos deve crescer, sobretudo 
nas cidades, devido ao efeito de ilha de calor urbano. Por 
exemplo, em um mundo 2°C mais quente, o número de dias 
quentes consecutivos deve subir de quatro dias para cerca de 
dois meses por ano em Amã, de oito dias para cerca de três 
meses em Bagdá e de um dia para dois meses em Damasco. 
O número de dias quentes em Riad deve aumentar ainda mais, 
de cerca de três dias para mais de quatro meses. O número de 
dias quentes na hipótese de aquecimento de 4°C deve superar 
o equivalente a quatro meses na maioria das capitais. 

•	 Os níveis de estresse térmico pode chegar aos limites 
fisiológicos das pessoas que trabalhem ao ar livre e afetar 
seriamente a produtividade da mão de obra regional, 
impondo um ônus à infraestrutura de saúde. As altas 
temperaturas podem causar problemas de saúde associados 
ao calor (por ex., estresse, exaustão, intermação), sobretudo 
no caso dos idosos, portadores de doenças crônicas e pessoas 
que trabalhem ao ar livre. A mudança climática deve solapar 
a saúde humana de outras maneiras também. Por exemplo, 
o risco relativo de doenças diarreicas em consequência de 
mudanças climáticas e da deterioração da qualidade da água 
deve subir de 6% a 14% no período 2010-2039, e de 16% a 
38% no período 2070-2099 na África Setentrional; no Oriente 
Médio, esses aumentos são, respectivamente, de 6% a 15% 
e de 17% a 41%, respectivamente.
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A elevação do nível do mar criará sérios desafios 
para a população, infraestruturas e ativos 
econômicos nas áreas costeiras da região.
A elevada concentração de pessoas e ativos nas cidades litorâneas 
se traduz em uma alta exposição aos efeitos da elevação do nível 
do mar.

•	 As projeções mostram que todas as faixas litorâneas correm 
risco em virtude da elevação do nível do mar. Dependendo 
da cidade, os níveis do mar devem subir de 0,34 m a 0,39 m 
com um aquecimento de 1,5°C, e 0,56 m a 0,64 m se a 
temperatura subir 4°C (estimativa média), com a estimativa 
mais alta atingindo 1,04 m em Muscat.

•	 No Magrebe, Egito, Tunísia, Marrocos e Líbia já foram 
identificados como os países africanos mais expostos em 
termos de total da população afetada pela elevação do 
nível do mar. No Marrocos, por exemplo, mais de 60% dos 
habitantes e mais de 90% das indústrias estão localizadas nas 
principais cidades costeiras. Por exemplo, Alexandria, Bengasi 
e Argel foram identificadas como especialmente vulneráveis a 
uma elevação do nível do mar de apenas 0,2 m até 2050. Os 
Emirados Árabes Unidos também figuram entre os dez países 
mais vulneráveis à elevação do nível do mar em todo o mundo. 

•	 Os principais impactos da mudança climática nas zonas 
costeira são a inundação resultante do início lento da elevação 
do nível do mar, enchentes e danos causados por ocorrências 
extremas (como tempestades, marés de tempestade e o 
aumento da erosão costeira). A exposição de ativos cruciais 
pode causar outros impactos e ter repercussão sobre a economia 
(por ex., quando a infraestrutura turística está exposta). No 
Egito, por exemplo, a acidificação e o aquecimento dos oceanos 
ameaça os recifes de corais e deve exercer forte pressão sobre 
o setor do turismo — uma importante fonte de receitas. 

•	 Os impactos sobre os níveis de águas subterrâneas são 
significativos, com a possibilidade de repercussões negativas 
sobre a saúde para as populações locais e migrantes. O Delta 
do Nilo, que abriga mais de 35 milhões de pessoas e responde 
por 63% da produção agrícola egípcia, é particularmente 
vulnerável à salinização em decorrência da mudança das 

condições climáticas. Esses impactos serão agravados pela 
subsidência de terras, sobretudo na porção oriental do delta, 
e pela profunda modificação da paisagem resultante das 
alterações na costa e das mudanças na hidrogeologia do Nilo.

Europa e Ásia Central

Neste relatório, a região da Europa e Ásia Central (EAC) abrange 
12 países9 no âmbito da Ásia Central, os Bálcãs Ocidentais e 
a Federação Russa. A análise recai sobre desafios climáticos 
específicos relacionados ao nexo agricultura–água–energia na Ásia 
Central; extremos climáticos nos Bálcãs Ocidentais e as florestas na 
Rússia. Embora os perfis econômicos e políticos dos países sejam 
bem diferentes, um denominador comum é a transição de vários 
tipos de economia fechada, planificada, para sistemas abertos, de 
mercado. A região é caracterizada por níveis relativamente baixos 
de PIB anual per capita, variando de US$ 800 no Tajiquistão a US$ 
14 mil na Rússia. A produção agrícola tem um papel importante 
nas economias nacionais da região, sobretudo no Tajiquistão, 
República do Quirguistão, Uzbequistão e Albânia. Grande parcelas 
da população da Ásia Central (60%) e dos Bálcãs Ocidentais (45%) 
vivem na zona rural, o que as torna dependentes de recursos 
naturais para subsistir e, por extensão, especialmente vulneráveis 
à mudança climática.

As partes da região da Europa e Ásia Central abarcadas por 
este relatório devem experimentar um aquecimento maior do 
que a média global. A região exibe um padrão claro em que 
áreas do sudoeste estão se tornando mais áridas e áreas mais ao 
nordeste, inclusive a maior parte da Ásia Central, estão ficando 
mais úmidas à medida que o aquecimento global se aproxima 
dos 4°C. As projeções de mudança da temperatura e precipitação 
se traduzem em riscos maiores para o suprimento de água doce 
que não apenas põem em risco a sustentabilidade da energia 
hidrelétrica e da produtividade agrícola, mas também impactam 

9 Neste relatório, a região da Europa e Ásia Central do Banco Mundial abrange 
apenas os seguintes países: Albânia, antiga República Iugoslava da Macedônia, 
Bósnia-Herzegovina, Cazaquistão, Federação Russa, Kosovo, Montenegro, República 
do Quirguistão, Sérvia, Tajiquistão, Turcomenistão e Uzbequistão.

