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A ciência sobre mudança climática está bem consolidada: 
• A mudança climática é real e as atividades humanas são a principal causa. (IPCC) 
• A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera da Terra está diretamente ligada à 

temperatura média global. (IPCC)
• A concentração tem aumentado constantemente desde a época da Revolução Industrial e, junto 

com ela, as temperaturas globais também. (IPCC)
• O gás de efeito estufa mais abundante, responsável por cerca de dois terços dos gases de efeito 

estufa, o dióxido de carbono (CO2), é, em grande parte, o produto da queima de combustíveis 
fósseis. (IPCC)

• O metano, o principal componente do gás natural, é responsável por mais de 25% do 
aquecimento que estamos experimentando hoje. É um poluente poderoso com um potencial de 
aquecimento global mais de 80 vezes maior do que o CO2 durante os 20 anos que se seguem à 
sua liberação na atmosfera. 

(Factsheet sobre emissões de metano, PNUMA)

O que você precisa saber sobre a emergência climática. 

https://www.unep.org/pt-br/explore-topics/climate-change/fatos-sobre-emergencia-
climatica#:~:text=O%20relat%C3%B3rio%20foi%20categ%C3%B3rico%20em,)%2C%20s%C3%A3o%20a%20principal%20causa





13.1 Reforçar a resiliência e a capacidade de adaptação a riscos 

relacionados ao clima e às catástrofes naturais em todos os países *
13.2 Integrar medidas da mudança do clima nas políticas, estratégias e 
planejamentos nacionais
13.3 Melhorar a educação, aumentar a conscientização e a capacidade humana e 
institucional sobre mitigação global do clima, adaptação, redução de impacto, e 
alerta precoce à mudança do clima
13.a Implementar o compromisso assumido pelos países desenvolvidos partes da 
Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima para a meta de 
mobilizar conjuntamente US$ 100 bilhões por ano até 2020, de todas as fontes, 
para atender às necessidades dos países em desenvolvimento, no contexto de 
ações significativas de mitigação e transparência na implementação; e 
operacionalizar plenamente o Fundo Verde para o Clima, por meio de sua 
capitalização, o mais cedo possível
13.b Promover mecanismos para a criação de capacidades para o planejamento 
relacionado à mudança do clima e à gestão eficaz, nos países menos 
desenvolvidos, inclusive com foco em mulheres, jovens, comunidades locais e 
marginalizadas
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Fonte: MDR (2019) 

Plano Nacional de Segurança Hídrica – PNSH 
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Plano Nacional de Segurança Hídrica - PNSH



Lei Estadual Nº 12.984 
de 30 de dezembro de 2005 

Art. 5º São instrumentos da Política Estadual de 
Recursos Hídricos:

I - os planos diretores de recursos hídricos;
II - o enquadramento dos corpos de água em 
classes, segundo os usos preponderantes da 
água;
III - a outorga do direito de uso de recursos 
hídricos;
IV - a cobrança pelo uso de recursos hídricos;
V - o sistema de informações de recursos 
hídricos;
VI - a fiscalização do uso de recursos hídricos; e
VII - o monitoramento dos recursos hídricos.

Atuação da Apac



O problema do aquecimento global é sobre o balanço de radiação na atmosfera. O

saldo radiativo irá causar um aumento na temperatura global, com consequências no

comportamento físico-químico-biológico do planeta.

INTRODUÇÃO



O balanço de energia da

atmosfera relaciona os vários

tipos e quantidades de energia

que entram e saem do sistema

terrestre.

O que inclui as duas

componentes radiativas (luz e

calor), que são mensuradas e

outras componentes como

condução, convecção e

evaporação.

Ao longo de vários anos

(climatologia), o balanço de

energia (entrada + saída)

deveria ser nulo.

Fonte: NASA
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A Terra deveria ser aproximadamente 34ºC

mais fria do que é hoje, e isso não ocorre

devido ao efeito estufa.

O efeito estufa é um processo natural que

ocorre na atmosfera, no qual os gases estufa

absorvem radiação de ondas longas em certo

comprimento de onda. Este por sua vez

reemite radiação para a superfície da Terra,

aquecendo-a novamente.

Credit: David Bice © Penn State University is licensed under CC BY-NC-SA 4.0

INTRODUÇÃO

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


INTRODUÇÃO

O aumento da quantidade de gases estufa na

atmosfera, portanto irá ocasionar um aumento

da radiação de onda longa da atmosfera para

a superfície, levando a uma alteração no

balanço radiativo da atmosfera, gerando maior

quantidade de calor ao longo do tempo.

