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CIÊNCIA DO CLIMA

“A influência humana aqueceu o clima a uma taxa sem precedentes
pelo menos nos últimos 2.000 anos” .

(IPCC AR6, 2021)
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Ø Antropogênico
2010-2019 
+0,8°C a +1,3°C (aquecimento)
(+) GEEs foram o principal motor do aquecimento troposférico desde 
1979

0,0°C a -0.8°C (resfriamento)
(-)  Aerossóis

Ø Pressões Naturais
-0,1°C a +0,1°C

Ø Variabilidade Interna
–0,2°C a +0,2°C

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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O aquecimento do oceano foi responsável por 91% do aquecimento 
no sistema climático. O aquecimento da terra 5%, perda de gelo 3% 
e aquecimento atmosférico 1%

• A expansão térmica explica 50% do
aumento do nível do mar durante 1971-
2018

• A perda de gelo das geleiras contribuiu
com 22%, os mantos de gelo com 20% e
as mudanças no armazenamento de
água terrestre com 8%

• A taxa de perda do manto de gelo
aumentou quatro vezes entre 1992-1999
e 2010-2019



IPCC AR6 2021
“A escala das mudanças recentes em todo o sistema climático e o estado
atual são sem precedentes ao longo de muitos séculos para muitos
milhares de anos”.

Desde 1750 Em 2020

GEEs

CO2 (+47%) 

CH4 (+156%) 

N2O (+23%) 

Temperatura
Maior aumento em

períodos de 50 anos
em relação aos

últimos 2000 anos

1970

GEEs
Maior concentração

de CO2 em 2 
milhões de anos

Maior concentração
de CH4 e N2O

em 800.000 anos

1900

Nível do Mar
Maior aumento do que em

qualquer século anterior nos
últimos 3000 anos

PH mais baixo das últimas
décadas é incomum

comparado aos últimos 2 
milhões de anos.

2011

Gelo do Mar Ártico
Área média anual de gelo com 

nível mais baixo desde pelo 
menos 1850 

Gelo do Mar no verão Ártico 
menor extensão dos últimos 

1000 anos

Recuo das geleiras mundiais 
sem precedentes nos últimos 

2000 anos

Global



Temp Média Precp.
Média

Eventos
Extremos e 
Compostos

Nível do Mar Mar de Gelo e 
Glaciais

Temp. Mar 
(0-700m)

Ciclones e 
Furacões

1850 ->
Aumento

1950 ->
Aumento

1950 ->
Ondas de Calor

Aumento

1980 ->
Ondas de Calor

Marinhas
Aumento (Dobro)

1950 ->
Ondas de Frio
Decréscimo

Secas agrícolas e 
de ecossistemas

Aumento

Evapotransp.
Aumento

1901-2018
Aumento

0.15 m – 0.25 m

2006-2018 
Maior Aumento

entre 
+3.2 a +4.3 mm 

ano-1

1979-1988
[diferença]
2010-2019

- 40% Sep 
- 10% Mar 

1970 ->
Aumento

(+) acidificação

(-) oxigênio

Últimas 4 décadas
Ocorrência

Categorias 3-5
Aumento

Precipitações
Fortes

Aumento

Ocorrência em
Latitutes mais

altas

2001-2020 
+0.84°C a +1.10°C (sup. Terra)

2011-2020
+1.34°C a +1.83°C (sup. Terra)

2011-2020 
+0.68°C a +1.01°C (Oceano) 

Desde AR5 
2003-2012 
+0.16°C a +0.22°C 

TEMPERATURA
1850-1900 
(Período de Referência)  

Mudanças Observadas 1850-2020



Temperaturas Altas Extremas

• Aumento todas regiões (Confiança Alta e Média)

Precipitações Fortes

• Aumento SES (Outras regiões confiança baixa, dados ou
literatura limitados, falta de consenso)

Secas Agrícolas e de Ecossistemas

• Aumento NES (Outras regiões falta de consenso no tipo
de mudança)

América do Sul e Brasil
Regional

Norte da América do Sul - NSA
Monção Sul Americano - SAM
Nordeste da América do Sul - NES
Sudeste da América do Sul - SES

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/
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ATIVIDADES E SETORES DE MAIOR INTENSIDADE DE CARBONO
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CONTRIBUIÇÕES PARA O AQUECIMENTO 
OBSERVADO ENTRE 2010–2019 EM RELAÇÃO 
A 1850–1900

Cálculo com 2 métodos complementares:

1) Contribuições agregadas avaliadas por estudos de 
atributos:

• GEEs misturados na atmosfera, outras pressões 
humanas, pressão solar e vulcânica, e variabilidade 
interna

2) Contribuições avaliadas por estudos de forçamentos 
radiativos

• Dióxido de carbono, outros GEES, Aerossóis 
antrópicos, reflectância do uso da terra e irrigação, 
rastros de aeronaves. 

