INSERÇÃO DA LENTE CLIMÁTICA
NAS DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS
DO MINISTÉRIO DA INFRAESTRUTURA.

Figura 1<a href="https://br.freepik.com/fotos-vetores-gratis/negocio">Negócio foto criado por onlyyouqj - br.freepik.com</a>

Produto 1 – Agenda e programa de capacitação em adaptação à
mudança do clima e riscos climáticos
Velo Práticas Sustentáveis

Elaborado por:
Velo Práticas Sustentáveis
Este documento foi produzido por consultores independentes no âmbito da implementação do Projeto Apoio ao
Brasil na Implementação da sua Agenda Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (ProAdapta).
O ProAdapta é fruto da parceria entre o Ministério do Meio Ambiente do Brasil (MMA) e o Ministério Federal do Meio
Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU, sigla em alemão), no contexto da Iniciativa Internacional
para o Clima (IKI, sigla em alemão) e implementado pela Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
GmbH (GIZ).
Contribui para o alcance dos objetivos deste projeto e para a coordenação técnica, em parceria com a GIZ, do processo
de origem deste documento, o Ministério de Infraestrutura (MINFRA), por meio de sua Subsecretaria de Gestão
Ambiental e Desapropriações (SGAD).
Todas as opiniões aqui expressas são de inteira responsabilidade dos autores, não refletindo necessariamente a
posição da GIZ, do MINFRA e do MMA. Este documento não foi submetido à revisão editorial.

Ministério do Meio Ambiente
Secretaria de Relações Internacionais
Departamento de Economia Ambiental e
Acordos Internacionais

GIZ
Ana Carolina Câmara (coordenação)
Eduarda Freitas
Luciana Mara Alves

Ministério de Infraestrutura
Mateus Salomé do Amaral (coordenação)
Larissa Carolina Amorim dos Santos
Rodrigo Baudson Godoi e Silva
Bruno Marques dos Santos Silva
Fani Mamede
Renata Helena da Silva
George Yun
Equipe Técnica – Velo Práticas Sustentáveis
Alexandre Gross
Ministério do Meio Ambiente
Esplanada dos Ministérios, Bloco B, Brasília/DF, CEP 70068-901
Telefone: + 55 61 2028-1206
Ministério da Infraestrutura
Esplanada dos Ministérios, Bloco R, Brasília/DF, CEP 70068-901
Telefone: + 55 (61) 2029-7000
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH
GIZ Agência Brasília
SCN Quadra 01 Bloco C Sala 1501 - Ed. Brasília Trade Center 70.711-902 Brasília/DF
Telefone: + 55-61-2101-2170
A encargo de:
Ministério Federal do Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear (BMU) da Alemanha
BMU Bonn:
Robert-Schuman-Platz 3 53175 Bonn, Alemanha
T +49 (0) 228 99 305-0
Diretora de Projeto:
Ana Carolina Câmara
T:+55 61 9 99 89 71 71
T +55 61 2101 2098
E ana-carolina.camara@giz.de
Brasília, setembro de 2019.

CAPACITAÇÃO EM ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA E RISCOS CLIMÁTICOS
PÚBLICO: servidores do Ministério da Infraestrutura e vinculadas.

DATA: 27 de setembro de 2019

LOCAL: Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT
Setor de Clubes Esportivos Sul - SCES, trecho 03, lote 10, Projeto Orla Polo 8, 1º Subsolo, Sala Multiuso - Brasília – DF

HORÁRIO: 9h às 18h

INSTRUTOR: Alexandre Gross

OBJETIVO
Capacitar técnicos e gestores públicos do MInfra e vinculadas no tema de adaptação à mudança do clima, assim como
em aspectos estruturantes do seu planejamento. A capacitação visa um alinhamento comum entre os servidores em
torno da temática e assim auxiliar no processo de revisão das diretrizes sócio ambientais e na construção da Agenda 2022. Ao final da capacitação, espera-se que os participantes:
✓
✓
✓
✓
✓

Estejam familiarizados com a temática de adaptação à mudança do clima (MC), seus conceitos e dimensões,
alcançando um entendimento comum sobre o tema;
Conheçam os principais aspectos do planejamento público em adaptação;
Consigam interpretar o contexto atual da agenda no mundo e no Brasil;
Estejam familiarizados com os instrumentos de planejamento e tomada de decisão no tema;
E tenham adquirido uma visão crítica do tema face sua importância e influência para as infraestruturas nacionais.

PROGRAMA / AGENDA
A agenda incluirá os tópicos listados abaixo, buscando um diálogo constante entre os temas abordados e aspectos de
infraestrutura e seu planejamento:
27/09/2019
Horário

