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Brasil 2040
• Estudo estratégico, iniciado em 2013, que teria sido concluído 

em 2015

• Horizonte de longo prazo (2040, 2070 e 2100)

• Baseado em modelos climáticos globais regionalizados ao 
nível 20km x 20km (parceria com INPE e MCTI)

• Integra análises setoriais de impacto e estratégias adaptativas

• SAE foi a facilitadora e coordenadora técnica

• 7 grupos de excelência em pesquisa envolvidos

• Adaptação no futuro e não no presente



Perguntas que o Brasil 2040 quis responder

• (Ainda) somos um país em desenvolvimento: 
quanto ou até que ponto vamos adaptar ?

• Quando fazer o investimento de adaptação: 
antecipar ou retardar? 



Para responder a essas questões...

Fonte: Margulis & Unterstell, SAE/PR (2014)



... há benefícios e redução de danos.

Fonte: Margulis & Unterstell, SAE/PR (2014)



Porém a tomada de decisão é fragmentada - não se dá sobre 
a trajetória de desenvolvimento ou de adaptação…

Fonte: Nobre, Adaptado. 2014



O que a SAE fez a respeito?
• Demandou cenários climáticos novos e regionalizados (20 km 

x 20 km) e os tornou bens públicos disponíveis na INDE 
(Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais)

• Gerou avaliação de impactos sobre as vazões nas bacias 
hidrográficas

• Ofereceu esses dados a tomadores de decisão no governo 
federal 

• Está avaliando impactos e vai propor opções de adaptação
sobre infraestrutura (energia, drenagem urbana, transportes, portos 
e zona costeira), agricultura e saúde



Passo-a-passo



Passo 1 – Cenários climáticos



Cenários climáticos – resumo

8

Aumento da resolução dos modelos globais;

Aumento da resolução do modelo regional (de 40km para 20 km)

Inclusão de mais cenários de emissão e de modelos globais climáticos

Possibilidade de considerar mais incertezas

2 modelos globais HadGEM2-ES + MIROC5

2 cenários de emissão Média intensidade. RCP 4.5
Alta intensidade. RCP 8.5

Grade – 20 km
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Resolução utilizada e comparação global

200 km

20 km

Modelo climático global

Modelo climático 
regional
INPE



Passo 2 – modelagem hidrológica

– Balanço hídrico do presente e futuro será baseado 
numa grade de 20 x 20 km.

– Análise das vazões naturais mensais (presente e 
futuro) na escala das bacias incrementais 
contribuintes aos 195 reservatórios do setor elétrico.

– Modelagem integrada (usos múltiplos) será realizada 
por sistema de reservatórios (várias bacias 
hidrográficas)

– Abastecimento urbano: principais pontos de demanda 
(foco nos reservatórios do sistema elétrico e algumas 
áreas estratégicas)



RECURSOS HÍDRICOS



ENAS: Modelos Globais x REGIONAIS

ÓBVIO QUE OS MODELOS REGIONAIS INTENSIFICAM OS 
GLOBAIS



Vazões SMAP- 2011 a 2040



Vazões SMAP- 2040 a 2070



Vazões SMAP- 2070 a 2100



Reação do Secretário de Política 
Energética do MME, Altino Ventura 
Filho, aos cenários apresentados durante 
reunião na SAE, 
28/janeiro/2015

“Estou literalmente chocado com os cenários climáticos e hidrológicos. Eles mudam 
completamente o planejamento hidrelétrico brasileiro. Eles afetam o project finance 
das hidrelétricas planejadas, principalmente para a Amazônia. Belo Monte seria revista, 
pois teria menos de 50% da capacidade necessária. São Luiz do Tapajós também. É 
preciso levar esses dados para discussão pelos Ministros no Conselho de Política 
Energética. As séries hidrológicas já não são estacionárias. É preciso entender isso e 
planejar diferentemente”



Passo 3 – avaliação de impactos setoriais

• Para cada setor, a construção de um cenário 
tendencial sem mudança do clima e de outros 
cenários com mudança do clima. 

• O cenário sem mudança do clima é “relativamente 
fácil” pois é o nosso planning-as-usual, tanto business 
quanto government, right? 

• Os cenários com mudança do clima obedecem à 
disponibilidade de cenários regionalizados pelo INPE, 
em escala 20 km x 20 km, ou até 5 km x 5 km em 
casos específicos. 



ENERGIA



Comparação dos Cenários RCP 8.5
Alternativas de Adaptação Energia 



AGRICULTURA























INFRAESTRUTURA



TOTAL = R$ 124 bilhões sob alta vulnerabilidade, cenário 8.5



Passo 4 – adaptação em cada setor 

Fonte: Margulis et al, 2009



Recomendações de adaptação às MC para o Rio de Janeiro e São Paulo



Elementos para adaptação da infraestrutura portuária brasileira

Adaptação imediata A concluir em 2030 A concluir em 2050





Quais são os problemas de política pública?

• Impactos abrangentes, custos altos
• Infraestrutura não adaptada
• Investimentos públicos depreciados e patrimônio 

sob risco
• Maior pressão sobre defesa civil e para 

prevenção de desastres
• Potencial retrocesso sobre ganhos alcançados nas 

políticas sociais



O que o Brasil 2040 tem a ver com a CT 
Visão de Longo Prazo ?

• É impossível conceber uma visão estratégica de longo 
prazo para o Brasil sem o bom entendimento e a 
consideração da mudança do clima (MC)

• Além de ser um enorme problema de ação coletiva 
global, a MC é um problema sobre desenvolvimento e 
não de meio ambiente



Relação com outras CTs e ações no curto 
prazo
• Não temos política e governança estabelecidas para 

gerenciar riscos climáticos, em praticamente nenhum 
setor

• Ausência de normativas/padrões sobre uso de 
informações climáticas para planejamento

• Incorporação de dados prospectivos no planejamento 
de infraestrutura: Manual de Inventário de 
Hidrelétricas. Plano Nacional de Logística Integrada. 
Programa Crescer e PPI.

• Custos altos para o Estado em momento de crise mas 
de oportunidade (PPPs, concessões)


