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1 - INTRODUÇÃO 

Entende-se que as mudanças climáticas estão em andamento e que, independentemente do progresso 

na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), deverão ocorrer algumas mudanças inevitáveis 

nos sistemas climáticos, sociais, econômicos e ambientais. Nota-se que essas transformações estão 

começando a ter impactos significativos sobre os setores industriais e de negócios, particularmente sobre 

aqueles com dependência crítica de energia e recursos hídricos ou cujos ativos são valiosos e de longo 

tempo de vida. 

No que diz respeito à governança pública, vários países vêm discutindo e implementando políticas 

nacionais para abordar a questão. No Brasil, a Lei n ° 12.187 / 2009, complementada pelo Decreto n° 

7.390 / 2010, fornece as diretrizes gerais de como o país vai colocar-se em um caminho de baixo carbono, 

assim como quais planos específicos devem ser desenvolvidos. A ênfase agora está em planos de 

adaptação, para os quais foram criados Grupos de Trabalho para definir medidas para promoção da 

adaptação à mudança do clima no país e elaborar um Plano Nacional de Adaptação, sob responsabilidade 

do Ministério de Meio Ambiente. 

Neste contexto, a CNI pretende não só auxiliar os seus membros a entender em que medida a 

infraestrutura da qual dependem pode ser impactada em função das mudanças climáticas, mas 

também contribuir em nome da indústria nacional para o desenvolvimento do Plano Nacional de 

Adaptação. Para isso, o presente estudo foi desenvolvido, com o objetivo de elucidar os principais 

potenciais perigos aos quais a infraestrutura (telecomunicações, transportes, fornecimento de água, 

energia) está exposta em função das alterações do clima. 

O presente documento, Produto 3 - Avaliação Simplificada do Estresse Climático Sobre Ativos da 

Infraestrutura Crítica, tem por objetivo ilustrar como ativos da infraestrutura crítica podem analisados 

considerando os resultados do Produto 2 - Cartogramas baseados em projeções de mudanças climáticas 

futuras para o Brasil. Para isso, são apresentados quatro casos para ativos selecionados pela CNI. 

Ressalta-se que o presente documento não tem por objetivo apresentar uma análise detalhada de 

engenharia, e considera apenas informações publicamente disponíveis sobre os ativos selecionados. 

2 - AVALIAÇÃO SIMPLIFICADA DO ESTRESSE CLIMÁTICO SOBRE ATIVOS 
DE INFRAESTRUTURA 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) considera risco como sendo a 

probabilidade de ocorrência de prejuízos ou perdas, resultantes da interação entre perigos naturais e 

sistemas humanos. Normalmente, esse conceito é adotado como função de perigo, exposição e 

vulnerabilidade (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2014). A Política Nacional sobre Mudança 



 

 

 

 
 

 

 
 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas  

 

 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 

 

 

 

Abril, 2015 

Revisão 00 

 

Página 2/38 

 

do Clima define vulnerabilidade como o grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em 

função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e 

variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima, entre os 

quais a variabilidade climática e os eventos extremos (Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, 2014).  

Para os fins deste relatório, são consideradas as definições apresentadas na Figura 1, que ilustra a 

definição de vulnerabilidade.  

Figura 1 -  Composição da vulnerabilidade: caso do sistema de transportes 

Fonte: ICF com base em IPCC (2007). 

Nesse contexto, o presente documento utiliza os cartogramas desenvolvidos para avaliar a exposição 

dos ativos aos perigos identificados, bem como uma biblioteca de sensibilidade1, para que se analise 

a relação entre as infraestruturas críticas analisadas e os perigos (seca e aridez, inundações, ondas de 

calor, deslizamentos, aumento do nível do mar e marés de tempestades2).  

                                                           

1 A biblioteca de sensibilidade foi compilada pela ICF com base em Federal Highways Administration (2014), United States Agency for International Development 

(2013), Miller, R. (2013), The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank (2011), United Nations Economic Commision For Europe 

(2013), Marengo, J. A., et al., (2009), Solway, L. (1999), The World Bank (2011), National Research Council (2008), AEA (2010), Mills, B e J. Andrey (2002) e Sassa, 

K et al. (2014) . 

2 Deve-se ressaltar que o aumento do nível do mar e marés de tempestade não foram modelados pelo INPE. O presente documento apresenta considerações 

sobre esses perigos com base na literatura acerca da sensibilidade da infraestrutura. 
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Ressalta-se que o estudo não é exaustivo e a que a análise não é capaz de identificar conclusivamente 

vulnerabilidades ou riscos potenciais de mudanças climáticas sobre os ativos, mas sugere possíveis 

impactos e apresenta indicadores relacionados à vulnerabilidade climática. Desta forma, o presente 

projeto fornece elementos para que o setor industrial inicie a análise de como a infraestrutura crítica 

pode ser afetada pela mudança do clima. Estudos futuros poderiam aprofundar e expandir a análise 

para regiões onde a exposição aumenta e há ativos da infraestrutura considerados fulcrais à indústria 

nacional, de modo a determinar in loco sua sensibilidade, bem como agregar à análise a capacidade 

adaptativa dos ativos (o que não foi contemplado no presente relatório). 

A avaliação simplificada de cada ativo reunirá informações como: a importância do ativo para a 

indústria, sua localização e exposição a variação dos perigos, a sensibilidade do ativo e um resumo 

qualitativo simplificado do estresse climático geral (desconsiderando a capacidade de adaptação). Em 

localização e exposição serão apresentados o clima atual e o clima futuro, onde cartogramas3 ilustram 

como a exposição do ativo poderia mudar no futuro com base nas projeções do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais4 (INPE), na correlação com os perigos contemplados e na análise georreferenciada. 

Em seguida é apresentada a sensibilidade do ativo, que representa o grau em que um sistema ou um 

ativo de infraestrutura é afetado pelos perigos da variação ou mudança climática. 

2.1 - AEROPORTO INTERNACIONAL DE VIRACOPOS 

Importância 

Fonte: http://www.inovacaoaerea.com.br/aeroportos/sudeste/aeroporto-de-
viracopos/informacoes 

O Aeroporto Internacional de Viracopos fica 

localizado na cidade de Campinas, São 

Paulo, conhecida por ser um importante 

polo científico, tecnológico e industrial no 

país. 

Este aeroporto é o segundo principal 

terminal de cargas do Brasil (Aeroportos 

Brasil Viracopos, 2015a) e é responsável por 

movimentar cerca de 40% de toda a carga  

aérea importada no país (Aeroportos Brasil Viracopos, 2015b), constituindo-se importante centro 

de transportes para as empresas que precisam mover os seus produtos para fora do país ou receber 

entregas para apoiar as operações dos seus negócios. Em 2014, o Aeroporto Internacional de 

                                                           

3 Os cartogramas são baseados nas projeções máximas observadas pelo compilado de modelos analisados. 

4 Vide produto 1 do projeto em referência para maiores informações sobre as projeções do INPE. 
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Viracopos foi premiado como o melhor aeroporto de carga do Brasil e segundo melhor da América 

Latina no Air Cargo Excelence Awards da Air Cargo World (Aeroportos Brasil Viracopos, 2015d). 

Localização e exposição 

Clima atual 

 
Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

O Aeroporto Internacional de Viracopos 

depende diretamente das condições 

atmosféricas para operar, uma vez que 

chuva, nevoeiro ou má visibilidade podem 

suspender temporariamente suas 

operações; ventos fortes ou tempestades 

podem causar atrasos; e eventos climáticos 

extremos podem causar danos aos 

terminais e instalações. É importante 

destacar que, em 2011, uma chuva forte na 

região provocou o fechamento do aeroporto, além de alagar a pista e implicar o desabamento do 

teto do terminal em dois pontos (G1, 2011). 

Clima futuro 

De acordo com as projeções climáticas analisadas, o aeroporto está localizado em área de nenhuma 

alteração ou aumento de ondas de calor e de deslizamentos. Por outro lado, o indicador de curto 

prazo de precipitação indica que a região pode sofrer mais de 3 eventos adicionais de inundações 

por ano, ainda que o indicador de longo prazo não tenha sugerido nenhuma alteração para a região. 

Já com relação à aridez, as projeções para a região sugerem que pode haver de 6 a 15 dias a mais 

de eventos de calor em um período de 30 anos ou a possibilidade de um evento adicional a cada 

dois anos. 
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Figura 2 - Comportamento máximo do indicador de ondas de calor na região do Aeroporto Internacional de Viracopos, 
que representa graficamente áreas onde haverá um período, superior a 5 dias consecutivos, onde a temperatura 

máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência 
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Figura 3 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento na região do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos níveis de acumuladas 

pluviométricas em um período de 2 e 3 dias em áreas com declividade acima de 20% 
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Figura 4 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento na região do Aeroporto 
Internacional de Viracopos, que representa graficamente áreas onde haverá precipitação diária igual ou superior a 

100 mm ou maior do que 12% da precipitação média anual em áreas com declividade superior a 20% 

Figura 5 - Comportamento máximo do indicador de aridez na região do Aeroporto Internacional de Viracopos, que 
representa graficamente áreas onde haverá alteração do número máximo de dias secos consecutivos por ano 
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Figura 6 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação na região do Aeroporto Internacional 
de Viracopos, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos 5 dias consecutivos de precipitação 

máxima por ano  
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Figura 7 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação na região do Aeroporto Internacional 
de Viracopos, que representa graficamente áreas onde haverá alteração na quantidade de dias em que a precipitação 

diária será superior a 30mm 

Sensibilidade 

Ondas de calor 

Temperaturas mais elevadas diminuem a 

densidade do ar, o que significa que os 

aviões precisam de pistas mais longas para 

a decolagem. Temperaturas extremas 

podem limitar os tipos de aviões ou a 

quantidade de cargas e de passageiros que 

podem decolar em determinados dias. 

Temperaturas mais altas podem aumentar 

a necessidade de sistemas de refrigeração 

e de climatização em terminais. O calor 

extremo pode causar flambagem das pistas 

e deterioração do asfalto. 

Características relevantes do ativo: 

 Idade: fundado na década de 30 e 
homologado oficialmente em 19 de outubro 
de 1960 (Associação Nacional de 
Concessionárias de Aeroportos Brasileiros, 
s.d.) 

 Área: 8,3 km² com previsão de expansão 
para 25,9 km² (Voando alto para o futuro, 
2014) 

 Materiais de construção:  desconhecidos (o 
novo terminal de passageiros será construído 
em concreto, aço e vidro) (Aeroportos Brasil 
Viracopos, 2015c) 

 Número de pistas: Uma (Aeroportos Brasil 
Viracopos, 2014) 

 Superfície da pista: Asfalto altamente 
modificado (Aeroportos Brasil Viracopos, 
2013) 
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Aridez e seca 

As secas podem propiciar incêndios florestais, cuja fumaça impede o funcionamento temporário de 

aeroportos. 

Deslizamentos de terra 

Não há relação documentada, porém instalações do aeroporto, edifícios e serviços relacionados são 

sensíveis a danos causados por deslizamentos de terra. Deslizamentos de terra também podem 

bloquear o acesso a aeroportos ou impedir a entrega de suprimentos essenciais, tais como 

combustível ou eletricidade, o que poderia resultar em interrupções ou atrasos de voos. 

Inundações e tempestades 

Condições úmidas podem alterar os limites impostos sobre as operações de decolagem e 

aterrisagem de aeronaves, principalmente se combinadas a outras condições atmosféricas (i.e., 

vento forte, granizo, raios, chuva congelada, neve). Durante eventos de tempestade de grande 

porte, serviços aeroportuários podem ser completamente interrompidos por ventos fortes, chuvas, 

inundações, quedas de energia e os impactos de detritos. A chuva congelada pode causar formação 

de gelo que afeta o levantamento de aeronaves e outras características de desempenho 

aerodinâmico. O granizo maior do que 1 polegada de diâmetro pode danificar severamente 

aeronaves que não estão em voo. A água parada na pista pode causar atrasos, exigindo redução da 

velocidade de movimentação. Os atrasos podem impactar decolagens, construção e manutenção, 

manutenção de aeronaves em geral, e de transferência de bagagem / carga. 

Durante tempestades, ventos fortes com componentes de "ventos laterais" podem causar atrasos 

de descolagens e aterrissagens. Ventos laterais sopram perpendicularmente à direção de 

deslocamento. Os aviões toleram até certo limite o vento lateral, acima do qual eles não podem 

pousar ou decolar. Os ventos fortes também podem causar danos aos edifícios dos terminais, 

equipamentos sem garantia, ou danos à aeronave através do impacto de detritos. 

Aumento do nível do mar e marés de tempestade 

As marés de tempestade podem causar inundações de pistas, resultando em danos à infraestrutura, 

bem como cancelamentos de voos e atrasos. As tempestades podem inundar edifícios, vias de 

acesso, e interromper o fornecimento de combustível e de armazenamento. A elevação do nível do 

mar pode causar a erosão de pistas de aeroportos costeiros. 

Resumo qualitativo simplificado do estresse climático geral 

Ondas de calor 

Baixo, uma vez que o aeroporto está localizado 

em área onde não deve haver alteração ou 

Inundações e tempestades 

Médio, uma vez que, para o indicador de curto 

prazo de precipitação, a região de Campinas está 

cercada por locais onde pode haver mais de 3 

eventos adicionais de inundações por ano, ainda 
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aumento; e não foram encontrados relatos de 

acontecimentos do tipo na região no passado. 

que o indicador de longo prazo não tenha sugerido 

nenhuma alteração para a região. 

O Aeroporto de Viracopos tem apenas uma pista, 

por isso pode ser mais sensível a atrasos na 

ocorrência de ventos fortes durante as 

tempestades. Aeroportos com duas pistas 

tipicamente as alinham em direções diferentes 

para minimizar os impactos de ventos laterais. 

Aridez e seca 

Baixo, uma vez que o aeroporto está localizado 

em uma região em que pode haver de 6 a 15 

dias a mais de eventos de calor em um período 

de 30 anos ou a possibilidade de um evento 

adicional a cada dois anos. Além disso, 

Campinas conta com cerca de 200 fragmentos 

de remanescente florestal (Embrapa, s.d.) que 

podem ser incendiados durante estes eventos, 

o que poderia causar a interrupção da 

operação por redução da visibilidade. Porém, 

ressalta-se que os fragmentos são manejados 

e são monitorados pela Operação Mata Fogo 

(Embrapa, s.d.), o que aumenta a 

probabilidade de extinção de incêndios em um 

menor tempo. 

Deslizamentos 

Não aplicável, uma vez que não há relação 

documentada e o aeroporto está localizado em 

área onde não deve haver alteração ou aumento 

de deslizamentos. 

Aumento do nível do mar e marés de tempestades 

Baixo, uma vez que o aeroporto não está localizado em área costeira. 
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2.2 - FERROVIA TRANSNORDESTINA 

Importância 

Fonte: http://www.pac.gov.br/noticia/41bddfbe 

Ainda em fase de construção, a Ferrovia 

Transnordestina terá 1.753 km, 

interligando Eliseu Martins, no sertão do 

Piauí, aos portos de Pecém, no Ceará, e 

Suape, em Pernambuco. Segundo a CSN 

(s.d.), quando estiver operando, a ferrovia 

terá capacidade para transportar até 30 

milhões de toneladas por ano, 

principalmente minério de ferro, grãos e 

gipsita.  

Localização e exposição 

Clima atual 

Fonte: CSN (s.d.) 