9h00-10h30

15min

10h45-12h00

12h00-14h00

14h00-16h00

15min
16h15-18h00

Capacitação em adaptação à mudança do clima e riscos climáticos | MInfra
Tópicos abordados:
REVISÃO CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ADAPTAÇÃO À MUDANÇA DO CLIMA
triângulo do risco climático (mitigação x adaptação), Assessment Report 5 (AR5) do IPCC, risco climático
de sistemas e seus elementos (perigo, vulnerabilidade, exposição e impactos), capacidade adaptativa,
dimensão temporal e exemplos em infraestrutura e outros conceitos relevantes (no-regrets, climateproofing infrastructure, lock-in etc.).
Intervalo (café)
PLANEJAMENTO EM MUDANÇA DO CLIMA
Clima e desenvolvimento; características e justificativas do planejamento (global, local, agente público e
privado); relação com desenvolvimento; papel do Estado na adaptação; fatores motivadores e
facilitadores na promoção da agenda; tipos de ação pública e funções essenciais do Estado na agenda;
conceito da integração da adaptação (mainstreaming).
Almoço
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E INFRAESTRUTURA
características relevantes para adaptação; justificativas e barreiras de ação de governos nacionais para
resiliência em infraestrutura; saídas e exemplos.
INTRODUÇÃO À INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM ADAPTAÇÃO
Retomada de justificativas; conceito e ferramenta de lentes climáticas (Climate Lens) em políticas e
projetos; estruturas para construção de planos/estratégias de adaptação;
Intervalo (café)
INTRODUÇÃO À INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM ADAPTAÇÃO (CONT.)
risco climático no ciclo de projetos de infraestrutura (mainstreaming), exemplos de pontos de entrada e
tipos de ação para consideração do risco climático no ciclo de projetos do MInfra (concessões do PPI);
relevância, desafios e oportunidades da gestão de risco climático para infraestrutura.

27/09/2019

Horário
9h00-10h30
15min
10h45-12h00
12h00-14h00

Capacitação em adaptação à mudança do clima e riscos climáticos |
MInfra
Tópicos abordados:
REVISÃO CONCEITOS FUNDAMENTAIS EM ADAPTAÇÃO À
MUDANÇA DO CLIMA
Intervalo (café)

PLANEJAMENTO EM MUDANÇA DO CLIMA
Almoço
RESILIÊNCIA CLIMÁTICA E INFRAESTRUTURA

14h00-16h00

15min
16h15-18h00

INTRODUÇÃO À INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM
ADAPTAÇÃO

Intervalo (café)
INTRODUÇÃO À INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO EM
ADAPTAÇÃO (CONT.)

Retomada da Atividade com
MTPA em dezembro de 2018

Atividade:
“É relevante para o
MPTA considerar risco
climático nas suas
atividades e projetos?”
De alguma forma, sem discutir o como

(Oficina com MTPA, 2018)

Atividade: por que é importante?
Segurança / Segurança dos usuários/ das operações
Minimizar impactos sociais negativos e futuros
Acidentes ambientais (com óleo- embarcações)
Redução do risco de desastres
Proteger os ativos de infraestrutura de intempéries
Auxiliar onde investir no longo prazo
Elevar longeviade dos projetos
Eficiência dos investimentos
Otimizar recursos e materiais
Para avaliação e monitoramentos periódicos
Segurança jurídica (concessão)
Risco de inviabilidade do contrato de concessão
Prevenir os riscos que possam inviabilizar o empreendimento
Afeta a logística das cargas (plano de emergência)
Proteger ativos
Evitar prejuízos econômicos futuros / Redução de custos futuros
Evitar desperdícios de recursos públicos
Custos do projeto (IPCL- variável climática)
Adequação da malha viária às novas fronteira agrícolas
Atender metas em compromissos internacionais (redução GEEs)
Otimizar a intermodalidade
Devido à vulnerabilidade do setor
Risco climático nos estudos ambientais - comprometer
empreendedor com redução vulnerabilidade e impactos
Melhoria da saúde/ qualidade de vida
Risco de inviabilidade de operações
Diminuir necessidade de manutenção periódica mais frequente

Atividade:
“É relevante para o
MPTA considerar risco
climático nas suas
atividades e projetos?”
[transcrição]

(Oficina com MTPA, 2018)

Atividade:
“Por que não considera ainda?
Quais as barreiras | desafios?”

(Oficina com MTPA, 2018)

Atividade:
“Por que não considera ainda?
Quais as barreiras | desafios?”
Internos
Receio dos órgão de controle
O planejamento é ainda tradicional
Falta de estrutura organizacional
Capacitação/ Metodologia para aplicação/
conhecimento
Dificuldade na escolha de modelo de risco
p/planejamento
Falta de conhecimento difundido
Agenda ambiental x ag desenvolvimento
Sensibilização dos gestores
Ausência de coordenação/ articulação
institucional
Crença de que o conhecimento s/ M.C. é
incacessível (mito)

Internos e Externos

Externos

Falta de cultura das MCs
Institucionalizar o tema
Não há recursos disponíveis

Falta de dados ambientais
Não é uma bandeira política
Não integração de políticas
Políticas setoriais não estão
Custo/ Aumento dos custos
interligadas
Falta vontade política p/ a
Falta normatização (regulação)
incorporação do tema
Prioridade
Falta de pressão social
Aumento de custos no curto prazo Ausência de regulamentação
Falta de Regulação
Cultura
Falta de pressão da sociedade
(advocacy/ lobby)
Ausência de marco legal do poder
central
Falta interação de políticas (falta
Não é prioritário para tomadores de decisão
legislação)
Procedimentos claros (falta)
Abordagens inadequadas do problema
Ferramentas práticas (falta)

(Oficina com MTPA, 2018)

Revisão geral...

AR5...

2014

Solidez abrangência e influência
O aquecimento é inequívoco.
Causa principal é CO2
As três últimas décadas foram as mais quentes
desde 1850.
Papel dos oceanos como “colchão” e seu limite
O mar está se tornando mais ácido pela
continuada absorção de gás carbônico.
Nível do mar > 19 cm entre 1901 e 2010
Gelo em recuo acelerado
Perturbação em regime de ventos e chuvas
Efeitos cascata previstos
Efeitos cumulativos
Necessidade de rápida redução de emissões

“As decisões das próximas décadas são decisivas para evitar catástrofes”

Anomalia observada na temperatura da superfície (1850-2012)
Média global da temperatura da superfície da
terra e do oceano

A superfície terrestre
apresentou
sucessivamente nas
três últimas décadas
temperaturas mais
quentes do que em
qualquer década
anterior desde 1850.

