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Nas últimas décadas, no mundo inteiro, grandes
esforços em pesquisa e aprimoramento de
técnicas de monitoramento foram realizados
para que possamos compreender melhor a
variabilidade e o câmbio climáticos. Portanto,
entender as bases conceituais dessa megatendência e suas diferentes manifestações no
entorno local, regional e global é essencial para
buscarmos o desenvolvimento sustentável das
atividades humanas.
Na SURA, estamos convencidos da importância da variabilidade e câmbio climáticos, bem
como das suas inter-relações com outras tendências importantes, como escassez de recursos,
urbanização e mobilidade. Nesse contexto, a
4ª edição da revista Geociências SURA não tem
apenas o objetivo de gerar conscientização sobre
os fenômenos associados à variabilidade e câmbio
climáticos, mas também de promover métodos
de observação estruturada do entorno que nos
permitam compreendê-lo melhor e tomar decisões
sobre os processos industriais e comerciais, como
a geração e o uso de energia, respondendo aos
novos hábitos de consumo que as pessoas podem
adotar em resposta à necessidade de proteger o
meio ambiente.
Pensando em criar valor para pessoas e
empresas, nossa companhia participa ativamente do desenvolvimento, apropriação e disseminação desse conhecimento, para que as estratégias das instituições públicas e privadas dos
diferentes setores da economia e da sociedade
em geral possam nos levar a ações concretas,
que respondam aos câmbios climáticos e que
tenham um foco real na sustentabilidade em
longo prazo.

Dada a grande relevância do caráter local
dos fenômenos de variabilidade climática, é
muito útil analisar casos reais, como os deslizamentos causados por chuvas torrenciais no
Brasil, os impactos do granizo no setor agrícola
e o recente furacão Maria, que teve forte impacto
nas ilhas do Caribe.
Em contraste com o câmbio climático, os
fenômenos de variabilidade climática exigem
uma visão transversal e intermediária, que a
administração deve ter implícita na antecipação
e no amplo planejamento. Por isso, é essencial
que pessoas, empresas e instituições desenvolvam um caminho para responderem, tática
e estrategicamente, as realidades objetivas
das megatendências e suas inter-relações, que
orientam não só o desenvolvimento da sociedade,
mas também um modo de sustentabilidade.
Para que essa gestão de megatendências
ocorra adequadamente e para que as incertezas
sejam reduzidas, pessoas e empresas precisam
tomar decisões com as melhores informações
possíveis. Isso requer processamento e análise
de muitas fontes de informação, é por Isso
implica que muitas fontes de informações sejam
processadas e analisadas, um ecossistema para
criar valor através da interconexão de bases de
dados temáticas, análises interativas em um
ambiente geográfico, estimativa de indicadores
de diferentes variáveis dos negócios, fornecedores, consumidores e ambiente natural.

Gonzalo Alberto Perez Rojas
Presidente da Suramericana S.A.

Gerente de Geociências da Suramericana S.A.

Revista Geociências Sura | Edição 4 | Dezembro de 2018
Suramericana S.A., uma empresa de Seguros, Tendências e Riscos.
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Variabilidade climática e câmbio
climático: diferenças, relações
e oportunidades
Emissão de gases de efeito estufa, aquecimento global, tempo (meteorológico), energia limpa, riscos de
transição, adaptação, mitigação, entre outros, são apenas alguns dos muitos conceitos que costumamos
encontrar quando ouvimos sobre um tópico tão complexo e extenso quanto o câmbio climático. No
entanto, a inter-relação desses conceitos e sua relação com a variabilidade climática nem sempre
são bem compreendidas, apesar de provocarem diversos impactos científicos, econômicos, sociais,
políticos, morais e éticos.

Inter-relações
do sistema climático
CRIOSFERA
Faz parte da hidrosfera e é composta por partes da
superfície terrestre em que a água está em estado
sólido, como gelo marinho, geleiras, plataformas de
gelo, terreno congelado e icebergs. Sem a criosfera,
a temperatura do ar seria muito maior, porque a
superfície terrestre absorveria mais energia.

FURACÕES
Fenômenos atmosféricos que
são formados e se tornam
mais intensos a partir da
energia disponível na água.
4

GRANDES ERUPÇÕES VULCÂNICAS
Liberam gases e poeira na atmosfera que
reduzem a radiação solar que chega à Terra, o
que faz com que a temperatura média caia, com
implicações diretas no clima que podem durar
vários anos.

A primeira coisa que devemos entender para explicar o
significado e a importância do câmbio climático é a definição de três conceitos que fazem parte do nosso cotidiano: tempo atmosférico, clima e variabilidade climática.
Sendo assim, é importante que esses conceitos sejam
definidos à luz de uma abordagem mais ampla e que os
classifique: o sistema climático.
O sistema climático global depende principalmente
da energia do sol e é formado pela inter-relação de
todos os subsistemas que fazem parte do nosso planeta:
a hidrosfera, atmosfera, criosfera, litosfera e biosfera.
Qualquer perturbação em um desses subsistemas pode
afetar o equilíbrio total do sistema, causando uma alteração do estado atmosférico em uma determinada escala
de espaço temporal. Se pensarmos nos furacões e no El

Nino-Oscilacao Sul (ENOS) — o primeiro, um fenômeno
atmosférico formado e intensificado a partir da energia
disponível na água quente dos oceanos e , o segundo, um
fenômeno que tem importantes consequências climáticas
em muitas regiões do mundo e cuja origem é apresentada
como consequência do aquecimento ou resfriamento da
água superficial do Oceano Pacífico tropical — teríamos
dois exemplos claros da inter-relação da hidrosfera e da
atmosfera dentro do sistema climático.
No entanto, só podemos começar a falar sobre tempo
atmosférico, clima e variabilidade climática quando entendemos que os distúrbios atmosféricos causados pela
inter-relação de diferentes subsistemas climáticos podem
ocorrer em diversas escalas temporais (horas, dias, meses,
anos, décadas ou séculos).
ATMOSFERA
É Camada de gases que envolve o
planeta. Sua composição torna possível a
vida na Terra. Os gases que a compõem nos
protegem dos raios solares e retêm o calor
que faz com que o planeta seja habitável.

ENOS
Consiste em um fenômeno
macroclimático devido à interação
oceano-atmosfera no centro-leste do
Oceano Pacífico tropical, e tem grandes
repercussões na resposta hidrológica
em muitas regiões do mundo.

HIDROSFERA
A água se move através da hidrosfera
em um ciclo, acumulando-se como
vapor de água na atmosfera, como
líquido em rios, oceanos, lagos e
aquíferos, e em estado sólido em
icebergs, geleiras etc.

LITOSFERA
Camada mais rígida e fria
das áreas internas da
Terra. Nela são produzidas
as placas tectônicas que dão
origem, no tempo geológico,
aos processos de formação
do relevo orográfico, que
afeta o clima.

BIOSFERA
Formada por partes da
Terra em que existe vida, a
biosfera está presente em
todas as partes do sistema
climático. Abrange não só
o sistema mais profundo
das raízes das árvores, mas
também o ambiente
oceânico escuro, florestas
tropicais e altas montanhas.
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 UAL É A DIFERENÇA ENTRE TEMPO
Q
ATMOSFÉRICO E CLIMA?

TEMPO
ATMOSFÉRICO

São as condições
atmosféricas presentes em
determinado lugar.

É o resultado dos valores
estatísticos do tempo
atmosférico, estimados
por longos períodos, geralmente
por várias décadas.
É avaliado durante longos
períodos (mais de 30 anos).

É descrito a partir de variáveis
climáticas como temperatura,
umidade relativa, precipitação,
brilho solar etc.

É influenciado por condições
físicas regionais, como
altitude, topografia,
geomorfologia, florestas
e proximidade do mar.

Em sua definição mais simples, o tempo atmosférico
é entendido como o estado atual da atmosfera em um
ponto geográfico e um momento determinado, representado por variáveis, como a precipitação, temperatura, nebulosidade, umidade relativa etc. Considere,
por exemplo, um dia particularmente ensolarado
que é interrompido por uma chuva de poucas horas ou
uma semana de verão em que ficamos surpresos com
vários dias de chuva e nebulosidade. É correto atribuir
essas variações inesperadas ao câmbio climático?
Definitivamente, não.
O sistema climático é altamente sensível
a perturbações no sistema como um todo, e é por
isso que Edward Lorenz, considerado o pai da Teoria
do Caos, descreveu o tempo atmosférico como um
6

CLIMA

É avaliado em períodos
temporais muito curtos (horas,
dias e semanas).

Pode mudar muito
em curtos períodos.

Para entender a relação entre tempo atmosférico e clima, existe uma analogia bastante
clara na literatura. Pense no tempo atmosférico como os estados de ânimo que uma
pessoa experimenta ao longo da vida: alegria,
tristeza, melancolia, euforia, raiva, saudade
etc. Todas essas emoções podem ocorrer em
momentos específicos, inclusive no mesmo
dia. No entanto, a personalidade desse indivíduo não é determinada pelo seu estado de
ânimo momentâneo, mas pelo seu comportamento habitual, sendo assim, o clima é semelhante à personalidade e o tempo atmosférico
às diferentes emoções vividas.

Captura, em poucos dados, as
condições predominantes do
clima em longo prazo.

sistema caótico, no qual qualquer perturbação
mínima pode desencadear resultados muito diferentes. É por essa razão que parece tão difícil prever
o tempo atmosférico com precisão.
O próximo conceito importante a ser definido é
o clima, entendido como o tempo atmosférico predominante em uma determinada região em longo prazo
(horizontes temporais que não sejam inferiores a 30
anos). O clima é influenciado por variáveis físicas
regionais, como a localização geográfica, altura
média acima do nível do mar, acidentes geográficos,
proximidade do mar e tipo de vegetação. Este último
nos mostra que entre o clima e a vida há interações
de mão dupla, isto é, que existe reciprocidade entre
esses processos.

FONTE: Terceira Comunicação Nacional de Câmbio Climático.
Conhecer: o primeiro passo para adaptar-se. IDEAM, 2016.

VARIABILIDADE CLIMÁTICA
O tempo atmosférico é definido como o estado da atmosfera em escalas
temporais de horas, dias e algumas semanas. O clima corresponde ao
estado médio do tempo atmosférico em uma determinada região geográfica, por um período superior a 30 anos. Sendo assim, como podemos
definir o comportamento do tempo atmosférico em escalas intermediárias
de, por exemplo, 20 anos?
A variação das condições atmosféricas em períodos de um ou vários
meses, anos, quinquênios ou períodos mais extensos (até duas décadas) é
explicada pela variabilidade climática. O clima varia naturalmente e essas
variações ocorrem de forma cíclica, devido a fatores como a rotação e
translação da Terra, manchas solares (regiões do sol com alta atividade
magnética) ou atividade vulcânica.
Alguns exemplos da variabilidade climática são: ciclo de temperatura diurna, as estações climáticas nas regiões extratropicais, as temporadas de inverno e verão durante o ciclo anual nas regiões tropicais, as
temporadas de furacões, a Oscilação Madden Julian e o ENOS.

O QUE É O CÂMBIO CLIMÁTICO?
Uma vez definido o conceito de clima, poderíamos dizer que o câmbio
climático nada mais é do que a mudança nas condições normais do tempo
atmosferico, em periodos acima de 30 anos. No entanto, sua definição
exata é muito mais complexa.
O clima vem mudando de forma natural há milhões de anos. Essas
mudanças ocorrem devido a fenômenos em escalas geológicas de tempo,
como: queda de meteoritos, megaerupções vulcânicas, câmbios na intensidade luminosa do sol, mudanças na inclinação do eixo de rotação da
Terra, na excentricidade da órbita terrestre, na orogênese (processos
de formação de montanhas), no ciclo de carbono em longo prazo, entre
outros. Essas mudanças naturais foram vistas na história da Terra durante
os períodos glaciais e interglaciais.