Alguns trechos da linha férrea já 

encontram-se construídos e vêm sofrendo 

as consequências das ações de perigos 

presentes na região. Foram identificados 

diversos eventos de deslizamentos, como 

em São Luís do Curu no Ceará em 2009. À 

época, a Companhia Ferroviária do 

Nordeste (CFN) precisou contratar uma 

retroescavadeira para retirar a areia dos  

trilhos para normalizar a sua operação (Diário do Nordeste, 2009). Além disso, a ferrovia também é 

alvo de inundações. Em 2010, a Transnordestina perdeu um trecho de 500 km da malha antiga, entre 

Cabo de Santo Agostinho (PE) e Porto Real do Colégio (AL), deteriorado por chuvas e inundações 

(Odebrecht, 2012). 

Clima futuro 

De acordo com as projeções climáticas estudadas, o traçado da Ferrovia Transnordestina encontra-

se em uma região onde eventos de onda de calor não devem sofrer alteração. No caso de eventos 

de inundações e aridez, percebe-se um potencial aumento em toda a região. Com relação aos 

deslizamentos, o comportamento é heterogêneo, uma vez que a ferrovia é muito extensa e perpassa 
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tanto locais onde pode haver aumento de eventos como em locais onde não são esperadas 

alterações. 
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Figura 8 - Comportamento máximo do indicador de ondas de calor na região da Ferrovia Transnordestina, que 
representa graficamente áreas onde haverá um período, superior a 5 dias consecutivos, onde a temperatura máxima 

diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência 

Figura 9 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento na região da Ferrovia 
Transnordestina, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos níveis de acumuladas pluviométricas 

em um período de 2 e 3 dias em áreas com declividade acima de 20% 
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Figura 10 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento na região da Ferrovia 
Transnordestina, que representa graficamente áreas onde haverá precipitação diária igual ou superior a 100 mm ou 

maior do que 12% da precipitação média anual em áreas com declividade superior a 20% 

Figura 11 - Comportamento máximo do indicador de aridez na região da Ferrovia Transnordestina, que representa 
graficamente áreas onde haverá alteração do número máximo de dias secos consecutivos por ano 
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Figura 12 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação na região da Ferrovia 
Transnordestina, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos 5 dias consecutivos de precipitação 

máxima por ano  

Figura 13 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação na região da Ferrovia 
Transnordestina, que representa graficamente áreas onde haverá alteração na quantidade de dias em que a 

precipitação diária será superior a 30mm 



    

 

 
 

 

 

   
 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 

 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas  

 

 

 

 

 

Abril, 2015 

Revisão 00 

 

Página 17/38 

 

Sensibilidade 

Ondas de calor 

Os aumentos na temperatura levam a um 

aumento do risco de flambagem e 

expansão da linha férrea, pneus, e 

reatores. A 32° C, o serviço ferroviário é 

mais lento; a 43° C, o risco de deformação 

torna-se pronunciado e o serviço pode ser 

interrompido. Sensores de pista e 

sensores de sinal podem avariar a 

temperaturas > = 32° C. Danos ferroviários 

podem levar ao aumento do risco de 

derrames de materiais perigosos.  

Características relevantes do ativo: 

 Idade: A Nova Transnordestina está em 
construção desde 2009 (Veja, 2014) 

 Condição estrutural: inacabada 

 Extensão prevista: 1.753 km (CSN, s.d.) 

 Tipo de trilho: Trilho Longo Soldado 
(Odebrecht, 2012) 

 

Aridez e seca 

Secas podem causar a dessecação da terra por onde passa a via férrea, o que pode causar problemas 

de estabilidade do solo.  

Deslizamentos de terra 

Deslizamentos de terra podem danificar o leito ferroviário e trilhos. Deslizamentos de terra 

provocados pelas fortes chuvas podem comprometer pilares e suportes ou bloquear o acesso a 

pontes. Movimentos de terra necessários para corte e aterro de terrenos para instalação de leitos 

de ferrovias podem criar desníveis que são sensíveis ao movimento do solo e deslizamentos de terra; 

essas atividades geralmente seguem normas e orientações de engenharia reconhecidas, que 

normalmente são baseados em condições climáticas atuais ou históricas. 

Inundações 

Imersão de dormentes de madeira a partir de eventos de precipitação suaviza/expande a madeira, 

enfraquecendo a sua capacidade de suportar os trilhos. Erosão ou washout de sistemas de apoio 

(por exemplo, balastros) podem ameaçar a estabilidade dos trilhos. Equipamentos elétricos e 

motores de locomotivas podem ser danificados ou entrar em curto por inundações. Trilhas alagadas 

podem resultar em reduções de velocidade do trem ou cancelar o serviço.  

Aumento do nível do mar e marés de tempestade 

A elevação do nível do mar pode inundar permanentemente equipamentos e vias subterrâneas e 

túneis. Perda de ilhas barreira nas regiões costeiras pode expor ou agravar os impactos de marés de 

tempestades. Marés de tempestade podem causar falha ou corrosão do sensor ferroviário. A ação 

das ondas pode erodir e deslocar trilhos, dormentes e balastros do leito ferroviário, se forem 
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expostos. Aumento do risco de derramamentos de materiais perigosos também é um risco ao 

serviço. 

Resumo qualitativo simplificado do estresse climático geral 

Ondas de calor 

Baixo, uma vez que a ferrovia estará 

localizada em área onde não deve haver 

alteração nos eventos de ondas de calor. 

Inundações 

Possivelmente alto, uma vez que, a sensibilidade de 

ferrovias com relação a este perigo é alta e há o 

histórico de eventos desta natureza em vários 

trechos da ferrovia. Além disso, para o indicador de 

curto prazo de precipitação, a ferrovia em sua maior 

parte passará por locais onde pode haver entre 0 a 

15 eventos adicionais de inundações em 30 anos. 

Este fato é corroborado pelo indicador de longo 

prazo nos trechos paraibano e pernambucano, que 

podem contar com até 15 eventos adicionais no 

período.  

Aridez e seca 

Possivelmente média, uma vez que a ferrovia 

está localizada em uma região em que pode 

haver de 6 a 15 dias a mais de eventos de 

calor em um período de 30 anos ou a 

possibilidade de um evento adicional a cada 

dois anos. Salienta-se o fato de que em 

muitos trechos a quantidade de eventos 

adicionais pode chegar a 30 em um período 

de 30 anos. Apesar disto, a sensibilidade de 

ferrovias a este perigo não é alta. 

Deslizamentos 

Médio, uma vez que deslizamentos de terra podem 

danificar a linha férrea e os indicadores de curto e 

longo prazo sugerem o aumento de eventos em 

muitos trechos da ferrovia. Neste caso, excetua-se o 

trecho maranhense, que é localizada em área onde 

não deve haver alteração nesse perigo. 

Aumento do nível do mar e marés de tempestades 

Desconhecido. Não foram analisados os comportamentos destes perigos neste trabalho. 
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2.3 - HIDROVIA TIETÊ-PARANÁ 

Importância 

Fonte: http://sna.agr.br/14024/ 

A Hidrovia Tietê-Paraná se localiza na região 

hidrográfica do Paraná, em sua maioria na área de 

influência de cinco estados brasileiros: São Paulo, 

Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Paraná e 

uma pequena parcela nos estados de Santa Catarina 

e Distrito Federal. Os trechos navegáveis atualmente 

totalizam 1.800km (Confederação Nacional do 

Transporte, 2013) 

A Hidrovia Tietê-Paraná destaca-se em termos de extensão e de disponibilidade de água, e por 

perpassar regiões que juntas representam mais de 40% do PIB nacional. O sistema hidroviário 

também apresenta grande vocação para a produção de energia hidroelétrica, produzindo 60% 

eletricidade nacional. A implantação da infraestrutura para a geração de energia beneficiou, 

também, a navegação, a pesca interior, a irrigação e ampliou a garantia de água para o 

abastecimento urbano (Confederação Nacional do Transporte, 2013). 

A hidrovia é uma importante via de escoamento de grãos, promovendo a integração do transporte 

entre os maiores produtores de soja do Brasil. A conexão promovida entre regiões é um estimulo à 

produção – grãos, cana-de-açúcar, etanol, industrialização e turismo – desde o oeste do Estado de 

São Paulo até o alto do Tietê. Em 2012, a Hidrovia transportou 6 milhões de toneladas de cargas 

(Confederação Nacional do Transporte, 2013). 

Localização e exposição 

Clima atual 

Fonte: http://portalmaritimo.com/ 

Desde maio de 2014, a hidrovia Tietê-Paraná 

encontra-se fechada. As chuvas esperadas para 

janeiro de 2015, usualmente o mês mais chuvoso do 

Sudeste do Brasil, não foram capazes de suprir o 

nível mínimo de água para navegação. O 

fechamento reforça o crescente impacto econômico 

da escassez de chuvas no Sudeste, região 

responsável por 60% da geração de riquezas do país. 

A região sofre, também, com crises de abastecimen- 
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to de água e fortes preocupações com os níveis dos reservatórios das hidrelétricas (G1, 2015b). 

Clima futuro 

De acordo com as projeções climáticas analisadas, a hidrovia está localizada em região onde pode 

haver alterações significativas na exposição a ondas de calor, em uma parte da hidrovia, e aridez e 

seca, em toda extensão. Para o indicador de inundação, os resultados indicam uma exposição maior 

no curto prazo em quase toda extensão da hidrovia, sendo esta alteração menos intensa nos estados 

de Goiás e Minas Gerais, intermediária para alta nas regiões dos estados do Mato Grosso do Sul e 

São Paulo e extrema na região do Paraná. A exposição aos deslizamentos pode aumentar em quase 

toda extensão da hidrovia, principalmente no longo prazo. A exposição ao aumento do nível do mar 

e marés de tempestade não foi analisada neste trabalho. 
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Figura 14 - Comportamento máximo do indicador de ondas de calor na região da Hidrovia Tietê-Paraná, que 

representa graficamente áreas onde poderá haver um período, superior a 5 dias consecutivos onde a temperatura 
máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência 
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Figura 15 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento na região da Hidrovia 

Tietê-Paraná, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos níveis de acumuladas 
pluviométricas em um período de 2 e 3 dias em áreas com declividade acima de 20% 

 
Figura 16 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento na região da Hidrovia 
Tietê-Paraná, que representa graficamente áreas onde haverá precipitação diária igual ou superior a 100 

mm ou maior do que 12% da precipitação média anual em áreas com declividade superior a 20% 
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Figura 17 - Comportamento máximo do indicador de aridez na região da Hidrovia Tietê-Paraná, que 

representa graficamente áreas onde haverá alteração do número máximo de dias secos consecutivos por 
ano 

 
Figura 18 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação na região da Hidrovia 

Tietê-Paraná, que representa graficamente áreas onde haverá alteração nos 5 dias consecutivos de 
precipitação máxima por ano 
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Figura 19 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação na região da Hidrovia Tietê-

Paraná, que representa graficamente áreas onde haverá alteração na quantidade de dias em que a 
precipitação diária será superior a 30mm 

Sensibilidade 

Ondas de Calor 

Temperaturas mais altas 

podem contribuir para a 

diminuição dos níveis de lagos 

e rios navegáveis devido ao 

aumento da evaporação ou 

aumento da demanda de água. 

Esta diminuição pode colaborar 

para a restrição da capacidade 

de suporte de carga, a 

navegabilidade e atracação das 

embarcações. 

Características relevantes do ativo: 

 Idade: Desconhecida 

 Condição: Composto pelos rios Parnaíba, Grande, 
Paranapanema, Tietê, Ivaí e Iguaçu. (Confederação 
Nacional do Transporte, 2013)  

 Extensão: 1.800km de vias navegáveis (Confederação 
Nacional do Transporte, 2013) 

 Área: Abrange 10,3% do território nacional (879,9 mil 
de km2) (Confederação Nacional do Transporte, 2013) 

 Características operacionais: Produz 60% da energia 
hidroelétrica nacional e transporta em média 6,0 
milhões de toneladas de cargas por ano. 
(Confederação Nacional do Transporte, 2013) 

Aridez e seca 

Os níveis mais baixos de água devido à seca podem diminuir os limites de carga para o 

transporte fluvial, especialmente para barcaças, bem como restringir a navegabilidade de 

embarcações maiores. A profundidade do canal pode ser reduzida, demandando dragagens. 

O impacto de secas pode ainda ser agravado em eventos de temperatura extrema, pelo 

aumento da evaporação e demanda por água. 
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Deslizamentos de terra 

Deslizamentos de terra podem causar danos em infraestruturas hidráulicas e hidrovias, bem 

como colaborar com o assoreamento dos rios. 

Inundações 

A maioria dos canais e vias navegáveis são construídos para suportar a erosão. No entanto, 

precipitações intensas e inundações podem causar o aumento das taxas de erosão, 

podendo causar o fechamento periódico de canais ou restrições na navegabilidade devido 

ao acúmulo de detritos e sedimentos.  

Aumento do nível do mar e marés de tempestade 

A navegabilidade poderá aumentar em alguns canais devido a águas mais profundas, em 

função do aumento do nível do mar, reduzindo a necessidade de dragagem. No entanto, 

mudanças nas taxas de erosão costeira e deposição de sedimentos podem levar a alterações 

nas taxas de sedimentação, reduzindo a profundidade de alguns canais. Junto a vias 

costeiras, uma combinação de maré de tempestade e elevação do nível do mar pode 

eliminar sistemas de navegação e forçar os navios a navegar em mar aberto. 

Resumo qualitativo simplificado do estresse climático geral 

Ondas de calor 

Alta. Um trecho considerável da hidrovia está 

localizado em uma região em que pode haver 

aumento de mais de 60 dias de eventos de 

ondas de calor, em um período de 30 anos, ou 

três eventos adicionais por ano, 

principalmente nos estados do Mato Grosso 

do Sul, Paraná e São Paulo. Como ocorrido em 

eventos passados, os níveis de lagos e rios 

navegáveis são sensíveis a elevações de 

temperatura, devido ao aumento da 

evaporação e/ou aumento da demanda de 

água para outros fins.  

Inundações 

Médio a alto. O indicador de longo prazo 

praticamente não apresentou alterações em 

eventos de inundação. Entretanto, o indicador de 

curto prazo aponta a ocorrência de mais de 60 dias 

de eventos de inundação, em um período de 30 

anos, ou a possibilidade de dois eventos adicionais 

por ano em algumas regiões do Mato Grosso do Sul 

e São Paulo. No Paraná, podem ocorrer ainda mais 

do que três ou quatro eventos adicionais de 

inundação por ano. Nos estados de Goiás e Minas 

Gerais a exposição pode ser menor, entre 15 e 30 

dias a mais em um período de 30 anos ou a 

possibilidade de outro evento a cada ano. Apesar 

de um possível aumento da profundidade da água, 

as taxas de erosão e deposição de sedimentos 

decorrentes de inundações podem reduzir a 

profundidade de alguns canais, aumentando a 

necessidade de dragagens, além de danificar 
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estruturas físicas que permitem a navegabilidade 

em rios.  

Aridez e Seca 

Alta. Grande parte da hidrovia está localizada 

em regiões onde pode haver de 6 e 15 dias a 

mais de eventos de aridez e seca, em um 

período de 30 anos, com a possibilidade de 

outro evento a cada dois anos. Como ocorrido 

em eventos passado, os baixos níveis de água 

em rios navegáveis aumentam a necessidade 

de dragagens e podem comprometer a 

capacidade de transporte fluvial. 