Fonte: IPCC, 2013, p. 4.

Mudança observada na precipitação anual sobre Terra

Fonte: IPCC, 2013, p. 6.

Aquecimento observado dos oceanos

(1950-2010)

Mais de 60% do
aumento líquido de
energia no sistema
climático é
armazenado na
parte superior do
oceano (período de
1971-2010).
Fonte: IPCC, 2013, p. 8.

Fonte: IPCC, 2013.

Acidificação observada do oceano

Fonte: IPCC, 2013, p. 10.

Elevação observada do nível do mar

(1900-2010)

Durante o período
de 1901 a 2010, o
nível médio global
do mar aumentou
0,19 metros.

Fonte: IPCC, 2013, p. 8.

Diminuição da extensão do gelo observada no Mar Ártico
(1900-2010)

Fonte: IPCC, 2013, p. 7.

Número de eventos

Eventos climáticos extremos

Ano

Fonte: UNEP,
2009, p. 12.
Informações
adicionais no site
da OMM.

“Warming Stripes for Brazil from 1901-2018”

Temperatura média annual para o Brasil de 1901-2018 usando dados do Berkeley Earth.

Slides até aqui eram só
efeitos observados: já vale
se precaver!

Mas, vai piorar ou
melhorar?

Mudança na temperatura média da superfície

Fonte: IPCC 2013, p. 19.

21

A mudança na temperatura da superfície global pode
atingir 4°C até o final do século XXI se nenhuma medida
for tomada.
Fonte: IPCC, 2013, p. 24.

Projeção da elevação do nível do mar
22

O nível médio
global do mar
vai continuar a
subir durante o
século XXI.

Fonte: IPCC, 2013, p. 24.

Emissions GAP...

Para limitar um
aumento de
1,5 a 2 graus,
faltam mais
compromissos

Qual RCP
usar?

Adaptação x Mitigação
Mudanças
Climáticas
Aumento de temperatura
Mudanças na precipitação

Impactos nos sistemas
naturais e humanos

Adaptação

Alimentos e recursos hídricos
Ecossistemas e biodiversidade
Assentamentos Humanos
Saúde

Adaptação

Emissões e
Concentrações
Gases de efeito estufa
Aerossóis

Mitigação

Caminhos para o
desenvolvimento
socioeconômico
Crescimento econômico
Tecnologia
População
Governança

The risk triangle (Crichton, 2001; modified).

É uma agenda ambiental?

MInfra?
Estratégias de
desenvolvimento
Desen. de
Baixocarbono

Estratégias de
mitigação

Desenvolvimento
compatível
com clima
Co-benefícios

Desen.
resiliente

Estratégias de
adaptação

Infraestrutura
resiliente de
baixo-carbono
“Low Carbon Resilient
Infrastructure”

Conceitos em risco
climático

Adaptação às mudanças climáticas

Gestão de riscos
geofísicos

Efeitos graduais
das mudanças
climáticas

QUESTÕES COMUNS
Aumento da frequência
e/ou intensidade de
perigos climáticos
(inundações, secas,...)

Perigos
não-climáticos
(químicos,
terremotos...)

Gestão de riscos climáticos
(incluindo extremos)

Ajustes de longo prazo (ciclo de
vida) à condições climática médias
em mudança (inclui benefícios)

Redução de riscos a desastres

Sistema de interesse
e níveis de planejamento

De qual sistema
estamos falando?

Acordos internacionais

Planos e programas
nacionais
Estratégias
regionais
Estratégias setoriais

Planos municipais
Pontes, portos, ferrovias...

Estratégias empresariais
Plantas industriais

Propensão ou
predisposição para
ser adversamente
afetado

Uma situação
ou evento com
o potencial de
causar dano

VULNERABILIDADE

Fator de risco interno
(ao sistema)

PERIGO/
EVENTO

✓

RISCO

Tempo e clima

EXPOSIÇÃO

Fator de risco externo
(IPCC SREX, 2012)

(ao sistema)

realização

IMPACTO

Consequências
sobre sistemas
naturais ou
humanos

IMPACTO
PERIGO/
EVENTO

VULNER.

✓

RISCO

Impactos: exemplos
INFRAESTRUTURA

EXPOSIÇ

MC→ falhas de limite:
uma vez consideradas excepcionais, mas aceitáveis
tornando-se não excepcionais (ou seja, normais) e inaceitáveis.
MC→ Afeta ambiente natural e social em que os ativos estão inseridos ou
interagindo
Sandy: inundação infra transportes afetou 5,4 mi passageiros em Nova Yorque -2013

MC→ Impactos na performance operacional, ambiental e social:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Deterioração do ativo e período de vida
Aumento de OPEX e CAPEX adicional
Perda de renda
Aumento de risco de impacto ambiental
Dano reputacional
Mudanças de demanda de mercado (bens e serviços)
Aumento de custo de seguros ou falta de disponibilidade

Infra → vetor
de resiliência

Fonte: EC Guidelines for Project Managers (2013)

Atividade:
brainstorm de
impactos no setor

(Oficina com MTPA, 2018)