Podemos conceber o clima como
resultado, em longo prazo, do
comportamento coletivo de todos
os componentes do sistema
climático terrestre (atmosfera,
hidrosfera, criosfera e biosfera).
Todos eles estão em constante
interação, o que resulta em
variabilidade climática natural
do tempo atmosférico, em
longo prazo, em diferentes
escalas espaço-temporais”.
Doutor Germán Poveda, especialista em
hidroclimatologia e câmbios climáticos
e professor-pesquisador na Universidade
Nacional da Colômbia, sede Medellín.
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Câmbios apresentados
Ciclos diurnos;
Ciclos lunares, marés;
Ciclos de estações;
Manchas solares (Ciclo Gleissberg),
sistema oceânico - atmosfera (ENOS),
atividade vulcânica;
Ciclos de Bond, ciclos Dansgaard Oeschger instabilidade do sistema
continental - gelo;
Nível de inclinação do eixo de rotação;
Dinâmica de glaciações;
Excentricidade da órbita terrestre;
Fatores paleográficos (deriva continental e
orogênese) e ciclo do carbono em longo prazo.
Câmbios na intensidade luminosa do sol e
queda de meteoritos.

Embora seja verdade que o clima apresentou uma variação
natural ao longo da história da Terra, a relevância do câmbio
climático que estamos vivenciando está, como explica o Dr.
Germán Poveda, na velocidade em que esses câmbios estão
ocorrendo, como consequência da intervenção do homem.

Espectro de variabilidade
climática
Frequência de câmbio

O câmbio climático pode ser entendido como uma
reação em cadeia. A origem dele está no aumento
da emissão de gases de efeito estufa (GEE) que,
embora também sejam encontrados naturalmente
na atmosfera da Terra, são resultantes da queima de

combustíveis fósseis (petróleo, carvão, gás, gasolina
etc.) e do desmatamento (dióxido de carbono, metano
e óxido nitroso). Como consequência dessa maior
concentração de GEE, houve um aumento na temperatura da atmosfera e no aquecimento global.

EMISSÃO DE GASES DE EFEITO ESTUFA

A queima de combustíveis fósseis e a
superexploração de recursos naturais,
especificamente o desmatamento florestal, estão
causando um aumento significativo na emissão
de GEE na atmosfera.

AQUECIMENTO GLOBAL

O aumento na concentração de GEE na
atmosfera faz com que mais calor seja
retido na superfície terrestre, aumentando a
temperatura média da Terra.

1 dia

1 mês (29,5 dias)

Meses - 1 ano

10 - 102 a.

INDUSTRIALIZAÇÃO DA ECONOMIA
E EXPLORAÇÃO EXCESSIVA DE RECURSOS NATURAIS

1.8 Ma
Hoje

Pleistoceno

65 Ma
Terciário

145 Ma
Cretáceo

200 Ma
Jurássico

299 Ma

251 Ma
Triássico

Permiano

416 Ma

443 Ma

488 Ma

359 Ma

Carbonífero

Devoniano

Siluriano

Ordoviciano

542 Ma
Cambriano

4.500 Ma
Pré-cambriano

FONTE: modificado de www.scotese.com/climate.htm
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7 m. a. - 23 m. a.

Doutor Germán Poveda, especialista
em hidroclimatologia e câmbios
climáticos e professor-pesquisador
na Universidade Nacional da
Colômbia, sede Medellín.

100 m. a.

105 a. - 106 a.

109 a.

O clima sempre
apresentou variações.
O que deve nos preocupar
é que, por causa da ação
do homem, a velocidade
dessas mudanças
vem aumentando”.

107 a. - 108 a.

m. : milhares / a: anos

O paleoclima é o estudo,
em tempo geológico,
do comportamento
climático histórico,
baseado em indicadores
naturais, como anéis
de árvores, camadas
de gelo, sedimento
oceânico, pólen de
plantas, recifes de coral
ou camadas de
rochas sedimentares.
A partir dessa disciplina,
os cientistas foram
capazes de determinar
que o clima na Terra se
alternou entre períodos
quentes e frios ao longo
da história.

A Revolução Industrial aumentou significativamente a
queima de combustíveis fósseis e a exploração excessiva dos
recursos naturais, atualmente, o desmatamento é um dos
fatores mais críticos.

CÂMBIO CLIMÁTICO

Aumento da temperatura da atmosfera, oceano,
criosfera e biosfera, que é produzido pelo
aumento da concentração de GEE na atmosfera,
principalmente por dois motivos: queima de
combustíveis fósseis (80%) e desmatamento (20%).

Por que sabemos que o clima está mudando?
O desenvolvimento tecnológico dos últimos anos permitiu que
construíssemos e capacitássemos equipes de medição e monitoramento que nos levassem a entender melhor o comportamento dos parâmetros climáticos e variáveis físicas presentes
nos subsistemas terrestres. Graças aos sensores, com os quais
muitos dos satélites que orbitam a Terra estão equipados, por
exemplo, conseguimos determinar o comportamento do espaço
temporal da precipitação, umidade ou temperatura e podemos
medir a concentração de dióxido de carbono na atmosfera. Do
mesmo modo, as imagens ópticas obtidas pelos satélites nos
permitem ter sequências para que possamos fazer comparações temporárias de uma determinada região geográfica ou
fenômeno de interesse.

Esse diagnóstico global que a tecnologia nos oferece
desde as últimas décadas foi contrastado com os
resultados de estudos paleoclimáticos, que levaram
mais de 97% da comunidade científica a concordar,
inequivocamente, que o clima está mudando e
atingindo números sem precedentes em resposta
às atividades humanas. As manifestações dessas
mudanças são evidentes em todo o mundo em fenômenos como o recuo de geleiras, aquecimento dos
oceanos, aumento da temperatura média global,
aumento do nível do mar ou aumento da gravidade e frequência de eventos hidrometeorológicos
extremos.
9

Alguns sinais globais associados
à variabilidade e câmbio climáticos

ÁRTICO
→ Derretimento do gelo do Ártico

E.U.A.
→ Aumento histórico na média de
temperatura e chuvas torrenciais e
diminuição da capa de gelo
* Grandes Lagos

E.U.A.
→ Evaporação de lagos
* Grande Lago Salgado
E.U.A.
→ Recuo de geleiras
* Montanhas Rochosas

PACÍFICO EQUATORIAL
→ O sinal do ENOS diminuiu
aproximadamente 20%

NEPAL
→ Recuo de geleiras
* Himalaia

CICLONES TROPICAIS
→ Migração da localização média
dos ciclones tropicais em direção
a latitudes mais altas

AMÉRICA CENTRAL
E NORTE DA AMÉRICA DO SUL
→ Aumento da temperatura
→ Diminuição e câmbios sazonais
na precipitação
→ Diminuição do escoamento
superficial
→ Diminuição da cobertura florestal
→ Aumento da cobertura espacial de
doenças transmitidas por vetores

ANDES TROPICAIS

→ Aumento da temperatura da superfície

→ Câmbios sazonais no escoamento superficial
→ Aumento da cobertura espacial de doenças

transmitidas por vetores

ANDES CENTRAIS
→ Aumento da temperatura
→ Diminuição da precipitação
→ Diminuição e câmbios sazonais no escoamento superficial
→ Aumento da cobertura florestal
PATAGÔNIA
→ Aumento da temperatura
→ Recuo de geleiras

TANZÂNIA
→ Recuo de
geleiras
* Monte
Kilimanjaro

COLÔMBIA
→ Recuo de geleiras
* Serra Nevada
de Santa Marta
* Serra Nevada
del Cocuy
* Nevado del Huila
* Nevado del Ruiz
* Vulcão nevado
de Santa Isabel
* Vulcão nevado
do Tolima
SUDESTE DA AMÉRICA DO SUL
→ Aumento da temperatura
→ Aumento da precipitação
→ Aumento do escoamento superficial
→ Diminuição da cobertura florestal
→ Aumento do uso do solo destinado
à agricultura
AMAZÔNIA
→ Aumento da temperatura
→ Diminuição da cobertura florestal
→ Aumento do uso de solo destinado à agricultura
→ Aumento da cobertura espacial de doenças transmitidas
por vetores
BOLÍVIA
→ Evaporação de lagos
* Lago Poopó
CORDILHEIRA DOS ANDES
→ Recuo de geleiras
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IRÃ:
→ Recuo de geleiras
* Lago Urmia

GROELÂNDIA
→ Recuo de geleiras
→ Derretimento de capas
de gelo

ALASKA
→ Recuo
de geleiras

CHILE
→ Floração de algas nocivas
sob incidência de condições
climáticas atípicas
* Mar interior de Chiloé

VARIABILIDADE CLIMÁTICA E CÂMBIO CLIMÁTICO

ANTÁRTIDA
→ Aquecimento de água
subsuperficial
→ Derretimento de capas de gelo

MALDIVAS
→ Vulnerabilidade por
aumento do nível do mar

CONGO, TANZÂNIA,
BURUNDI, ZÂMBIA:
→ Evaporação de lagos
* Lago Tanganica

CORDILHEIRA DOS ALPES
→ Recuo de geleiras

CIDADE DO CABO
→ Escassez de recursos hídricos
para abastecer a cidade
* Cidade do Cabo
AUSTRÁLIA

→ Deterioração dos recifes de coral
* Grande Barreira de Corais

ALGUNS SINAIS GLOBAIS
ASSOCIADOS À VARIABILIDADE
E CÂMBIO CLIMÁTICOS
→→ Aumento de invernos intensos;
→→ Diminuição do conteúdo de
proteínas, ferro e zinco em cultivos
com altos níveis de CO2;
→→ Expansão tropical;
→→ Desde 1998, a Zona de Convergência
Intertropical não atravessa o equador
durante os eventos quentes do ENOS;

→→ Aumento da temperatura do ar;
→→ Redução de fauna silvestre;
→→ Mudança na composição dos
bosques tropicais e subtropicais;
→→ Acidificação dos oceanos;
→→ Aumento dos níveis
de concentração de GEE
na atmosfera;

→→ Aumento da temperatura dos
oceanos;
→→ Aumento do nível médio do mar;
→→ Migração populacional na associada
a eventos climáticos;
→→ Redução da quantidade de oxigênio
no oceano;
→→ Aumento de ondas de calor e secas;

→→ Aumento do número e frequência de
incêndios florestais;
→→ Impactos negativos na saúde
humana, segurança alimentar e
agricultura.
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Oportunidades e riscos
associados ao câmbio climático

Como enfrentar as consequências
do câmbio climático?

O câmbio climático é a soma de um conjunto de fatores
associados ao aumento de GEE na atmosfera, como a
queima de combustíveis fósseis, criação de gado e desmatamento, que resultam na alteração do clima em longo
prazo e outras implicações, já que cada um desses fatores
tem riscos associados e oportunidades que podem ser
potencialmente explorados. Os riscos associados ao câmbio
climático podem ser agrupados em duas categorias: riscos
físicos e riscos de transição.
Os riscos físicos são aqueles derivados da materialização das ameaças de origem hidrometeorológica,
enquanto os riscos de transição são os decorrentes da
implementação de políticas públicas e mudanças regulatórias voltadas à redução da emissão de GEE. Estes últimos
têm um grande potencial para transformar a tecnologia
industrial e os mercados, e é nessa transformação que
surgem oportunidades para os novos mercados emergentes
e o desenvolvimento de novas tecnologias que garantam a
sustentabilidade do meio ambiente.