Fonte: MIT News



PRECIPITAÇÃO EM AMBIENTE AQUECIDO

O aumento em 1ºC de temperatura, equivale a

7% a mais de água que a atmosfera poderá

reter (Lenderink e Van Meijgaard,2010).

Com isso, o aumento na intensidade e

volumes de chuva serão observados em

climas com mudanças.

Fonte: NASA



A PRECIPITAÇÃO: FEEDBACK

O feedback climático positivo (negativo) é o

processo o qual uma mudança no estado

inicial causa um efeito secundário que levará

ao aumento da mudança primária,

essencialmente aumentando (diminuindo) a

magnitude do efeito inicial. No caso do vapor

de água temos: ”O aumento do vapor de água

atmosférico levará ao aumento da temperature

da atmosfera causado pelos outros gases do

efeito estufa”.

Fonte: MetOffice



Embora uma atmosfera aquecida leve a um

aumento de vapor de água, os processos que

desencadeiam chuvas, são afetadas

significativamente.

Devido a umidade relativa ser inversamente

proporcional a temperatura, um ambiente

aquecido, necessitará de maior quantidade de

vapor para saturação da atmosfera, o que leva

a ausência de chuvas, principalmente de

baixos volumes. Levando a conclusão de

haver mais presença de dias seguidos sem

chuva e enxurradas curtas. Fonte: Sydney Morning Herald

CICLO HIDROLÓGICO



Impactos da mudança do clima

“O aumento das temperaturas ao longo do tempo está mudando os
padrões climáticos e perturbando o equilíbrio da natureza a nível local,
regional e global. Isso representa muitos riscos para os seres humanos e
todas as outras formas de vida na terra”.

1. Temperaturas mais altas;
2. Extremos mais severos;
3. Aumento do nível do mar;
4. Insegurança hídrica e alimentar;
5. Degradação da saúde humana e animal;
6. Aumento da desigualdade social. Fonte: Dennis Cain/NWS/NOAA



E NO RECIFE?



TEMPERATURA

As temperaturas máximas estão

aumentando em todos os meses, de forma

mais acelerada no outono, e acumulou

uma taxa de 0,23ºC/década. Enquanto a

temperatura mínima também indica noites

mais quentes na média do ano.

Porém, o outono apresenta estabilidade e

a primavera tem a maior aquecimento

noturno.

Com isto a Tmin acumulou uma taxa de

0.13 graus por década.

Assim, a amplitude térmica aumentou no

outono e reduziu na primavera. A

probabilidade de eventos mais intensos de

temperatura máxima vem aumentando com

o passar das décadas.

Fonte: Guedes e Silva (2020)



UMIDADE

A umidade relativa apresentou tendência

negativa em todos os meses, com uma

taxa acumulada de -0,5%/década, sendo

mais acentuada entre o verão e o outono,

com destaque para o mês de março, com

uma taxa média de -1,06%/década.

Fonte: Guedes e Silva (2020)



EVENTOS ACIMA DE 100 mm

A quantidade de casos de chuvas com

valores acima de 100 mm em Recife do

período de 1931 a 2019. As cores variadas

mostram os bairros em que as medições

foram feitas.

Destaca- se a dificuldade em encontrar

dados com longos períodos de medição com
o mínimo de falha.

Fonte: Guedes e Silva (2020)



TENDÊNCIAS DE CHUVA

A análise decadal das chuvas indicou uma

diminuição das chuvas no acumulado anual.

A redução é mais definida nas faixas de chuvas

fracas (10 < P < 30 mm), moderadas (30 < P < 50

mm) e fortes (50 < P < 70 mm),

enquanto que a categoria muito forte (70 < P <

100 mm) foi quase estável aumentando nas

últimas três décadas.

O comportamento inverso foi observado para os

dias sem chuva que aumentaram, assim como

chuvas leves (1 < P < 10 mm), e chuvas intensas

(P > 100 mm) também apresentaram tendência de

aumento de forma mais suave.

Isto pode indicar estiagens e veranicos mais

comuns e chuvas extremas mais frequentes.