Deslizamentos 

Médio. Para o indicador de curto prazo podem 

ocorrer de 0 a 6 dias a mais de eventos de 

deslizamentos em um período de 30 anos. No 

longo prazo, a exposição aumenta, podendo 

ocorrer entre 15 e 30 dias a mais de eventos de 

deslizamentos, em um período de 30 anos, ou a 

possibilidade de outro evento a cada ano. Ambos 

os cenários de exposição se aplicam a quase toda 

extensão da hidrovia. Estes deslizamentos podem 

provocar danos à infraestrutura física das 

hidrovias. Entretanto, o nível de exposição da 

estrutura de navegação aos deslizamentos não é 

desconhecido. 

Aumento do nível do mar e marés de tempestades 

Não foram analisados os comportamentos destes perigos neste trabalho. 

2.4 - PORTO DE SANTOS 

Importância 

Fonte: http://exame.abril.com.br/ 

O Porto de Santos é o maior porto da América Latina é 

responsável pelo transporte de cerca de 25% da 

participação na Balança Comercial Brasileira em valores 

(Porto de Santos, s.d.), respondendo por 32% da carga 

conteinerizada em 2014 (ANTAQ, s.d.). Está localizado a 

65 km de São Paulo, capital do estado que representa 

41,8% do PIB industrial nacional (Confederação Nacional 

da Indústria, 2014).  

O Porto de Santos é um importante centro para distribuição de bens produzidos pela indústria 

nacional e para o recebimento de produtos importantes à sua operação. 
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Localização e exposição 

Clima atual 

Fonte: https://www.google.com.br/maps/ 

Há registros de ventos fortes e 

tempestades no município de Santos, o 

que é favorecido pelo clima quente, 

umidade e localização geográfica 

(Prefeitura de Santos, 2015). Há registro 

de ondas de calor (G1, 2010; G1, 2015a) e 

de deslizamentos deflagrados por chuvas 

em áreas com maior declividade 

(Prefeitura de Santos, 2013; O Estado de 

São Paulo, 2014; G1, 2015c). 

Além disso, há registro recorrente de inundações no município (G1, 2014; Folha de São Paulo, 2014). 

Porém, de acordo com o Atlas de Vulnerabilidade a Inundações (ANA, 2015), o Porto de Santos não 

está em uma das áreas mais críticas à inundação ocasionada por cursos d’água. Há registro de 

tempestades com rajadas de vento que provocaram a colisão de navios atracados e a queda de 

guindaste no Porto de Santos (Diário do Litoral, 2009). 

Clima futuro 

Segundo as projeções climáticas utilizadas, o Porto de Santos está em uma região onde não deve 

haver aumento dos eventos de onda de calor e de eventos de deslizamentos. Apesar disso, a região 

pode sofrer com o aumento de eventos de aridez e inundações. 



 

 

 

 
 

 

 
 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas  

 

 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 

 

 

 

Abril, 2015 

Revisão 00 

 

Página 28/38 

 

Figura 20 - Comportamento máximo do indicador de ondas de calor na região do Porto de Santos, que representa 
graficamente áreas onde poderá haver um período, superior a 5 dias consecutivos onde a temperatura máxima diária 

é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência 

Figura 21 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento na região do Porto de Santos, que 
representa graficamente áreas onde poderá haver alteração nos níveis de acumuladas pluviométricas em um período 

de 2 e 3 dias em áreas com declividade acima de 20% 
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Figura 22 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento na região do Porto de Santos, que 
representa graficamente áreas onde poderá haver precipitação diária igual ou superior a 100 mm ou maior do que 

12% da precipitação média anual em áreas com declividade superior a 20% 

Figura 23 - Comportamento máximo do indicador de aridez na região do Porto de Santos, que representa 
graficamente áreas onde poderá haver alteração do número máximo de dias secos consecutivos por ano 
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Figura 24 - Comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação na região do Porto de Santos, que 
representa graficamente áreas onde poderá haver alteração nos 5 dias consecutivos de precipitação máxima por ano  

 

Figura 25 - Comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação na região do Porto de Santos, que 
representa graficamente áreas onde poderá haver alteração na quantidade de dias em que a precipitação diária será 

superior a 30mm 
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Sensibilidade 

Ondas de calor 

O pavimento em torno de estruturas e píeres 

poderia empenar. O asfalto poderia amolecer. 

O aumento da temperatura pode causar a 

expansão térmica de juntas de pontes. O 

consumo de eletricidade da rede pode 

aumentar para atender maiores necessidades 

por refrigeração e blackouts podem danificar 

bens que necessitam de refrigeração.  

Características relevantes do ativo: 

 Início das operações: 1982 (Porto de 
Santos, 2015a) 

 Tipo de carga: geral 

 Elevação: 3,9-4,3 m (Brasil, 2004) 

 Calado máximo de operação: 13,2 m 
(Porto de Santos, 2015b) 

 Nota: informações sobre condições, 
desgaste, estrutura, materiais, 
fornecimento de energia são 
desconhecidas.  

Estruturas metálicas (como as de guindastes) podem ser sensíveis à variação de temperatura. O 

aumento da temperatura e de ondas de calor pode demandar a necessidade de materiais que 

suportem maiores temperaturas, para substituir componentes existentes. 

Aridez e seca 

Não há relação documentada. 

Deslizamentos de terra 

Não há relação documentada, mas instalações portuárias e serviços seriam sensíveis a danos 

causados por deslizamentos de terra. Os deslizamentos podem bloquear o acesso às instalações 

portuárias ou impedir a entrega de suprimentos (como combustível ou eletricidade), o que poderia 

interromper as operações do porto. 

Inundações 

Os eventos extremos de precipitação podem causar inundações e danos em terminais e 

equipamentos elétricos.  A visibilidade e operações podem ser restringidas por fortes chuvas; o risco 

de colisões também pode aumentar com os eventos de precipitação intensa. Atrasos nas operações 

podem ser mais frequentes no caso de alta precipitação.  

Aumento do nível do mar e marés de tempestade 

O aumento do nível do mar pode diminuir o acesso aos portos e às vias navegáveis. Ele pode 

provocar o recuo das paisagens costeiras e a perda permanente de areia offshore e onshore. A perda 

de ilhas barreira pode agravar o impacto das tempestades em portos e instalações marítimas. Por 

outro lado, o aumento do nível do mar pode permitir navios de maior calado, facilitando que outros 

navios utilizem o porto. Tempestades e ação das ondas podem causar danos aos edifícios portuários 

marítimos e inundações, danificar ou destruir equipamentos elétricos expostos. Canais podem ser 

bloqueados por escombros e sedimentos. Ondas fortes podem atingir píeres, erodir suportes de 
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cais, e retirar molhes, pavimentação asfáltica, e boias do canal. Maiores níveis do mar permitem às 

ondas atingirem a costa com maior altura devido à redução da fricção com o fundo.  

De acordo com Brasil (2010)as forças das ondas são proporcionais à segunda ou terceira potência 

da altura da onda (...), um aumento de 10% na altura da onda aumenta o esforço sobre os pilares 

em 20% e aumenta em 30% o peso dos blocos de rocha empregados na construção de quebra-mares. 

Alterações na altura e força das ondas pode ser particularmente importante para portos localizados 

na costa a mar aberto. Mudanças no padrão sazonal das variações de maré podem afetar todas as 

formas de transporte hidroviário. Furacões mais frequentes podem causar mais danos à 

infraestrutura do porto a partir de ondas e tempestades. O aumento do nível do mar, juntamente a 

eventos de tempestade, podem aumentar o risco de inundação, propiciando inundação do acesso 

ao porto ou inundando instalações marítimas.  

Resumo qualitativo simplificado do estresse climático geral 

Ondas de calor 

Baixo, uma vez que o Porto de Santos está 

localizado em área onde não deve haver 

aumento significativo em relação aos 

eventos históricos, e não foram encontrados 

relatos de impactos ao Porto de Santos no 

passado.  

Inundações 

Médio a alto, uma vez que, para o indicador de curto 

prazo de precipitação, a região poderá sofrer com 

um aumento no número de eventos de inundação. 

O acesso ao porto poderia ser prejudicado, 

poderiam ocorrer danos elétricos, redução da 

visibilidade e atraso nas operações. 

Aridez e seca 

Baixo, uma vez que não há relação 

documentada. 

Deslizamentos 

Baixo, uma vez que não há relação documentada e 

o Porto de Santos está localizado em área plana. 

Deve-se notar, no entanto, que áreas no entorno 

podem estar mais susceptíveis a deslizamentos, 

considerando o potencial aumento do número de 

eventos em função da precipitação, o que poderia 

indiretamente impactar atividades do porto. 

Aumento do nível do mar e marés de tempestades 

Não foram analisados os comportamentos destes perigos neste trabalho. De acordo com Brasil 

(2004), a vulnerabilidade de cada porto ao aumento do nível do mar pode ser parcialmente avaliada 

comparando o registro de elevação da maré alta e a altura do cais (elevação da estrutura). O Porto 

de Santos apresenta uma estrutura de 3,9-4,3 m e maré máxima de 2,7 m (Brasil, 2004). De acordo 

com ICF GHK (2012), o porto de Santos tem alguns terminais que podem ser afetados por níveis do 

mar mais elevados, embora sua maior parte seja construída para suportar o aumento do nível de 

água até 3 m acima do nível médio.  
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3 - CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O principal objetivo do projeto em voga foi colaborar com a CNI para elucidar os principais impactos aos 

quais a infraestrutura da qual a indústria nacional depende está exposta, bem como contribuir para o 

desenvolvimento do Plano Nacional de Adaptação. Para isso, foi desenvolvida uma compreensão 

preliminar dos potenciais impactos das mudanças climáticas sobre a infraestrutura crítica à indústria 

nacional (telecomunicações, água, energia e transportes), considerando as projeções regionalizadas 

sobre mudanças climáticas mais atuais disponíveis. 

Os dados gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) foram traduzidos para os 

principais perigos identificados pela indústria e pela literatura, de forma a indicar onde a exposição dos 

ativos de infraestrutura a inundações, deslizamentos, ondas de calor, aridez, dentre outros, poderia 

mudar. Foram gerados cartogramas utilizando informações georreferenciadas de pontes, rodovias, 

linhas de transmissão, aeroportos, estações de tratamento de água, dentre outros ativos, para que a 

indústria possa analisar em que medida a infraestrutura da qual depende estaria mais exposta no futuro. 

Para que se pudesse estabelecer uma relação entre o perigo e a sensibilidade de ativos da infraestrutura, 

foi compilada uma biblioteca de sensibilidade, que permite ao usuário uma primeira análise do grau em 

que um sistema ou um ativo é afetado pelos efeitos da mudança do clima sobre os perigos. 

Para ilustrar o uso dos cartogramas e da biblioteca de sensibilidade, quatro ativos selecionados pela 

CNI foram analisados (o Aeroporto Internacional de Viracopos, a Ferrovia Transnordestina, a Hidrovia 

Tietê-Paraná e o Porto de Santos,). A análise não é capaz de identificar conclusivamente a 

vulnerabilidades ou riscos potenciais de mudanças climáticas sobre o ativo, mas sugere possíveis 

impactos e identifica aponta indicadores relacionados à vulnerabilidade climática. Desta forma, o 

presente projeto fornece elementos para que o setor industrial inicie a análise de como a 

infraestrutura crítica da qual depende pode ser afetada pela mudança do clima. 

Estudos futuros poderiam aproveitar a análise e material apresentados para: 

• Conduzir uma ampla análise de vulnerabilidade a fim de identificar possíveis pontos de 
atenção onde os recursos para reduzir riscos associados à mudança climática poderiam se 
concentrar; 

• Aprofundar e expandir a análise para regiões onde a exposição aumenta e há ativos da 
infraestrutura considerados fulcrais à indústria nacional, compilando informações detalhadas 
dos ativos em questão com seus gestores, de modo a determinar in loco sua sensibilidade e 
capacidade de adaptação; 

• Para determinados ativos críticos e altamente expostos e sensíveis, conduzir avaliações de 
engenharia específicas para que se compreenda como são vulneráveis e quais as medidas 
específicas que poderiam ser tomadas para reduzir os riscos climáticos. 
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Setor Ativo Perigo Sensibilidade Fontes 

Transportes Rodovias Ondas de calor O calor extremo pode causar deformações em estradas de asfalto. Pavimentos de concreto 
podem rachar nas articulações. O calor extremo pode causar atrasos, através do aumentando da 
necessidade e da frequência de manutenção. Estas sensibilidades geralmente tornar-se grave a 
temperaturas superiores a 40°C. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Pontes Ondas de calor O calor extremo pode causar deformações em superfícies de asfalto (ou seja, a camada de 
desgaste) em pontes. Pavimentos de concreto podem rachar nas articulações, embora as pontes 
possam ter juntas de dilatação para acomodar maiores alterações na temperatura. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Rodovias Aridez e seca A seca pode contribuir para rachaduras e divisão de pavimentos. Mais poeira é gerada em 
superfícies não pavimentadas durante períodos de seca. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Pontes Aridez e seca Não há relação documentada.  

Transportes Rodovias Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra desencadeadas por precipitação podem inundar estradas, danificar 
infraestrutura e / ou dificultar serviços. Materiais de apoio terrosos podem ser lixiviados de 
repente ou ao longo do tempo. 

Miller, R. (2013) 

Transportes Pontes Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra provocados pelas fortes chuvas podem comprometer pilares da ponte ou 
bloquear o acesso à ponte. Deslizamentos de terra em toda a hidrovia pode restringir o fluxo, 
resultando em aumento da velocidade da água a montante, o que pode aumentar a erosão. 