O câmbio climático não possui uma única consequência
nem afeta apenas uma região geográfica ou setor produtivo. Trata-se de um problema transversal, com um espectro
tão amplo que impacta em grande escala diversos setores
sociais, econômicos e ambientais.
Sendo assim, as soluções não podem ser concentradas
em uma única frente, como destaca o doutor Germán Poveda,
professor da Faculdade de Minas da Universidade Nacional
da Colômbia, ao referir-se às estratégias para enfrentar a
variabilidade e o câmbio climáticos: “Uma das maiores dificuldades que enfrentamos é que para cada setor, inclusive,
para cada pessoa, o câmbio climático pode ter uma conotação
totalmente diferente: as consequências dele na geração
de energia não são necessariamente as mesmas que na
produção de alimentos ou na proteção contra inundações”.
À medida em que o câmbio climático é cada vez mais
compreendido, várias estratégias vêm surgindo, graças à
comunidade científica e aos demais atores envolvidos, para
que as consequências que um clima que muda constantemente traz, tanto para governos quanto para empresas
privadas, possam ser enfrentadas. Essas ideias estão
centradas principalmente na mitigação e adaptação.
As estratégias de mitigação do câmbio climático estão
enfocadas em definir alinhamentos para reduzir a emissão
de GEEs que alteram a composição atmosférica e aceleram
o aquecimento global, bem como garantir a conservação
dos ecossistemas que absorvem e armazenam esses gases.
Consequentemente, os riscos de transição associados ao
câmbio climático são derivados das medidas de mitigação,
já que estas buscam incentivar mudanças tecnológicas que
permitam reduzir substancialmente as emissões de GEE e
garantir a conservação das florestas utilizadas por algumas
indústrias, levando-as a redefinir suas estratégias e mudarem
os mecanismos de produção tradicionais.
Por outro lado, as estratégias que mitigam os riscos
físicos resultantes de eventos climáticos extremos, como
chuvas mais intensas e persistentes, secas mais longas ou
aumento no nível do mar, estão agrupadas no que é conhecido como medidas de adaptação ao câmbio climático. Essas
medidas podem ser estruturais, como a construção de
proteções contra eventos climáticos extremos, ou não estruturais, como os programas de educação e conscientização
ou a implementação de normas urbanísticas que limitem a
construção de complexos residenciais e industriais em áreas
com alta probabilidade de eventos extremos.
Diante desse cenário, é necessário que governos e
setores produtivos caracterizem sua vulnerabilidade a riscos
transitórios e físicos que possam impactá-los negativamente. Dessa forma, é possível que as medidas necessárias
para garantir sustentabilidade e resiliência aos novos desafios associados ao câmbio climático sejam tomadas.

O que está sendo feito no mundo
para lutar contra o câmbio climático?
Esse problema concentrou a atenção da comunidade científica, bem como de todos os tipos de entidades governamentais e não governamentais, que unem esforços permanentemente para estabelecer ações que nos permitam entender,
financiar e gerenciar todas as ações que nos levem a mitigar
ou nos adaptar às consequências do câmbio climático.
A seguir, listamos algumas das organizações que
lideram a luta contra o câmbio climático:

Painel Intergovernamental sobre Mudanças
Climáticas (IPCC, na sigla em inglês);
Entidades governamentais (ministérios
de meio ambiente e desenvolvimento);
Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre
Mudanças Climáticas (UNFCCC, na sigla em inglês);
Rede WWF (antes conhecida como Fundo
Mundial para a Natureza);
Banco Mundial;
Administração Nacional da Aeronáutica
e Espaço (NASA) dos Estados Unidos;
Projeto Global Energy and Water
Exchange (GEWEX).
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VARIABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

COMO PODEMOS CONTRIBUIR?

PESSOAS
→ Informar-se mais sobre o
problema;
→ Compartilhar e disseminar
conhecimento;
→ Praticar um consumo
consciente;
→ Utilizar eficientemente os
recursos.

PAÍSES
→ Imposto sobre a emissão
de carbono;
→ Promoção e desenvolvimento
de fontes de energia limpas
e renováveis: solar, eólica,
geotérmica, maremotriz,
hidrogênio etc.;
→ Florestamento e
reflorestamento;
→ Captura e
armazenamento
de CO2.

Finalmente, é importante destacar que, embora a maioria das
medidas propostas pelas entidades mundiais que lideram a
luta contra o câmbio climático estejam classificadas em duas
categorias (mitigação e adaptação), muitas outras estratégias
dos diferentes atores envolvidos podem ser implementadas
para aumentar a conscientização sobre um mundo sustentável,

CIDADES
→ Infraestrutura inteligente
→ Edifícios verdes;
→ Gestão sustentável da água;
→ Construção de medidas de
proteção contra inundações e
erosão costeira;
→ Regulação de planos de
ordenamento territorial.

EMPRESAS
→ Uso de energias
alternativas;
→ Eficiência energética
→ Títulos verdes
(green bonds);
→ Agro (implementação
de novas variedades
de cultivos e irrigação
eficiente).

como o controle de crescimento populacional, criminalização
do desmatamento, consumo excessivo de recursos naturais
e poluição dos sistemas de suporte à vida (água, ar , solos,
florestas e pesca), economia de água e energia e mudança da
matriz de fontes de energia poluentes por outras que sejam
limpas e renováveis, como sugere o professor Germán Poveda.

FONTES
Germán Poveda Jaramillo. Engenheiro Civil e Mestre em
Aproveitamento de Recursos Hidráulicos da Universidade
Nacional da Colômbia, Mestre em Engenharia da Universidade da Califórnia e Doutor em Engenharia de Recursos Hídricos da Universidade Nacional da Colômbia e da Universidade do Colorado. Professor titular da Faculdade de Minas da
Universidade Nacional da Colômbia. Membro da Academia
Colombiana de Ciências Exatas, Físicas e Naturais, membro
do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas.
Juan Pablo Restrepo. Engenheiro civil com especialização em Recursos Hidráulicos da Universidade Nacional da

Colômbia. Trabalhou em consultoria em estudos hidrológicos para o projeto e dimensionamento de usinas hidrelétricas e, atualmente, trabalha na realização de estudos
hidrológicos e hidráulicos na área de Geociências.
Luisa Fernanda Vallejo. Engenheira Civil da Escola de
Engenharia de Antioquia e Mestre em Recursos Hidráulicos da Universidade Nacional da Colômbia. Tem experiência em projetos de pesquisa relacionados ao transporte
de umidade atmosférica, desenvolvidos no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais do Brasil. Atualmente, faz
parte da equipe de Geociências da Suramericana.
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OBSERVACIÓN
OBSERVAÇÃO
ESTRUCTURADA
ESTRUTURADADEL
DO ENTORNO

OBSERVATÓRIO DE MEGATENDÊNCIAS
Megatendências

Observação estruturada
do entorno: base para
o crescimento sustentável

Escassez
de água

GATENDÊNCIAS
E
M

OBSERVATÓRIO
DE MEGATENDÊNCIAS

Hiperconectividade

Escassez
de recursos

Meio ambiente

Variabilidade
e câmbio
climáticos

F O RÇ A S
Sociedade

Câmbios
demográficos
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Tecnologia

Transferência dos
eixos de poder

Urbanização
e mobilidade

Globalização

Megatendências são forças
globais de transformação
gradativa e impacto drástico nas
sociedades, nas organizações
e no meio ambiente.
Portanto, a SURA, a partir de
observatórios que se baseiam
em pesquisas e cotidianidade,
desenvolve conhecimento
útil para compreender
o alcance e entender as
diferentes manifestações das
megatendências, permitindo
que pessoas e empresas se
antecipem às mudanças
do entorno.

Políticas mundiais para
proteger o meio ambiente

Aumento
da demanda

Contaminação
ambiental

Desenvolvimento
de megacidades

Inclusão
Mudanças na
forma de consumo

URBANIZAÇÃO
E MOBILIDADE
Transição da sociedade,
resultado de migrações
populacionais de zonas rurais
para áreas urbanas, buscando
novos modos de vida e
atividades alternativas para
a manutenção e satisfação
de suas necessidades.

Integração de países e culturas

A identificação de sinais emergentes ou existentes no entorno,
através dos quais é possível constatar suas transformações
de maneira holística e detalhada, é feita através dos observatórios, a partir da seguinte estrutura:

VARIABILIDADE
CLIMÁTICA E CÂMBIO
CLIMÁTICO: a
variabilidade climática
refere-se a flutuações
naturais do clima em
períodos inferiores a
30 anos. Já o câmbio
climático diz respeito
a flutuações
influenciadas pelas
atividades humanas,
em períodos maiores.

Uso constante de recursos

Cidades mais seguras
Robotização

Em que consiste essa metodologia?

→→Seleção de um tema.
→→Coleta de sinais: evidências, comportamentos, fenômenos
ou variáveis que sugerem câmbios através de:
Pesquisa: informações de novos conhecimentos científicos em diferentes disciplinas, direcionados a aplicações
práticas para solucionar necessidades.
Cotidianidade: aprofundar, conectar, analisar, monitorar
dados e fazer seguimento de variáveis e fenômenos da
cotidianidade para visualizar, de maneira holistica e detalhada, as transformações nas pessoas, nas empresas e no
meio ambiente em geral.
→→Análise e classificação de sinais: que possibilitem a identificação de tendências.
→→Desenvolvimento de um radar de tendências.

Clima
extremo

ESCASSEZ DE RECURSOS
As atividades humanas
exigem muitos recursos
naturais. Alguns recursos estão
se tornando insuficientes para
responder à demanda.

Pessoas e empresas imersas em um entorno em constante mudança exigem informações
e metodologias para entenderem as inter-relações entre o ambiente, a sociedade e a
tecnologia e tomarem decisões voltadas ao desenvolvimento sustentável.
A SURA desenvolve conhecimento aplicado com base na
observação estruturada do entorno local, regional e global
por meio de uma visão sistêmica, analítica e interdisciplinar
de fenômenos, variáveis e fatos aparentemente isolados,
mas que, ao serem interconectados, permitem que identifiquemos padrões de comportamento e correlações com
causalidades, que são úteis para gerar bem-estar e criar
valor para seus clientes.

Sinal da megatendência

GLOBALIZAÇÃO
Força de integração
global, em todos os
níveis, que gera maior
interdependência
entre os países.
Integra economias
e abre espaço
para novas culturas.

CÂMBIOS
DEMOGRÁFICOS
Principais eventos
globais em estruturas
populacionais. Geram
transformações sem
precedentes.
Diluição de fronteiras
Conexão permanente com o mundo

HIPERCONECTIVIDADE
Interação crescente das pessoas
com a mídia digital para ter acesso a
produtos e serviços. Gera mudanças
culturais e transformações nos hábitos
de consumo e na maneira como as
pessoas se relacionam.

TRANSFERÊNCIA DOS EIXOS DE PODER
Surgem novas potências mundiais, os países
do Oriente estão ganhando mais protagonismo
e os países em desenvolvimento estão
adquirindo um papel mais ativo.
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OBSERVACIÓN
OBSERVAÇÃO
ESTRUCTURADA
ESTRUTURADADEL
DO ENTORNO

PASSO
A PASSO
1. MAPEAR
SINAIS

Observatório de sinais de:
Urbanização e mobilidade
Variabilidade e câmbio climáticos
Escassez de recursos

Uso de concreto translúcido em uma praça
pública de Estocolmo, capital da Suécia,
para obter um pavimento iluminado.

Fechamento da usina nuclear mais
antiga da Coréia do Sul e avaliação
da continuidade das demais usinas
nucleares do país.

Surgimento da
arquitetura verde,
uma nova forma
de projeto e
construção que
são sensíveis com
entorno.

2. CLASSIFICAR
SINAIS POR
MEGATENDÊNCIAS

A cidade de Masdar, que está sendo
construída no Emirado de Abu Dabi, nos
Emirados Árabes Unidos, está sendo
desenvolvida com critérios bioclimáticos.
Essa cidade funcionará exclusivamente
com fontes renováveis de energia e,
além da meta de emissão neutra de CO²,
produzirá poucos resíduos e estipulará
um consumo mínimo de água.
Hyperloop: meio de transporte
de alta velocidade para pessoas
e mercadorias, funciona através
de trens movidos por uma coluna
de ar dentro de um túnel.

3. SINTETIZAR
TENDÊNCIAS

SINAIS DE CÂMBIO CLIMÁTICO
Aumento do nível do mar.
Aumento da temperatura média superficial.
Branqueamento de recifes de coral.
• Identificar novas
tendências;
• Conectá-las a tendências
que já existem.
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Redução das capas de gelo.
Proibição de processos/produtos
contaminantes.

SINAIS DE ESCASSEZ DE RECURSOS
Contaminação dos
recursos hídricos.
Aumento demográfico.
Proteção de recursos naturais.