Figura 4: Média multimodelo da porcentagem dos meses do verão boreal (junho, julho e agosto) com temperaturas altamente 
incomuns (que normalmente não ocorreriam mais do que uma vez em centenas e centenas de anos) na hipótese de elevação 
de 2°C (à esquerda) e 4°C (à direita) na temperatura global em 2071–2099 e em relação ao período de referência de 1951–1980.
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Quadro 6: Principais riscos climáticos na região da Europa e Ásia Central

O aumento da precipitação e do derretimento glacial provocarão um incremento da disponibilidade hídrica e do risco de inundações na Ásia Central 
nas próximas décadas. Após meados do século e, sobretudo, com o aquecimento que levará à confirmação do cenário de elevação de 4°C, 
a instabilidade dos recursos hídricos disponíveis representará um risco para a agricultura e demandas concorrentes para a geração de energia 
hidrelétrica. Nos Bálcãs Ocidentais, o calor extremo com uma forte diminuição da precipitação e da disponibilidade hídrica deverão ocasionar 
grandes reduções da produtividade agrícola, efeitos adversos sobre a saúde humana e riscos crescentes para a geração de energia na hipótese de 
o aquecimento global de 4°C; no entanto, tudo isso já estaria presente no cenário de 2°C. As florestas russas armazenam enormes quantidades de 
carbono na biomassa e nos solos. Embora sua produtividade geralmente possa aumentar diante de temperaturas mais altas, o desaparecimento 
das florestas em grande escala e a liberação de carbono resultante da interação com o estresse térmico, a propagação de insetos e queimadas 
têm potencial para afetar ainda mais as florestas boreais na segunda metade do século.

Fontes dos dados: Este mapa foi reproduzido pela Unidade de Produção de Mapas do Grupo Banco Mundial. Os limites, cores, denominações e demais informações mostrados 
neste mapa não implicam, por parte do Grupo Banco Mundial, qualquer tipo de juízo sobre a situação jurídica de um território nem o endosso ou aceitação desses limites. O mapa 
da densidade populacional apresentado se baseia em: Center for International Earth Science Information Network, Columbia University, Organização das Nações Unidas para a 
Agricultura e a Alimentação (FAO) e Centro Internacional de Agricultura Tropical – (2005). Gridded Population of the World, Versão 3 (GPWv3): Population Count Grid. Palisades, 
NY: NASA Socioeconomic Data and Applications Center (SEDAC).
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Bálcãs Ocidentais

Aumento das secas, extremos de calor 
incomuns e inundações. Riscos elevados 
para a agricultura, a saúde humana e a 
geração estável de hidreletricidade.

Riscos para a saúde humana, segurança 
alimentar e energética.

Ásia Central

Aumento do derretimento glacial altera 
escoamento dos rios. Riscos de irrupção 
de lagos glaciais, inundações e falta 
sazonal de água. Aumento da concorrência 
por recursos hídricos devido à elevação 
da demanda por água para a agricultura 
e para a geração de energia.

Riscos para os pobres decorrentes da 
alta dos preços dos alimentos, afetando, 
em especial, mulheres, crianças e os 
pobres nas áreas urbanas. Riscos para a 
saúde humana devido ao alastramento de 
doenças, ondas de calor e inundações.

Florestas boreais da Federação Russa

Extremos de calor incomuns e aumento 
da precipitação anual, elevação dos riscos 
de incêndios florestais e alastramento de 
pragas causando a morte de árvores e a 
redução da produtividade das florestas. 
Possibilidade de deslocamento da linha 
de árvores para o norte e alterações na 
composição por espécies. Riscos de 
derretimento do permafrost e liberação 
de metano.

Risco para a produção madeireira e 
os serviços ecossistêmicos, como a 
captura de carbono. Riscos de emissões 
substanciais de carbono e metano.
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de forma negativas os serviços ecossistêmicos, como o sequestro 
de carbono para a maior parte da região. O Quadro 6 apresenta 
uma seleção dos impactos sub-regionais.

Os recursos hídricos da Ásia Central aumentarão 
durante a primeira metade do século e diminuirão a 
partir de então, exacerbando o desafio de conciliar 
demandas concorrentes pela água para a produção 
agrícola e para a geração de energia hidrelétrica.
Os sistemas de recursos hídricos na Ásia Central (com destaque 
para as geleiras e os blocos de neve) são sensíveis ao aquecimento 
projetado, com os consequentes impactos sobre a disponibilidade 
hídrica nos setores da agricultura e energia. Há uma tendência cada 
vez maior de a Ásia Central se tornar um local crítico de estresse 
térmico para a agricultura e os assentamentos humanos à medida 
que o aquecimento avança rumo a 2°C e 4°C, sobretudo porque 
os ventos oceânicos não estão moderando as temperaturas. Desde 
o início do século XX, as geleiras da Ásia Central já sofreram uma 
redução de um terço do seu volume. Esse volume deve cair cerca de 
50% com um aquecimento de 2°C, em paralelo com uma diminuição 
de 25% da cobertura de neve no Hemisfério Norte, e chegar até 80% 
se o aquecimento global atingir 4°C. As reduções na disponibilidade 
hídrica, segundo as previsões, ocorrerão concomitantemente com 
o aumento da demanda por água para irrigação.

•	 O escoamento dos rios aumentará nas próximas décadas 
devido à elevação do ritmo de derretimento glacial, mas 
as vazões devem cair na segunda metade do século. Até 
o fim do século XXI, uma queda distinta no volume do Syr 
Darya, e uma queda ainda mais distinta no Amu Darya, é 
esperada em virtude do declínio das geleiras que abastecem 
esses rios. É crucial também a dinâmica das mudanças no 
volumes nos períodos de alta vazão. Por exemplo, os dados 
disponíveis sobre a captação nos mananciais (Panj) do Rio 
Amu Darya revelam que a dinâmica dos picos de vazão deve 
avançar para a primavera, resultando em uma redução de 
25% no caudal durante meados do verão (julho e agosto) na 
hipótese de aquecimento global de 3°C. Em consequência, 
haverá menos água disponível para a agricultura durante o 
período de cultivo e, ao mesmo tempo, as temperaturas mais 
elevadas no verão resultarão em uma demanda maior de água 
para as plantas. 

•	 A produtividade das lavouras deve sofrer um impacto negativo 
com o aumento dos extremos de calor e variabilidade da 
oferta/demanda de água que impõe riscos substanciais 
para os sistemas de agricultura irrigada. A agricultura de 
sequeiro provavelmente será afetada pela incerteza dos regimes 
de precipitação e volumes pluviométricos, inclusive onde a 
irrigação é importante, o que será agravado pela elevação das 
temperaturas máximas e poderá resultar no riscos de estresse 
térmico e perda da lavoura.

•	 As populações rurais que dependem em especial da agricultura 
para sua alimentação devem ficar cada vez mais vulneráveis 
a qualquer redução da produtividade agrícola e da qualidade 
nutricional dos grãos que compõem a sua dieta básica. 

•	 A disponibilidade hídrica instável deve ampliar o desafio das 
necessidades concorrentes da geração de energia hidrelétrica 
e produção agrícola em momento de elevação da demanda 
global devido ao crescimento projetado da população e da 
economia na Ásia Central. O aumento esperado dos extremos de 
calor altamente incomuns e sem precedentes durante os meses 
do verão (ver Figura 4) devem aumentar simultaneamente a 
demanda por energia. Como a eficiência das usinas hidrelétricas 
depende do escoamento estável dos rios em cada ano e de 
um ano para o outro, o potencial, por exemplo, das usinas 
instaladas para a captação de pequenas quantidades deve cair 
13% no Turcomenistão e 19% na República do Quirguistão 
com um aquecimento de 2°C até a década de 2050, enquanto 
se projeta um aumento de quase 7% para o Cazaquistão. No 
geral, projeta-se que a demanda por energia suba juntamente 
com o crescimento da população e da economia.