 Miller, R. (2013) 

Transportes Rodovias Aumento do 
nível do mar 

Elevação do nível do mar aumenta o risco de erosão e de inundação danos a estradas costeiras. 
Inundação gradual de estradas costeiras ou inundações temporárias mais frequentes podem 
enfraquecer ou destruir a infraestrutura. Combinada com eventos de tempestades, a elevação do 
nível do mar pode contribuir para maiores alturas de ondas que podem aumentar o grau de 
inundações e danos durante tempestades. A elevação do nível do mar também aumenta a 
elevação da base de água durante tempestades, aumentando, assim, danos a pontes devido à 
erosão, à ação das ondas, e outros estressores. Perda de ilhas barreira pode agravar o impacto 
das tempestades na infraestrutura costeira. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), Miller, R. 
(2013) 

Transportes Pontes Aumento do 
nível do mar 

Para pontes em zonas costeiras, o aumento do nível do mar pode contribuir para maiores alturas 
de onda que podem aumentar a extensão dos danos durante os eventos de tempestades. Os 
componentes elétricos e as casas de operação (por exemplo, para pontes de elevação) são muito 
sensíveis mesmo sob mínima exposição ao sal e à água. A elevação do nível do mar também vai 
reduzir a depuração sob pontes costeiras e afetar o período de tempo em que os grandes navios 
oceânicos são capazes de passar sob pontes fixas. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 
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Transportes Rodovias Inundação Inundações nas passagens de navegação, onde a água tem velocidade, pode causar a falha de 
pavimento e aterro quando a água é alta o suficiente para fluir sobre a superfície da estrada. 
Precipitação intensa e inundações podem corroer superfícies de estradas pavimentadas, infiltrar 
e prejudicar materiais do subleito (ou seja, o leito da estrada por baixo do pavimento) e erodir 
estradas não pavimentadas. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Pontes Inundação Inundações de precipitação intensa podem aumentar a velocidade do fluxo em pontes e aumentar 
a erosão em torno de pilares de pontes e suportes. Se os níveis de inundação atingirem o tabuleiro 
da ponte, a água pode depositar resíduos no mesmo. Inundações impõem forças laterais nos 
suportes da ponte que podem causar danos e interditar pontes até que os reparos sejam feitos. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Rodovias Maré de 
tempestade 

Marés de tempestade e ação direta das ondas pode erodir e causar inundações ou outros danos 
à infraestrutura rodoviária. Marés de tempestade podem lavar estradas não pavimentadas. Marés 
de tempestade podem inundar rotas costeiras e de baixa altitude, tornar pontes principais 
inoperáveis, e aumentar o risco de viagem devido à diminuição da visibilidade. Túneis de baixa 
altitude nas zonas costeiras são particularmente sensíveis a inundações durante os eventos 
tempestades de maré. Durante tempestades, conexões de serviços públicos e cabos expostos 
geralmente falham antes dos sistemas, causando falhas na iluminação de tráfego. Furacões mais 
frequentes podem resultar em evacuações de emergência mais frequentes e / ou mais extensas. 
Detritos em estradas podem desencorajar viagens. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), Miller, R. 
(2013) 

Transportes Pontes Maré de 
tempestade 

A força de tempestades de maré em pontes pode danificar ou destruir a ligação entre a 
superestrutura e infraestrutura de pontes, fazendo com que a extensão da ponte mude ou fique 
deslocada. A tempestade de maré pode arrastar embarcações e detritos para pontes, causando 
danos a vários componentes. O dano aumenta substancialmente quando a altura da tempestade 
de maré é igual ou maior do que o ponto mais baixo do tabuleiro da ponte. Os componentes 
elétricos e as casas de operação (por exemplo, para pontes de elevação) são muito sensíveis 
mesmo sob mínima exposição ao sal e à água. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Ferrovias Ondas de calor Os aumentos na temperatura levam a um aumento do risco de flambagem e expansão da linha 
férrea, pneus, e reatores. A 90 ° F, o serviço ferroviário é mais lento; a 110 ° F, o risco de 
deformação torna-se pronunciado e o serviço pode ser interrompido. Sensores de pista e sensores 
de sinal pode avariar a temperaturas > = 90 ° F. Danos ferroviários podem levar ao aumento do 
risco de derrames de materiais perigosos. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
Development 
(2013) 
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Transportes Pontes 
ferroviárias 

Ondas de calor Pontes com plataforma elevatória podem ser particularmente sensíveis a flambagem de expansão 
no calor extremo; rupturas na pista em pontes com plataforma elevatória são mais propensas a 
desalinhamento. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Ferrovias Inundação Imersão de dormentes de madeira a partir de eventos de precipitação suaviza/expande a madeira, 
enfraquecendo a sua capacidade de suportar os trilhos. Erosão ou washout de sistemas de apoio 
(por exemplo, balastros) podem ameaçar a estabilidade dos trilhos. Equipamentos elétricos e 
motores de locomotivas podem ser danificados ou entrar em curto por inundações. Trilhas 
alagadas podem resultar em reduções de velocidade do trem ou cancelar o serviço. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Transportes Pontes 
ferroviárias 

Maré de 
tempestade 

A ação das ondas pode tirar trilhos, dormentes, e balastros de pontes ferroviárias, se forem 
expostas. Surtos de tempestade podem erodir o leito ferroviário, descarrilar vagões, e causar 
danos a pontes ferroviárias sobre córregos, interrompendo o serviço. Aumento do risco de 
derramamentos de materiais perigosos também são um risco ao serviço. Os componentes 
elétricos e as casas de operação (por exemplo, para pontes de elevação) são muito sensíveis 
mesmo sob mínima exposição ao sal e à água. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Ferrovias Maré de 
tempestade 

Marés de tempestade podem causar falha ou corrosão do sensor ferroviário. A ação das ondas 
pode erodir e deslocar trilhos, dormentes, e balastros do leito ferroviário, se forem expostas. 
Aumento do risco de derramamentos de materiais perigosos também são um risco ao serviço. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Ferrovias Aumento do 
nível do mar 

A elevação do nível do mar pode inundar permanentemente equipamentos e vias subterrâneas e 
túneis. Perda de ilhas barreira nas regiões costeiras podem expor ou agravar os impactos de marés 
de tempestades. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
Development 
(2013), Miller, R. 
(2013) 

Transportes Aeroportos Ondas de calor Temperaturas mais elevadas diminuem a densidade do ar, o que significa que os aviões precisam 
de pistas mais longas para a decolagem. Temperaturas extremas podem limitar os tipos de aviões 
ou a quantidade de cargas e de passageiros que podem decolar em determinados dias. 
Temperaturas mais altas podem aumentar a necessidade de sistemas de refrigeração e de 
climatização em terminais. O calor extremo pode causar flambagem das pistas e deterioração do 
asfalto. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
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Development 
(2013) 

Transportes Aeroportos Inundação Condições úmidas podem alterar os limites impostos sobre as operações de decolagem e 
aterrisagem de aeronaves, principalmente se combinadas a outras condições climáticas (ou seja, 
vento forte, granizo, raios, chuva congelada, neve). Durante eventos de tempestade de grande 
porte, serviços aeroportuários podem ser completamente interrompidos por ventos fortes, 
chuvas, inundações, quedas de energia e os impactos de detritos. Chuva congelada pode causar 
formação de gelo que afeta o levantamento de aeronaves e outras características de desempenho 
aerodinâmico. Granizo maior do que 1 polegada de diâmetro pode danificar "severamente" 
aeronaves que não estão em voo. Água parada na pista pode causar atrasos, exigindo redução da 
velocidade de movimentação. Atrasos podem impactar decolagens, construção e manutenção, 
manutenção de aeronaves em geral, e de transferência de bagagem / carga. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Aeroportos Maré de 
tempestade 

Marés de tempestade podem causar inundações de pistas, resultando em danos à infraestrutura, 
bem como cancelamentos de voos e atrasos. Tempestades podem inundar edifícios, vias de 
acesso, e interromper o fornecimento de combustível e de armazenamento. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Aeroportos Aumento do 
nível do mar 

A elevação do nível do mar pode causar a erosão de pistas de aeroportos costeiros. United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Ondas de calor O pavimento em torno de estruturas e píeres poderia empenar. O aumento da temperatura pode 
causar a expansão térmica de juntas de pontes. Consumo de eletricidade da rede pode aumentar 
para atender necessidades acrescidas de refrigeração. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
Development 
(2013) 
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Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Inundação Eventos extremos de precipitação podem causar inundações e danos em terminais, equipamentos 
elétricos e outros. Danos elétricos podem restringir operações. Visibilidade e operações podem 
ser restringidas por fortes chuvas; o risco de colisões também pode aumentar com os eventos de 
precipitação intensa. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Aridez e seca Níveis mais baixos de água devido à seca podem diminuir os limites de transporte marítimo, 
especialmente para barcaças. Dragagem de canais adicionais pode ser necessária para manter a 
eficiência em épocas de seca. 

Federal Highways 
Administration 
(2014), United 
States Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Maré de 
tempestade 

Marés de tempestade e ação das ondas podem causar danos aos edifícios portuários marítimos e 
inundações, danificar ou destruir equipamentos elétricos expostos. Canais podem ser bloqueados 
por escombros e sedimentos. Ondas fortes podem: atingir píeres; erodir suportes de cais; e retirar 
molhes, pavimentação asfáltica, e boias do canal. Mudanças no padrão sazonal das variações de 
maré podem afetar todas as formas de transporte hidroviário. Furacões mais frequentes podem 
causar mais danos à infraestrutura do porto a partir de ondas e tempestades. 

Federal Highways 
Administration 
(2014) 

Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Aumento do 
nível do mar 

O aumento do nível do mar pode diminuir o acesso aos portos e às vias navegáveis. Ele pode 
provocar o recuo das paisagens costeiras e a perda permanente de areia offshore e onshore. A 
perda de ilhas barreira pode agravar o impacto das tempestades em portos e instalações 
marítimas. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013), Miller, R. 
(2013) 

Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Ondas de calor As mudanças de temperatura podem interromper as operações de extração de combustível 
devido a mudanças no tempo ou duração da época de extração e reduzir a capacidade de extração 
(por exemplo, redução da capacidade dos trabalhadores para ficar em ambientes externos). As 
usinas de geração poderão ter os custos de capital aumentados para a construção de nova 
infraestrutura de geração e de transmissão para suportar maiores demandas de energia em 
temperaturas mais elevadas. A eficiência de geração pode ser afetada devido ao aumento da 
temperatura da água de refrigeração. Mudanças no derretimento de neve e da disponibilidade de 
água podem ter impacto no potencial hidrelétrico. Aumento da expansão térmica de linhas de 
energia pode reduzir a quantidade de energia que pode ser transportada de forma segura. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 
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Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Aridez e seca Pode haver aumento do estresse sobre os processos de uso intensivo de água relacionadas à 
extração (por exemplo, mineração, processamento, desenvolvimento de recursos de xisto 
betuminoso). Instalações de geração de eletricidade podem enfrentar limitações de produção 
devido à falta de água. Potencial hidrelétrico pode mudar, particularmente no que diz respeito ao 
timing. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra podem danificar ou destruir as linhas de transmissão e distribuição, 
causando interrupções no fornecimento de energia. Serviços abaixo do solo e linhas de 
distribuição são menos sensíveis às colisões com material de detritos. Deslizamentos de terra 
também podem causar interferências nas cadeias de suprimentos de combustível (por exemplo, 
estradas, ferrovias, ou redes de gasodutos) necessárias para a entrega de combustíveis primários 
para usinas térmicas. 

The International 
Bank for 
Reconstruction 
and 
Development/The 
World Bank (2011) 

Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Inundação Inundações podem causar interferências nas cadeias de suprimentos de combustível (por 
exemplo, estradas, ferrovias, ou redes de gasodutos) necessárias para a entrega de combustíveis 
primários para usinas térmicas. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Aumento do 
nível do mar 

Inundação permanente e / ou temporária da infraestrutura de extração, refinarias, linhas de 
transporte, usinas de energia, sistemas de energia renovável, e as linhas de transmissão e 
distribuição, pode resultar na interrupção dos serviços de energia. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Eletricidade 
do grid 

Eletricidad
e do grid 

Maré de 
tempestade 

Eventos climáticos extremos e tempestades podem interromper as operações, danificar ou 
destruir a extração, geração, transmissão e infraestrutura, alterar a capacidade de energia solar e 
eólica, e danificar infraestrutura de transporte de combustíveis (por exemplo, portos, estradas, 
ferrovias e tubulações). 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Ondas de calor O aumento na temperatura pode reduzir a capacidade da infraestrutura existente (por exemplo, 
bombas, tubos, armazenagem, instalações de tratamento) para atender às demandas crescentes 
ou manter a qualidade da água necessária. Proliferação de algas, bactérias e fungos resultante de 
aumentos de temperatura pode aumentar os custos de tratamento de água. Demanda de 
capacidade de armazenamento de água pode aumentar devido ao aumento da demanda por 
água. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 
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Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Aridez e seca Fontes adicionais de água (e a necessidade associada de transporte, armazenamento e 
tratamento) podem ser necessárias para enfrentar secas de curto e longo prazo. Maiores 
concentrações de poluentes nas fontes de água (devido à redução de diluição) podem aumentar 
os custos e requisitos de tratamento de água. Capacidade de armazenamento de água adicional 
pode ser necessária para armazenar a água adicional para enfrentar secas. A falta de água pode 
exigir esforços de conservação de água e poços mais profundos. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra e lama podem desencadear a falha de barragens ou causar ondas dos 
reservatórios sobre barragens, embora seja mais provável que uma barragem de aterro falhe ou 
um movimento de terra perturbe dutos de abastecimento e adutoras de bombeamento. Canais 
de abastecimento e dutos são sensíveis a movimentos de terra e erosão. 

Solway, L. (1999) 

Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Inundação A Infraestrutura de abastecimento, tratamento e distribuição de água podem ser danificadas por 
inundações durante tempestades. O aumento da precipitação e eventos de tempestades pode 
aumentar a turbidez em reservatórios e reduzir a recarga das águas subterrâneas, devido ao maior 
escoamento superficial. A eficiência do tratamento de água pode diminuir devido a rápida 
evolução da qualidade da água. Capacidade de armazenamento adicional pode ser necessária 
para captar água durante a tempestade e eventos curtos de alta intensidade para evitar 
inundações. Poços podem ser impactados por escoamento contaminado em eventos de alta 
precipitação. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Aumento do 
nível do mar 

Aumento do nível do mar pode resultar em intrusão de água salina em fontes de água doce e 
corrosão de infraestrutura de distribuição. Pode, também, inundar estações de tratamento e 
poços em baixa altitude, temporária ou permanentemente. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Abastecime
nto de água 

Abastecime
nto de 
água 

Maré de 
tempestade 

Estações de tratamento, instalações e sistemas de transporte e distribuição de água são sensíveis 
ao dano causado por marés de tempestade e intrusão marinha, o que pode causar interrupções 
no serviço. 

Miller, R. (2013) 

Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Ondas de calor O aumento das temperaturas pode aumentar os riscos de saúde e segurança para os 
trabalhadores de manutenção de infraestrutura de transmissão. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 
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Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Aridez e seca Redução da umidade do solo pode diminuir a estabilidade das estruturas / fundações de apoio de 
instalações fixas e grandes flutuações de umidade nos períodos seco/úmido também podem 
causar rachaduras nas construções ou fundações 

Miller, R. (2013) 

Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra podem danificar ou destruir a infraestrutura de comunicação, como redes 
e linhas de transmissão, provocando interrupções na prestação de serviços de comunicação.  

The World Bank 
(2011) 

Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Inundação Aumento das inundações nas instalações subterrâneas e de baixa altitude e os pontos de acesso 
podem causar danos ou destruição de infraestrutura de transmissão. Cabos expostos podem 
corroer ou ser danificados por inundações. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Ondas de calor O aumento das temperaturas pode diminuir o alcance de transmissão de sinal sem fio. A 
densidade da folhagem e vegetação em uma área pode afetar os sinais sem fio e pode interromper 
a transmissão do sinal a partir de mudanças no crescimento devido às mudanças dos 
ecossistemas. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013), AEA (2010) 

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Aridez e seca Não há relação documentada.  

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra podem danificar ou destruir as infraestruturas de telecomunicações, tais 
como redes e linhas de transmissão, causando interrupções na prestação de serviços de 
comunicação. 

The World Bank 
(2011) 

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Inundação Aumento das chuvas pode reduzir a qualidade e força de serviços sem fio. United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Ondas de calor O aumento das temperaturas pode aumentar a necessidade refrigeração de servidores e 
equipamentos eletrônicos, ou podem causar o superaquecimento de equipamentos. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Aridez e seca Grandes flutuações de umidade do solo nos períodos seco/úmido podem causar rachaduras nas 
fundações de data centers. 

Miller, R. (2013) 
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Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Deslizamentos 
de terra 

Os edifícios que abrigam data centers podem ser danificados por deslizamentos de terra causados 
por chuvas fortes. Deslizamentos de terra também podem afetar o acesso a data centers, 
interrompendo serviços de transporte ou vias de acesso. Na medida em que eles interromper 
energia, telecomunicações, ou outros serviços essenciais para os data centers, deslizamentos de 
terra podem causar indiretamente interrupções de serviço e bloqueio de acesso a dados. 

