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“
The scientific evidence is unequivocal: 

climate change is a threat to human well-

being and the health of the planet. 

Any further delay in concerted global 

action will miss the brief, rapidly closing 

window to secure a liveable future.

This report offers solutions to the world.

A evidência científica é inequívoca: 
mudanças climática é uma ameaça ao 
bem estar humano e à saúde do planeta.
Qualquer atraso em uma ação global, 
coordenada e conjunta, levará a perda de 
uma breve janela, que se fecha 
rapidamente, para assegurar um futuro 
habitável.



Figura SPM.1: O Relatório 
do WG2 tem forte foco nas 
interações entre os 
sistemas acoplados --
clima, sistemas naturais 
(ecossistemas, 
biodiversidade) e 
sociedade humana. 
Essas interações são a base 
dos riscos emergentes 
provocados pelas 
mudanças climáticas, 
degradação ambiental e, 
ao mesmo tempo, 
oferecendo oportunidades 
para o futuro



Algumas mensagens centrais:

• As evidências cientificas aumentaram substancialmente desde o ultimo relatório do 

IPCC, em 2014. 

• Os eventos extremos e incrementais são, com maior confiabilidade científica, 

atribuídos às mudanças climáticas antrópicas, impactando pessoas e ecossistemas; 

• Eventos extremos simultâneos e riscos “compostos” (em cadeia)

• O relatório destaca que mudanças climáticas têm causado perturbações generalizadas 

na natureza afetando a vida de bilhões de pessoas; 

• 42-46% da população mundial são altamente vulneráveis à mudança do clima . 

Vulnerabilidade depende dolocal, do contexto (gê nero, etnicidade e renda)

• Os esforços para adaptação ainda são pontuais e setoriais.

• O Relatório detalha impactos que devem acontecer com a temperatura global 

excedendo 1,5oC (overshoot), mesmo que por algumas décadas, causando danos

irreversíveis à diversos sistemas naturais, e certametne com impactos nos sistemas

sociais;



SPM Fig 2.: 

Impactos já

observados em

ecossistemas

distribuídos nas

diferentes regiões

da Terra, com 

atribuição às

mudanças

climáticas e 

impactos em

sistemas sociais
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Biodiversity loss at different warming levels

[Add photo credit]IPCC WG2 Press Conf

Perda de biodiversidade a diferentes níveis de aquecimento



SPM Fig 2.: Impactos já observados em sistemas sociais distribuídos nas diferentes regiões, 

com atribuição às mudanças climáticas e impactos crescentes (positivos e adversos)  



Algumas mensagens centrais – CSA e Brasil:

• As Américas Central e do Sul estão altamente expostas, vulneráveis e fortemente 

impactadas pelas mudanças climáticas, situação amplificada pela desigualdade, 

pobreza, crescimento populacional e alta densidade populacional, mudança no uso da 

terra, principalmente desmatamento com a consequente perda de biodiversidade, 

degradação do solo e alta dependência das e economias locais em recursos naturais 

para produção de commodities.

• Muitos eventos extremos já estão impactando a região e devem se intensificar, 

incluindo temperaturas de aquecimento e secura, aumento do nível do mar, erosão 

costeira, acidificação de oceanos e lagos, resultando em branqueamento de corais e 

aumento da frequência e gravidade das secas em algumas regiões, com diminuição 

associada no abastecimento de água, que impacta a produção agrícola, pesca 

tradicional, segurança alimentar e saúde humana.
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Adaptation options

Policies and actions at multiple scales and the participation of

actors from all social groups, including the most exposed and

vulnerable populations, are critical elements for effective

adaptation (highconfidence). {ES-Ch12}

Research approaches that integrate Indigenous knowledge and

local knowledge systems with natural and social sciences have

increased since 2014 (highconfidence) and are helping to improve

decision-making processes in the region, reduce maladaptation

and foster transformational adaptation through the integration with

ecosystem-based adaptation and community-based adaptation

(highconfidence). {ES-Ch12}

Health

Climate change affects the epidemiology of climate-sensitive infectious diseases in the region (high confidence). Examples are the

effects of warming temperatures on increasing the suitability of transmission of vector-borne diseases, including endemic and emerging

arboviral diseases such as dengue fever, chikungunya, and Zika. In the next decades, endemic and emerging climate-sensitive infectious

diseases are projected to increase (mediumconfidence). {ES-Ch12}

Barriers

The most reported obstacle for adaptation in terrestrial,

freshwater, ocean and coastal ecosystems is financing (high

confidence). There is also a significant gap in identifying limits

to adaptation and weak institutional capacity for

implementation. {ES-Ch12}

Institutional instability, fragmented services and poor water

management, inadequate governance structures, insufficient

data and analysis of adaptation experience are barriers to

address the water challenges in the region (high confidence).