•	 No Tajiquistão e na República do Quirguistão, ambos localizados 
a montante do Syr Daria e do Amu Darya, quase 99% e 93%, 
respectivamente, do total da energia que consomem é produzido 
em hidrelétricas. Esses países a montante teriam que administrar 
o impacto da mudança climática sobre a sua capacidade de 
geração de energia hidrelétrica, que é a espinha dorsal dos 
seus sistemas de energia; os países a jusante (Cazaquistão, 
Uzbequistão, e Turcomenistão), por sua vez, seriam atingidos 
duramente pelas demandas concorrentes da agricultura e da 
geração de energia. 

Os extremos climáticos nos Bálcãs Ocidentais 
representam grandes riscos para os sistemas 
agrícolas, a geração de energia e a saúde humana. 
Os Bálcãs Ocidentais estão especialmente expostos aos efeitos de 
ocorrências extremas, como o calor, as secas e as inundações. Os 
extremos de calor serão o novo padrão para os Bálcãs Ocidentais 
em um mundo 4°C mais quente. Se o aquecimento ficar em 2°C, 
projetam-se extremos de calor altamente incomuns para quase 
um terço de todos os meses de verão, frente a praticamente todos 
os meses da estação se o aumento da temperatura chegar a 4°C. 
Extremos de calor sem precedentes deve ocorrer em 5% a 10% dos 
meses de verão num cenário de aumento de 2°C, em comparação 
com dois terços dos meses da estação na hipótese de 4°C.

•	 O risco de seca é alto. As projeções indicam um aumento de 
20% no número de dias de seca e uma queda na precipitação 
de cerca de 20% a 30% no cenário de 4°C. As projeções para 
um mundo 2°C mais quente são incertas. Ao mesmo tempo, 
as projeções sugerem um aumento do risco de inundação 
das margens dos rios, sobretudo na primavera e no inverno, 
provocada pelo derretimento mais intenso da neve na primavera 
e pelo aumento da precipitação nos meses da estação mais fria 
(as projeções para a precipitação são especialmente incertas, 
porém). 

•	 A maioria das culturas é de sequeiro e bastante vulneráveis 
às mudanças climáticas. Embora não haja projeções que 
abarquem toda a região e as projeções para cada país ainda 
sejam incertas, despontam alguns riscos claros. Por exemplo, 
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as para a Macedônia indicam a possibilidade de perdas de 
produtividade de até 50% nas culturas do milho, trigo, verduras 
e uvas na hipótese de aquecimento em torno de 2°C até 2050. 
A produtividade das pastagens e os respectivos ecossistemas 
para o pastejo do gado podem ser afetados pela seca e calor 
sustentados e diminuir em grandes áreas dos Bálcãs Ocidentais. 
Em sua maioria, os efeitos das ocorrências extremas sobre a 
produção agropecuária não estão incluídos nas avaliações, 
mas as observações indicam uma grande vulnerabilidade.

•	 Os sistemas energéticos são bastante vulneráveis a ocorrências 
extremas e a mudanças na temperatura das águas dos rios; 
a alteração da sazonalidade da vazão dos rios pode impactar 
ainda mais a geração de energia. A maioria dos países dos 
Bálcãs Ocidentais depende de fontes hidrelétricas para suprir 
pelo menos um quinto da sua geração de eletricidade. Reduções 
na geração de energia ocorreriam em paralelo a um aumento 
da demanda por resfriamento, que deve crescer 49% em um 
cenário de 4°C de aquecimento.

•	 Os eventos climáticos extremos e o surgimento de vetores 
de novas doenças constituem um sério risco para a saúde 
humana. O aumento da incidência e intensidade de ocorrências 
de extremos de calor poderia fazer com que a sazonalidade da 
mortalidade relacionada à temperatura passasse do inverno para 
o verão em todo o continente europeu. A Albânia e a Antiga 
República Iugoslava da Macedônia são consideradas especialmente 
vulneráveis a ondas de calor. Projeta-se que o número total 
líquido de mortes relacionadas à temperatura aumente no período 
2050–2100 acima dos níveis do aquecimento de 2°C. Em virtude 
da mudança climática, outros riscos para a saúde provavelmente 
resultarão em condições favoráveis para os insetos vetores que 
transmitem doenças como a dengue e a febre Chikungunya.

Os impactos do aquecimento projetado sobre as 
florestas boreais da Rússia e o permafrost podem 
ter graves consequências para a produtividade das 
florestas e para os estoques de carbono globais.
Os ecossistemas boreais da Federação Russa que respondem por 
cerca de 20% das florestas mundiais abrangem grandes regiões 
de permafrost (camadas de solo congeladas ricas em carbono e 
metano) provavelmente serão bem sensíveis ao aquecimento e 
aos extremos de calor projetados. As perturbações da floresta ou 
do permafrost poderiam resultar em graves consequências para 
os serviços ecossistêmicos locais e para o orçamento de carbono 
global. Embora temperaturas médias ligeiramente mais altas 
possam aumentar a produtividade das florestas, existe o risco de 
aumento das perturbações, como incêndios e pragas, levando a 
uma mortalidade generalizada das árvores.

Projetam-se elevações de temperatura acima da média e um 
aumento geral da precipitação anual. Admitindo um aumento global 
de 2°C, extremos de calor altamente incomuns deverão ocorrer 
em 5% a 10% dos meses do verão, subindo para 50% de todos os 
meses do verão se o aquecimento for de 4°C. A precipitação deve 
aumentar 10% a 30% em um cenário de aumento de 2°C e 20% 
a 60% na hipótese de o aquecimento chegar a 4°C. O permafrost 
na região é altamente vulnerável ao aquecimento; a taxa de degelo 

do permafrost na Rússia está estimada em 10% a 15% até 2050 
se a temperatura subir 2°C.

•	 Deve ocorrer um deslocamento da linha de árvores para 
o norte em resposta ao aquecimento, fazendo com que as 
florestas boreais se espalhem para a área de tundra, ao norte, as 
florestas temperadas adentrem a zona boreal atual e as estepes 
cheguem à área das florestas temperadas. Em um planeta 4°C 
mais quente, a áreas da floresta boreal na Eurásia seria reduzida 
em 19% e a área da floresta temperada aumentaria em mais 
de 250%. Com o aquecimento limitado a cerca de 1,5°C, as 
florestas boreais teriam uma redução de cerca de 2%, enquanto 
a área de floresta temperada cresceria 140%. Isso levaria a um 
ganho líquida em área total de florestas temperadas e boreais 
na Eurásia de 7% em um cenário 4°C mais quente, e de 12% 
em um cenário 1,5°C mais quente. O potencial de ganhos 
de carbono com a expansão das florestas boreais no norte 
provavelmente serão compensados, porém, por perdas ao sul. 