The World Bank 
(2011) 

Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Inundação O aumento da umidade ou a mudança na umidade podem exigir trocas de equipamento ou 
mudança de práticas para manter as condições internas adequadas para dispositivos do sistema. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Aumento do 
nível do mar 

Aumento do nível do mar podem aumentar a frequência de enchentes e corrosão das 
infraestruturas em baixa altitude e áreas costeiras. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Linhas, 
cabos e 
conexões 

Maré de 
tempestade 

Tempestades podem aumentar a frequência de enchentes e corrosão das infraestruturas em 
baixa altitude e áreas costeiras. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Aumento do 
nível do mar 

Aumento do nível do mar pode alterar o dado de referência para o cálculo de telecomunicações 
e transmissão via satélite. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Serviços 
sem fio 

Maré de 
tempestade 

Aumento de tempestades pode alterar o dado de referência para o cálculo de telecomunicações 
e transmissão via satélite. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Aumento do 
nível do mar 

O aumento da elevação do nível do mar pode causar o fechamento ou o acesso reduzido aos 
serviços de TI litorâneos devido à inundação permanente ou temporária. 

United States 
Agency for 
International 
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Development 
(2013) 

Telecomuni
cações 

Data 
centers 

Maré de 
tempestade 

Tempestades podem causar o fechamento ou a redução do acesso às instalações de TI litorâneas 
devido à inundação permanente ou temporária. 

United States 
Agency for 
International 
Development 
(2013) 

Transportes Ferrovias Aridez e seca Secas podem causar a dessecação da terra por onde passa a via férrea. United Nations 
Economic 
Commision For 
Europe (2013) 

Transportes Pontes 
ferroviárias 

Aridez e seca Não há relação documentada.   

Transportes Ferrovias Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra podem danificar a linha férrea. United Nations 
Economic 
Commision For 
Europe (2013) 

Transportes Pontes 
ferroviárias 

Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra provocados por fortes chuvas podem comprometer pilares da ponte e 
suportes, ou bloquear o acesso à ponte. Deslizamentos de terra em hidrovias pode restringir o 
fluxo, resultando em aumento da velocidade da água a montante, o que pode aumentar a erosão. 

The World Bank 
(2011) 

Transportes Pontes 
ferroviárias 

Aumento do 
nível do mar 

Para pontes em zonas costeiras, aumento do nível do mar pode contribuir para maiores alturas 
de onda que podem aumentar a extensão dos danos durante os eventos de tempestades.  Os 
componentes elétricos e as casas de operação (por exemplo, para pontes de elevação) são muito 
sensíveis mesmo sob mínima exposição ao sal e à água. A elevação do nível do mar também vai 
reduzir a altura do vão de pontes costeiras e afetar o período de tempo em que os grandes navios 
oceânicos são capazes de passar sob pontes fixas. 

Miller, R. (2013) 

Transportes Pontes 
ferroviárias 

Inundação Aumento da erosão nas fundações de pontes ferroviárias, enfraquecendo as estruturas de apoio. 
Nas zonas costeiras, o aumento da duração ou intensidade de eventos de precipitação pode 
aumentar a susceptibilidade à ação das ondas e outros impactos. 

Miller, R. (2013) 

Transportes Aeroportos Aridez e seca As secas podem propiciar incêndios florestais, cuja fumaça impede o funcionamento temporário 
de aeroportos. 

Marengo et al 
(2009) 
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Transportes Aeroportos Deslizamentos 
de terra 

Não há relação documentada, mas instalações do aeroporto, edifícios e serviços relacionados 
seriam sensíveis a danos trazidos por deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas. 
Deslizamentos de terra também podem bloquear o acesso a aeroportos ou impedir a entrega de 
suprimentos essenciais, tais como combustível ou eletricidade, o que poderia resultar em 
interrupções ou atrasos de voos. 

  

Transportes Portos e 
instalações 
marítimas 

Deslizamentos 
de terra 

Não há relação documentada, mas instalações do porto, edifícios e serviços relacionados seriam 
sensíveis a danos trazidos por deslizamentos de terra causados pelas fortes chuvas. Deslizamentos 
de terra também podem bloquear o acesso a portos ou impedir a entrega de suprimentos 
essenciais, tais como combustível ou eletricidade, o que poderia resultar em interrupções. 

  

Transportes Hidrovias Ondas de calor Temperaturas mais altas podem contribuir para a diminuição dos níveis de lagos e rios navegáveis 
devido ao aumento da evaporação ou aumento da demanda de água. Esta diminuição restringe a 
capacidade de suporte de carga, a navegabilidade e atracação das embarcações.  

National Research 
Council (2008) 

Transportes Hidrovias Aridez e seca Os níveis mais baixos de água devido à seca podem diminuir os limites de carga para o transporte 
fluvial, especialmente para barcaças, bem como restringir a navegabilidade de embarcações 
maiores. A redução na profundidade do canal pode aumentar, também, a necessidade de 
dragagens.  O impacto de secas pode ainda ser agravado em eventos de temperatura extrema, 
pelo aumento da evaporação e demanda por água.  

Mills e Andrey 
(2002) 

Transportes Hidrovias Deslizamentos 
de terra 

Deslizamentos de terra podem causar danos em infraestruturas hidráulicas e hidrovias. Sassa et al. (2014) 

Transportes Hidrovias Inundação A maioria dos canais e vias navegáveis são construídos para suportar a erosão. No entanto, 
precipitações intensas e inundações podem causar o aumento das taxas de erosão, podendo 
causar o fechamento periódico de canais ou restrições na navegabilidade devido ao acúmulo de 
detritos e sedimentos. A variação na profundidade do canal pode aumentar, também, a 
necessidade de dragagens.  

National Research 
Council (2008) 

Transportes Hidrovias Aumento do 
nível do mar e 
Maré de 
tempestade 

A navegabilidade poderá aumentar em alguns canais devido a extensão das águas mais profundas, 
devido ao aumento do nível do mar, reduzindo a necessidade de dragagem.  No entanto, 
mudanças nas taxas de erosão costeira e deposição pode levar a mudanças nas taxas de 
sedimentação e localização de cardumes, reduzindo a profundidade de alguns canais. Em alguns 
casos, uma combinação de maré de tempestade e elevação do nível do mar pode destruir 
estruturas físicas de barragem, eliminando sistemas de navegação e forçando os navios a navegar 
em mar aberto.  

National Research 
Council (2008) 
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1 - INTRODUÇÃO 

Entende-se que as mudanças climáticas estão em andamento e que, independentemente do progresso 

na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), deverão ocorrer algumas mudanças inevitáveis 

em nos sistemas climáticos, sociais, econômicos e ambientais. Nota-se que essas transformações estão 

começando a ter impactos significativos sobre os setores industriais e de negócios, particularmente sobre 

aqueles com dependência crítica de energia e recursos hídricos ou cujos ativos são valiosos e de longo 

tempo de vida. 

No que diz respeito à governança pública, vários países vêm discutindo e implementando políticas 

nacionais para abordar a questão. No Brasil, a Lei n ° 12.187 / 2009, complementada pelo Decreto n° 

7.390 / 2010, fornece as diretrizes gerais de como o país vai colocar-se em um caminho de baixo carbono, 

assim como quais planos específicos devem ser desenvolvidos. A ênfase agora está em planos de 

adaptação, para os quais foram criados Grupos de Trabalho para definir medidas para promoção da 

adaptação à mudança do clima no país e elaborar um Plano Nacional de Adaptação, sob responsabilidade 

do Ministério de Meio Ambiente. 

Neste contexto, a CNI pretende não só auxiliar os seus membros a entender em que medida a 

infraestrutura da qual dependem pode ser impactada em função das mudanças climáticas, mas 

também contribuir em nome da indústria nacional para o desenvolvimento do Plano Nacional de 

Adaptação. Para isso, o presente estudo foi desenvolvido, com o objetivo elucidar os principais 

potenciais perigos aos quais a infraestrutura (telecomunicações, transportes, fornecimento de água, 

energia) está exposta em função das alterações do clima. 

O presente documento, Produto 2 - Cartogramas baseados em projeções de mudanças climáticas futuras 

para o Brasil, tem por objetivo ilustrar o impacto das mudanças climáticas projetadas para todo o Brasil 

em uma série de perigos, que determinam a possível ocorrência de um evento natural ou induzida 

pelo homem que pode causar a perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como 

perdas e danos à propriedade, infraestrutura, meios de vida, prestação de serviços, e recursos 

ambientais (IPCC, 2014). O documento apresenta a metodologia e resultados da análise, devendo ser 

avaliado em conjunto com os cartogramas desenvolvidos. 

2 - MUDANÇAS NA EXPOSIÇÃO 

Para que se compreendam os potenciais impactos futuros das mudanças climáticas, bem como a 

vulnerabilidade da infraestrutura crítica1, é necessária a identificação dos perigos existentes à 

infraestrutura hoje, e o desenvolvimento de algoritmos que indiquem como esses perigos mudarão ao 

                                                           

1Definidas no presente projeto como recursos hídricos, energia, transporte e comunicação. 
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longo do tempo. Esta seção tem por objetivo descrever o processo de identificação dos perigos e da 

análise de como estes podem ser alterados por conta das mudanças climáticas, considerando os dados 

gerados pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Considerando a discussão com os membros da Câmara Técnica de Adaptação da CNI2, o foco do 

trabalho foi nas alterações climáticas projetadas para o período de 2041-2070, dado que o curto prazo 

não seria suficientemente longo para antecipar alguns dos maiores impactos potenciais – o que seria 

importante para o planejamento das empresas – e os resultados de longo prazo (i.e. referentes ao final 

do século XXI) seriam considerados muito distantes para fins de planejamento.  

No que se refere aos dados climáticos utilizados para o desenvolvimento das mudanças nos 

indicadores de perigos, para garantir a consistência entre a comunicação da indústria e do governo ao 

longo do planejamento para a adaptação às mudanças climáticas, utilizou-se as projeções 

desenvolvidas pelo INPE, sendo estas as bases de orientação dos planos do governo federal. 

A seção Metodologia por Indicador descreve o método e premissas utilizados para identificar e 

projetar os indicadores de perigos futuros e a seção Resultados apresenta as conclusões da análise. 

2.1 - Definição de Perigos e Metodologia 

Os principais perigos relacionados ao clima com potencial de afetar serviços fundamentais ao 

funcionamento da indústria nacional, por meio das implicações sobre a infraestrutura crítica, foram 

identificados considerando uma pesquisa realizada com representantes da indústria. Os resultados da 

pesquisa são apresentados no Figura 1.  

                                                           

2 Obtidas através de discussões durante reunião realizada em 25/09/2014 na sede do Instituto Brasileiro de Mineração (IBRAM). 
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Figura 1 – Perigos apontados pela indústria 

Adicionalmente, com base na pesquisa conduzida, foram identificados dois impactos relacionados ao 

clima com relação ao consumo de energia e abastecimento e demanda de água.  

Considerando que os modelos climáticos não projetam diretamente as mudanças em muitos desses 

perigos e impactos, e.g. indicam o aumento ou redução da precipitação ou temperatura, mas não de 

inundações, deslizamentos, etc., realizou-se um levantamento bibliográfico para identificar 

indicadores que pudessem facilitar a análise destes perigos e impactos.  

A Tabela 1 apresenta os perigos e impactos considerados na análise, bem como os indicadores 

utilizados que irão indicar como o perigo pode mudar, considerando unicamente as mudanças no 

clima.  

Os indicadores relacionados a inundações e deslizamentos de terra, por exemplo, inferem se a 

precipitação – um dos importantes elementos que afeta o risco de inundação e deslizamento – 

aumentará a ponto de propiciar inundação ou deslizamento. Os resultados, no entanto, não sugerem 

se um local específico é suscetível a deslizamentos de terra, pois a susceptibilidade leva em conta 

importantes fatores adicionais, como o tipo de solo, a vegetação, a declividade e o uso da terra, não 

considerados no presente estudo. Devido a isso, os indicadores devem vistos como relevantes 

estressores que contribuem para a frequência, duração e intensidade dos eventos, mas as futuras 

alterações devem ser interpretadas com cuidado e com uma compreensão da susceptibilidade do 

perigo. Trabalhos futuros poderiam buscar integrar outras variáveis a análise. 

Tabela 1 - Perigos e impactos que podem afetar a infraestrutura crítica 

Perigo / Impacto Infraestrutura impactada Indicadores 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Número de respostas

Perigos preocupantes

Outros Elevação do nível do mar Deslizamento de terra

Inundações Seca Calor
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Deslizamentos Transporte, energia, abastecimento de 

água 

 Altos níveis de precipitação acumulada em 
24 horas (ICF com base em Alerta Rio, s/a, 
apud d’Orsi, 2011) 

 Altos níveis de acumuladas pluviométricas 
em um período de 2 e 3 dias (ICF com base 
em Guidicini, G., Iwasa O., 1976 apud d’Orsi, 
2011) 

Inundações Transporte, energia, abastecimento de 

água 

 Altos níveis de precipitação acumulada em 
24 horas (ICF com base em (Bustamante, 
2010) 

 Precipitação máxima acumulada ao longo de 
5 dias em um ano (Marengo, J. A., et al., 
2009) 

Ondas de calor Transporte, energia, abastecimento de 

água 

 Índice de duração de onda de calor (Tebaldi, 
Hayhoe, Arblaster, & Meehl, 2006) 

Aridez Transporte, energia, abastecimento de 

água 

 Número máximo de dias secos consecutivos 
(Tebaldi, Hayhoe, Arblaster, & Meehl, 2006) 

Alteração na 

disponibilidade 

hídrica 

Abastecimento de água e energia  Precipitação anual 

Alterações na 

demanda de 

energia 

Energia  Número de graus-dia para aquecimento 
(Heating Degree Days - HDD) 

 Número de graus-dia para resfriamento 
(Cooling Degrees Days - CDD) 

Para analisar a mudança futura dos indicadores até meados do século, o presente estudo utilizou 

simulações climáticas de um cenário tendencial (business as usual) e de um cenário de baixa emissão 

de gases de efeito estufa para os dois modelos climáticos regionalizados trabalhados pelo INPE 

(conforme apresentado no Produto 2).  

Os resultados são expostos através de cartogramas, apresentando os valores mínimos e máximos 

resultantes da interação dos dados climáticos com os indicadores de perigo. Os valores mínimos 

representam a menor alteração projetada em 4 simulações do futuro, ou seja, o menor valor obtido 

dos dois cenários de cada projeção climática regionalizada dinamicamente. Analogamente, os valores 

máximos apresentam a alteração máxima projetada pelas 4 simulações.  
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2.2 - Metodologia por Indicador 

Esta seção descreve a metodologia utilizada para o mapeamento dos perigos e seus potenciais 

impactos, como gatilhos relacionados a deslizamentos, inundações, ondas de calor e aridez e alteração 

na disponibilidade hídrica e na demanda de energia, considerando exclusivamente as mudanças 

esperadas no clima. 

A Figura 2 apresenta uma visão geral do método utilizado.  

Com base nos modelos climáticos (i.e. Miroc5 e Hadley GEM2-ES), determinou-se níveis qualitativos 

de ameaça de perigo, associados às informações numéricas obtidas nos indicadores e, assim, quando 

possível as áreas onde a mudança do clima prevista propiciaria uma alteração considerada "baixa", 

"média" ou "alta".  