Nível do Mar

Precipitação

Temperatura

Encerramento de operações
(Aeroporto)

Aumento da corrosão
(Porto)
Assoreamento berços
atracação (Portos)
Dispersão de poluentes
(Portos)
Aumento no número de
acidentes (Portos)
Aumento precipitação;
Interrupções mais
frequentes das operações
de carga

Desalinhamento juntas de
dilatação (Ferrovia)
Flambagem de trilhos
(Ferrovia)
Dilatação dos materiaistrilhos (Ferrovias)

Queda de estrutura (Portos)
Alagamento de pátio
ferroviário (Portos)
Reflexos na operação (Portos)
Transbordamento de rios
devido ao refluxo fluvial
(Ferrovia)
Precipitação:
desmoronamento, danos
estruturais (Rodoviário)
Aumento de calado (Portos)
Processo erosivo (obras
lineares)
Redução da vida útil de
empreendimentos (obras
lineares)

Ilhas de calor (Urbano)
Aeroportos: Precipitação temp;
perda da capacidade de
decolar (calor)

Atividade:
brainstorm de
impactos no setor
[transcrição]

Temperatura: efeito indireto:
Interrupções das operações
variação volume de transporte
(Portos)
cargas (Rodoviário)
Cancelamento voos
Aeroporto: Precipitação;
Cancelamento de voos

Dilatação das estruturas

Perda de carga; Perda de
pavimento; assoreamento

Aeroportos/ Nível do mar/
Interrupção; alagamento da
Alagamento sistema de pistas
via (Rodoviário)
Danos estrutura (Rodovia)
Acidente aéreo (Aviação)

(Oficina com MTPA, 2018)

Impactos: exemplos INFRAESTRUTURA

Como lidar com o risco

Evitar

PERIGO/
EVENTO

Pouco eficiente?

EXPOSIÇ

Reter/assumir
Consciente?
RISCO IMPACTO

Transferir/Dividir

RISCO

VULNER.

OUTROS?

Reduzir
EXPOSIÇ

Environmental risk management or risk assessment is the process of identifying, evaluating, selecting,
and implementing actions to reduce risk to human health and to ecosystems (USPCC RARM, 1997).

VULNER.

Vulnerabilidade (dimensões)

- Vida útil do ativo
- Receita
- Custos de capital
- Impacto ambiental

Localização
Construção
Operação

Dimensão temporal

VULNER.

Capacidade adaptativa

“A combinação de habilidades, atributos e recursos disponíveis para um indivíduo,
comunidade, sociedade ou organização que pode ser usada para se preparar e agir de
forma a reduzir impactos adversos, moderar danos ou explorar oportunidades”
(World Economic Forum, 2014 - tradução livre).

Função de:

Instituições
Saúde
Informação

Infraestrutura

Educação
Tecnologia
“Capital social”

Atenção: ter capacidade adaptativa, não significa que é efetivamente usada (um
bom plano de evacuação, pode não ser implementado)

O que é má-adaptação

O desenvolvimento tendencial (business as usual) que,
ao negligenciar os impactos da mudança climática,
inadvertidamente aumenta a exposição e/ou
vulnerabilidade à mesma.” (OCDE, 2009, p. 53)
Cinco critérios para avaliar se uma medida conduz à má adaptação:
1.
2.
3.
4.
5.

Aumento de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE); [co-benefícios]
Imposição de custo desproporcional aos mais vulneráveis;
Elevados custos de oportunidade;
Redução de incentivos para adaptação espontânea;
Limitação de alternativas disponíveis às futuras gerações.

Em infra ainda existe o efeito lock-in

Termos...

Mainstreaming (integração)

Má adaptação

Climate proofing
Risco residual
Hard x soft measures
Resiliência
AbE

Reativa x antecipatória

Incremental x transformadora
Sem arrependimento
[No-regrets]

Risco aceitável

Atividade: brainstorm
de exemplos de
ações/medidas de
adaptação

(Oficina com MTPA, 2018)

Atividade: brainstorm de exemplos de
ações/medidas de adaptação [transcrição]
Resultados do brainstorm: Ações/medidas de adaptação no setor
Nos novos projetos de infraestruturas ao longo da
Rodovias: pavimentação de áreas vulneráveis a
costa buscar alternativas de projeto que considerem alagamento com material que possibilite infiltração de
o aumento do nível do mar
água no solo
Quebra mar e diques (Porto)
Construção de Molhes (CODESA)
Ação: Rodovias- ferrovias; Adaptação: estruturas de Desenvolvimento de atividades sustentáveis ao longo da
contenção
ferrovia
Desenvolvimento de tecnologias para produção de
Construção de recifes artificiais (novos pesqueiros)dormentes mais resistentes (clima)
aumento do NM em áreas costeiras
Zoneamento que considere as mudança do clima
Realimentação sedimentar de praia para proteção de
(Porto - Cidade)
estrada que passa na linha de costa
Maior margem de segurança na construção de
Uso de materiais mais duráveis; uso de etanol diminuindo
superestruturas e infraestruturas (materiais)
emissão CO2 (Rodovias)
Elevação de linhas de cais; Reforço de Diques;
Barreiras Naturais (plantio de árvores),
Equipamentos e estrutura de carga/ descarga c/ proteção
quebrar ventos
p/ chuvas e ventos
Adaptar as edificações das pop. Ribeirinhas
Aumento do grade da rodovia
Mudanças nas pistas (materiais) dos aeródromos
Transposição de bacias (Hidrovias)
Aumento das estruturas de drenagens nos locais com Rodovias/ Ferrovias: mudança de traçado/ projeto; perigoprevisão de aumento de chuvas
chuva forte causando aumento do nível dos rios
Aumento do comprimento da pista aeródromo
Plantio em taludes (BR - 101)
Uso de revestimento vegetal mais resistente em
Adequação dos horários de operações. Evitando horários
ferrovias/ rodovias
críticos (Portos)
Revisão de cláusulas de contratos de concessão
Portos flutuantes
Trabalhar com as cargas e passageiros (em todos os Aperfeiçoar PEI/PAM em função de riscos gerados para
modais/ diversificar as cargas)
M. C. (Portos)
Passagem de fauna (Estrada Parque)