•	 Em latitudes mais baixas, a floresta deve ceder espaço para 
os ecossistemas das estepes. Se (o que é parcialmente incerto) 
os efeitos da fertilização de CO2 não reforçarem suficientemente 
a eficiência no uso da água, o risco de incêndios, sobretudo 
no sul da Sibéria e em Yakutia Central, aumentará e poderá 
resultar no aumento das emissões de carbono. As projeções 
para essa área indicam um aumento do número de dias de 
grande risco de incêndio de 10 dias, em média, ao ano em 
um planeta 3°C mais quente, e de 20 a 30 dias na hipótese 
de aquecimento de 4°C. Os efeitos das ondas de calor que 
provocam incêndios florestais e o crescente alastramento de 
pragas e doenças, assim como a interação desses fatores, 
podem levar a uma queda da produtividade e, até mesmo, 
a um aumento da mortalidade das árvores.

•	 Na hipótese de aquecimento global de 2°C, o degelo do 
permafrost deve aumentar as emissões de metano em 20% 
a 30%. As perturbações projetadas para os ecossistemas 
florestas da Rússia são de importância para o mundo inteiro. 
Caso sejam levados a ultrapassar limiares cruciais e gerem um 
processo de realimentação positivo com o aquecimento regional 
e global, os grandes estoques de carbono das florestas boreais 
e o metano das áreas de permafrost podem ser liberados na 
atmosfera, o que traz sérias implicações para o orçamento 
de carbono global.

Consequências para o desenvolvimento

Os riscos impostos pela mudança climática solapam 
o desenvolvimento e a redução da pobreza para as 
atuais e futuras gerações.
A mudança climática constitui um risco substancial e crescente 
para o avanço do desenvolvimento, risco esse que pode solapar 
os esforços mundiais para eliminar a pobreza extrema e promover 
a prosperidade compartilhada. Se não agirmos cedo e de forma 
decidida, o aquecimento poderia superar 1,5°C a 2°C e os impactos 
resultantes poderiam agravar, de forma significativa, a pobreza 
intra e intergeracional em múltiplas regiões em todo o mundo.
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As graves ameaças para o desenvolvimento delineadas neste 
relatório estão começando a ocorrer em muitos setores nas três 
regiões examinadas. A análise apresentada neste documento revela 
que estão surgindo riscos amplificados de impactos multissetoriais 
ligados, em especial, à segurança alimentar devido à projeção de 
perdas grandes e preocupantes da produtividade de culturas na 
hipótese de níveis de aquecimento superiores a 2°C. 

Com o aquecimento global se aproximando de 4°C, pode-se 
esperar que graves impactos desencadeiem outros impactos em 
cascata que romperão limiares cruciais dos sistemas de apoio 
ao meio ambiente e ao homem. As condições climáticas, o calor 
e outros fenômenos extremos do clima considerados altamente 
incomuns ou sem precedentes nos dias de hoje passariam a ser o 
novo padrão climático — um mundo de riscos cada vez maiores 
e instabilidade. 

É preciso envidar todos os esforços para reduzir já as emissões 
de gases de efeito estufa nas nossas cidades, no uso da terra e nos 
sistemas de energia e fazer a transição para uma trajetória limpa 
e de baixo carbono. É preciso agir com urgência para fazer face 
à mudança climática, mas não é preciso sacrificar o crescimento 
econômico. Também são necessárias medidas imediatas para 
ajudar os países a aumentarem a resiliência e a se adaptarem 
aos impactos climáticos sentidos atualmente e às inevitáveis 
consequências, ao longo das próximas décadas, de um mundo 
que vem esquentando rapidamente.

A tarefa de promover o desenvolvimento humano, pôr termo à 
pobreza, aumentar a prosperidade mundial e reduzir a desigualdade 
no planeta constituirá um desafio muito grande na hipótese de 
2°C de aquecimento. Entretanto, com um aquecimento de 4°C, 
há sérias dúvidas se essa tarefa pode efetivamente ser cumprida. 
Muitos dos impactos climáticos mais sombrios projetados neste 
relatório ainda podem ser evitados se mantivermos o aquecimento 
abaixo de 2°C. Isso exigirá mudanças profundas nos campos 
tecnológico, econômico, institucional e comportamental. Acima 
de tudo, exigirá liderança em cada estrato da sociedade. É hora 
de agir.
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Quadro 7: Impactos previstos da mudança climática em setores essenciais na 
região da América Latina e Caribe

Os níveis de aquecimento são relativos às temperaturas pré-industriais. Os impactos mostrados aqui são um subconjunto dos impactos 
sintetizados na Tabela 3.15 do relatório principal. As setas indicam tão somente o intervalo de níveis de aquecimento avaliados nos estudos 
subjacentes, mas não implicam nenhuma graduação de risco, salvo indicação nesse sentido. Além disso, os impactos observados ou impactos 
que ocorrem em níveis mais baixos ou mais altos de aquecimento não abrangidos pelos estudos-chave destacados aqui não são apresentados 
(por ex., o branqueamento de corais já ocorre antes da elevação de 1,5°C na temperatura, mas os estudos aqui apresentados começam apenas 
a partir de 1,5°C). As medidas de adaptação não são avaliadas aqui, embora possam ser cruciais para atenuar os impactos da mudança climática. 
A diagramação da figura é uma adaptação de Parry (2010). O texto sobrescrito em caixa baixa indica as referências pertinentes para cada impacto.4

 10 

Não havendo letras, os resultados são baseados em análises adicionais feitas para este relatório.

10 a) Sillmann et al. (2013b); b) Marzeion et al. (2012); Giesen e Oerlemans (2013); Radic et al. (2013); c) Meissner et al. (2012); d) Cheung et al. (2010); e) Hidalgo 
et al. (2013); f) Döll e Schmied (2012); g) diversos estudos que não consideram a fertilização pelo CO2, ver Tabela 3.1; h) diversos estudos, ver Tabela 3.1; i) diversos 
estudos, ver Tabela 3.1; j) CEPAL (2010); k) Kolstad e Johansson (2011); l) Colon Gonzalez et al. (2013); m) Beguin et al. (2011); Caminade et al. (2014); Van Lieshout 
et al. (2004).