SINAIS DA URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE
Arquitetura verde.

Edifícios ecoeficientes.

Carros elétricos de energia renovável.

Popularização das bicicletas como principal meio de transporte.

Cidades inteligentes (Masdar).

Transporte autônomo.

Construções com materiais 4.0.

Otimização da infraestrutura de transporte.

Construções com materiais reciclados.

Transporte público ecoeficiente.

Recuo de geleiras.
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OBSERVACIÓN
OBSERVAÇÃO
ESTRUCTURADA
ESTRUTURADADEL
DO ENTORNO

Iteração



Análise de variáveis relacionadas
com a renda dos negócios

Monitoramento de algumas variáveis nos setores de
prestação de serviços, geração de energia e agrícola.

As tendências têm oportunidades e
riscos implícitos. A observação estruturada do entorno permite que possamos
nos antecipar aos efeitos das tendências,
gestionando-as e criando valor, tornando-as uma oportunidade para gerar
bem-estar e competitividade,
em curto prazo, e garantir a
sustentabilidade dos processos
produtivos, desenvolvimento
social e proteção
ambiental, em longo
prazo.

Prestação
de serviços

4

Distribuição
de energia

Além de ser parte integrante da
observação estruturada, é extremamente
importante que monitoremos fatores
essenciais, como: uso de fontes limpas
de energia, disponibilidade de recursos
naturais, processos de produção e
comercialização que visem proteger o
meio ambiente e o desenvolvimento
urbano, favorecimento do bem-estar e
da saúde das pessoas e fornecimento
de elementos de decisão para a gestão
de tendências relevantes, com base na
variação temporal desses fatores.

Tendências

Tomada de decisões

Disponibilidade de água

Produção
piscícola

1

2

3

Produção
industrial

Medição de Vazão

VARIABILIDADE E
CÂMBIO CLIMÁTICOS

Produção agrícola

Transmissão
de energia

Vendas anuais

M1

1.60
1.50
1.40
1.30
1.20
1.10
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60

25.50
25.00
24.50
24.00
23.50
23.00
JAN. FEV. MAR. ABR. MAI. JUN. JUL. AGO. SET. OUT. NOV. DEZ.

Vendas anuais

22.50

Temperatura

Fluxo médio - Geração de energia

Relação área cultivad - área colhida

105

200

250

600

100

200

150

150
100

100

50

50

Projeção

Histórico

0

Percentual (%)

700

Rendimento (kg/ha)

300

500
400
300
200
100
0

160
140

50

120

40

100
80

30

60

20

40

10

20

0

Diesel

Carvão

07/2017

01/2018

Óleo Combustível

07/2018
Gás

Térmica

0

Hidráulica

Sorgo

Soja

300

Casos de cólera por día

180

60

Café

Esquema de
estabilização de
renda

Diversificação de
produtos /serviços

F

Serviço 2

Projeção de recursos para gestão
ambiental de processos

Serviço 3

80

G

75

Tempo

Projeção

Histórico
Café

Correlação de doenças com chuvas

5
Generación - hidráulica (Gwh)

Geração (Gwh)

Arroz

70

01/2017

Projeção de renda correlacionada
a variáveis hidrometeorológicas

Tempo (t)
Geração

Consumo mundial de energia

4

85

200
150

200

100
100
50
0

12/2010

6

03/2011

06//2011

Cólera

09/2011

Precipitação

12/2011

0

Milho

Sorgo

Soja

Arroz

Variação do período de produção

Geração de renda ($)

Tempo (t)
Caudal

90

Sustentabilidade
do negócio

Competitividade e
Sustentabilidade

Serviço 1

URBANISMO
E MOBILIDADE

95

70

Projeção

Histórico

Precipitación (mm)

0
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Rendimento médio por safra

3

250

Geração (GWh/mês)

Caudal (m3/s)

2

Mitigação
e adaptação à
variabilidade
e câmbio
climáticos

G

Nível de contaminação
1

Temperatura média [ºC]

6

M3

F

Gestão
de recursos

Tempo

M2

G

G
Produção 3

Geração
de energia

Financiamento

Atualização
tecnológica
de processos
de produção

Produção 2

ESCASSEZ DE
RECURSOS

Gestão

G

Produção 1
5

Entorno

Estratégias de negócios

Tempo (t)
Industrial

Prestação de serviço
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DESLIZAMIENTOS
DESLIZAMENTOS INDUCIDOS
INDUZIDOS POR LLUVIAS
CHUVAS

Deslizamentos induzidos por chuvas:
estudos de caso no Brasil
Um deslizamento ou movimento em massa é o deslocamento de uma certa quantidade de volume
de material em direção a níveis mais baixos de uma encosta. Esse fenômeno ocorre devido à perda
de equilíbrio entre as forças de ação, impostas pela gravidade ou outras cargas, e aos esforços
resistentes do material da encosta.

A presença de água no solo é um fator que faz parte da
maioria dos deslizamentos de terra, visto que isso aumenta
os esforços atuantes e a perda de resistência do solo da
encosta.
A relação entre a intensidade de chuvas e a capacidade de armazenamento de água no solo é determinante
para a ocorrência de diferentes tipos de deslizamentos.
Se a intensidade da chuva for maior que a capacidade de

INCLINAÇÃO E DIREÇÃO DO FLUXO
O modelo de elevação digital é uma
representação numérica do terreno que
permite que a inclinação e sua direção
sejam descritas.

LIMOS E ARGILAS
Solos de granulação fina. Os limos têm partículas
com tamanhos entre 0,002 mm e 0,075 mm.
As argilas são compostas de partículas com
tamanhos menores que 0,002 mm.

Os fatores que influenciam a
ocorrência de deslizamentos
de terra são classificados como:
Fatores externos incidentes
nos esforços que atuam
na encosta:
Fatores antrópicos
(atividades humanas):
→→ Desmatamento.
→→ Reconstrução de taludes
para a construção
de obras.
→→ Desenvolvimento urbano.
• Cargas externas:
→→ Sismos.
→→ Regime de chuvas.
Fatores intrínsecos da
encosta que determinam
seus esforços resistentes:
• Tipo de solo: propriedades
mecânicas dos solos e rochas
que compõem a encosta
(depósitos coluviais,
solos residuais, depósitos
aluviais etc.).
• Geometria da encosta:
inclinação e direção da
inclinação.
• Usos do solo (proteção,
urbano, expansão, rurais
e suburbanos).
• Congelamento da água
alojada nos poros do solo.
• Proximidade com
os processos de
instabilidade ativos

DEPÓSITOS COLUVIAIS
São o resultado do transporte de massas
de solo, de diferentes composições e
tamanhos, por gravidade. Elas partem
do topo da encosta vão se depositando
na sua base.

armazenamento de água do solo, a saturação da superfície ocorrerá rapidamente, situação que favorece deslizamentos superficiais. Por outro lado, no caso de chuvas de
menor intensidade, mas de maior duração, a saturação do
solo pode atingir níveis mais profundos, levando a deslizamentos profundos.
A taxa de movimento do material deslizado quando
um talude colapsa pode variar de alguns milímetros por
hora a deslizamentos rápidos, nos quais grandes movimentos são gerados em poucos segundos.

0 Inclinado
5
12
19
26
33
39
65 Plano

Chuvas

AREIAS
Solo grosso-granular. O
tamanho das partículas
é superior a 0,075 mm e
inferior a 4,8 mm.

CAPACIDADE
DE INFILTRAÇÃO
Favorecida pela
permeabilidade.
Propriedade que
depende do tipo
de solo.

SOLOS RESIDUAIS
Solos formados no local a
partir da decomposição da
rocha. As características
dos solos variam de
acordo com a composição
da rocha original.

Fluxo superficial
DESLIZAMENTO ROTACIONAL
Deslocamento de um volume de
solo ao longo de uma superfície
curva ou côncava. Geralmente
ocorre em solos homogêneos.

FLUXOS DE LAMA
Transportam resíduos compostos por
uma mistura de água e solo, nos quais são
encontrados materiais de granulometria
variável, predominantemente partículas
de tamanhos típicos de limos e argila.
CASCALHO
Solo grosso-granular. O tamanho
das partículas é maior que 4,8
mm e menor que 75 mm.

FLUXOS DE DETRITOS
Depósitos transportados
composto por materiais de
tamanho variável, em que
predominam solos granulares
grossos, como areia e
partículas de rocha.

Nível freático
DESLIZAMENTO
TRANSLACIONAL
Deslocamento de um volume de
solo ao longo de uma superfície
plana. Geralmente ocorre
em solos heterogêneos com
superfícies de descontinuidade
bem definidas.

Solo saturado
Fluxo interno

PRESSÃO DE POROS
Pressão exercida pela água
sobre as partículas do solo
quando ele está saturado.
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Efeitos da água no solo e seu potencial
para induzir deslizamentos de terra

DEPÓSITOS ALUVIAIS
Solo transportado e
depositado por rios.
Dependendo do regime
do fluxo de água que
os origina, podem ser
granulados finos ou
granulados grossos.

Por conter água no seu interior,
o peso do solo aumenta.
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 D
 eslizamentos induzidos
por Chuva – Casos Históricos
O Catálogo Global de Deslizamentos (GLC,
na sigla em inglês) tem uma compilação
de todos os deslizamentos históricos
induzidos por chuva, relatados pela mídia,
bancos de dados de desastres, relatórios
científicos ou outras fontes. O GLC foi
desenvolvido em 2007, no Centro de Voos
Espaciais Goddard (GSFC, na sigla em
inglês) da NASA.

 Catálogo Global de Deslizamientos (GLC).

ANTES
Os deslizamentos de terra são um fenômeno global
de ocorrência frequente e significativamente favorecidos por condições climáticas e geomorfológicas. Diferentes instituições, como a NASA ou
o Sistema de Inventário de Efeitos de Desastres
(DesInvent, na sigla em inglês), se dedicam a monitorar e registrar deslizamentos de terra históricos
e partem da escala local à global. Os inventários de
deslizamentos desenvolvidos por essas instituições
representam uma fonte valiosa de informações
para a compreensão do fenômeno e as variáveis
locais que influenciam sua ocorrência e facilitam o
desenvolvimento de modelos de avaliação, monitoramento e gestão de riscos.

Deslizamentos induzidos por chuva, no Rio
de Janeiro, em 11 de janeiro de 2011
Um dos casos mais importantes de deslizamento
causado por chuvas na América do Sul foi o que
ocorreu, em 11 e 12 de janeiro de 2011, na Região
Serrana do Rio de Janeiro. Esse caso foi listado pela
ONU como o oitavo maior deslizamento de terra do
mundo nos últimos 100 anos.
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Em 2011, alguns aspectos-chave para a ocorrência
de diversos deslizamentos nessa região do Rio de
Janeiro foram:
• Topografia íngreme ou montanhosa com declives altos.

DEPOIS

Deslizamentos induzidos
pelas chuvas de 11 e 12
de janeiro de 2011 em
Nova Friburgo - Brasil

• Encostas formadas por solos com alta suscetibilidade

à perda de resistência por saturação de água.
• Fatores antrópicos que geraram desmatamento e re-

configuração de taludes que permitissem o desenvolvimento urbano da área.
• Chuvas fortes. Segundo dados do Instituto Nacional
de Meteorologia, foram registradas precipitações de
280 mm em um período de 24 horas, entre 11 e 12
de janeiro de 2011, na cidade de Nova Friburgo. É importante, para fins comparativos, mencionar que a
precipitação média histórica no mês de janeiro nessa
cidade é de 277 mm, o que indica que a precipitação
gerada em 24 horas foi semelhante à média histórica
do mês. Esse alto volume de chuva causou aproximadamente 3.500 deslizamentos de terra na área, sendo
principalmente tipo translacional superficial e fluxos
de detritos.

