
Políticas atuais

Promessas  
climáticas

AS ESCOLHAS QUE FAZEMOS NESTA DÉCADA IRÃO DECIDIR O NOSSO FUTURO.

Enquanto os líderes globais brigam sobre chegarmos  
em 1,5ºC ou 2ºC.... estamos seguindo por este caminho:

Políticas atuais podem aumentar as temperaturas para até 4ºC,  
 e promessas climáticas podem ainda chegar em altas de 3ºC.

Adaptação a 4°C poderá não ser possível

Umidade e calor podem ser letais

A população exposta ao calor letal e 
condições de umidade é projetada 
a crescer mais dramaticamente, 
chegando em 1,5 bilhões de pessoas.

Produtividade agrícola sofre

A produção global de trigo será 
reduzida, em média em 22,4%,  
arroz em 10,8%, milho em 27,2% e  
soja em 11,6%.

Estago econômico

O aquecimento global reduzirá rendas 
em 23% em média, apenas por conta 
do calor *

Escassez hídrica

Os impactos mais adversos na 
disponibilidade de água são mais 
prováveis na associação com o 
crescimento da demanda por  
água, enquanto aumenta a  
população do mundo.

Aumento no nível do mar catastrófico

Até 2100, os níveis do mar subirão 
até 1.1 metros , o que pode ser 10x 
mais rápido que a média do século 20. 
Projeta-se que muitos grandes centros 
urbanos litorâneos e pequenas ilhas 
serão inundados.

* até 2100, comparado com o que poderia ser sem o aquecimento

What does the IPCC AR6 WGI report on  
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Aumento na temperatura e umidade

Se o aquecimento global continuar 
desenfreado, em 2070, até 3 bilhões 
de pessoas viverão no calor extremo, 
afetando 19% do mundo, incluindo 
o norte da África e América do Sul, 
Oriente Médio, sul da Ásia e partes da 
Austrália.

Produtividade agrícola sofre

A produtividade agrícola já está 20%  
abaixo do que poderia ser sem os 
efeitos das mudanças climáticas  
- uma desaceleração que equivale 
a a perda dos últimos 7 anos de 
crescimento da produção.

Estrago econômico

A economia global poderá perder 10% 
 do total de seu valor econômico até 
2050 devido às mudanças climáticas.

Escassez hídrica

Mais 350 milhões de pessoas vivendo 
em regiões urbanas, poderão sofrer de 
escassez hídrica derivadas de estiagens 
severas. A população vivendo em terras 
secas, vulneráveis a estresses hídricos e 
estiagens, está projetada a atingir  
178 milhões  de pessoas até 2050 em 
um aquecimento de 1,5°C.

Aumento no nível do mar

Mesmo se o aquecimento global se 
manter abaixo dos 2°C, os níveis dos 
mares poderão aumentar em 30-60 
cm em 2100, comparados com os 
níveis entre 1986 - 2005. Populações 
litorâneas soferão primeiro: incluindo 
algumas das maiores cidades do  
mundo, e pequenas ilha-estados, que 
sofrerão enchentes ao menos uma vez 
por ano até 2050.

Aumento na temperatura e umidade

Com um aquecimento de 2°C, 37% 
da população global será exposta à 
ondas de calor extremos ao menos 
uma vez a cada cinco anos. A maioria 
das regiões do mundo terá mais dias 
quentes, principalmente nas regiões 
tropicais.

Produtividade agrícola sofre

Medidas políticas de adaptação não 
serão o suficiente para prevenir 
impactos na produtividade agrícola. 

Modelos projetam que além dos que 
sofrem com insegurança alimentar 
hoje, podemos ter mais 1-183 milhões 
de pessoas em risco de passar esta 
insegurança como resultado da 
Escassez climática.

Estrago econômico

O PIB global poderá ser reduzido em 
11% anualmente.

Escassez hídrica

Globalmente, 411 milhões e pessoas 
vivendo em regiões urbanas serão 
expostas à escassez hídrica causadas 
por estiagens severas. 

As populações de regiões já secas, 
vulneráveis ao estresse hídrico e 
estiagens, podem chegar a 220 milhões  
de pessoas até 2050 com um 
aquecimento de 2°C.

Aumento no nível do mar

300 milhões de pessoas vivem em 
áreas que inundarão ao menos uma vez 
por ano até 2050. Isso é mais de três 
vezes as estimativas anteriores  
(80 milhões).

Onde nossas políticas atuais estão nos levando.

Umidade e calor podem ser letais

Só na Europa, 96 mil pessoas morrerão 
de calor e umidade por ano.

Produtividade agrícola sofre

A produção global será reduzida, em 
média, em: trigo 14%, arroz 6,8%, milho 
17,4% e soja 7,2%.

Estrago econômico

O PIB global poderá ser reduzido em 
18% anualmente.

Escassez hídrica

A população global exposta à escassez 
hídrica poderá dobrar. 

As populações de regiões já secas, 
vulneráveis ao estresse hídrico e 
estiagens, poderão chegar a 277 
milhões de pessoas até 2050 com um 
aquecimento de 3°C.

Catastrophic sea level rise

Sem medidas de adaptação,  
35–50% das praias em lugares  
como Barcelona, Goa ou Califórnia 
poderão ser perdidas.

A ciência está mais certa do que nunca.

O nosso planeta está permanentemente transformado  
- quanto mais ele esquenta, pior fica

O NOVO RELATÓRIO DO IPCC

AS EMISSÕES PRECISAM CAIR AGORA: 

Esta é uma chamada urgente para planos de emissões zero agora, antes do COP26. 

Toda ação tomada para limitar as emissões e aquecimento  
nos traz mais próximo a um futuro mais seguro.  

Nunca houve tanta ambição climática como hoje.

Mas esta ambição precisará se tornar uma realidade começando agora, este ano.  
As emissões de carbono e metano precisam ser reduzidas rapidamente neste século. 

Cada fração de um grau importa.
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