Calor e Seca
  

Geleiras

Mar  

Água  

Florestas e 
Biodiversi-
dade  
Alimentos 
 
Saúde  

      1°C   1,5°C            2°C       3°C   4°C       5°C 

Produção de arroz e cana possivelmente aumenta, mas cai a alta produtividade do trigo e milho(i)  

10%  30%  30-40% 65% 90%  

Dias a mais de seca(a)

Superfície terrestre afetada por calor altamente incomum
 

1-4 dias 2-8 dias  8-17 dias  

Perda de volume de geleiras tropicais(b) 78-94% 66-97% 91-100% 
Perda de volume das geleiras 
do sul dos Andes(b) 21-52% 27-59% 44-72% 

Número de cabeças de gado para corte no Paraguai(j)

-16% -27% 

Elevação do nível do mar 0,27 m-0,39 m, max. 0,65 m 0,46 m-0,66 m, max. 1,4 m 
Potencial pesqueiro(d) Até +100% no Sul; até -50% no Caribe    

Probabilidade de branqueamento dos recifes de corais no Caribe (risco elevado de extinção)(c)

+5-13%     Risco de doenças diarreicas(k)        +14-36% 

Crescimento da malária nas regiões extratropicais e altiplanos e diminuição nos trópicos(m)

+12-22%   Aumento da dengue (México)(l)  +40% 

Aumento da perda de biomassa e carbono na Amazônia(g)

Aumento das alterações/reduções na variedade de espécies e/ou extinção de mamíferos, marsupiais,  
aves, plantas, anfíbios(h)  

20- 40% 60- 80%
  

Diminuição de 10% a 30% do escoamento médio na América Central(e)  
Vazão média dos rios no Nordeste brasileiro diminui(f)
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Quadro 8: Impactos previstos da mudança climática em setores essenciais na 
região do Oriente Médio e África Setentrional

Os níveis de aquecimento são relativos às temperaturas pré-industriais. Os impactos mostrados aqui são um subconjunto dos impactos 
sintetizados na Tabela 4.10 do relatório principal. As setas indicam tão somente o intervalo de níveis de aquecimento avaliados nos estudos 
subjacentes, mas não implicam nenhuma graduação de risco, salvo indicação nesse sentido. Além disso, os impactos observados ou impactos 
que ocorrem em níveis mais baixos ou mais altos de aquecimento não abrangidos pelos estudos-chave destacados aqui não são apresentados 
(por ex., o aumento da secura e aridez já é observado, mas o respectivo estudo não avalia os impactos inferiores a 1,5°C). As medidas de 
adaptação não são avaliadas aqui, embora possam ser cruciais para atenuar os impactos da mudança climática. A diagramação da figura é 
uma adaptação de Parry (2010). O texto sobrescrito em caixa baixa indica as referências pertinentes para cada impacto.11 Não havendo letras, 
os resultados são baseados em análises adicionais feitas para este relatório.

11 a) Evans (2008); b) diversos estudos, ver Tabela 4.1; c) Bozkurt e Sen (2013); d) Samuels et al. (2010); e) Giannakopoulos et al. (2013); f) van Lieshout et al. (2004); 
g) Kolstad e Johansson (2011); h) Brown et al. (2011); i) Dasgupta et al. (2009).

Calor 

Secas e 
Aridez 

Nível 
do Mar

 

Alimentos 

Água  
 

Saúde 

Costa 
 

      1°C   1,5°C            2°C       3°C   4°C       5°C 

até 30%  até 57%  

20 milhões a 34 milhões 

mais de 170 mil km2 
Redução da

produtividade agrícola(b)
 

Perda de terras para
a agricultura de sequeiro(a)

 

Mais pessoas sujeitas ao risco de contrair malária(f)  

Elevação 
do nível do 
mar acima 
do presente 0,20 m-0,64 m 0,38 m-1,04 m 

redução de 17% no escoamento diário dos tributários do Rio Jordão(d)  

Diminuição do derretimento da neve 
afeta a bacia do Tigres e Eufrates(c) até 87% até 77% a 85% 

Seca moderada no 
Magrebe e Mashrek   < 0,5 meses por ano  > 6 meses por ano  ~1,5 meses por ano  

Superfície terrestre afetada pelo calor altamente incomum 

30%  75%  

até 55% 

Pessoas 
afetadas por 
inundações(h) 

Egito: 1,9 milhão
Marrocos: 1,8 milhão  

Egito: 3,6 milhões
Marrocos: 2,1 milhões 

Perda de 25% da superfície terrestre do Delta do Nilo(i)

quase toda 25%  5% 

Área classificada como hiperárida 
ou árida

  
84% 87% 

mais de 8.500 km2 

Aumento do desconforto térmico em 35 a 70 dias(e) 

39 milhões a 62 milhões 

Risco do aumento de doenças diarreicas em 16% a 41%(g) 
Risco do aumento de doenças 
diarreicas em 6% a 15%(g) 
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Quadro 9: Impactos previstos da mudança climática em setores essenciais 
na região da Europa e Ásia Central

Os níveis de aquecimento são relativos às temperaturas pré-industriais. Os impactos mostrados aqui são um subconjunto dos impactos 
sintetizados na Tabela 5.7 do relatório principal. As setas indicam tão somente o intervalo de níveis de aquecimento avaliados nos estudos 
subjacentes, mas não implicam nenhuma graduação de risco, salvo indicação nesse sentido. Além disso, os impactos observados ou impactos 
que ocorrem em níveis mais baixos ou mais altos de aquecimento não abrangidos pelos estudos-chave destacados aqui não são apresentados 
(por ex., o aumento no derretimento da geleira de Tien Shan já é observado, mas o respectivo estudo não avalia os impactos observados). 
As medidas de adaptação não são avaliadas aqui, embora possam ser cruciais para atenuar os impactos da mudança climática. A diagramação 
da figura é uma adaptação de Parry (2010). O texto sobrescrito em caixa baixa indica as referências pertinentes para cada impacto.12 Não havendo 
letras, os resultados são baseados em análises adicionais feitas para este relatório.

12 a) Siegfried et al. (2012); b) Marzeion et al. (2012); c) Marzeion et al. (2012); Giesen e Oerlemans (2013); Radic et al. (2013); d) Marzeion et al. (2012); Giesen e 
Oerlemans (2013); Radic et al. (2013); e) Dimkic e Despotovic (2012); f) Hagg et al. (2013); g) Thurmann (2011); Banco Mundial (2013f); Banco Mundial (2013d); Banco 
Mundial (2013a); h) Maslac (2012); PNUD (2014); i) Sutton et al. (2013a); Sommer et al. (2013); j) Sutton et al. (2013a); k) Banco Mundial (2013m); l) Caminade et 
al. (2012); m) BMU e OMS-Europa (2009); n) Hamududu e Killingtveit (2012); o) van Vilet et al. (2012); p) Pasicko et al. (2012); q) Lutz et al. (2013b); r) Tchebakova 
et al. (2009); (s) Schewe et al. (2013).