Marcas do deslizamento
em Nova Fribourg (obtidas
a partir de imagens
de satélite)

Imagens publicadas por Oton Barros,
no twitter.com/dsrinpe, através do
International Charter Space e Major
Disasters. Imagens fornecidas por
GeoEye/USGS.
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 Gestão de risco de deslizamentos induzidos por chuva

Geotecnia
Chuvas máximas
históricas – prognóstico
Inventário de deslizamentos
históricos e movimentos
atuais
Redes de drenagem

50
0

18/09/2010

11 e 12 de janeiro de 2011
P. Acum. 2 dias

Nova Friburgo

31/12/2017

Usos do solo

P. média janeiros

Estimativa dos intervalos de
intensidade/duração das chuvas
que induzem deslizamentos

Estações Hidrométricas
Modelos
preditivos de
deslizamentos
induzidos
por chuva

Registro de chuva acumulada, em dois dias, entre 18 de setembro de 2010 e 31 de dezembro de
2017. Estação Hidrométrica de Nova Friburgo. A precipitação registrada em 24 horas (entre 11 e
12 de janeiro de 2011) é semelhante à média histórica do mês.

Mapa de ameaça de deslizamentos
induzidos por chuva

Validação de modelos
de risco de deslizamento
com notícias on-line,
usando o estado de arte
em motores semânticos

Gestão de risco de deslizamentos
induzidos por chuva
No contexto global e local, existem inúmeras pesquisas que,
juntamente com os avanços tecnológicos no monitoramento de
variáveis hidrometeorológicas e o estado de arte em motores
semânticos de rastreamento de notícias on-line, mostram um
caminho muito positivo para a gestão do risco de deslizamento
associado à chuva. A chave fundamental é o processamento de
informações dos fatores que controlam os esforços atuantes
e resistentes das encostas, juntamente com a estimativa dos
intervalos representativos de intensidade/duração das chuvas
que podem desencadear deslizamentos em uma área específica. Esse caminho permite a validação de modelos de deslizamento preditivo, que servem para:
• Sistemas de alerta precoce de deslizamentos;
• Projeto e construção de obras de engenharia para controlar áreas instáveis ou potencialmente instáveis;
• Planos de ordenamento territorial que forneçam orientações de uso mais apropriado do solo em áreas suscetíveis a deslizamentos.
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Essas técnicas de análise, juntamente com a instrumentação em terra e sensores remotos, mostram grandes possibilidades para entender melhor esses fenômenos e, assim,
gestionar melhor os riscos relacionados. Com o que se sabe
hoje sobre os mecanismos de ocorrência de deslizamentos
provocados por chuva, é possível planejar e implementar
ações concretas com um bom nível de informação. O importante é não perder de vista o fato de que são processos dinâmicos que dependem não apenas das condições físicas da
natureza, mas também do desenvolvimento urbano na área
de interesse. Os modelos de análise continuarão melhorando para que cada vez possam estimar com mais credibilidade os padrões de intensidade e duração das chuvas
que induzem deslizamentos. O importante é saber que hoje
existem mecanismos para analisar e gestionar esse risco,
sob um olhar que combina aspectos regionais e locais que,
por sua vez, permite orientar as decisões da forma mais favorável para proteger a vida, a propriedade e a produtividade.

Instrumentação para monitorar
chuvas e condições do solo (índices
de umidade)

Obras de engenharia para
controlar áreas instáveis e
potencialmente instáveis

Elaboração ou
modificação de planos de
ordenamento territorial

Implementação de sistemas de alerta precoce
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Granizo: origem e consequências
no setor agrícola
O granizo é um fenômeno natural de origem meteorológica que representa uma ameaça para
diferentes setores produtivos. Porém, devido ao seu potencial de afetar plantações e lavouras, o setor
agrícola é o mais vulnerável a esse fenômeno. É por isso que, há várias décadas, os esforços estão
sendo concentrados em compreendê-lo fisicamente e estabelecer ações que mitiguem seus impactos.

Formação do granizo
Estrutura interna do granizo

Aumento do tamanho do granizo

A estrutura interna do granizo
é similar às camadas de uma
cebola. O número de camadas
permite que estimemos
quantas vezes o hidrometeoro
passou na zona inferior
e superior da nuvem antes
que a precipitação ocorresse.

Quando o granizo sai e entra na zona ideal de formação,
dentro da nuvem, várias vezes, uma nova camada de
gelo é criada, aumentando seu tamanho.

Se a velocidade das correntes verticais for
muito alta, os cristais de gelo podem sair
da zona de formação ideal antes de terem
tamanho suficiente para cair em forma
de granizo.

Mecanismo de formação do granizo
Existem vários fenômenos naturais de origem meteorológica que têm um grande potencial de afetar vidas humanas
e bens materiais: furacões, tornados, descargas atmosféricas, rajadas de vento, chuvas torrenciais, chuvas de granizo
etc. Todos esses fenômenos têm origem em tempestades
elétricas, que são sistemas com escalas espaciais que podem
variar de algumas unidades a centenas de quilômetros e
escalas de tempo que variam de alguns minutos a várias
horas. Os sistemas climáticos caracterizados por essas
condições espaço-temporais são conhecidos, na meteorologia,
como sistemas de mesoescala e são formados por massas de
nuvens cumulonimbus, popularmente chamadas de “nuvens
de tempestade”.
A cumulonimbus é o tipo de nuvem com maior altura
que pode ser vista na atmosfera. São nuvens convectivas,
densas e poderosas, que diferem de outros tipos de nuvens,
porque sua dinâmica de formação faz com que elas apresentem estruturas de grande desenvolvimento vertical,
podendo atingir alturas de até 22 km acima da superfície da Terra, principalmente nos trópicos. Sua formação
ocorre quando há um gradiente de alta temperatura entre
a superfície terrestre ou oceânica e as camadas superiores
da atmosfera, o que resulta em um aumento da massa de
ar úmido e quente que aumenta a altura da coluna dessas
nuvens, gerando um processo conhecido como “convecção”.
A formação da cumulonimbus geralmente ocorre em
regiões com alto relevo topográfico, uma vez que os efeitos
orográficos favorecem os processos convectivos que dão
origem a esse tipo de sistema e, uma vez formados, podem
viajar, dependendo da velocidade e direção dos ventos, em
direção às regiões planas, chegando até áreas litorâneas,
como explica o doutor Pablo Alberto Mercuri, diretor do Centro
de Pesquisa de Recursos Naturais do Instituto Nacional de
Tecnologia Agropecuária da Argentina (INTA).
É importante ter em mente que, embora o fenômeno
esteja diretamente associado à cumulonimbus, a formação
desse tipo de nuvens não implica necessariamente a existência de processos de formação de granizo. Stanley A.
Changnon, estimou, por exemplo, que apenas 60% das
tempestades elétricas podem dar origem ao fenômeno.
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Além disso, mesmo que uma nuvem cumulonimbus apresente condições que garantam a formação de granizo, é
possível que ele nunca atinja a superfície da Terra, já que
pode entrar em contato com parcelas de ar quente concentradas perto do solo e passar de estado sólido a líquido,
fazendo com que a precipitação ocorra em forma de chuva.
É por esse motivo que as tempestades elétricas raramente
produzem granizo em regiões de clima quente.
Por outro lado, em relação à proporção entre precipitação
sólida e líquida que uma cumulonimbus pode gerar, Gokhale,
em 1975, estimou em seus estudos que o volume de granizo
que atinge a superfície da Terra é inferior a 10% do volume de
chuva produzido por uma tempestade elétrica e que sua precipitação ocorre a uma velocidade aproximada de 150 km/h.

Granizo como risco agrícola
O granizo pode ter impactos negativos em bens e propriedades, como casas, carros, embarcações, aeronaves e,
ocasionalmente, pode ser perigoso para a pecuária e, excepcionalmente, para a vida humana. No entanto, podemos
afirmar que o setor mais vulnerável a esse tipo de fenômeno
natural é o agrícola.
O impacto do granizo no setor agrícola pode ser verificado no caso da Argentina, onde a maior parte do faturamento de seguros agrícolas corresponde à proteção contra
granizo (95%) e, de forma menos expressiva, ao seguro
multirriscos, que está vinculado ao desenvolvimento de
políticas integrais de risco, como expressa María Fernanda
Muñoz, vice-gerente de riscos agrícolas da Seguros
SURA Argentina.
Em geral, os danos que o granizo pode causar nos bens
e propriedades dependem principalmente das características
do evento, como tamanho do granizo, ângulo de precipitação,
velocidade dos ventos, quantidade de granizo precipitado
por unidade de área e as características da área atingida. No
entanto, especificamente no caso do setor agrícola, os danos
aos cultivos estão associados a dois fatores adicionais: o tipo
e a fase de cultivo.

Precipitação de granizo

4

A precipitação de granizo
ocorre quando:
→ Correntes de ar
ascendentes diminuem.
→ Correntes de ar descendentes
são predominantes na nuvem.
→ O granizo é tão grande que as
correntes de ar não podem mais
mantê-lo na zona de formação.
O
 perfil de temperatura
dentro de uma nuvem
cumulonimbus varia
dependendo da altura.
A região da nuvem em
que a temperatura é
igual a 0°C é chamada
de “isotérmica”,
geralmente ela está 4
km acima da superfície
da Terra.

Formação do granizo

Dentro dessas correntes de ar,
as gotas super frias se congelam
quando colidem com cristais de
gelo, poeira ou sal do oceano,
formando o granizo.

3

A
 cima da isotérmica de 0°C
estão as “gotas super frias”, que
são aquelas que permanecem
em estado líquido, embora sua
temperatura seja inferior a 0°C.

5

0 oC
2

4 km
O granizo que se precipita
para o solo atinge
velocidades de até 150
km/h e pode variar
dependendo do tamanho
do hidrometeoro.

Formação da nuvem

Devido ao gradiente térmico
entre o solo e a atmosfera, a
massa de ar úmido e quente
sobe. Quando ela sobe, a
temperatura da massa de ar
diminui, o que faz com que o
vapor de água se condense e
forme uma nuvem.

1

Desenvolvimento
da cumulonimbus

A contribuição do ar para
a nuvem faz com que
ela cresça rapidamente,
gerando grandes
quantidades de energia, que
se manifestam em fortes
correntes de ar ascendente
e descendente.
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Escala de intensidade
do granizo

<8

Diâmetro típico (mm)

8 a 15

Diâmetro típico (mm)

15 a 20

Diâmetro típico (mm)

20 a 30

Diâmetro típico (mm)

30 a 40

40 a 51

Diâmetro típico (mm)

51 a 61

Diâmetro típico (mm)

61 a 76

Diâmetro típico (mm)

76 a 89

Diâmetro típico (mm)

89 a 100

Diâmetro típico (mm)

> 100

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Tamanho equivalente

Grão de ervilha

Bolinha de gude

Uva

Noz

Bola de
pingue-pongue

Bola de golfe

Ovo de galinha

Bola de tênis

Laranja grande

Toranja

Melão

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Intensidade

Granizo
duro

Potencialmente
prejudicial

Potencialmente
prejudicial

Grave

Grave

Destrutivo

Destrutivo

Muito destrutivo

Muito destrutivo

Super tempestade

Super tempestade

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Impacto
dos danos

Nenhum dano

Alguns danos em
plantas e cultivos.

Danos significativos
em frutas, plantações
e vegetações.

Danos graves a frutas
e plantações, danos
em vidros e estruturas
plásticas, pinturas e
chapas de madeira.

Danos gerais
no vidro e carroceria
de veículos

Danos intensos em
vidros, telhados e
risco significativo
de lesões

Fuselagem de
aeronaves amassadas
e paredes de tijolo
perfuradas.

Danos graves em
telhados e risco de
ferimentos graves.

Danos graves
na fuselagem
de aeronaves

Danos estruturais
extensos. Pessoas que
se encontrarem ao
ar livre podem sofrer
ferimentos graves e,
até mesmo, fatais.

Pessoas que se
encontrarem ao ar livre
podem sofrer ferimentos
graves e, até mesmo,
fatais.

 elação do ângulo de queda do granizo em
R
função do tamanho e da velocidade do vento
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Fonte: Hailstorms Across the Nation: An Atlas about Hail and Its Damages.
Changon, 2009.