(Oficina com MTPA, 2018)

Tipos de medidas de adaptação

Desenvolvimento

Riscos climáticos

Medidas de adaptação podem ser de diferentes naturezas:
Regulatória

Infraestrutural
Comportamental

Informacional

Tecnológica
Organizacional

Fonte: OCDE (2009)

Baseada em
ecossistemas

Agenda
internacional e
Nacional

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima
(UNFCCC)
Uma convenção-quadro que define as
obrigações básicas de todas as “partes” no
combate à mudança climática
Atualmente, tem 197 partes (estados e EU)
Foi assinada em 1992, no Rio de Janeiro, e
entrou em vigor em 1994

O artigo 3.1 salienta o princípio da equidade e
das “responsabilidades comuns, mas
diferenciadas”

• Decisão: 140 parágrafos
• Acordo: 29 Artigos

Acordo de
Paris

• Objetivo global: limitar temperatura
abaixo de 2°C (1,5°C). (artigo 2º).
• Pico das emissões globais o quanto
antes (artigo 4.1).
• Ampla participação: iNDCs de 186
países, ~96% das emissões globais e
revisão a cada 5 anos (artigos 3º e 4º)

• Informação e Transparência:
acompanhamento contribuições
nacionais de mitigação e informações
sobre adaptação (artigos 4º e 13º)
Estabelece um objetivo global para adaptação
(Art. 7.1)

Evolução e protagonistas

$

Relevância

Custos de adaptação: US$ 150
bilhões/ano até 2030, US$ 500
bilhões/ano até 2050 (UNEP)

Mitigação

+ frequência de eventos extremos
+ sensibilização/conscientização
Continuidade das emissões
Adaptação

Não suficiência dos esforços de
mitigação
t

• Pequenos estados
insulares
• Grupo africano
• Países menos
desenvolvidos (LDC)

Aliança: 39 EstadosMembros; representa 28%
dos países em
desenvolvimento e 20% de
todos membros da ONU, mas
menos de 1% da população
global.

Brasil no Acordo de Paris : NDC
Meta de redução das emissões de 37% abaixo dos níveis de 2005 em 2025
(indicando redução de 43% em 2030).
Compromissos:
✓Aumentar a participação da bioenergia sustentável na matriz energética brasileira
para 18%;
✓Fortalecer o cumprimento do Código Florestal;
✓Restaurar 12 milhões de hectares de florestas;
✓Alcançar desmatamento ilegal zero na Amazônia brasileira;

+ compromissos
genéricos em
adaptação

✓Chegar a participação de 45% de energias renováveis na matriz energética;
✓Obter 10% de ganhos de eficiência no setor elétrico;
✓Promover o uso de tecnologias limpas no setor industrial;

✓Estimular medidas de eficiência e infraestrutura no transporte público e áreas
urbanas.
< 66% em termos de emissões por unidade do PIB em 2025 e
<75% em termos de intensidade de emissões em 2030, ambas em relação a 2005

Existia mundo antes de Paris? A PNMC!

Acordo de Paris
só entrará em
vigor em 2020

Planos setoriais de
mitigação e adaptação
agricultura, indústria,
mineração, saúde, transporte
e biomas (Amazônia e
Cerrado),
(2012) Plano de Gestão de
Risco e Resposta a Desastres
Naturais
(2016) Plano Nacional de
Adaptação

Fundo Nacional sobre
Mudança do Clima

Comunicação do Brasil
à UNFCCC

Fórum Brasileiro
de Mudança do
Clima

...

Plano Nacional de Adaptação

Objetivo geral
“Promover a gestão e redução do risco
climático no país frente aos efeitos
adversos associados à mudança do
clima, de forma a
aproveitar as oportunidades
emergentes,
evitar perdas e danos e
construir instrumentos que permitam a
adaptação dos sistemas naturais,
humanos, produtivos e de
infraestrutura.”

http://www.mma.gov.br/clima/adaptacao/plano-nacional-de-adaptacao

PNA – Infraestrutura Transportes (Diretrizes)
1. Promover maior
envolvimento do setor nas
questões de adaptação à
mudança do clima, através de
capacitação e disseminação de
informações

2. Considerar, no que couber,
as questões de adaptação à
mudança do clima em seus
planos, programas e projetos
institucionais.

3. Elaborar estudos e pesquisas sobre a
relação da mudança do clima com a
vulnerabilidade da infraestrutura de
transportes, visando subsidiar as
políticas públicas, o planejamento e a
identificação de soluções para o setor

5. Aprimorar a produção e disponibilização
de informações sobre eventos extremos
relacionados ao sistema de transporte

4. Avaliar a possibilidade de
existência de co-benefícios e
sinergias entre
mitigação e adaptação
relacionadas às diferentes
alternativas aplicadas ao setor
6. Aumentar a capacidade de
resposta do setor de transportes
frente aos eventos climáticos
extremos por meio de planos,
protocolos de ação e medidas
preventivas.