Calor e 
Seca  

Geleiras

Água  

Alimentos 
 

Saúde 
 

Energia 

Florestas 
Boreais

      1°C   1,5°C            2°C       3°C   4°C       5°C 

Fortes quedas na exploração de madeira(q)

Derretimento de 31% 
das geleiras de Tien Shan(a) 

Aumento da vulnerabilidade dos 
Bálcãs Ocidentais à dengue 
e ao chikungunya(l)

Declínio significativo das formações 
de escoamento na Ásia Central(f)

Desertificação e salinização dos solos(g)

Aumento da extração 
de madeira 

(lariço e pinho)(q)

Alterações de 30 a 60 dias 
nos na bacia do Syr Dara(a)

5% 

Mudanças drásticas na vegetação(r) 

10% 15%  50%  85% 
 

Aumento de 60% na aridez nos Bálcãs Ocidentais
queda de 10% a 40% até queda de 60%

Perda da massa de geleiras na Ásia Central 
50%(b)(31-66%) 57% (37-71%)(c) 67% (50-78%)(d) 

 
Aumento de 20 a 30 dias no risco de incêndios(r)

Aumento de 45% a 75% na vazão 
de água no nordeste da Rússia(s)

Forte redução do 
escoamento dos 
rios nos Bálcãs(e)

Quedas na produção decorrentes 
de secas e inundações nos 
Bálcãs Ocidentais(h)

Aumento da duração
do período
de cultivo(i)

Perdas de
produtividade 
de 20% a 50%

no Uzbequistão(j)

Perda de 20% 
da produtividade 
das parreiras e 

oliveiras na Albânia(j)

Queda de 30% da 
produtividade no 

Tajiquistão(k)

Aumento de 2,58% no potencial 
hidrelétrico na Ásia Central(n)

Risco de deslizamentos 
no Cazaquistão aumenta 
10 vezes(m)

Queda de 6% a 19% da capacidade 
das usinas nucleares e movidas a 
combustíveis fósseis na Europa(o) Redução de 35% do potencial 

hidrelétrico na Croácia(p)

Os Bálcãs se tornam propícios 
ao mosquito transmissor 
da dengue(l)  

   Aridez na Federação Russa:

Superfície terrestre afetada
por calor altamente incomum

Aumento da mortalidade 
pelo calor para 
1.000/milhão(m)

Aumento de 10 dias 
no risco de incêndios(r)
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Abreviaturas e siglas
°C graus Celsius
ACNUR Alto Comissariado das Nações Unidas para 

Refugiados
AIE Agência Internacional de Energia
ALC América Latina e Caribe
AR4 Quarto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática
AR5 Quinto Relatório de Avaliação do Painel 

Intergovernamental sobre Mudança Climática
BAU Cenário tendencial (“Business as Usual”)
CaCO3 Carbonato de Cálcio
CAT Climate Action Tracker
CMIP5 Projeto de Intercomparação de Modelos  

Acoplados - Fase 5
CO2 Dióxido de Carbono
CQNUMC Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre 

Mudança do Clima
DGVM Modelo de Vegetação Global Dinâmico
DIVA Avaliação Dinâmica e Interativa da 

Vulnerabilidade
DJF Dezembro, janeiro e fevereiro (estação de inverno 

no hemisfério norte)
EAC Europa e Ásia Central
ECS Sensibilidade Climática de Equilíbrio
ENM Elevação do nível do mar
FAO Organização das Nações Unidas para a Agricultura 

e a Alimentação
FPU Unidades de Produtividade de Alimentos
GFDRR Fundo Global para Redução e Recuperação  

de Desastres
GLOF Inundação provocada pela irrupção de lagos 

glaciais
GTI Grupo de Trabalho I (também: GTII, GTIII)
HCS Sistema da Corrente de Humboldt
HN Hemisfério Norte
IA Índice de Aridez
IAM Modelo de Avaliação Integrada

IPCC Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática

ISI-MIP Projeto de Intercomparação de Modelos de 
Impacto Intersetorial

JJA Junho, julho e agosto (estação de verão no 
hemisfério norte; também chamada de verão 
boreal)

MAGICC Modelo de Avaliação da Mudança Climática 
Induzida pelo Gás Estufa

MCG Modelo de Circulação Geral
MCGOA Modelo de Circulação Geral Acoplado 

Oceano-Atmosfera
MCR Modelo Climático Regional
MCS Modelo Climático Simples
MGIC Geleiras montanhosas e calotas de gelo
NDVI Índice de Vegetação por Diferença Normalizada 

(usado como indicador da produção terrestre 
primária bruta)

OAN Oscilação do Atlântico Norte
OCDE Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico
OMAS Oriente Médio e África Setentrional
OMS Organização Mundial da Saúde
OSEN Oscilação Sul do El Niño
PDSI Índice Palmer de Gravidade da Seca
PgC Petagramas de carbono (1 PgC = 1 bilhão  

de toneladas de carbono)
PMD Países Menos Desenvolvidos
PNUD Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento
PNUMA Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente
PPC Paridade do Poder de Compra (moeda ponderada 

com base no preço de uma cesta de produtos 
básicos, normalmente expressa em dólares dos EUA)

PPL Produção Primária Líquida
ppm Partes por milhão
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RCP Via de Concentração Representativa
RMCM Região Metropolitana da Cidade do México
SRES IPCC Relatório Especial sobre Cenários de Emissões
SREX IPCC Relatório Especial sobre a Gestão dos Riscos de 

Eventos Extremos e Desastres para o Avanço da 
Adaptação à Mudança Climática

TgC Teragramas de carbono (1 TgC = 1 milhão de 
toneladas de carbono)

UNCCD Convenção das Nações Unidas de Combate 
à Desertificação

US$ dólar dos Estados Unidos
USAID Agência dos Estados Unidos para 

o Desenvolvimento Internacional
WBG Grupo Banco Mundial
ZCIT Zona de Convergência Intertropical
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Glossário 
Água virtual: Indicador do uso de recursos hídricos na produção de 
commodities agrícolas. O comércio internacional dessas commodities 
implica, assim, uma transferência dos recursos de água virtual de 
um país para outro embutidos nos produtos.

Altamente incomum e sem precedentes: Neste relatório, extremos 
de calor altamente incomuns e sem precedentes são definidos por 
meio de limiares com base na variabilidade histórica do clima local 
atual. O nível absoluto do limiar depende da variabilidade natural 
anualizada no período-base (1951–1980), que é registrada pelo 
desvio padrão (sigma). Os extremos de calor altamente incomuns 
são definidos como fenômenos 3-sigma. No que se refere às 
distribuições normais, os fenômenos 3 sigma têm período de retorno 
de 740 anos. A onda de calor ocorrida nos Estados Unidos em 
2012 e a onda de calor na Rússia em 2010 são classificadas como 
3-sigma e, portanto, são fenômenos altamente incomuns. Já os 
extremos de calor sem precedentes são definidos como fenômenos 
5 sigma. Seu período de retorno é de vários milhões de anos. 
Os dados de temperatura mensais não seguem necessariamente 
uma distribuição normal (por ex., a distribuição pode ter caudas 
longas, aumentando assim a probabilidade de ocorrências de 
calor) e os períodos de retorno podem ser diferentes dos previstos 
em uma distribuição normal. Ainda assim, os fenômenos 3-sigma 
são extremamente improváveis, e os fenômenos 5-sigma quase 
certamente nunca ocorreram durante a vida útil dos principais 
ecossistemas e infraestruturas humanas.