CONCLUSÃO

O Recife passa por um processo de mudança climática, com diferentes níveis de

variação entre escalas sazonais, anuais e decadais, com maior impacto fora da quadra

chuvosa. Os indicativos são de aumento dos dias sem chuva e aumento relativo dos

eventos de chuvas extremas, com sequencial aumento das temperaturas do dia,

menor taxa no período noturno e persistente redução na umidade do ar.





Eventos – Chuvas Maio/2022



CONSEQUÊNCIAS



CONSEQUÊNCIAS



Adaptação e Mitigação às mudanças do clima

A adaptação e a mitigação são estratégias complementares para a

gestão e a redução dos riscos da mudança climática.

A adaptação abrange uma combinação de opções naturais, tecnológicas

e de infraestrutura, bem como medidas sociais e institucionais.

A mitigação envolve intervenções humanas para reduzir as fontes ou

aprimorar os sumidouros de gases de efeito estufa (GEEs). Embora as

opções de mitigação também estejam disponíveis em todos os principais

setores relacionados à água, elas permanecem amplamente não
reconhecidas.



Mudanças Climáticas:

A gestão dos recursos hídricos face aos desafios impostos pela mudança do clima

Fatores que influenciam a resiliência na
gestão de recursos hídricos

Diante das incertezas envolvidas na mensuração dos impactos da
mudança climática sobre o regime hídrico, da escassez de recursos
financeiros e da existência de áreas atualmente deficitárias na
implementação da gestão dos recursos hídricos, desenha-se mais
apropriada a adoção de medidas de adaptação “sem
arrependimento” (no regrets), que são aquelas dirigidas à solução de
problemas associados à variabilidade climática existente enquanto,
ao mesmo tempo, aumentam a resiliência aos possíveis impactos da
mudança climática. Ou seja, enfrentando-se os problemas atuais,
aumentar-se-á a capacidade da sociedade e da economia de lidar
com as alterações esperadas. Os benefícios das medidas “sem
arrependimento” serão percebidos independentemente do grau de
mudança climática. Por esse motivo, podem ser iniciadas mesmo
sem previsões precisas e definitivas.
As medidas “sem arrependimento” refletem, portanto, o aumento
da resiliência dos sistemas hídricos. De forma geral, a resiliência da
gestão de recursos hídricos é influenciada pela disponibilidade
hídrica, pelo sistema institucional e pela demanda (CYSNE, 2012)

LEI Nº 14.028, DE 26 DE MARÇO DE 2010.
Cria a Agência Pernambucana de Águas e Clima 
– APAC, e dá outras providências.



2020

IHP-LAC Working Group on Urban Water 
and Human Settlements
https://en.unesco.org/fieldoffice/montevideo/Water
SecurityLAC/ThemesPhaseVIII/UrbanWaters

2021

2022

2023

EVENTOS EXTREMOS E SOCIEDADE SOB A PERSPECTIVA DAS 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS



Carbono Neutro

https://semas.pe.gov.br/wp-content/uploads/2022/04/2022_03_16__plano_descarbonizacao_pernambuco-v7.pdf



Sistemas de alertas de eventos extremos

Ações de 
adaptação aos 
cenários já 
correntes de 
mudança do 
clima



Sala de Situação

SALA DE SITUAÇÃO

GMMC GRMF CODECIPE

DER

COMPESA

GPSI

APAC

SECRETARIAS 
DE ESTADO

OUTROS 
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Manuais Operativos





Segurança alimentar, saúde humana, assentamentos urbanos e
rurais, produção de energia, desenvolvimento industrial,
crescimento econômico e ecossistemas são todos dependentes da
água e, portanto, vulneráveis aos impactos da mudança climática.
A adaptação e a mitigação à mudança climática por meio da
gestão da água são, portanto, cruciais para o desenvolvimento
sustentável, e essenciais para o cumprimento da Agenda 2030
para o Desenvolvimento Sustentável, o Acordo de Paris sobre
Mudança Climática e o Marco de Sendai para a Redução
de Riscos de Desastres.

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000381318

2022-2029

…. and the New Urban Agenda (NUA)





Ações de Fortalecimento Institucional

Projetos e Cooperação 
técnicas com 
diversos órgãos

E aumentando...

QUALIÁGUA
PROCOMITÊS
PROGESTÃO



Engajamento nas redes sociais

+100K seguidores

Divulgação de alertas e 
vídeos educativos

Ações de Educação Social e Divulgações



OBRIGADA!

suzana.montenegro@apac.pe.gov.br
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