Planejamento em
adaptação

Por que a mudança climática é importante para
o planejamento setorial?

MC afeta a
eficácia dos
planos e das
políticas setoriais
em vigor
(adaptação)

UN CC learn

Setores devem
contribuir para
os objetivos
nacionais de
redução de
emissões
(mitigação)

MC afeta as
prioridades
nacionais e,
assim, as
dotações
orçamentárias
setoriais

Motivações mitigação x adaptação
um pouco de teoria econômica....

Mitigação

Adaptação
Espontaneamente
insuficiente

Ação do
agente
privado

Obs.: há motivações privadas
tb

BEM
PÚBLICO

Regulação
(nível ótimo social)

Por que devo fazer?

Ação do
agente
público

Espontânea!
(maior interessado)

BEM PRIVADO
e/ou
LOCALIZADO

Dá condições,
Garante equidade e
eficiência
socioeconômica
(Lecocq e Shalizi, 2007)

Por que é necessária a intervenção pública?
• Pouca informação disponível
• Barreiras de ação coletiva no nível local
• Consideração inadequada de consequências de longo prazo
nas decisões de investimento
• Externalidades
– Ação não rentável para agente privado, mas benéfico para a comunidade
– Ação benéfica para agente privado produz externalidades negativas para a
comunidade

• Grandes infraestruturas - benefício público
• Inadequação e inexistência de regulações
• Equidade: pobreza e restrições associadas
Por que devo fazer?

Fonte: Lecocq e Shalizi (2007)

Fatores motivadores e facilitadores

reflexão

Fatores facilitadores

Fatores motivadores
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eventos climáticos extremos
Políticas internacionais
Custos econômicos da inação
Exemplos de outros pares
Interesses do setor privado
Mídia
Reconhecimento de oportunidades
Ação de ONGs
Pesquisa científica

O que considerar para fazer?

•
•
•
•

•
•
•

Vontade política
Boa cooperação entre ministérios
Pessoas ativas com expertise assumindo a
liderança
Tempo adequado (“timing” oportuno para
agir)
Conhecimento suficiente disponível
Compatibilidade com outras políticas
Recursos humanos e outros recursos
disponíveis
(Biesbroek et al., 2010)

Tipos de ação do poder público
Não reduzi-las a gastos em infra.
Há ações sem custo.

Produção e
disseminação de
informação

Estudos e mais estudos

Federal
Regional
Local

Gestão da info
Impactos e adaptação
Pesquisa fundamental
Dificuldade: informação diversa,
compartimentada, evolutiva

opção: entidade
especializada nisso
(ex.: UKCIP)

O que devo fazer?

Complementaridade
público-privada

Fonte: De Perthuis (2011)

Tipos de ação do poder público
Adaptação de
standards e
regulações
atuais ao futuro

Produção e
disseminação de
informação
Gestão da info

Normas,
regulamentações,
políticas vigentes
Avaliação e
diagnóstico

Lentes
climáticas

Repartição
clara dos
riscos
(contratuais)

(Climate Lens)

REVISÃO

Capacidade
Adaptativa

Ativos de longo prazo: governo
corrige o nível de risco aceitável

Sistema
educacional
O que devo fazer?

Fomento/exigência de
Seguros
Regras de
urbanização

Especificações para
construção civil
Fonte: De Perthuis (2011)

Tipos de ação do poder público
“instituições são o coração da capacidade da sociedade
responder a estresses climáticos e riscos crescentes”
(Magnan 2010, Adger et.al 2007, Agrawal e Perrin 2008)

Identificar mudanças
e crises climáticas

Produção e
disseminação de
informação
Gestão da info

(novas funções)

Balancear interesses de
stakeholders (aumento de
conflitos pela água, PPPs)

Normas,
regulamentações,
políticas vigentes

Avaliação e
diagnóstico

Capacidade de
implementar
Sobreposições e vácuos
(atenção na dimensão
espacial, federal – local)
O que devo fazer?

Ação em
relação a
instituições

coordenação

Gerenciamento de
crise
(articulação,
oportunidades
reconstrução, $)
[no regret]

DEFINIÇÃO PRECISA DE
RESPONSABILIDADES
Fonte: De Perthuis (2011)

Tipos de ação do poder público
Geração do ambiente adequado para
adaptação privada e local

Produção e
disseminação de
informação
Gestão da info

Governos central e local:
donos e operadores de
ativos de longo-prazo,
gestor de ecossistemas,
empregador...

Normas,
regulamentações,
políticas vigentes

Avaliação e
diagnóstico

Ação em
relação a
instituições

Infraestrutura
pública: rede
energia,
comunicações,
transporte...

coordenação
Políticas: uso do solo, projetos
de desenvolvimento
econômico regional...
O que devo fazer?

Investimentos
públicos
priorização
Fonte: De Perthuis (2011)

Tipos de ação do poder público

Produção e
disseminação de
informação
Gestão da info

Geração do ambiente adequado para adaptação privada e
local

Normas,
regulamentações,
políticas vigentes
Avaliação e
diagnóstico

Ação em
relação a
instituições
(coordenação)

coordenação
Gestão do risco
climático

Investimentos
públicos
priorização

O que devo fazer?