Bioma: Grande área geográfica de grupos de plantas e animais 
distintos, integrante de um conjunto limitado de grandes habitats 
classificados por tipos de clima e vegetação predominante. Os 
biomas abrangem, por exemplo, pastagens, desertos, florestas 
perenes ou decíduas e tundra. Em acepção ampla, cada bioma 
abriga diversos ecossistemas, e todos compartilham o conjunto 
limitado de condições climáticas e ambientais dentro desse bioma.

CAT: A Climate Action Tracker é uma avaliação científica 
independente que acompanha os compromissos de emissões 
e as medidas de cada país. As estimativas de emissões futuras 

deduzidas com base nessa avaliação servem para analisar os 
possíveis cenários de aquecimento resultantes da política atual: 
(i) CAT Reference BAU [BAU de Referência de CAT]: cenário 
tendencial de referência inferior que abarca as políticas climáticas 
existentes, mas não os compromissos de redução de emissões; e 
(ii) CAT Current Pledges : [Promessas atuais no CAT]: cenário que 
também incorpora reduções atualmente prometidas em âmbito 
internacional pelos países.

CMIP5: O Projeto de Intercomparação de Modelos Acoplados – 
Fase 5 (CMIP5) reuniu 20 grupos de MCG de ponta, o que gerou 
um grande conjunto de dados de projeção climática comparáveis. 
O projeto proporcionou uma estrutura para experimentos 
coordenados sobre mudança climática e abrange simulações 
para avaliação no âmbito do IPCC-AR5.

Elemento de inflexão: De acordo com Lenton et al. (2008), o termo 
“elemento de inflexão” descreve os componentes de larga escala 
do sistema terrestre que possivelmente estão passando por um 
ponto de inflexão. O ponto de inflexão “normalmente se refere a 
um limiar crucial em que uma perturbação mínima pode alterar o 
estado ou o desenvolvimento de um sistema em termos qualitativos” 
(Lenton et al. 2008). As consequências dessas alterações para as 
sociedades e os ecossistemas tendem a ser graves.

Fertilização por CO2: O efeito da fertilização por CO2 refere-se 
ao efeito do aumento dos níveis de CO2 atmosférico sobre o 
crescimento das plantas. Pode elevar a taxa de fotossíntese, 
principalmente nas plantas C3, e aumentar a eficiência do uso da 
água, gerando assim o crescimento da produtividade agrícola em 
massa e/ou número de grãos. Esse efeito pode, em certa medida, 
compensar os impactos negativos da mudança climática sobre 
a produtividade agrícola, embora o teor proteico dos grão possa 
diminuir. Os efeitos no longo prazo são incertos, pois dependem 
fortemente da possibilidade de aclimatação fisiológica de longo 
prazo ao CO2 elevado e outros fatores limitantes, como nutrientes 
do solo, água e luz. (Ver também o Quadro 2.4 acerca do efeito 
da fertilização por CO2 sobre a produtividade agrícola.)
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Grave e extremo: Esses termos indicam consequências incomuns 
(negativas). Costumam estar associados a um qualificador adicional, 
como “altamente incomum” ou “sem precedentes”, que tem um 
significado quantificado específico. 

Hiperaridez: Refere-se a áreas terrestres com Índice de Aridez (IA) 
baixíssimo, geralmente coincidindo com os grandes desertos. Não 
existe um valor universalmente padronizado para a hiperaridez, 
de modo que os valores entre 0 e 0,05 são classificados como 
hiperáridos no presente relatório.

Índice de Aridez: O Índice de Aridez (IA) é um indicador para a 
identificação de regiões estruturalmente áridas, ou seja, regiões com 
déficit de precipitação média no longo prazo. O IA é definido como 
a precipitação anual total dividida pela possível evapotranspiração, 
com esta última como um indicador da quantidade de água que 
um tipo de cultura representativa precisaria para crescer em 
função de condições locais como temperatura, radiação recebida 
e velocidade do vento ao longo de um ano, o que constitui uma 
medida padronizada da demanda hídrica.

IPCC-AR4, -AR5: O Painel Intergovernamental sobre Mudança 
Climática (IPCC) é o órgão de referência no que tange a avaliações 
globais da mudança climática. É composto por centenas de cientistas 
de destaque de todo o mundo e periodicamente publica relatórios 
de avaliação que oferecem um panorama abrangente das mais 
recentes informações científicas, técnicas e socioeconômicas sobre 
a mudança climática e suas implicações. O Quarto Relatório de 
Avaliação (AR4) foi publicado em 2007. O Quinto Relatório de 
Avaliação (AR5) foi publicado entre 2013 e 2014.

ISI-MIP: O primeiro Projeto de Intercomparação de Modelos 
de Impacto Intersetorial (ISI-MIP) é um trabalho de modelagem 
voltado para a comunidade que gera avaliações do impacto global 
intersetorial com base nas Vias de Concentração Representativa 
do clima e cenários socioeconômicos recém-elaborados. Mais 
de 30 modelos abrangendo cinco setores (agricultura, recursos 
hídricos, biomas, saúde e infraestrutura) foram incorporados a 
este exercício de modelagem.

MCG: Um Modelo de Circulação Geral é o tipo mais avançado de 
modelo climático empregado para projetar mudanças no clima 
devido ao aumento das concentrações de gases de efeito estufa, 
aerossóis e forças externas (como alterações na atividade solar 
e erupções vulcânicas). Esses modelos contêm representações 
numéricas de processos físicos na atmosfera, oceanos, criosfera e 
superfície terrestre em uma grade tridimensional global; a geração 
atual de MCGs apresenta uma resolução horizontal típica na faixa 
de 100 km a 300km.

Narrativas de desenvolvimento: As narrativas de desenvolvimento 
destacam as implicações dos impactos da mudança climática sobre 
o desenvolvimento regional. A série de relatórios Turn Down the 
Heat [Diminuir o Calor] e, em especial, este relatório tratam dos 
possíveis impactos da mudança climática sobre grupos com grande 
vulnerabilidade ao longo de argumentos distintos: as chamadas 

narrativas de desenvolvimento. Tais narrativas foram criadas para 
cada região, em estreita colaboração com especialistas regionais do 
Banco Mundial (ver Anexo 6.5). Oferecem uma análise integrada, 
muitas vezes intersetorial, dos impactos da mudança climática 
e das implicações para o desenvolvimento no nível sub-regional 
ou regional. Além disso, contribuem para o relatório ao permitir 
a incorporação das evidências científicas dos impactos físicos e 
biofísicos em argumentos de desenvolvimento robustos visando 
a caracterizar os cenários plausíveis de riscos e oportunidades, 
mostrando assim a interface entre ciência e políticas.