A tradução dos dados numéricos (e.g. de precipitação) para uma mudança qualitativa de perigo (e.g. 

inundação) é específica para cada perigo, apresentada com maiores detalhes a seguir. 
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Figura 2 - Ilustração esquemática do processo utilizado para a análise da alteração projetada para as ameaças 
considerando a mudança do clima 

2.2.1 - Projeções climáticas 

As projeções climáticas consideradas no presente estudo representam a variação do clima de meados 

do século (2041-2070) em relação às condições iniciais (1961-1990). As projeções de temperatura e 

precipitação diárias foram fornecidas pelo INPE, considerando dois modelos climáticos regionalizados 

dinamicamente e dois cenários de emissões. Os dados climáticos foram fornecidos com uma resolução 

espacial de 20 km (ou seja, cada célula cobre uma área de 20 km por 20 km, para um total de 44.702 

células na região de estudo). Para cada um dos modelos climáticos, i.e. o Model for Interdisciplinary 

Research on Climate version 5 (Miroc5) / NCEP Eta (Regional Model) e o Hadley Global Environment 

Model 2 - Earth System  (Hadley GEM2-ES) / NCEP Eta (Regional Model), duas Vias de 

Representatividade da Concentração (RCPs - Representative Concentration Pathways) foram 

consideradas3. O RCP4.5, que representa um elevado engajamento em Mitigação, com as emissões se 

estabilizando em metade do nível atual até 2080, e o RCP8.5, considerando o cenário tendencial 

(business as usual), em que as emissões continuam aumentando no ritmo atual.  

2.2.2 - Elaboração dos cartogramas 

Foram processados os dados gerados pelo INPE e geradas planilhas com as informações necessárias 

para o desenvolvimento dos cartogramas. Para a elaboração dos cartogramas foi necessária a extração 

dos valores das variáveis destas planilhas, que apresentavam linhas correspondentes a uma célula 

(pixel) com amplitude de 0,5° na latitude e 0,5° na longitude e os valores das variáveis, separados em 

colunas. 

Estes dados foram preparados para serem migrados de forma padronizada para um Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) em forma de pontos. Cada ponto contêm a informação de coordenadas 

e o valor de cada modelo. Para a criação das áreas foi utilizada a ferramenta de interpolação Natural 

Neighbor do ArcGIS que é baseada na rede polígono Thiessen de conjunto de pontos de dispersão e 

após uma análise cria polígonos que correspondem a estes pontos. A Figura 3 ilustra o método 

mencionado, no qual os pontos coloridos gerados por cada linha da planilha foram classificados em 

                                                           

3O INPE disponibilizou dados gerados por dois modelos climáticos regionalizados sob os diversos cenários de forçamento radiativo, RCP 4.5 ("baixo") e RCP 8.5 

("alto"). Os RCPs (Representative Concentration Pathways) indicam cenários para simular as concentrações futuras de gases de estufa e aerossóis, junto com a 

mudança de uso da terra. 
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cores a partir do valor de uma variável e as áreas foram processadas e analisadas pelo método Natural 

Neighbor. 

Figura 3 -  Ilustração do método Natural Neighbor. 

Com os modelos processados e convertidos em áreas, foi necessária a criação das bases cartográficas 

que foram utilizadas na geração dos cartogramas das regiões selecionadas (São Paulo, Região Sudeste, 

Região Nordeste e Brasil). Os ativos de infraestrutura de energia, abastecimento de água, 

telecomunicações e transportes foram sobrepostos aos cartogramas. 

Para cada região, a forma de apresentação e nível de detalhamento das informações variou, para 

adequação ao formato A3 de impressão. 

Foram gerados 176 cartogramas no formato A3 através do ArcGIS 10.1 + Spatial Analyst Tools, 

representando o cruzamento dos modelos tanto com as regiões selecionadas quanto com os ativos. 
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2.2.3 - Deslizamento de terra 

O objetivo da presente seção é entender se a mudança do clima resultará em condições mais 

favoráveis aos deslizamentos. Entende-se que uma série de fatores tenham influência na 

susceptibilidade de determinada região a deslizamentos. Estes fatores incluem o tipo de solo, a 

vegetação, o relevo, o uso do solo e a precipitação. Análises de susceptibilidade ao deslizamento 

costumam ser realizadas em escala local, devido à grande variabilidade dos fatores mencionados e da 

quantidade de informações necessária. 

Não obstante, entende-se que períodos com alta precipitação podem representar gatilhos para o 

deslizamento. O presente estudo apresenta uma simplificação e primeira aproximação de como a 

alteração de precipitação pode propiciar condições mais favoráveis ao deslizamento. A partir de uma 

revisão de literatura, foram identificados estudos correlacionando a precipitação à maior ocorrência 

de escorregamentos.  

Guidicini, G., Iwasa O. (1976)4 e o Sistema Alerta Rio5 apresentam indicadores de correlação entre 

precipitação, considerando: 

(1) Eventos de precipitação de curta duração (diários) que contribuem para deslizamentos de 
terra;  

(2) Eventos de precipitação de longa duração que contribuem para deslizamentos de terra.  

Com base em cartas de periculosidade da cidade do Rio de Janeiro (RJ), Caraguatatuba (SP), Baixada 

Santista (SP), Rodovia dos Imigrantes (SP), Via Anchieta (SP), Serra de Maranguape (CE), Serra das 

Araras (RJ), Sul de Minas (MG) e Vale do Tubarão (SC), Guidicini, G., Iwasa O. (1976) apresentam 

percentuais pluviométricos (em relação à precipitação anual média) que tendem a deflagrar 

escorregamentos. O Sistema Alerta Rio, por sua vez, apresenta critérios pluviométricos operacionais 

para definição dos níveis risco (probabilidade de ocorrência de escorregamentos) durante a ocorrência 

de eventos chuvosos (D'ORSI, 2011). 

Indicadores de Precipitação de Curta Duração: Foram selecionados dois indicadores como indutores 

de deslizamento:  

(1) Precipitação diária igual ou superior a 100 mm (Alerta Rio); 
(2) Precipitação diária maior do que 12% da precipitação média anual (GUIDICINI, G., IWASA O. 

1976).  

                                                           

4 Ensaio de correlação entre pluviosidade e escorregamentos em meio tropical úmido, publicação do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo 

(apud D'ORSI, 2011). 

5 Critérios pluviométricos operacionais utilizados pelo Sistema Alerta Rio para definição dos níveis risco [probabilidade de ocorrência de escorregamentos] durante 

a ocorrência de eventos chuvosos) (apud D'ORSI, 2011). 
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Ressalta-se que os indicadores selecionados como indutores de deslizamento foram desenvolvidos 

com base em características específicas às regiões mencionadas nos respectivos estudos. O que implica 

que sua extrapolação a regiões com características distintas traz incertezas às análises.  

De modo a simplificar as incertezas relacionadas à extrapolação dos indicadores para regiões diversas 

do Brasil, considerou-se, para melhor aplicabilidade do modelo, as áreas com declividade superior a 

20%, que foram identificadas a partir do Modelo Digital de Terreno (MDT) disponibilizado pela CPRM, 

onde a alteração da precipitação ultrapassasse os gatilhos apresentados. A partir dos indicadores 

analisados, foram identificadas regiões com possível aumento do grau da susceptibilidade a 

deslizamentos, sem distinção do nível de probabilidade ou da classe de risco de deslizamento. Para as 

demais regiões, com declividade inferior a 20%, torna-se necessário um estudo mais detalhado para a 

identificação das regiões com possíveis aumentos no grau desta susceptibilidade. 

Não obstante, ainda que de forma preliminar e limitada, isso colabora para responder à pergunta: as 

condições futuras sugerem um aumento na precipitação pesada diária que poderia provocar 

deslizamentos de terra? 

Para cada simulação climática, cada célula, e cada indicador, comparou-se o valor da linha de base com 

o valor futuro. A abordagem adotada é descrita a seguir. 

1. Para todas as áreas, contou-se o número de dias do período de 30 anos onde os limiares de 
precipitação diária foram superiores a 100 mm e comparou-se o futuro número de ocorrências 
para o período de 2041-2070 em relação à linha de base (condições atuais). 

2. No caso de aumento do futuro número de ocorrências, o indicador foi utilizado para 
representar potenciais mudanças em eventos de precipitação de curta duração que poderiam 
induzir deslizamentos de terra. 

3. Caso o futuro número de ocorrências não tenha aumentado, considerou-se o segundo 
indicador, que fornece uma percepção mais relativa das alterações da frequência de 
precipitação (ou seja, com base em na comparação com a precipitação anual média de cada 
célula). Se este segundo indicador sugeriu um aumento futuro, este foi utilizado para 
representar as potenciais mudanças em eventos diários de precipitação que podem induzir 
deslizamentos de terra. 

4. Se nenhum indicador sugeriu o aumento no número de dias nas categorias “alto” ou “muito 
alto”, a célula foi marcada como “0”, representando que não se projeta mudança na 
contribuição da precipitação ao deslizamento.  

Indicadores de precipitação de longa duração: Guidicini, G., Iwasa O. (1976) apresentam uma relação 

entre eventos de 2 dias e 3 dias de precipitação e deslizamentos. A alteração futura desses indicadores 

foi utilizada para analisar como os eventos de deslizamento, em áreas com declividade acima de 20%, 

podem ser afetados pela mudança no clima. Para cada célula e simulação climática, a abordagem é 

apresentada a seguir. 
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1. Em todas as áreas para 2 dias de precipitação, foram contados os dias que se enquadravam 
nas categorias para cada período de tempo (para o período de 20141-2017 e para a linha de 
base). 

2. Se a precipitação durante 2 dias está acima de 12% da precipitação anual média, estes dias 
não são considerados para o indicador de evento de 3 dias. Garante-se com isso que não 
ocorra “dupla contagem” de um mesmo evento (ou seja, evita-se que dois dias com elevado 
volume de precipitação sejam considerados para eventos tanto de 2 ou 3 dias). Caso contrário, 
estes dias são considerados quando são calibrados os montantes de precipitação de 3 dias. 

3. O número de 2 dias e 3 dias de eventos com precipitação acima de 12% da média anual foram 
somados ao longo de cada período de tempo. 

4. A diferença do número de eventos que ultrapassam o gatilho de precipitação no período de 
2041-2070 em relação à linha de base fornece uma indicação com relação ao efeito da 
precipitação de longa duração sobre o aumento de condições ligadas a deslizamentos. 

Limitações: As alterações projetadas estão associadas apenas às mudanças no clima (i.e., 

precipitação), e não abarcam fatores adicionais que tem forte influência na susceptibilidade de 

deslizamentos, como, por exemplo, tipo de solo, relevo, vegetação ou uso do solo. Portanto, para 

certos locais, as alterações na precipitação poderão sugerir um aumento no risco de deslizamento de 

terra, mesmo que outros fatores não indiquem o mesmo. Entendendo que este estudo é uma primeira 

aproximação, limitado à escala regional e sem informações sobre outros fatores determinantes para a 

ocorrência de deslizamento, sugere-se que áreas onde há indício de maior ocorrência de 

deslizamentos sejam estudadas em nível local, de posse de elementos críticos à susceptibilidade a 

escorregamentos. É válido, por exemplo, avaliar se já houve deslizamentos na região e se as alterações 

nos padrões de precipitação apresentam, de fato, uma preocupação para os negócios e ativos lá 

instalados. Essa questão poderá ser melhor desenvolvida em projetos futuros, com base nos resultados 

ora apresentados. 

2.2.4 - Inundações 

De maneira geral, entende-se que as enchentes podem ser desencadeadas por eventos de precipitação 

intensa. Para o desenvolvimento da presente análise, dois indicadores foram considerados:   

1. Limites diários de precipitação para eventos de curta duração; e 
2. 5 dias consecutivos de precipitação máxima por ano para eventos de longa duração (ICF com 

base em Moreira (2002) apud Bustamante (2010)). 

A metodologia para cada indicador é descrita abaixo. 

Indicadores de Precipitação de Curta Duração. Para o Estado de São Paulo, por exemplo, foram 

levantadas correlações entre o número de dias por ano com certo nível de precipitação, conforme 

apresentado na Tabela 2 (ICF com base em Moreira (2002) apud Bustamante (2010)).Para cada célula 
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da área de estudo e cada simulação climática, somou-se a quantidade de dias em que a precipitação 

diária foi superior a 30mm, para cada período: 1961-1990 (cenário de referência) e 2041-2070 

(projeção futura).Em seguida, as mudanças projetadas foram calculadas para as condições climáticas 

de 2041-2070. 

Tabela 2 - Indicadores de Precipitação de Curta Duração Associados aos Riscos de Inundação 

Indicador Nível do Estressor  

 Baixo Médio Alto Muito Alto 

Precipitação (mm) 0-10 10-30 30-50 >50 

Indicadores de Precipitação de Longa Duração. O indicador de 5 dias consecutivos de precipitação 

máxima tem sido associado pela comunidade cientifica à indicação de risco de inundações6.Para cada 

modelo e célula, no período de 30 anos, foi identificado o valor máximo de 5 dias consecutivos de 

precipitação de cada ano, e, em seguida, calculou-se a média ao longo do período de tempo estudado. 

Pôde-se então comparar as condições futuras com o cenário de referência, para determinar eventuais 

alterações significativas (ou substanciais). 

Figura 4–Ilustração de desvio padrão 

No caso de mudanças substanciais nos padrões de 

precipitação, entende-se que a ameaça futura de 

inundações aumentará ou diminuirá. Mudanças 

substanciais são determinadas a partir das condições do 

cenário de referência. Para os 30 anos considerados na 

simulação da linha de base, grande parte da variabilidade 

ano-a-ano – cerca de 68%– para um dado local (célula) 

pode ser calculada como a media + ou – 1 desvio padrão, 

conforme ilustrado na 

Figura 4. Para 

uma mudança futura substancial na ameaça de 

inundações, com base nesse indicador, a média dos 30 

anos dos 5 dias de precipitação  

máxima deverá ser diferente da variabilidade ano-a-ano observada na linha de base. 

Caso contrário, as condições futuras não serão consideradas significativamente diferentes das atuais. 

Esses intervalos foram utilizados para considerar de que forma os dados futuros variam e de que forma 

                                                           

6 Por exemplo, Tebaldi, Hayhoe, Arblaster, & Meehl (2006). 
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essa variação pode impactar nas condições de inundação. A Tabela 3 apresenta as faixas de mudanças 

projetadas com relação ao risco de inundação. 

Tabela 3 - Indicadores de Precipitação de Longo Prazo associados aos Riscos de Inundação 

Indicador Nivel dos estressores 

 Baixo Médio Alto 

5 Dias de Precipitação Máxima 0.5 até1 1 até 1.5  >1.5  

Limitações: Além da precipitação, outros fatores poderão afetar onde e quando inundações devem 

ocorrer. A presente análise não considera, por exemplo, as mudanças no uso do solo, influências 

costeiras, largura/profundidade dos rios ou a topografia da região. De forma geral, deve-se considerar 

as localidades onde os indicadores sugerem um aumento na ameaça de inundações e se esses locais 

já possuem histórico de eventos passados. Caso seja observado um importante aumento no número 

de eventos para dada região, é provável que considerações adicionais sejam necessárias para que se 

conclua se deverá haver inundações em locais onde não se observava antes. 

2.2.5 - Eventos extremos de calor 

Além de afetar o fornecimento de energia e de água, os eventos de calor extremo podem impactar 

negativamente o setor de transportes. O setor de energia, por exemplo, pode ser afetado uma vez que 

a demanda por energia para refrigeração pode ser maior do que a oferta disponível, colaborando para 

quedas de energia. Além disso, o resfriamento de usinas que se faz necessário nesses casos, pode não 

ser eficaz, levando à redução da produção. Similarmente, o fornecimento de água pode ser afetado 

devido à necessidade de tratamento adicional da água causada por proliferação de algas, decorrente 

do aumento na temperatura. Já o transporte pode ser prejudicado, entre outros motivos, pela quebra 

de juntas de pontes e rodovias e por linhas de trem e metrô serem afetadas. 