Fonte: De Perthuis (2011)

O que se espera do setor empresarial?
Está sob risco!

Imagina o
INVESTIDOR!!

Impactos são locais (no nível do agente)
(“adaptação gera bem privado”)

Maior beneficiário de suas ações
Custos evitados
Oportunidades
Há co-benefícios

AÇÃO!

Gerenciamento
do risco!
Governo?
Dá condições,
Garante equidade e
eficiência socioeconômica

Global Compact e UNEP Caring for Climate, 2010:
83% das 72 empresas entende que os impactos das MC representa
risco aos seus negócios
67% destas considera apenas riscos diretos

Integração/
“contágio”
Adaptação integrada a
processos e ações
existentes

“mainstreaming”

Respostas específicas em
adaptação

Em políticas públicas:
atua principalmente sobre processos, estruturas e
instituições, buscando inserir preocupações
climáticas e respostas adaptativas em políticas
abrangentes.
Em projetos (climate proofing):
objetiva reduzir o risco climático de ações específicas ou
projetos, tornando-os mais resilientes às MC, com foco em
questões de implementação ou soluções tecnológicas, sem o
intuito de interferir em políticas e processos (Olhoff & Schaer, 2010).

Resiliência climática
e Infraestrutura

Infraestrutura | desenvolvimento | vulnerabilidades
Desenvolvimento → mais infraestrutura
New Climate Economy report: USD3,4tri/ano hoje para USD6 tri/ano em 2030

Brasil: lacunas no estoque e qualidade das infras – necessidade de investimentos
Resiliência e adaptabilidade frente à novos padrões climáticos:
- infraestrutura em si é menos vulnerável
- confere mais resiliência (a todo sistema dependente)

Riscos e impactos diretos
Impactos na performance operacional,
ambiental e social:
Deterioração do ativo e período de vida
Aumento de OPEX e CAPEX adicional
Perda de renda
Aumento de risco de impacto ambiental
Dano reputacional
Mudanças de demanda de mercado

Riscos e impactos indiretos
Decisões conjunturais do setor | grandes infraestruturas

→ deslocam padrões socioeconômicos! +- vulneráveis?
→ Considerar efeitos de segunda ordem na eficiência,
eficácia e equidade das estruturas de longo prazo sob
influência do clima

Em infraestrutura... ações de governos nacionais

Melhorar a avaliação de riscos e informações para apoiar a tomada
de decisões.
Promover a triagem e consideração de riscos climáticos em
investimentos públicos: requerer de investidores e fornecedores a
consideração dos riscos climáticos.
Promover resiliência através de alinhamento de políticas de
planejamento espacial, normas técnicas, políticas e
regulamentação da infraestrutura.

Encorajar o disclosure dos riscos climáticos e sua gestão por parte
do setor privado.
Associações
CEEQUAL, ENVISION, TCFD

(OCDE, 2017)

Melhorar a avaliação de riscos e informações
para apoiar a tomada de decisões.

Governos: colaborar com ciência, associações e reguladores para construção de
capacidades sobre escolha, desenho e timing para ações de adaptação.
Disponibilidade de informações sobre perigos climáticos
Projeta – INPE | AdaptaClima-MMA | IPCC

Ferramentas e geração de capacidades para riscos e exposição
Traduzir projeções com outros dados
Predominantemente qualitativo hoje
Criação de guias para “climate-proofing”
US Federal Highway Agency – ferramenta para agencias de transporte sobre materiais estradas e perigos futuros
de inundação

Considerar interdependências
Efeito dominó
NISMOD – UK – modelagem do sistema de infraestrutura nacional – riscos e vulnerabilidades atuais e projetadas
DOMINO – CANADA | ROSAU - FRANÇA

Colaboração público-privada

(OCDE, 2017)

Promover a triagem e consideração de riscos climáticos em
investimentos públicos: requerer de investidores e
fornecedores a consideração dos riscos climáticos.
Governos: garantir redução de risco nos investimentos e rever a repartição das
responsabilidades com privado em PPPs
Triar projetos com financiamentos públicos sob a luz de riscos climáticos
Instituições financeiras já fazem! – exemplos
BNDES? EIB | AfDB | WB | ADB | KfW Alemanha| CDC France.... Recente fundo do ERDB

Critério de resiliência em licitação pública
Alto potencial, mas ainda está limitado...

Horizontes temporais e repartição de riscos em PPPs
Austrália, UK, Bélgica difirenciam “força maior” de clima
Desde 2009 – Austrália exige do subnacional adaptação nos planos territoriais para financiamento
West Coast Infrastructure Exchange (WCX) – Calif-Oregon-Washingt – British Col (CA): métodos para
financiar infra na região – risco de clima está nos standards
Colômbia: pós La Nina 2010-2011 governo pagou USD 60 mi p/ concessionárias. 2013-novas leis
para proteger infra e aumentar uso de seguro contra desatres naturais

(OCDE, 2017)

Promover resiliência através de alinhamento de políticas de
planejamento espacial, normas técnicas, políticas e regulamentação
da infraestrutura
Governos: usar regulações e políticas para permitir incentivo privado à integração da
resiliência no planejamento e gestão de infraestrutura
Planejamento espacial para novas infraestruturas
EIA e Avaliação ambiental estratégica
Zoneamento ...
Incentivos perversos entre local e federal (ES)

2017: 1/3 da OECD revisando pelo
menos um standard nacional de
infraestrutura p/MC – primeira
geralmente drenagem de estradas