Velocidade do vento durante eventos de chuva de granizo: o ângulo
de queda do granizo depende do tamanho das partículas e da velocidade do vento. Em um ângulo de queda maior em relação à vertical,
as tempestades podem causar mais danos, já que podem atingir
superfícies que não seriam afetadas em uma situação diferente.

Velocidade do vento (milhar/h)

Existem alguns tipos de cultivo que podem ser mais sensíveis ao granizo do que outros. Por exemplo, cultivos de
chá e tabaco podem sofrer com a ocorrência de pequenos
eventos de granizo, enquanto outros cultivos, como o
milho, são um pouco mais resistentes e só são afetados
por granizos maiores que 19 mm (Bal S. K., 2014).
Outro fator determinante nos possíveis danos
provocados por granizo que um cultivo pode sofrer é a
fase em que ele é atingido por esse fenômeno. Uma
tempestade pode causar danos mínimos no início de um
cultivo específico, mas a mesma tempestade pode causar
danos significativos se ocorrer na fase intermediária
do plantio.
A intensidade do granizo em uma determinada região
geográfica pode ser definida como a combinação de quatro
fatores principais que explicam a gravidade do fenômeno:
Frequência do evento: corresponde ao número de vezes
que os eventos de granizo são registrados em uma região
geográfica específica.
Tamanho médio do granizo: o tamanho do granizo está
diretamente relacionado aos danos que ele pode causar.
Quanto maior o hidrometeoro, maior os danos causados.
Número de hidrometeoros precipitados: estudos mostram
que, em geral, quanto mais frequentes são as tempestades
de granizo em um determinado ponto, maiores são os
hidrometeoros e o número de elementos precipitados por
unidade de área.
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Medidas de proteção contra precipitações
de granizo
Devido ao alto impacto que o granizo exerce sobre
o setor agrícola e a dificuldade existente em antecipar-se à ocorrência desse fenômeno para agir
de forma que seja possível atenuar seus efeitos,
diversas técnicas foram desenvolvidas, a fim de
reduzir os danos que as precipitações de granizo
causar aos cultivos. Algumas dessas técnicas
estão ligadas à modificação artificial das condições
atmosféricas que dão origem ao granizo, enquanto
outras se concentram em medidas estruturais
para proteger os cultivos:
Pulverização ou semeadura de nuvens: baseia-se
na modificação da microfísica das nuvens que resulta
na formação e precipitação de granizo. Consiste em
introduzir uma substância na tempestade já formada
(por meio de aeronaves, geradores terrestres ou
foguetes antigranizo), para que outros cristais de
gelo, que também competem pelo excesso de água
na nuvem, sejam formados ao redor dessas partículas. Isso produz partículas de gelo menores que,
em caso de precipitação, têm maior probabilidade de
derreter quando entram em contato com o ar mais
quente, tornando-se chuva. Esses núcleos artificiais
de gelo geralmente são de iodeto de prata, embora

Fonte: www.torro.org.uk/hscale.php

Diâmetro típico (mm)

também possa ser usado iodeto de potássio ou
dióxido de carbono sólido (gelo seco).
A semeadura de nuvens também pode ser
feita na fase inicial do sistema convectivo, e é feita
com o objetivo de forçar a chuva a cair prematuramente, para que o potencial de formação de gelo
não seja atingido.
Na Argentina, esse sistema de mitigação é
utilizado na província de Mendoza há vários anos
e faz parte de um plano integral de combate ao
granizo, motivado pela grande presença agrícola
nessa região e pela alta ameaça de formação
e precipitação de granizos consideravelmente
grandes, que afetam os vinhedos e prejudicam a
qualidade das uvas.
Telas antigranizo: são telas protetoras de alta
resistência mecânica e geralmente feitas de polietileno de alta densidade. Essas telas suportam o
impacto e o peso do granizo precipitado, mas, em
alguns casos, podem modificar o microclima do
cultivo, fator que deve ser considerado para viabilizar ou não sua instalação.
Plantio de árvores: o plantio de árvores adjacentes aos cultivos é usado para interceptar o
granizo e ajudar a diminuir a velocidade do vento e
do impacto do hidrometeoro na superfície.
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Sistemas de detecção,
medição e mitigação
de granizo
Detecção

Medição

Mitigação

É uma forma de modificação intencional do clima que envolve
o processo de dispersão de uma substância específica quando
as nuvens estão se desenvolvendo. O objetivo é alterar as
propriedades microfísicas da nuvem, o que resulta em uma
mudança no tipo de precipitação que ocorrerá. Pode ser que
a pulverização de nuvens não elimine o granizo, mas reduz o
tamanho dele, o que resulta em menos danos.

SATÉLITES
Através do uso de satélites, são
obtidas informações sobre as
condições meteorológicas nas
quais tempestades severas,
com potencial de produzir
granizo, se desenvolvem. Esses
sensores permitem que variáveis
atmosféricas precursoras do
fenômeno sejam medidas.

S ão usados para medir todo tipo de
precipitação, registrando o tamanho,
quantidade, diâmetro e velocidade
de queda do hidrometeoro. A partir
dessas informações, é possível
calcular o fator de refletividade e a
taxa de precipitação.

A pulverização de nuvens geralmente é
feita com iodeto de prata. As partículas
são arrastadas pelas correntes quentes
ascendentes que entram na nuvem.

TELAS ANTIGRANIZO
As telas protegem os cultivos contra
as precipitações de granizo e, em
alguns casos, contra ventos fortes.
Podem ser instaladas tipo estufa ou
sobrepostas aos cultivos.

GRANIZÔMETROS
DISDRÔMETROS

A pulverização de nuvens pode
ser realizada na fase inicial do
sistema convectivo, evitando a
formação de granizo.

Placa de espuma rígida na qual os
impactos do granizo ficam marcados.
A partir das informações dessa
placa, é possível saber o diâmetro,
densidade (quantidade de granizo
que caiu), intensidade de impacto
(energia cinética) e/ou volume total
de gelo que caiu na área.

RADAR METEOROLÓGICO

PLANTIO DE ÁRVORES
Árvores são usadas para
interceptar o granizo e
ajudar a diminuir a
velocidade do vento e do
impacto do hidrometeoro
na superfície.

 radar mede distâncias por
O
meio de ondas eletromagnéticas.
Baseia-se na medição do tempo
que a onda emitida pelo próprio
radar tarda, uma vez refletida na
partícula, para retornar. A maioria
dos radares não detecta granizo de
forma direta. Sua presença deve
ser inferida por técnicas ou critérios
que utilizem os dados obtidos pelo
radar e, em outros casos, essas
medições devem ser combinadas
com dados de sondagens ou
modelos numéricos.
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FURACÃO MARÍA
MARIA

Furacão Maria: oportunidades
para desenvolver resiliência

Trajeto do furacão Maria, em
PORTO RICO, no dia 20 de setembro.

1 16 SET.

>> Velocidade: 55 km/h
>> Pressão: 1008 milibares

2 16 SET.

>> Velocidade: 85 km/h
>> Pressão: 1002 milibares
>> Extensão ventos tempestade tropical: 75 km

Furacões são fenômenos extremos recorrentes que fazem parte da própria dinâmica
do planeta, são reguladores naturais do clima e estabilizadores da temperatura.
Porém, bem como o furacão Maria, em 2017, algumas experiências nos deixam lições
importantes, que terminam se tornando oportunidades para a gestão, redução de riscos
e desenvolvimento de cidades mais seguras e resilientes.
O ciclone tropical Maria teve origem em uma onda
tropical do leste que deixou a costa da África (Cabo
Verde) em direção ao Oceano Atlântico, em 12 de
setembro de 2017, tornando-se uma tempestade
tropical no dia 16 de setembro deste mesmo ano.
E, apenas 24 horas depois, ganhou força suficiente
para tornar-se um furacão de categoria 1 na escala
de Saffir-Simpson.

 RAJETO DO CICLONE
T
TROPICAL MARIA

O Maria se intensificou rapidamente e se tornou
um furacão de categoria 5 antes de chegar à
ilha de Dominica, nas Pequenas Antilhas. Em 20
de setembro, entrou em Porto Rico com ventos
máximos de 250 km/h e emergiu no Atlântico, já
enfraquecido, com ventos de 175 km/h. O sistema
conseguiu manter o nível de um grande furacão
até o dia 24 de setembro e se dissipou no Atlântico
Norte no dia 2 de outubro.

3 17 SET.

O maior impacto causado pelo María
ocorreu nos municípios de Yabucoa,
Maunabo, Caguas, Corozal, Vega Baja,
Manati, Arecibo, Hatillo e Camuy.

>> Velocidade: 85 km/h
>> Pressão: 1002 milibares
>> Extensão ventos tempestade tropical: 75 km

4 17 SET.

>> Velocidade: 120 km/h
>> Pressão: 982 milibares
>> Extensão ventos furacão: 30 km

5 18 SET.

>> Velocidade: 195 km/h
>> Pressão: 959 milibares
>> Extensão ventos furacão: 30 km

6 19 SET.

>> Velocidade: 260 km/h
>> Pressão: 924 milibares
>> Extensão ventos furacão: 45 km

14

7 20 SET.

>> Velocidade: 240 km/h
>> Pressão: 921 milibares
>> Extensão ventos furacão: 95 km

ESCALA SAFFIR-SIMPSON
Depressão tropical

Furacão categoria 3

V 37-62 km/h

V 178-210 km/h

Tempestade tropical
V 63-117 km/h

Furacão categoria 1
V 118-153 km/h
P >980 (mbar)

Furacão categoria 2
V 154-177 km/h
P 979-965 (mbar)

P 964-945 (mbar)

Furacão categoria 4
V 211-250 km/h
P 944-920 (mbar)

13
12

SEGUNDO

11

SEXTO

10

V > 251 km/h

Pós-ciclone tropical

9

8

7
6

V Velocidade km/h

P Pressão milibares

5

4

3 2

1

DIÂMETRO

máximo do olho
do furacão: 52 KM

A estrutura física dos furacões torna esses fenômenos particularmente
destrutivos quando apresentam ventos muito fortes perto da superfície,
já que podem chegar a combinar de 3 a 4 ameaças: ventos fortes,
chuvas intensas e de alto volume que causam inundações repentinas
e deslizamentos, além de marés ciclônicas que podem causar
inundações consideráveis e destruir infraestruturas. Em Porto Rico,
tudo isso aconteceu. O que destaca a necessidade de termos uma
boa estratégia de transferência do risco, na qual o efeito conjunto
e individual de cada uma dessas ameaças seja considerado”.
Doutor Carlos David Hoyos, especialista em hidrometeorologia,
professor da Universidade Nacional da Colômbia e gerente do
sistema de alerta precoce de Medellín e do Valle de Aburrá.
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8 20 SET.

>> Velocidade: 175 km/h
>> Pressão: 957 milibares
>> Extensão ventos furacão: 95 km

9 21 SET.

FURACÃO
mais forte de

FURACÃO
de maior intensidade
no ATLÂNTICO

Furacão categoria 5
P < 920 (mbar)

C ARACTERÍSTICAS
DO MARIA

>> Velocidade: 185 km/h
>> Pressão: 959 milibares
>> Extensão ventos furacão: 95 km

PORTO RICO

TEGORÍA
CA

5

VENTOS

máximo alcançado:

278 KM/H

11

O furacão mais forte
da história da
ILHA DE DOMINICA
PRESSÃO DO SISTEMA
mínima registrada:
908 MILIBARES

10

12

13

14

24 SET.

>> Velocidade: 175 km/h
>> Pressão: 948 milibares
>> Extensão ventos furacão: 95 km

25 SET.

>> Velocidade: 130 km/h
>> Pressão: 957 milibares
>> Extensão ventos furacão: 110 km

28 SET.

>> Velocidade: 110 km/h
>> Pressão: 982 milibares
>> Extensão ventos tempestade tropical: 390 km

30 SET.

>> Velocidade: 85 km/h
>> Pressão: 991 milibares
>> Extensão ventos tempestade tropical: 370 km

2 OUT.

>> Velocidade: 55 km/h
>> Pressão: 1016 milibares
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Comparação da cobertura do sistema elétrico na ilha de Porto Rico
antes e depois da passagem do furacão Maria

Contexto histórico dos furacões no Caribe
O alto nível de ameaças provocadas por ciclones tropicais
na América Central e no Caribe é evidenciado no histórico
de furacões que está disponível no National Hurricane
Center, nos Estados Unidos, com registros datados a
partir de 1851. Devido às suas características geográficas, os países costeiros localizados nessa região estão
na área de influência dos ciclones tropicais, que são
formados a partir de ondas tropicais do Leste que viajam
da África para a América Central e o Caribe, principalmente os mais intensos (85% dos grandes furacões). No
entanto, também existem ciclones formados a partir de
distúrbios atmosféricos originários do Caribe americano.
A formação dessas tempestades e a força com a que
elas se tornam furacões ocorrem em águas tropicais quentes
e em condições atmosféricas especiais, com alta umidade e
ventos relativamente semelhantes entre a parte superior e
inferior da troposfera (primeira capa atmosférica).