O presente estudo utiliza um índice de duração da onda de calor como indicador para os eventos de 

calor. O índice é definido como o período máximo, superior a 5 dias consecutivos, onde a temperatura 

máxima diária é superior em 5°C ao valor médio diário no período de referência (Tebaldi, Hayhoe, 

Arblaster, & Meehl, 2006). Para cada uma das simulações climáticas, a média da temperatura máxima 

na linha de base foi determinada para cada dia. Além disso, para cada simulação climática, o número 

máximo de dias onde a temperatura máxima é superior em 5°C da normal climatológica para o mesmo 

dia foi determinada para a linha de base e para a projeção futura.  
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Similarmente ao que foi realizado para os indicadores de precipitação no caso de inundações, 

comparou-se as condições futuras e a linha de base afim de conhecer eventuais mudanças 

substanciais. A Tabela 4 apresenta as faixas de mudanças projetadas com relação ao risco de eventos 

de calor. 

Tabela 4 - Indicadores de Eventos Extremos de Calor 

Indicadores Nível do Estressor 

 Baixo Médio Alto 

Índice de Duração da 

Onda de Calor  

0.5 a1 1 a 1.5  >1.5  

Limitações: A presente análise não considera o impacto da umidade. A combinação entre calor e 

umidade é particularmente importante quando se consideram os impactos sobre os trabalhadores no 

ambiente exposto. Embora isso possa aumentar a incerteza das projeções futuras, estudos adicionais 

poderiam visar a inclusão da variável umidade nos indicadores de calor. Tal estudo poderia buscar 

entender o quanto um aumento na duração das ondas de calor impactaria cada setor e se apoiar 

nesses resultados para rever ou validar as faixas utilizadas na presente análise.  

2.2.6 - Aridez 

A aridez é capaz de afetar a umidade e estabilidade do solo, impactando a integralidade da 

infraestrutura. O número máximo de dias secos consecutivos por ano foi utilizado como um indicador 

de aridez (Tebaldi, Hayhoe, Arblaster, & Meehl, 2006). Para cada simulação climática e célula, o 

número máximo de dias secos consecutivos onde a precipitação é inferior a 1mm foi determinado para 

cada ano do período de tempo abarcado pelo estudo e, em seguida, foi calculada a média para os 30 

anos. Uma comparação entre as condições futuras e de linha de base pôde então ser feita, para então 

determinar se haverá ou não mudanças substanciais nas projeções, conforme realizado para o caso de 

inundações. A Tabela 5apresenta as faixas de mudanças projetadas com relação ao risco de aridez. 

Tabela 5 - Indicador de Aridez 

Indicador Nivel do estressor 

 Baixo Médio Alto 

Número máximo de dias secos 

consecutivos por ano 

0.5 até1 1 até 1.5  >1.5  
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Limitações:  A presente análise considera dados anuais. Caso a aridez seja considerada como sendo 

um item de importante relevância, seria importante realizar um estudo com projeções de mudanças 

por estação do ano. Destaca-se ainda que existem várias formas de manifestação de aridez (por 

exemplo, seca de longo prazo e seca de curto prazo) e metodologias de cálculo. Assim, uma análise 

mais aprofundada poderia ser benéfica em regiões particularmente propensas ao fenômeno para 

identificar índices de seca ótimos e explorar como esses índices podem mudar no futuro. 

2.2.7 - Demanda Energética 

A demanda energética pode ser quantificada, na indústria, em função dos graus-dia de aquecimento 

(CDD na sigla em inglês) e de resfriamento (HDD na sigla em inglês). O CDD é calculado a partir da 

subtração da temperatura média diária de 22,5°C, temperatura estabelecida pela NBR 6401 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas, 1980) como de temperatura de conforto para o ser humano 

em ambientes fechado (i.e., CDD=22.5oC - Tméd)7. O HDD é calculado de forma semelhante, subtraindo 

os 22,5°C da temperatura média diária (i.e., HDD= Tave- 22.5oC). Para cada simulação climática e célula, 

o CDD para cada dia do ano foi calculado e em seguida fez-se a soma desses CDD para a obtenção do 

CDD anual. A média foi calculada a partir dos resultados de CDD anuais para os 30 anos, tanto no 

cenário de linha de base quanto para a projeção futura. A mesma metodologia foi utilizada para o caso 

do HDD. Os indicadores de CDD e HDD sugerem como a demanda energética poderá ser alterada no 

futuro, em resposta a mudança do clima. A Tabela 6 apresenta a relação entre os indicadores de 

temperatura e a demanda energética utilizada. 

Tabela 6 - Indicadores de Temperatura atrelados à Demanda Energética 

Indicadores Nivel do estressor 

 Baixo Medio Elevado 

Graus-dia de 

Aquecimento (HDD) 
0 até -500   -500 até -1500 > -1500 

Graus-dia de 

Resfriamento (CDD) 
0 até 500 500 até 1500 > 1500 

Limitações: A presente análise considera apenas o caso onde a demanda por energia aumentará ao 

longo dos anos. Trabalhos posteriores poderão visar a inclusão de discussões junto ao setor de energia 

                                                           

7 A temperatura média de 22,5°C foi utilizada como o limiar para o Brasil a partir d qual os indivíduos em um edifício podem ligar o ar-condicionado (i.e., as 

temperaturas medias estão acima desse limiar) ou a calefação (i.e., as temperaturas médias estão abaixo desse limiar.  Este limiar pode variar conforme o país. 
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a fim de determinar a partir de quais níveis de aumento no CDD e HDD o fornecimento de energia 

passaria a ser afetado (e.g., queda de energia/apagões, custos para o fornecimento de energia, etc.). 

2.2.8 - Precipitação Anual Total 

Após a análise das simulações para precipitação anual total, notou-se que a alteração anual encontra-

se dentro da variação existente atualmente. Assim, os valores futuros não foram considerados 

estatisticamente diferentes das condições atuais8. Desta forma, este indicador foi suprimido da 

análise. Deve-se ressaltar que o simples olhar sobre precipitação anual total pode mascarar algumas 

diferenças nas alterações sazonais na precipitação, incluindo, por exemplo, um grande aumento nos 

meses de primavera acompanhado de uma grande redução nos meses de outono. Trabalhos futuros 

poderiam considerar essas mudanças, principalmente se o abastecimento de água dentro de uma 

determinada região do Brasil é, em grande parte, dependente das chuvas sazonais. 

3 - RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES 

De forma a auxiliar a compreensão dos potenciais impactos futuros das mudanças climáticas, bem 

como a exposição da infraestrutura crítica à indústria brasileira (abastecimento de água, energia, 

transporte e telecomunicação), foram identificados os perigos existentes à infraestrutura hoje e 

analisados os seus comportamentos ao longo do tempo considerando os dados gerados pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). 

Determinados os indicadores de perigo, e após sua correlação com os resultados dos cenários, foi 

gerada uma série de cartogramas para ilustrar como os perigos podem mudar no futuro. Estes 

cartogramas ilustram o impacto das mudanças climáticas (máximas e mínimas) nos perigos projetadas 

para quatro regiões específicas e em escalas distintas: o Brasil, o Nordeste, o Sudeste e São Paulo. 

Sobre o comportamento futuro de cada indicador por região, foram sobrepostas informações sobre a 

localização dos ativos da infraestrutura crítica à indústria. Foram gerados 176 cartogramas (vide 

material entregue juntamente ao relatório). A lista completa dos cartogramas e uma breve descrição 

de cada um é apresentada a seguir. 

Índice dos cartogramas gerados 

1.1.1.1.Brasil Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Brasil 

                                                           

8 É importante considerar que o esforço de modelagem foi limitado, uma vez que só estavam disponíveis 4 modelos para o Brasil.  
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1.1.1.2.Brasil Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.1.3.Brasil Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.1.4.Brasil Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.2.1.Brasil Infraestrutura de Energia – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura de energia no 

Brasil 

1.1.2.2.Brasil Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura de energia no 

Brasil 

1.1.2.3.Brasil Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura de energia no 

Brasil 

1.1.3.1.Brasil Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento máximo 

do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.3.2.Brasil Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento mínimo 

do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.4.1.Brasil Infraestrutura de Energia – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de energia no Brasil 

1.1.5.1.Brasil Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Brasil 

1.1.5.2.Brasil Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Brasil 

1.1.5.3.Brasil Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Brasil 

1.1.5.4.Brasil Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Brasil 
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1.2.1.1.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Brasil 

1.2.1.2.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta 

o comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Brasil 

1.2.1.3.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Brasil 

1.2.1.4.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta 

o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Brasil 

1.2.2.1.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água no Brasil 

1.2.2.2.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água no Brasil 

1.2.2.3.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água no Brasil 

1.2.3.1.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Brasil 

1.2.3.2.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Brasil 

1.2.4.1.Brasil Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de abastecimento de água no Brasil 

1.3.1.1.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Brasil 

1.3.1.2.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Brasil 
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1.3.1.3.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Brasil 

1.3.1.4.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Brasil 

1.3.2.1.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Brasil 

1.3.2.2.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Brasil 

1.3.2.3.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Brasil 

1.3.3.1.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Brasil 

1.3.3.2.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Brasil 

1.3.4.1.Brasil Infraestrutura de Telecomunicacoes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de telecomunicações no Brasil 

1.4.1.1.Brasil Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Brasil 

1.4.1.2.Brasil Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Brasil 

1.4.1.3.Brasil Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Brasil 

1.4.1.4.Brasil Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Brasil 
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1.4.2.1.Brasil Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Brasil 

1.4.2.2.Brasil Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Brasil 

1.4.2.3.Brasil Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Brasil 

1.4.3.1.Brasil Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Brasil 

1.4.3.2.Brasil Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Brasil 

1.4.4.1.Brasil Infraestrutura de Transportes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de transportes no Brasil 

2.1.1.1.Nordeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.1.2.Nordeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.1.3.Nordeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.1.4.Nordeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.2.1.Nordeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia no Nordeste 

2.1.2.2.Nordeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia no Nordeste 

2.1.2.3.Nordeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia no Nordeste 
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2.1.3.1.Nordeste Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.3.2.Nordeste Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.4.1.Nordeste Infraestrutura de Energia – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de energia no Nordeste 

2.1.5.1.Nordeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Nordeste 

2.1.5.2.Nordeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Nordeste 

2.1.5.3.Nordeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Nordeste 

2.1.5.4.Nordeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Nordeste 

2.2.1.1.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.1.2.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.1.3.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.1.4.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.2.1.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.2.2.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Nordeste 
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2.2.2.3.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta 

o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água no Nordeste 

2.2.3.1.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Nordeste 

2.2.3.2.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Nordeste 

2.2.4.1.Nordeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Aridez_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de abastecimento de 

água no Nordeste 

2.3.1.1.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Nordeste 

2.3.1.2.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Nordeste 

2.3.1.3.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Nordeste 

2.3.1.4.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Nordeste 

2.3.2.1.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Nordeste 

2.3.2.2.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Nordeste 

2.3.2.3.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Nordeste 

2.3.3.1.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Nordeste 
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2.3.3.2.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Nordeste 

2.3.4.1.Nordeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de telecomunicações no Nordeste 

2.4.1.1.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.1.2.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.1.3.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.1.4.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.2.1.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Nordeste 

2.4.2.2.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Nordeste 

2.4.2.3.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Nordeste 

2.4.3.1.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.3.2.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Nordeste 

2.4.4.1.Nordeste Infraestrutura de Transportes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo 

do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de transportes no Nordeste 

3.1.1.1.Sudeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Sudeste 
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3.1.1.2.Sudeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.1.3.Sudeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.1.4.Sudeste Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.2.1.Sudeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia no Sudeste 

3.1.2.2.Sudeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia no Sudeste 

3.1.2.3.Sudeste Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura de energia no 

Sudeste 

3.1.3.1.Sudeste Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.3.2.Sudeste Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento mínimo 

do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.4.1.Sudeste Infraestrutura de Energia – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de energia no Sudeste 

3.1.5.1.Sudeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Sudeste 

3.1.5.2.Sudeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Sudeste 

3.1.5.3.Sudeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura 

de energia no Sudeste 

3.1.5.4.Sudeste Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura de 

energia no Sudeste 
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3.2.1.1.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.1.2.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.1.3.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.1.4.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.2.1.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.2.2.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.2.3.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água no Sudeste 

3.2.3.1.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Sudeste 

3.2.3.2.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água no Sudeste 

3.2.4.1.Sudeste Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de abastecimento de água no Sudeste 

3.3.1.1.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Sudeste 

3.3.1.2.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Sudeste 
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3.3.1.3.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Sudeste 

3.3.1.4.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações no Sudeste 

3.3.2.1.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Sudeste 

3.3.2.2.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Sudeste 

3.3.2.3.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações no Sudeste 

3.3.3.1.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Sudeste 

3.3.3.2.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações no Sudeste 

3.3.4.1.Sudeste Infraestrutura de Telecomunicacoes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de telecomunicações no Sudeste 

3.4.1.1.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Sudeste 

3.4.1.2.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Sudeste 

3.4.1.3.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Sudeste 

3.4.1.4.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes no Sudeste 
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3.4.2.1.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Sudeste 

3.4.2.2.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Sudeste 

3.4.2.3.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes no Sudeste 

3.4.3.1.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Sudeste 

3.4.3.2.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes no Sudeste 

3.4.4.1.Sudeste Infraestrutura de Transportes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de transportes no Sudeste 

4.1.1.1.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.1.2.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.1.3.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.1.4.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.2.1.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia em São Paulo 

4.1.2.2.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia em São Paulo 

4.1.2.3.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de energia em São Paulo 
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4.1.3.1.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.3.2.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.4.1.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo do 

indicador de aridez e a localização da infraestrutura de energia em São Paulo 

4.1.5.1.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura 

de energia em São Paulo 

4.1.5.2.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_CDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia CDD e a localização da infraestrutura de 

energia em São Paulo 

4.1.5.3.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura 

de energia em São Paulo 

4.1.5.4.Sao Paulo Infraestrutura de Energia – Demanda de Energia_HDD_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de demanda de energia HDD e a localização da infraestrutura de 

energia em São Paulo 

4.2.1.1.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.1.2.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.1.3.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização 

da infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.1.4.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: 

Apresenta o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.2.1.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Longo Prazo_MAX: 

Apresenta o comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.2.2.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da 

infraestrutura de abastecimento de água em São Paulo 
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4.2.2.3.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta 

o comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de abastecimento de água em São Paulo 

4.2.3.1.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água em São Paulo 

4.2.3.2.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

abastecimento de água em São Paulo 

4.2.4.1.Sao Paulo Infraestrutura de Abastecimento de Agua – Aridez_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de abastecimento de 

água em São Paulo 

4.3.1.1.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta 

o comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações em São Paulo 

4.3.1.2.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações em São Paulo 

4.3.1.3.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações em São Paulo 

4.3.1.4.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de telecomunicações em São Paulo 

4.3.2.1.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações em São Paulo 

4.3.2.2.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações em São Paulo 

4.3.2.3.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de telecomunicações em São Paulo 

4.3.3.1.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações em São Paulo 
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4.3.3.2.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de 

telecomunicações em São Paulo 

4.3.4.1.Sao Paulo Infraestrutura de Telecomunicacoes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de telecomunicações em São Paulo 

4.4.1.1.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.1.2.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Longo Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de longo prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.1.3.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.1.4.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Deslizamento_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para deslizamento e a localização da 

infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.2.1.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Longo Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de longo prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes em São Paulo 

4.4.2.2.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MAX: Apresenta o 

comportamento máximo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes em São Paulo 

4.4.2.3.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Inundacao_Curto Prazo_MIN: Apresenta o 

comportamento mínimo do indicador de curto prazo para inundação e a localização da infraestrutura 

de transportes em São Paulo 

4.4.3.1.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MAX: Apresenta o comportamento 

máximo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.3.2.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Ondas de Calor_MIN: Apresenta o comportamento 

mínimo do indicador de ondas de calor e a localização da infraestrutura de transportes em São Paulo 

4.4.4.1.Sao Paulo Infraestrutura de Transportes – Aridez_MAX: Apresenta o comportamento máximo 

do indicador de aridez e a localização da infraestrutura de transportes em São Paulo 
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6 - GLOSSÁRIO 

Adaptação 

Ajuste nos sistemas natural ou humano em resposta a estímulos climáticos 

reais/esperados ou a seus efeitos, que modera danos ou explora 

oportunidades benéficas (MMA\SBF\DCBio, 2007). 