Regulação setorial e incentivos econômicos (papel do regulador)
Modificar requerimentos técnicos – levar em conta MC
[2012 – Agência Francesa de Segurança Nuclear mudou parâmetros de descarga de água]

Novos standards para confiança de sistemas (Setor elétrico na Finlândia)
Alemanha – Grupo de Trabalho em Regulação – opções para incentivar investimentos resilientes

Standards nacionais e internacionais
Códigos: dados coletados, especificações de material, equipamento e produtos usados, desenho de
projeto, processos de gestão.
ISO – focado em avaliação de vulnerabilidade , Normas Européias...
PIANC – World Association for Waterborne Transport Infrastructure – guia sobre adaptação (ano?)
Western Australian government´s Standard and Technical Guide on Addressing Climate Change in Road and Traffic
Engeneering – para planejadores , designers e gestores

(OCDE, 2017)

(OCDE, 2017)

Frameworks

CLIMATE LENS

Medidas, decisões, planos,
políticas, regulamentos etc.

Vulnerabilidade A implementação da medida é vulnerável aos riscos decorrentes das
mudanças climáticas?

Ações de
adaptação
existentes

Os riscos relacionados às mudanças climáticas foram levados em
consideração durante a formulação da medida?

Má adaptação

A medida pode agravar a vulnerabilidade, levando a má
adaptação? A medida perde oportunidades decorrentes das
mudanças climáticas?

Resiliência

Que alterações podem ser feitas para levar em consideração os
riscos e/ou oportunidades climáticas?
(Adaptado de OCDE, 2009)

Etapas...plano focado em adaptação

BASES PARA AS
FUNÇÕES
INSTITUCIONAIS

Iniciar e
lançar o
processo

Identificar e
avaliar lacunas e
necessidades,
lacunas de
capacidades,
levantamento de
informações e
recursos
disponíveis...

Avaliar
vulnerabilidades
em relação ao
clima
Avaliar
riscos
climáticos

Elementos
preparatórios

Integrar adaptação
no planejamento

Revisar
opções de
adaptação

Elaborar e
disseminar
um plano
/estratégia
de adptç

Lançar os alicerces e abordar lacunas

Passos iterativos!

Adaptado de UNFCCC Guidelines for NAPS

Estratégias de
implementação

Relatoria,
monitoramento
e revisão

Integração no ciclo de projetos
Programa de
investimentos setorial

Screening | triagem
Identificação do
projeto
Monitorar e avaliar a
implementação das opções de
adaptação

Projeto novo: implementar
opções de adaptação
selecionadas

Monitoramento e avaliação

Implementação

Avaliar o potencial risco
climáticoe efeitos na
vulnerabilidade

Avaliação do
projeto

Design
detalhado

Avaliação aprofundada do
risco climático

Identificar
medidas/opções
adaptativas .
Priorizar a selecionar
opções

OECD Policy Guidance (2009) Page 121

Resultados do estudo (2019)

“Inserção do risco climático no ciclo de desenvolvimento e aprovação de
projetos de investimento público em infraestrutura – Volume Transportes”
FLUXOS: processos de
planejamento, regulação e
implantação de empreendimentos

Foco
no PPI

PONTOS DE ENTRADA: gestão do
risco climático e adaptação à
mudança do clima

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Pontos de entrada para integração do risco climático

✓ (onde) Pontos de Entradas para integração de riscos climáticos
✓ (o quê) Ação de integração no ponto de entrada

Tipos de PE

✓ (como) Sugestões de possíveis meios de implementação
✓ Qual fase impacta
✓
✓
✓
✓

PLANEJAMENTO SETORIAL
PRIORIZAÇÃO/IDENTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS
DESIGN DO PROJETO
CONTRATO ENTRE AS PARTES

Sensibilização/capacitação
Incluir considerações climáticas aumentando sensibilização e transparência
Incluir considerações climáticas em critérios de avaliação de alternativas
Avaliar potenciais riscos climáticos e efeitos na vulnerabilidade
Conduzir avaliação de risco aprofundada

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Identificar/selecionar opções de adaptação| Transferir/dividir risco

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Plano Nacional de
Logística

Sensibilização/capacitação
Incluir considerações climáticas aumentando sensibilização e transparência
Incluir considerações climáticas em critérios de avaliação de alternativas
Avaliar potenciais riscos climáticos e efeitos na vulnerabilidade
Conduzir avaliação de risco aprofundada
Identificar/selecionar opções de adaptação| Transferir/dividir risco

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Plano Nacional de Logística

Sensibilização/capacitação
Incluir considerações climáticas aumentando sensibilização e transparência
Incluir considerações climáticas em critérios de avaliação de alternativas
Avaliar potenciais riscos climáticos e efeitos na vulnerabilidade

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

Conduzir avaliação de risco aprofundada
Identificar/selecionar opções de adaptação| Transferir/dividir risco

Resultados do estudo “Inserção do risco climático no ciclo de
desenvolvimento e aprovação de projetos de investimento
público em infraestrutura – Volume Transportes” (Gross, 2019)

À disposição
Alexandre Gross

É relevante...
Há desafios...

Por onde começar?
Quais pontos de entrada/oportunidades?
Onde queremos chegar?

Qual resultados desejado (1-2 anos)?
Quais condições necessárias p/ q/ a
consideração do risco climático seja
integrado nas atividades?

Obrigado!
Alexandre Gross

Acesse:
https://www.infraestrutura.gov.br/comp
onent/content/article.html?id=9126
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