Nível pré-industrial (o que a presença do aquecimento de 
0,8°C representa): O nível pré-industrial refere-se ao nível de 
aquecimento antes/no advento da industrialização. Os registros 
instrumentais de temperatura mostram que o valor médio em 20 
anos da temperatura atmosférica próxima da superfície média 
global no período 1986–2005 ficou cerca de 0,6°C acima do 
valor médio registrado no período 1851–1879. Entretanto, há 
consideráveis variações e incertezas nos dados de um ano para 
outro. Ademais, o aquecimento médio de 20 anos no período 
1986–2005 não é necessariamente representativo do aquecimento 
atual. A incorporação de uma tendência linear ao longo do período 
1901–2010 dá um aquecimento de 0,8°C desde os “primórdios 
da industrialização”. As temperaturas atmosféricas próxima 
da superfície médias globais nos registros instrumentais da 
temperatura atmosférica na superfície remonta ao ano de 1850 
aproximadamente. O número de estações de mensuração nos 
primeiros anos é pequeno e aumenta rapidamente com o tempo. 
A industrialização já estava bem avançada em 1850 e 1900, o que 
implica a adoção de 1851–1879 como o período-base, ou 1901 como 
o ponto de partida para a análise de tendência linear pode levar 
a uma subestimativa do aquecimento atual e futuro. Contudo, 
as emissões globais de gases de efeito estufa no fim do século 
XIX ainda eram pequenas, e as incertezas nas reconstituições da 
temperatura antes desse período são consideravelmente maiores.

PIB: Entende-se por Produto Interno Bruto a soma do valor bruto 
agregado por todos os produtores residentes em uma economia, 
acrescido de eventuais impostos sobre produtos e deduzidos 
eventuais subsídios não incluídos no valor do produto. É calculado 
sem deduções relativas à depreciação de ativos fabricados ou do 
esgotamento e degradação dos recursos naturais.

Plantas C3/C4: C3 e C4 referem-se a dois tipos de vias bioquímicas 
fotossintéticas. As plantas C3 abrangem mais de 85 por cento da 
flora (por ex., a maioria das árvores, trigo, arroz, inhame e batata), 
e respondem bem a condições de umidade e ao CO2 adicional na 
atmosfera. As plantas C4 (por ex., gramíneas de savana, milho, 
sorgo, milheto e cana) são mais eficientes no uso da água e energia, 
e rendem melhor que as plantas C3 em condições de calor e secura.

PPC do PIB: Trata-se do PIB em função da paridade do poder de 
compra dividido pela população. Embora as estimativas de PPC 
dos países da OCDE sejam bastante confiáveis, as estimativas 
de PPC dos países em desenvolvimento muitas vezes são meras 
aproximações.
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RCP: As Vias de Concentração Representativa são baseadas 
em cenários cuidadosamente selecionados para o trabalho de 
modelagem da avaliação integrada, modelagem do clima e 
modelagem e análise de impactos. Esse trabalho reflete quase uma 
década de novos dados econômicos, informações sobre tecnologias 
emergentes e observações desses fatores ambientais, como o uso 
da terra e a mudança na cobertura da terra. Em vez de começar 
com argumentos socioeconômicos detalhados no intuito de gerar 
cenários de emissões, as RCPs são conjuntos coesos de projeções 
apenas dos componentes do forçamento radiativo (a alteração no 
equilíbrio entre a radiação de entrada e de saída para a atmosfera 
causada, sobretudo, por alterações na composição atmosférica) 
destinadas a servir como insumos para a modelagem do clima. 
Essas trajetórias de forçamento radiativo não estão associadas 
a cenários socioeconômicos ou de emissões exclusivos; antes, 
podem resultar de diferentes combinações de futuros econômicos, 
tecnológicos, demográficos, institucionais e de políticas. RCP2.6, 
RCP4.5, RCP6 e RCP 8.5 referem-se, respectivamente, ao forçamento 
radiativo de +2,6 W/m², +4,5  W/m², +6 W/m² e +8,5 W/m² 
no ano 2100  em relação às condições pré-industriais.

RCP2.6: RCP2.6 indica um cenário representativo da bibliografia 
especializada sobre cenários de mitigação com o objetivo de 
limitar o aumento da temperatura mediana global a 2°C acima 
dos níveis pré-industriais. Este caminho de emissões é usado por 
muitos estudos que têm sido avaliados para o 5o Relatório de 
Avaliação do IPCC, e é o cenário de baixas emissões subjacente 
para os impactos avaliados em outras partes deste relatório. Neste 
relatório, entende-se o RCP2.6 como o cenário de aquecimento 
global de 2°C (à exceção da elevação do nível do mar, onde o 
subconjunto do modelo adotado na verdade leva ao aumento de 
1,5°C no nível global; ver Quadro 2.1, Definição de Níveis de 
Aquecimento e Período-Base neste relatório).

RCP8.5: RCP8.5 refere-se a um cenário com uma linha de referência 
em que não há políticas para o clima e o nível de emissões de gases 

de efeito estufa é relativamente alto, usado por muitos estudos 
avaliados para o Quinto Relatório de Avaliação do IPCC (AR5). 
Este também é o cenário de altas emissões subjacente para os 
impactos avaliados em outras partes deste relatório. Neste relatório, 
o RCP8.5 é referido como a hipótese de aquecimento global de 
4°C acima do período de referência pré-industrial.

SRES: O Relatório Especial sobre Cenários de Emissões, publicado 
pelo IPCC em 2000, forneceu as projeções climáticas para o Quarto 
Relatório de Avaliação (AR4) do Painel Intergovernamental 
sobre Mudança Climática. Os cenários não incluem premissas 
de mitigação. O estudo SRES levou em consideração 40 cenários 
diferentes, cada qual adotando diferentes premissas sobre as forças 
motrizes que determinam as emissões futuras de gases de efeito 
estufa. Os cenários foram agrupados em quatro famílias (A1FI, 
A2, B1 e B2), correspondendo a uma variada gama de cenários 
de alta e de baixa emissão.

SREX: O IPCC publicou o Relatório Especial sobre a Gestão 
dos Riscos de Eventos Extremos e Desastres para o Avanço da 
Adaptação à Mudança Climática (SREX) em 2012. Esse relatório 
traz uma avaliação dos fatores físicos e sociais que moldam a 
vulnerabilidade aos desastres relacionados ao clima e oferece 
um panorama do potencial para a gestão eficaz dos riscos de 
desastres.

WGI, WGII, WGIII: O Grupo de Trabalho I (WGI) do IPCC 
avalia os aspectos científicos físicos do sistema climático e da 
mudança climática. O Grupo de Trabalho II (WGII) do IPCC 
avalia a vulnerabilidade dos sistemas socioeconômicos e naturais 
à mudança climática, as consequências negativas e positivas 
dessa mudança e as opções de adaptação. O Grupo de Trabalho 
III (WGIII) do IPCC avalia as opções de mitigação da mudança 
climática por meio da limitação ou prevenção das emissões de 
gases de efeito estufa, e da intensificação das atividades que os 
eliminam da atmosfera. 
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