Cenários 
Uma representação do clima futuro, baseada em relacionamentos 

climatológicos internamente consistentes (MMA\SBF\DCBio, 2007). 

Clima 
Uma média das condições meteorológicas ao longo de um período de tempo, 

bem como descrição estatística do sistema climático (MMA\SBF\DCBio, 2007). 

Estressor 

Eventos e tendências que têm um efeito importante sobre o sistema exposto 

e pode aumentar a vulnerabilidade ao risco relacionado com o clima (IPCC, 

2014). 

Evento extremo 

climático 

Evento que é raro dentro de sua distribuição de referência estatística (INEA, 

2011). 

Exposição 

Presença de pessoas, meios de subsistência, espécies ou ecossistemas, 

serviços e recursos ambientais, infraestrutura, ou bens econômicos, sociais ou 

culturais em locais que podem ser impactados (IPCC, 2014). 

Frequência 
Número de ocorrências de um evento climático em uma determinada escala 

de tempo. 

Graus – Dia 

Parâmetro climático que pode ser definido como o somatório das diferenças 

de temperatura que se encontram abaixo de uma temperatura base (Goulart, 

1993). 

Graus-dia para 

aquecimento (HDD) 

Heating Degree Days (HDD) ou graus-dia em que se precisa de aquecimento 

(Donangelo, 2008). 

Graus-dia para 

resfriamento (CDD) 

Cooling Degree Days (CDD) ou graus-dia em que se precisa de refrigeração 

(Donangelo, 2008). 

Impacto 
Efeitos de fenômenos meteorológicos e climáticos extremos e das mudanças 

climáticas sobre os sistemas naturais e humanos (IPCC, 2014). 



 

 

 

 
 

 

 
 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas 

Produto 2 - Cartogramas baseados em projeções de mudanças climáticas futuras para o Brasil  

 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 
 

 

 

 

Abril, 2015 

Revisão 01 

 

Página 34/35 

 

Indicadores 

Possibilitam mensurar aspectos não sujeitos à observação direta (INEA, 2011), 

sendo medidas unidimensionais, que refletem uma característica particular 

das condições de interesse (PEREIRA, 1995 apud INEA, 2011). 

Infraestrutura crítica 

Toda estrutura física e virtual essencial, cuja destruição (mesmo que parcial) 

ou degradação sensível de seu desempenho por determinado período pode 

causar impacto significativo do ponto de vista social, econômico e político 

(ANATEL, s.d.). O presente estudo assume como infraestruturas críticas à 

indústria aquelas relacionadas a telecomunicações, água, energia e 

transportes. 

Modelo climático 

Representação numérica do clima da Terra baseada nas propriedades físicas, 

químicas e biológicas de seus componentes, e seus processos de interação e 

regeneração (MMA\SBF\DCBio, 2007). 

Perigo 

A possível ocorrência de um evento natural ou induzida pelo homem que pode 

causar a perda de vidas, ferimentos ou outros impactos na saúde, bem como 

perdas e danos à propriedade, infraestrutura, meios de vida, prestação de 

serviços, e recursos ambientais (IPCC, 2014). 

Projeção climática 

Projeção da resposta da emissão aos cenários de forçamento radiativos ou de 

emissão ou concentração dos gases de efeito estufa e aerossóis baseados nas 

simulações pelos modelos climáticos (MMA\SBF\DCBio, 2007). 

Risco 

É muitas vezes representado como o produto da probabilidade de ocorrência 

de tendências ou eventos perigosos pelas consequências desses eventos 

(IPCC, 2014). 

Vias de 

Representatividade 

da Concentração 

(RCPs) 

Cenários que incluem séries temporais das emissões e concentrações de todo 

o conjunto de gases de efeito estufa, aerossóis e gases quimicamente ativos, 

bem como o uso da terra / cobertura da terra (IPCC, 2014). 

Vulnerabilidade 

É o grau em que um sistema é suscetível e incapaz de lidar com os efeitos 

adversos das alterações climáticas, incluindo a variabilidade climática e seus 

extremos. A vulnerabilidade é uma função da característica, magnitude e 

velocidade da mudança do clima e da variação a que um sistema está exposto, 
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assim como da sua sensibilidade e sua capacidade de adaptação 

(MMA\SBF\DCBio, 2007). 

 



 

 

Suporte à Estratégia da CNI 
no Âmbito da Adaptação 

às Mudanças Climáticas 

 

Preparado Por Preparado Para 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Av. das Américas, nº 700, Bloco 6, sala 251 

Barra da Tijuca - Rio de Janeiro, RJ 

CEP 22640-100 

Tel (21) 2117-2550 

Fax (21) 2132-7354 

icfi.com.br 

Confederação Nacional da Indústria  

Quadra 01 - Bloco C - Ed. Roberto Simonsen 

Brasília, DF 

CEP: 70040-903 

Tel (61) 3317-9000 

Fax (61) 3317-9994        

cni.org.br 

Janeiro, 2015 Revisão 00 

 





 

 

Produto 1 - Breve Avaliação de Projeções Regionais 
de Mudanças Climáticas para o Brasil 

Confederação Nacional da Indústria 

 

 





 

 

 

 
 

  
 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas  

Produto 1 - Breve Avaliação de Projeções Regionais de Mudanças Climáticas para o Brasil 

 

 

 

 

Janeiro, 2015 

Revisão 00 

 

Página 1/1 

 

ÍNDICE 

1 - Introdução ...........................................................................................................................  1/4 

2 - Projeções Cilmáticas Regionalizadas para o Brasil .................................................................  1/4 

3 - Equipe Envolvida .................................................................................................................  3/4 

4 - Referências ..........................................................................................................................  4/4 
 

ÍNDICE DE TABELAS 

Tabela 1 - Dados regionalizados pelo INPE ...................................................................................................................  2/4 
 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 - Cenários de forçamento radiativo .................................................................................................................  3/4 
 

ANEXOS 

Anexo 1 - Variáveis climáticas processadas pelo INPE. 

 

 

 





 

 

 

 
 

  
 

ICF Consultoria do Brasil Ltda. 

Confederação Nacional da Indústria 

 

Suporte à Estratégia da CNI no Âmbito da Adaptação às Mudanças Climáticas  

Produto 1 - Breve Avaliação de Projeções Regionais de Mudanças Climáticas para o Brasil 

 

 

 

 

Janeiro, 2015 

Revisão 00 

 

Página 1/4 

 

1 - INTRODUÇÃO 

Entende-se que as mudanças climáticas estão em andamento e que, independentemente do progresso 

na redução de emissões de gases de efeito estufa (GEE), deverão ocorrer algumas mudanças inevitáveis 

em nos sistemas climáticos, sociais, econômicos e ambientais. Nota-se que essas transformações estão 

começando a ter impactos significativos sobre os setores industriais e de negócios, particularmente sobre 

aqueles com dependência crítica de energia e recursos hídricos ou cujos ativos são valiosos e de longo 

tempo de vida. 

No que diz respeito à governança pública, vários países vêm discutindo e implementando políticas 

nacionais para abordar a questão. No Brasil, a Lei n ° 12.187 / 2009, complementada pelo Decreto n° 

7.390 / 2010, fornece as diretrizes gerais de como o país vai colocar-se em um caminho de baixo carbono, 

assim como quais planos específicos devem ser desenvolvidos. A ênfase agora está em planos de 

adaptação, para os quais foram criados Grupos de Trabalho para definir medidas para promoção da 

adaptação à mudança do clima no país e elaborar um Plano Nacional de Adaptação, sob responsabilidade 

do Ministério de Meio Ambiente. 

Neste contexto, a CNI pretende não só auxiliar os seus membros a entender em que medida a 

infraestrutura da qual dependem pode ser impactada em função das mudanças climáticas, mas 

também contribuir em nome da indústria nacional para o desenvolvimento do Plano Nacional de 

Adaptação. Para isso, o presente estudo foi desenvolvido, com o objetivo elucidar os principais 

potenciais perigos aos quais a infraestrutura (telecomunicações, transportes, fornecimento de água, 

energia) está exposta em função das alterações do clima. 

O presente documento, Produto 1 - Breve avaliação de projeções regionais existentes para o Brasil, tem 

por objetivo apresentar considerações acerca do estado da arte das projeções climáticas disponíveis para 

o país. Estas informações são relevantes para o desenvolvimento do restante do trabalho. 

2 - PROJEÇÕES CILMÁTICAS REGIONALIZADAS PARA O BRASIL 

A ICF e a CNI trabalharam com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) para determinar as 

informações climáticas mais atuais disponíveis para este projeto. Destaca-se a importância do 

alinhamento ao INPE, uma vez que isso possibilita que os resultados do estudo sejam consistentes com 

as conclusões e planos em desenvolvimento pelo governo brasileiro. 

O INPE forneceu à CNI/ ICF os dados do Coupled Model Intercomparison Project Phase 5 (CMIP5) que 

foi usado para embasar o Fifth Assessment Report (AR5) do Painel Intergovernamental sobre 

Mudanças Climáticas (IPCC, 2013). Foram disponibilizados dados regionalizados pelo INPE de dois 

modelos climáticos globais, utilizados na análise do IPCC, usando o modelo regional Eta. Algumas 

informações são apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Dados regionalizados pelo INPE 

Modelo 
Climático 

Global 
Modelo Regional Cenários Períodos 

Resolução 
Espacial 

Resolução 
Temporal 

Variáveis Climáticas 
Disponibilizadas 

Miroc5 
National Centers for 
Environmental 
Predictions (NCEP) Eta 

 RCP4.5 

 RCP8.5 

 1961-1990 

 2011-2040 

 2041-2070 

 2071-2099 

20 km Diária 

 Temperatura Mínima 

 Temperatura Máxima 

 Temperatura da Superfície 

 Temperatura do ar a 2 metros 

 Temperatura do solo a 0,1m 

 Temperatura do solo a 0,4m 

 Precipitação 

Hadley 
GEM2-ES 

National Centers for 
Environmental 
Predictions (NCEP) Eta 

 RCP4.5 

 RCP8.5 

 1961-1990 

 2011-2040 

 2041-2070 

 2071-2099 

20 km Diária 

 Temperatura Mínima 

 Temperatura Máxima 

 Temperatura da Superfície 

 Temperatura do ar a 2 metros 

 Temperatura do solo a 0,1m 

 Temperatura do solo a 0,4m 

 Precipitação 

Nota: As variáveis climáticas listadas foram fornecidas pelo INPE. Em negrito estão as variáveis que planeja-se processar no desenvolvimento de indicadores para 
as infraestruturas críticas na Fase I. Dados adicionais desenvolvidos pelo INPE estão apresentadas no Apêndice. 

O Miroc5 (Model for Interdisciplinary Research on Climate versão 5) foi desenvolvido em um trabalho 

conjunto entre o Centro de Pesquisa sobre Sistema Climático (CCSR) da Universidade de Tóquio, o 

Instituto Nacional de Estudos Ambientais (NIES) e a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia do Mar e 

da Terra e alimentou o Fifth Assessment Report (AR5) do IPCC (WATANABE et al., 2010). Segundo CHOU 

et al. (2014), este modelo é espectral no componente atmosférico com resolução T85 e é acoplado ao 

modelo oceânico COCO 4.5 com 50 níveis de profundidade e 1o de resolução horizontal. Os fluxos 

radiativos são calculados por um esquema de k-distribution. O Hadley GEM2-ES (Hadley Centre Global 

Environment Model versão 2), que também foi utilizado no AR5, foi desenvolvido pelo Hadley Centre 

(COLLINS et al., 2008) e é um modelo grid-point com resolução N96, o que equivale a aproximadamente 

1,875o na longitude e 1,275o na latitude, e 38 níveis na atmosfera (CHOU et al., 2014).  

O INPE disponibilizou dados gerados por estes dois modelos climáticos regionalizados sob os diversos 

cenários de forçamento radiativo, RCP 4.5 ("baixo") e RCP 8.5 ("alto"). Os RCPs (Representative 

Concentration Pathways) indicam cenários para simular as concentrações futuras de gases de estufa e 

aerossóis, junto com a mudança de uso da terra. Em 2100, o RCP8.5 representa 8,5 W/m2 de 

forçamento radiativo, o que é equivalente a mais de 1.370 partes por milhão de dióxido de carbono 

equivalente (CO2e)1. Para o RCP8.5, as emissões continuam a crescer ao longo do século 21 (Figura 1) 

-- cenário considerado como "business as usual". Para o RCP4.5, as emissões crescem em meados do 

século e depois estabilizam (Van Vuuren et al, 2011). Em 2100, o RCP4.5 representa 4,5 W/m2 de 

forçamento radiativo, equivalente a 650 partes por milhão de CO2e. 

                                                           

1 CO2e takes into account the emissions of all greenhouse gases (not just CO2) and weights the emissions as a function of the global warming potential for a total 

effective sum of CO2 emissions.  
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Figura 1 - Cenários de forçamento radiativo 

Fonte: IPCC, 2014. 

Ao considerar esses dois RCPs, o INPE fornece as projeções que capturam os cenários futuros plausíveis 

de como a sociedade global pode evoluir ao longo do tempo. Além disso, o INPE regionalizou dois 

modelos climáticos e treinou seu modelo Eta regionalizado para melhor simular as condições 

brasileiras - a gama de projeções nestes dois modelos fornece uma indicação da incerteza do modelo.  

A partir dos dados gerados pelo INPE segundo os modelos apresentados, a ICF pretende processá-los 

para desenvolver uma série de indicadores úteis que serão utilizados para avaliar os impactos sobre 

infraestruturas críticas (por exemplo, água, transporte, energia e telecomunicações). Serão criados, 

dentro dos limites de informações disponíveis, uma série de mapas em forma de carta-imagem que 

ilustrarão as mudanças climáticas projetadas por todo o Brasil para indicadores correlacionados com 

a série de variáveis climáticas apresentadas anteriormente.  

Estes passos alimentarão as etapas seguintes do projeto, para que se permita observar a exposição 

dos ativos de infraestrutura às mudanças do clima e para que a indústria inicie sua avaliação de 

vulnerabilidade aos potenciais impactos dos perigos que se apresentam a esses ativos. 
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Anexo 1 - Variáveis climáticas processadas pelo INPE. 
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