Sua eventual dissipação geralmente ocorre sobre as
águas mais frias do Atlântico Norte ou quando os ciclones
tocam a terra e se afastam da fonte de energia que o
oceano representa.
A temporada oficial de furacões no Atlântico, que inclui
ciclones que ocorrem no Oceano Atlântico, Golfo do México e
Mar do Caribe, começa no dia 1° de junho e termina no dia 30
de novembro. De acordo com a Administração Oceanográfica
e Atmosférica dos Estados Unidos (National Oceanographic
and Atmospheric Administration - NOOA, na sigla em inglês),
na bacia do Atlântico, entre 1966 e 2009, houve uma média de
11 tempestades tropicais por ano, das quais seis se tornaram
furacões, dois deles de categoria 3 ou superior.
Devido à trajetória que o furacão Maria apresentou no
Oceano Atlântico, seus efeitos foram sentidos com maior intensidade na Dominica e Porto Rico, sendo este último o lugar onde
causou um maior número de perdas humanas e materiais.

T RAJETÓRIA HISTÓRICA DE CICLONES TROPICAIS
NO ATLÂNTICO ENTRE 1851 E 2016

República Dominicana

Porto Rico

Foto: Serviço Nacional de Satélite Ambientais, Informação e Dados da NOAA (NESDIS).
Laboratório de Visualização Ambiental NOAA.
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14 SET. – 21 SET./1988

TEGORIA
CA

TEGORIA
CA

5

250 km/h

296 km/h

933 milibares

888 milibares

4

GEORGES

MITCH

15 SET. – 1 OUT./1998

22 OUT. – 5 NOV./1998

TEGORIA
CA

TEGORIA
CA

4

5

250 km/h

287 km/h

937 milibares

905 milibares

5

6

WILMA

MATTHEW

15 OUT. – 25 OUT./2005

28 SET. – 9 OUT./2016

TEGORIA
CA

TEGORIA
CA

5

5

296 km/h

268 km/h

882 milibares

934 milibares

7

Número de ciclones tropicais em 166 anos

Gilbert
Georges
Mitch
San Zenón
Wilma
Mathew
Irma

GILBERT

SETEMBRO/1930

3

A passagem do Maria por Porto Rico deixou efeitos nas redes de
serviços básicos, como energia, água e telecomunicações. Segundo
relatos oficiais, a passagem do Maria por Porto Rico impactou entre
80% e 90% da infraestrutura de energia elétrica da ilha. No entanto,
além do colapso das redes de serviços e infraestrutura causado por
ventos fortes e chuvas torrenciais imediatamente após a passagem do
furacão, o fator que mais afetou as perdas associadas a esse evento
foi a dificuldade no reestabelecimento de serviços básicos de abastecimento de água e energia o mais rápido possível. Cinco meses apos
a passagem do furacão Maria, mais de 80% dos moradores da ilha
permaneciam sem energia, o que dificultou a atenção oportuna às
pessoas afetadas.
Os impactos nas perdas humanas e econômicas que o furacão
Maria deixou sobre Porto Rico ratificam a ameaça de ciclones tropicais
que os países localizados no Caribe apresentam e devem servir como
um aprendizado útil para que seja possível trabalhar em medidas que
desenvolvam resiliência nessa região do Caribe.

2

SAN ZENÓN

4

Número de ciclones tropicais entre 1851 e 2016
Pequenas Antilhas

Alguns dos maiores
furacões da América Central
e do Caribe

ALGUNS DOS
FURACÕES MAIS
RELEVANTES DA
AMÉRICA CENTRAL
E DO CARIBE
1

Grandes Antilhas

Ciclone tropical
Furacão
Furacão maior



IRMA

800

30 AGO. – 12 SET./2017

700

TEGORÍA
CA

5

600
500
400
300

287 km/h

200

914 milibares

Velocidade
do vento
Pressão
atmosférica

Fonte: International Best
Track Archive
for Climate Stewardship
(IBTrACS) – NOAA

100
0

Maio

Junho

Julho

Tempestade tropical

Agosto
Furacão

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Grande furacão (≥ categoria 3)

Distribuição da ocorrência de ciclones tropicais na bacia do Atlântico, entre 1851
e 2016, categorizados como tempestades tropicais, furacões e grandes furacões.
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Impactos provocados
e gestão de tendências
e riscos associados a
furacões

•
•
•
•
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•

SS

•

I
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Telecomunicações

•
•

Instalações
vitais

DI
O

A

Sistemas de abastecimento
de água potável
Infraestrutura
viária, pontes,
aeroportos e portos

•

SAÚDE E SEGURANÇA
Promover iniciativas
governamentais a nível
regional, nacional e global
para o desenvolvimento da
capacidade de resiliência;
Revisar e atualizar planos de
ação para ciclones tropicais;
Fortalecer as instituições de
atendimento emergencial;
Apoio governamental e
incentivos à pesquisa;
Melhorar os planos de
evacuação e emergência;
Melhoria dos sistemas
de saúde pública.

Tornados
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CI

Marés
ciclônicas

•

O

TE

Doutor Carlos David Hoyos, especialista em
hidrometeorologia, professor da Universidade
Nacional da Colômbia e gerente do sistema de
alerta prévio de Medellín e do Valle de Aburrá.

Usinas de geração
de energia e
redes elétricas

F IÍ

DI

EN

É importante destacar que medidas simples
do dia a dia também são essenciais para que
a resiliência a eventos desse tipo, como os
que ocorreram com a passagem do furacão
Maria por Porto Rico, seja administrada
adequadamente, por exemplo: manutenção
periódica dos sistemas de drenagem urbana,
limpeza de canais naturais e aquedutos,
manutenção e reforço preventivo de
elementos vulneráveis em residências
(telhados e janelas), instalação de geradores
de energia familiares e abastecimento
de água e comida. Essas medidas podem
minimizar significativamente os impactos
que esse tipo de evento pode provocar”.

NE

ME

BI

BE

Variabilidade e
câmbio climáticos

AM

Diminuem os
efeitos locais do
aquecimento global

AS

Poluição da água com
substâncias tóxicas

SE S
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UR
AT

Esfriam as águas
superficiais do
oceano

NTE

Incentivar a utilização
de diferentes fontes e
tecnologias de geração
de energia.

Controlam o
branqueamento
de corais

BIE

Promover o projeto,
construção e atualização
de redes subterrâneas de
energia;

Transportam
nutrientes para
a flora e fauna

AM

•

Otimizar os sistemas
de monitoramento de
variáveis meteorológicas
e alerta prévio;
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•

Revisão e implementação
de planos de ordenamento
territorial (POT) que
determinem os usos
do solo e restrinjam a
construção urbana e rural
em áreas de alto risco.

Diminuem a duração
e o impacto espacial
das secas
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Escassez
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Modificações do
Relevo

Deslizamentos
de terra

G AT

Urbanização
e mobilidade

Danos para
a agricultura

Mudanças na
Vegetação

REGULAÇÃO
Atualização do Código
de Obras e Edificações;

ME

Inundações
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•

Erosão hídrica
e eólica

Perdas humanas
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ias
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•
•

CONSTRUÇÕES RESILIENTES
Construção de parques urbanos
e corredores ecológicos que mitiguem
os efeitos das inundações;
Construção de barreiras
de proteção contra inundações;
Construção de abrigos
e sistemas de proteção;
Construção de edifícios
resistentes ao vento;
Revisão e atualização
de edifícios vulneráveis
ao vento;
Incentivos para que o setor privado
adote medidas que visem reduzir
o risco físico em seus edifícios.

Estruturas de proteção
contra inundações
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Aprendizados
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OBJETIVOS
Conhecer, quantificar e monitorar
o risco.

Através da implementação de estratégias enfocadas em oferecer proteção e segurança.

>> Programas de educação, capacitação e prevenção
para a redução do risco.

>> Planos que visem garantir a continuidade dos negócios;
>> Incentivos no setor privado que possibilitem investimentos em redução de riscos;
>> Planos de contingência que identifiquem fornecedores, clientes
e locais em áreas de alto risco.

>> Conhecer dados de eventos históricos;
>> Estabelecer mapas de ameaças diretas e
associadas a ciclones tropicais;

Prestação de serviços básicos
>> Implementação de microrredes de energia inteligentes;
>> Projetos de eficiência energética;
>> Implementação de sistemas alternativos de purificação de água;
>> Telecomunicações resistentes a efeitos de ciclones;
>> Sistemas de backup alternativos.

>> Avaliar a vulnerabilidade da população
e da infraestrutura;
>> Implementar ou atualizar sistemas
de aviso prévio.

QUEM PODE COOPERAR
Todas as instituições e/ou pessoas
que puderem contribuir elaborando planos
de redução de riscos.
>> Governos;

INFRAESTRUTURA VITAL

Uma das principais lições aprendidas com a passagem do furacão
Maria por Porto Rico é a necessidade de os países desenvolverem
uma infraestrutura sustentável e
resiliente diante de eventos desse
tipo. Por exemplo, danos ao sistema
elétrico causam estragos adicionais
que se tornam críticos em estágios
posteriores, como a interrupção
nos sistemas de abastecimento e
potabilidade de água, os efeitos nos
setores de transporte e saúde, entre
outros. Portanto, o sistema elétrico
deve ser flexível, moderno, resistente, ter uma grande capacidade
de armazenamento, ser formado
por
microrredes
inteligentes,
baseadas em tecnologia digital, ser
integrado por diferentes fontes de
geração e, finalmente, deixar de ser
apenas um sistema centralizado e
passar a ser um sistema distribuído
e modular, que permita a continuidade de serviços vitais e diminua o
intervalo de interrupção do serviço
de energia.
Os efeitos dos ciclones tropicais no meio ambiente e no meio
construído são manifestações das
megatendências de urbanização e
mobilidade, escassez de recursos
e variabilidade e câmbio climáticos. Portanto, é essencial que
os países expostos a seus efeitos
implementem estratégias que
permitam o desenvolvimento de
cidades cada vez mais resilientes,
com medidas focadas em alcançar
a mitigação de riscos e a proteção
da vida, bens, serviços básicos e
infraestrutura.

COMO?
POPULAÇÃO

ESTRATÉGIAS


PARA TRANSFORMAR CIDADES QUE
ESTÃO EM BUSCA DE UM FUTURO
RESILIENTE

BENS E SERVIÇOS



Transporte (vias, pontes, aeroportos, portos, entre outros)
>> Construção de uma nova infraestrutura de transporte e adaptação
da existente, visando minimizar os efeitos dos ciclones.

Instalações vitais (hospitais, polícia, bombeiros, instituições
educacionais, abrigos de emergência, construção de centrais de
operação e controle de linhas vitais, prédios governamentais etc.).

>> Organizações nacionais e internacionais;

>> Reparação de edifícios existentes e construção de edifícios novos, visando
torná-los resistentes aos impactos provocados por ciclones tropicais;
>> Realocação de instalações vitais localizadas em áreas
de maior ameaça.

>> Universidades e centros de pesquisa;
>> Setores privados e investidores;
>> Sociedade civil.

