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Contexto: Mudanças Climáticas Globais



É um processo bem quantificado do ponto de 
vista do balanço energético

4 Bombas de 
Hiroshima
por segundo



Ondas de Calor



Enchentes
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Aquecimento 
Global
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Mais calor

Mais evaporação

MAIS 
SECAS!



Há evidências de mudanças climáticas em curso 
sobre nossa região?



1963 – 2014: Aumento ~ 1,3 oC

1961 – 2014: Redução ~ 250,0 mm Mudanças de 
Precipitação e 
Temperatura

Dados: Funceme



Quais as tendências apontadas por modelos?



Projeção de elevação de temperatura 
segundo os modelos globais do 
CMIP/IPCC e os modelos regionais da 
UECE



Balanço 
Hídrico



Índice de aridez

Precipitação Evapotranspiração Índice de Aridez



E os veranicos?



E sobre extremos de 
precipitação?



RCP 4.5



RCP 8.5



O Risco de incêndios 
também muda



RESULTADOS
Diferença da média de FFDI no cenário RCP8.5 período long menos 
presente na estação JJA 



RESULTADOS
Diferença da média de FFDI no cenário RCP8.5 período long menos 
presente na estação SON



RESULTADOS
Mapas de diferença da média do número de dias em que o FFDI ultrapassa o limiar 
classificado como alto do cenário RCP8.5 período long e presente na estação JJA.



RESULTADOS
Mapas de diferença da média do número de dias em que o FFDI ultrapassa o 
limiar classificado como muito alto do cenário RCP8.5 período long menos 
presente na estação JJA



RESULTADOS
Mapas diferença da média do número de dias em que o FFDI ultrapassa o limiar classificado como 
alto do cenário RCP8.5 período long e presente na estação SON.



RESULTADOS
Mapas de diferença da média do número de dias em que o FFDI ultrapassa o limiar classificado 
como muito alto entre o cenário RCP8.5 período long e presente na estação SON.



PRECISAMOS DEBATER ADAPTAÇÃO, VULNERABILIDADE E 
MODELO DE DESENVOLVIMENTO



Aportes observados nos Açudes 
Gerenciados entre 1986 – 2017 (em bilhões 

de m³)



Conclusões
• As mudanças climáticas provavelmente já estão produzindo impactos no Ceará, incluindo 

secas mais severas com rebatimento na segurança hídrica e produção de alimentos

• As projeções apontam majoritariamente para um quadro de agravamento das condições de 
aridez, aumentando a vulnerabilidade e exigindo respostas mais fortes de adaptação e 
construção de resiliência

• A adaptação a um semiárido (em transformação, mais sujeito a secas severas) não pode ser 
objeto somente da população rural; precisa ser objeto das políticas públicas em seu conjunto e 
servir de norte à concepção do próprio modelo de desenvolvimento

• Atividades carbo-hidro-intensivas devem ser desestimuladas nesse contexto, salvaguardando 
as prioridades do uso da água, harmonizando-se com as metas brasileiras junto ao Acordo de 
Paris e priorizando atividades econômicas de baixo carbono, pequena utilização de água e 
reduzido impacto ambiental


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Ondas de Calor
	Enchentes
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CICLO HIDROLÓGICO
	MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CICLO HIDROLÓGICO
	MUDANÇAS CLIMÁTICAS E CICLO HIDROLÓGICO
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Índice de aridez
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30
	Slide 31
	Conclusões