{ES-Ch12}

Adaptation Options and Barriers

Figure 1: Synthesis of observed and projected impacts, distinguished for different sectors and each subregion of Central and South America. 

Observed impacts refer to a time-period of the last several decades. Projected impacts represent a synthesis across several emission and warming 

scenarios, indicative of a time-period from mid- to end of the 21st century. {Figure 12.10}
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Climate Resilient Development

Social organisation, participation and governance reconfiguration are essential for building climate resilience (very high confidence).

Dialogue and agreement that include multiple actors are mechanisms to acknowledge trade-offs and promote dynamic, site-specific

adaptation options (mediumconfidence). {12.5.7.2; ES-Ch12}

Initiatives to improve informal and precarious settlement, guaranteeing access to land and decent housing, are aligned with

comprehensive adaptation policies that include the development and reduction of poverty, inequality and disaster risk (medium

confidence). {ES-Ch12}



Algumas mensagens centrais – CSA e Brasil:

Brasil, por sua continentalidade, está sujeito (e já vem vivenciando) impactos distintos de 

eventos extremos e incrementais. 

- Intensificação da seca no nordeste (com aumento de área impactada);

- Perdas na produção agrícola relacionada à variação do clima relacionado à extremos 

de seca e de chuva; impacto no calendário agrícola;

- Impacto na biodiversidade [corais; florestas; manguezais; sistemas de água doce] com 

agravamento relacionado à forçantes não climáticas [poluição, degradação, 

desmatamento, etc]

- Aumento no nível do mar impactando ambientes/infraestruturas urbanas; afetando 

sistemas naturais estuarinos; 

- Aumento em eventos extremos de chuva e seca, com crescente vinculação cinetífica às 

mudanças climáticas,  impactando cidades



Opções de adaptação e barreiras: 

• A organização social, a participação e a reconfiguração da governança são essenciais para a 

construção da resiliência climática. Diálogo e acordo que incluem múltiplos atores são 

mecanismos para reconhecer trade-offs e promover opções de adaptação dinâmicas e específicas do 

local;

• As iniciativas para melhorar os assentamentos informais e precários, garantindo o acesso à terra e à 

moradia digna, estão alinhadas com políticas abrangentes de adaptação que incluem o 

desenvolvimento e redução da pobreza, desigualdade e risco de desastres;

• Políticas e ações em múltiplas escalas e a participação de atores de todos os grupos sociais, 

incluindo as populações mais expostas e vulneráveis, são elementos críticos para uma adaptação 

efetiva;

• Na américa Central e do Sul, há uma lacuna significativa na identificação de limites para adaptação 

e fraca capacidade institucional para implementação. Instabilidade institucional, serviços 

fragmentados e má gestão da água, estruturas de governança inadequadas, dados insuficientes e 

análise da experiência de adaptação são barreiras para enfrentar os desafios relacionados a 

disponibilidade hídricos na região.



SPM 5.: [...] Esta 
figura mostra as 
seis dimensões 
de viabilidade 
(econômica, 
tecnológica, 
institucional, 
social, ambiental 
e geofísica) que 
são usadas para 
calcular a 
viabilidade 
potencial de 
respostas 
climáticas e 
opções de 
adaptação, 
juntamente com 
suas sinergias 
com mitigação.
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Increasing urgency

Starting today, 

every action, every 

decision matters.

Worldwide action is more urgent 

than previously assessed.

IPCC WG2 Press Conf
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Report by numbers

Growing scientific 

knowledge gives us our 

best understanding yet

270 Authors

41 % Women / 59 % Men

67 Countries

675 Contributing authors

62,418 

Review comments

More than

34,000 scientific papers

43 %  Developing countries

57 % Developed countries

Brasil:
• 4 autoras / 1 autor
• Inúmeros autores que 

contribuíram com os 
capítulos (em pontos 
específicos do texto)