 LGUMAS MANIFESTAÇÕES POSITIVAS QUE OCORREM NAS
A
MEGATENDÊNCIAS DE CIDADES PREPARADAS PARA CICLONES
TROPICAIS

VARIABILIDADE E CÂMBIO CLIMÁTICOS
Redução na produção de gases de efeito estufa;
.  Incentiva as comunidades a estarem
mais preparadas.

ESCASSEZ DE RECURSOS
Abastecimento contínuo de água potável;
Tempo de interrupção de negócios;
Proteção à agricultura;
Confiança para os investidores.
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URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE
 Continuidade dos servicos vitais de
infraestrutura;
Desenvolvimento urbano planejado;
Construções mais resistentes;
Proteção da vida e patrimônio.
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fontes deste artigo.
bit.ly/2S7RwH0
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GeoSURA: um ecossistema para
a gestão de tendências e riscos

Coleta de informações
- Recolecta -

A Suramericana apoia clientes de diferentes setores econômicos da região no desenvolvimento
e potencialização de suas empresas, disponibilizando informações relevantes do entorno.
Utilizando a plataforma GeoSURA, conectamos essas informações à realidade dos negócios
para fornecer elementos adicionais que facilitem a gestão e alinhamento da estratégia.
Desenvolvimento contínuo
A GeoSURA continua evoluindo, não somente por
ler adequadamente o entorno, mas também por
ter se tornado uma plataforma composta por diferentes módulos (coleta de informações, Recolecta,

Visualizador Geográfico e Inteligência de Negócios),
além de ser um poderoso visualizador geográfico
que amplia margens, permitindo que as informações
sejam detalhadamente conectadas e analisadas.

COLETA DE
INFORMAÇÕES
RECOLECTA
PARA QUE SERVE?

VISUALIZADOR
GEOGRÁFICO
PARA QUE SERVE?

INTELIGÊNCIA
DE NEGÓCIOS
PARA QUE SERVE?

Permite criar formulários

Permite visualizar as informações

Através de um painel de controle,

para coletar informações

graficamente e realizar análises

permite consultar informações, em

de campo.

e consultas geográficas.

forma de tabelas e gráficos, que

ONDE USAR?

ONDE USAR?

auxiliem na execução adequada
da inteligência de negócios e da

Formulário para coletar informações

Na correlação da localização de

de satisfação de clientes,

instalações ou pontos de interesse

rastreabilidade da cadeia logística,

com mapas de ameaças naturais, no

levantamento de informações de

potencial urbano, nos preços da terra,

Na correlação de variáveis sociais,

campo, entre outras.

nos usos do solo, na densidade de

econômicas, mercado ou natureza

clientes atuais e potenciais etc.

com indicadores de negócios, como

correlação de variáveis.
ONDE USAR?

receitas, despesas e lucros.

Um dos grandes desafios no dia a dia
das empresas é a aquisição ou coleta
de informações de maneira estruturada, evitando o reprocesso e a digitalização, razão pela qual a SURA
desenvolveu um módulo de coleta
de informações que permite criar
formulários de maneira dinâmica
para obter informações de dispositivos móveis ou computadores. Esses
formulários, por sua vez, permitem
atribuir a cada uma das perguntas
um peso ou ponderação, caso seja
necessária uma qualificação no final
do processo de coleta de informações.

Utilização na
indústria

• Qualidade do produto;
• Seguimento de inventário.

Utilização
no setor agrícola

•
•
•
•
•

Crescimento de plantas;
Estado de plantio e colheita;
Aplicação de fertilizantes ou adubos;
Área do cultivo;
Controle de pragas.

BENEFÍCIOS DO
MÓDULO DE COLETA DE
INFORMAÇÕES
Recolecta
• Não é necessário
conectar-se à internet ou
a outras redes para coletar
as informações;

Utilização na
cadeia logística
• Rastreabilidade de entrega
e envio do produto;
• Relatório de incidentes
na estrada.

• Realiza uma auditoria para
validar o local em que o
formulário foi preenchido;
• Associa formulários às
coordenadas geográficas
para consultas e análises
posteriores no visualizador
geográfico;
• Cria painéis de controle no
módulo de Inteligência de
Negócios;
• Exporta as informações
em diferentes formatos
(PDF e Excel);

Utilização na
prestação de serviços
• Pesquisas de satisfação
de cliente;
• Quantidade de vendas.

• Gera relatórios de
informações pontuais
ou históricas.
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 tilização do
U
visualizador geográfico

Zonas de influência
de fontes hídricas

Exploração de
recursos para o
setor de mineração.

Escassez de recursos
para fábricas.

Controle e
seguimento da redução
de pegada de carbono
por instalação.

Análise para aproveitamento de
recursos naturais.

Identificação de
zonas de proteção
ambiental que
impeçam o
desenvolvimento
de um projeto.

Mapeamento e estado
da infraestrutura
e serviços vitais.

Capacidade
de produção
por instalação.

Análise espacial e
temporal das variáveis
da natureza que afetam
a produção de energia.

Monitoramento
e controle de
variáveis de
poluição de rios e
de vazão em épocas
de seca e chuva.

Identificação
de eventos da
natureza que
possam afetar o
setor de turismo.

Conhecimento
da localização de
clientes, funcionários,
fornecedores e
instalações para gestão
de negócios.

Otimização de rotas e diminuição
dos prazos de entrega.
Análise geográfica para
implementação de
energia alternativa.

Os aplicativos do
visualizador são muito
diversos, ideais para os
diferentes tipos de negócios.
Conectados à GeoSURA,
cada usuário pode encontrar
inúmeras aplicações novas
adaptadas às necessidades
e atividades diárias
do seu negócio.
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Definição de lugares de
interesse próximos ao local
em que as pessoas estão
(clientes atuais ou potenciais,
colaboradores etc.).
Localização de equipamentos em
áreas estratégicas, aproveitando sua
localização para fazer uso de algum
recurso natural (ar, água e terra).

Capacidade de atenção
dos centros de saúde
e disponibilidade para
atender mais usuários.

Programação de feiras e
eventos em locais estratégicos,
conseguindo impactar o maior
número possível de pessoas.

Identificação de
áreas com alto
potencial de
desenvolvimento no
setor imobiliário.

Variabilidade e câmbio climáticos
para o setor agrícola e energético.
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INTELIGÊNCIA
DE NEGÓCIOS
A SURA desenvolveu o módulo de
indicadores em resposta à necessidade de analisar uma grande quantidade de informações, conseguindo,
dessa forma, visualizar, sintetizar e
correlacionar diferentes variáveis de
uma maneira simples, possibilitando
uma interação mais ágil e amigável
para que o usuário entenda a realidade do seu negócio.

INTELIGENCIA
INTELIGÊNCIA
DE NE
NEGOCIO
DE
G Ó CI O S

A aplicação desse módulo nos setores
produtivos, canais de distribuição e
prestação de serviços torna-se tangível
quando, em um painel de controle,
diferentes variáveis do negócio estão
relacionadas ao âmbito espacial e
temporal, permitindo rastreabilidade e
seguimento para antecipar mudanças
que ocorram nos processos, cadeia
logística, consumidores, entre outros.

VISORLIZ
GEOGRÁFICO
VISUA
A D OR GE OGRÁ F IC O

Localização dos pontos de venda
e sua distribuição na cidade,
classificados por cores, de acordo
com o tamanho da superfície.

C OLE TA
D E IN FORM A Ç ÕE S
RECOLECTA
RECOLEC TA

GeoSURA: um mundo de possibilidades
para a interconexão
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Falar sobre GeoSURA significa referir-se a
um ecossistema de aplicativos geográficos
que permite coletar, integrar e consolidar
todo tipo de informação em uma única plataforma, disponibilizando as funcionalidades
de consulta analítica e geográfica para o
usuário, com o objetivo de promover e facilitar
o desenvolvimento de pessoas e empresas
A GeoSURA, por ser uma plataforma
flexível, permite conectar e integrar informações de diferentes fontes, facilitando sua
análise e tomada de decisões, disponibilizando tudo para que o usuário, com alguns
cliques, possa interagir, administrar e fazer
seguimento das variáveis ou indicadores
mais importantes.

GeoSURA: um ecossistema para descobrir e explorar
O ecossistema GeoSURA foi completamente criado para gerar capacidades em
empresas de diferentes setores, querem gerenciar riscos, identificar sinais e
responder os atuais requisitos e significa dos clientes em tempo hábil, já que
eles estão cada vez mais informados e procurando ter mais conhecimento dos
porquês das coisas. Além disso, a GeoSURA apoia a gestão de informação e
conhecimento nas empresas, com o objetivo de atender de forma dinâmica,
ágil e eficaz as oportunidades e mudanças que ocorrem no entorno.
A plataforma oferece a possibilidade de exceder os limites geográficos locais, que em muitos casos restringem uma visão geral do entorno,
disponibilizando informações específicas, padrões de comportamento e
características do meio a nível local, regional e global. As megatendências
são evidentes em qualquer lugar do mundo. Ter uma visão global delas,
conhecer sua origem, causas e efeitos sobre pessoas e empresas de diferentes setores e correlacioná-los a outras variáveis, como indicadores
macroeconômicos e de mercado, entorno regulatório, riscos de natureza,
entre outros, nos fornece uma visão estruturada e holística, que permite
que nos antecipemos com mais informações e critérios.

FONTES
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A revista Geociências SURA conta com uma equipe de trabalho especializada que oferece apoio à sua
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Ampliando margens

Gabriel R. Toro
Engenheiro civil pela Universidade Nacional da
Colômbia, Mestre e Doutor em engenharia civil
pelo Instituto de Tecnologia de Massachusetts.
Pesquisador reconhecido por suas contribuições
em sismologia, engenharia sísmica e ciências
atmosféricas. Atualmente, trabalha para
empresas do setor privado, nos Estados Unidos,
em estudos relacionados às Ciências da Terra.
Germán Poveda Jaramillo
Engenheiro Civil e Mestre em Aproveitamento
de Recursos Hidráulicos pela Universidade
Nacional da Colômbia, Mestre em Engenharia pela
Universidade da Califórnia e Doutor em Engenharia
de Recursos Hídricos pela Universidade Nacional
da Colômbia e Universidade do Colorado. Professor
titular da Faculdade de Minas da Universidade
Nacional da Colômbia. Membro da Academia
Colombiana de Ciências Exatas, Físicas e Naturais.
Membro do Painel Intergovernamental de
Mudanças Climáticas.
Kevin B. Clahan
Bacharel em Ciências da Terra pela Universidade
da Califórnia e Mestre em Geologia pela
Universidade Estadual de San José. Trabalhou
em organizações públicas, como o Serviço
Geológico da Califórnia (CGS, na sigla em inglês)
e várias entidades privadas, realizando estudos
relacionados à engenharia geológica, geotecnia,
estabilidade de taludes, hidrogeologia, geofísica
e outros. Fez publicações importantes sobre
sismologia e engenharia geológica.
Pablo Alberto Mercuri
Engenheiro de Produção Agropecuária pela
Universidad Católica Argentina, mestre em
aplicações agrícolas da teledetecção e doutor
em engenharia agrícola e biológica pela
Universidade Purdue. Trabalhou em vários
projetos de sistemas de informação geográfica
e modelagem física. Atualmente, dirige o Centro
de Pesquisa de Recursos Naturais do Instituto
Nacional de Tecnologia Agropecuária da
Argentina (INTA).

Da proteção

à liberdade

Frailejones, s.f. (detalhe) – Óleo sobre tela – Coleção SURA

O trabalho desse artista colombiano é criado através da representação de
paisagens enormes e belas, um reencontro em que produz uma visão renovada da
paisagem, graças às atmosferas e zonas climáticas sabiamente representas e aos
pontos de vista apresentados pelo artista. Ariza recriou e intelectualizou a
paisagem sob diversas premissas, diferentes das que existiam na arte colombiana.
Esta paisagem é uma das 900 obras de arte que fazem parte da Coleção SURA.

A SURA sente a arte,
vive a cultura.