Ø “Os rastros de aviação contribuem mais para o 
aquecimento atmosférico do que todo o dióxido 
de carbono (CO2) produzido pelos aviões desde o 
início da aviação” (IPCC AR6, 2021).

Atmos. Chem. Phys., 19, 8163–8174, 2019
https://doi.org/10.5194/acp-19-8163-2019

https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

https://doi.org/10.5194/acp-19-8163-2019
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/


PROJEÇÕES E CENÁRIOS CLIMÁTICOS – IPCC AR6, 2021
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PROJEÇÕES E 
CENÁRIOS CLIMÁTICOS

5 novos cenários ilustrativos de emissões

ü SSP1-1.9

ü SSP1-2.6

ü SSP2-4.5

ü SSP3-7.0

ü SSP5-8.5

Curto prazo (2021-2040)

Médio Prazo (2041-2060)

Longo Prazo (2081-2100) 

Período de Referência
1850-1900

A temperatura da superfície global continuará aumentando até pelo menos
meados do século sob todos os cenários de emissões considerados.



PROJEÇÕES
• Emissões futuras adicionam ao aquecimento atual. 

• Nosso ponto de partida atual é de 40 GtCO2/ano em 2015.

• O aquecimento total é dominado por emissões passadas e 
futuras

• A contribuição do aumento de temperaturas da superfície 
global aumenta de forma diferente dependendo dos níveis 
de emissões

• O cenário mais pessimista eleva a quase 140 GtCO2/ano, 
e o cenário de forte mitigação mostra saldo negativo de 
emissões a partir de 2050.

• As emissões de CO2  são dominantes em relação a outros 
GEEs



SUMIDOUROS DE 
CARBONO

• A capacidade de sumidouro de CO2
capturado pela terra e o oceano decresce 
conforme o acréscimo de GEEs
acumulados na atmosfera. 

• Essa capacidade de absorção pode variar 
de 70% nos cenários otimistas até apenas 
38% em cenários mais pessimistas.

• Além disso, quanto mais pessimista o 
cenário mais CO2 permanece na 
atmosfera.



ATIVIDADES
HUMANAS

Ø Afetam os maiores componentes do sistema climático,
com respostas em décadas e séculos.

• Aumento de temperaturas de até 5ºC.

• Decréscimo do mar de gelo no Ártico - completamente
livre de gelo em setembro

• Decréscimo do ph oceânico de 8.1 para 7.6

• Aumento do nível médio do mar de 0 a 1m em relação a
1900

Mudanças maiores não são descartadas até 2300, com o nível
do mar podendo atingir até 15m no cenário mais pessimista.



TEMPERATURAS
Maior que 1,0°C a 1,8°C sob SSP1-1.9

Maior que 2,1°C a 3,5°C sob SSP2-4.5

Maior que 3,3°C a 5,7°C sob SSP5-8.5

• O aquecimento global de 1,5°C e 2°C será
excedido durante o século XXI, a menos que
reduções profundas no CO2 e outras emissões
de GEEs ocorram nas próximas décadas.

• A última vez que a temperatura da superfície
global manteve-se ou superou 2,5°C foi há
mais de 3 milhões de anos atrás.



EVENTOS
EXTREMOS



VARIABILIDADE INTERANUAL DE 
PRECIPITAÇÕES



EXTREMOS



EXTREMOS 
NA AVIAÇÃO



EVENTOS
EXTREMOS
NA AVIAÇÃO

Calor Excessivo

Mudanças no Jet Stream

Incêndios Florestais

Tempestades Severas



ACORDO DE PARIS E METAS CLIMÁTICAS GLOBAIS
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ACORDO DE PARIS

Redução sem precedentes de GEEs
•Paris - COP21 de 2015 (origem)
•Assinado por 195 países
•Substitui o acordo de Kyoto
•Metas Globais abaixo de 2ºC, limitando-o a 1,5ºC em 

100 anos
•Contribuições Determinadas em Nível Nacional
•Nações ricas investimento de 100 bilhões de dólares 

em nações em desevolvimento
•Compromissos e metas revistos a cada 5 anos
•Começou a vigorar em 2016



METAS 
BRASILEIRAS
Acordo ratificado em 2016
•Reduzir GEEs em 37% abaixo dos níveis de 2005 até 2025
•Reduzir emissões de carbono em 43% até 2030
•Aumentar energia renovável para 18% em 2030
•Restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares de florestas

Metas criadas com números de 2005

vEm 2019 ONU menciona que compromisso não é suficiente para 
manter aquecimento dentro da meta. 

vPreocupação com aumento do desmatamento

üElogio aos investimentos no transporte ferroviário



CORSIA
•Esquema de Redução e 

Compensação de Emissões da 
Aviação Internacional

Acordo Aviação

•Redução de emissões de GEEs 
aviação

•Monitoramento
•Offset-crediting
•SAF - Combustível de aviação

sustentável (implementação)

Metas 



LIMITANDO O 
AQUECIMENTO FUTURO –
IPCC AR6
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