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Tempo 

São as condições observadas no “agora”, num 

determinado lugar e determinado instante! 

 

Está chovendo? + Como está a temperatura? + 

Está abafado? ..... 

 

 

 

  Clima 

Estado médio no tempo da 

atmosfera, em um ponto 

qualquer da Terra! Ou seja, 

como evolui o tempo 

meteorológico ao longo de 

um período de tempo. 

 



Previsão 

http://clima.cptec.inpe.br http://ciram.epagri.sc.gov.br 



Como é possível termos projeções climáticas? 

 

 Modelos numéricos   
 

“São idealizações da realidade” 

 

Conjunto de equações matemáticas que representam os 

complexos processos físicos que ocorrem na natureza, na 

atmosfera; escritas em linguagem computacional. 

  

 

 

 

 

 

 

Cenários 
 

“Suposições de como o mundo estará no futuro” 

 

Envolve diversos segmentos e conhecimentos, entre eles 

economia, desenvolvimento humano e territorial, 

aspectos sociais, entre outros. Auxiliam os estudos de 

mudanças climáticas, mensuração de impactos, 

mitigação das causas e possibilita a proposição de 

alternativas para adaptação.  

https://thoth3126.com.br/brasil-paraguai-argentina-e-uruguai-somam-160-mil-deslocados-por-cheias/ 



Aplicação das projeções climáticas ao zoneamento agrícola 

Uma das aplicações é simular as áreas potenciais de cultivo das 

espécies, em condições ambientais mais ou menos impactantes, 

utilizando os cenários de clima gerados para o período entre 

2071 a 2100. 

 

O que esperamos para SC? 

 

De forma resumida, aquecimento e má distribuição das chuvas, 

com pequena elevação dos totais anuais. 

https://climate.nasa.gov/vital-signs/global-temperature/ 



Algumas informações importantes! Cenários A2 (mais pessimista), B2 (mais otimista) 

Anomalias de temperaturas máximas sazonais, A2 e B2 (2071 a 2100) 

Fonte: Pandolfo, et al. (2012) 



Anomalias de temperaturas mínimas sazonais, A2 e B2 (2071 a 2100) 

Fonte: Pandolfo, et al. (2012) 



Anomalias de precipitação(mm) sazonais, A2 e B2 (2071 a 2100) 

Fonte: Pandolfo, et al. (2012) 



Anomalias de precipitação(mm) sazonais, A2 e B2 (2071 a 2100) 

Fonte: Pandolfo, et al. (2012) 



Diversidade de cultivos em SC 



Quais seriam os impactos nas áreas potenciais dos cultivos em 

Santa Catarina? 

PROJEÇÃO/CENÁRIOS: Aumento da 

Temperatura em 2°C 



PROJEÇÃO/CENÁRIOS: Aumento 

da Temperatura em 2°C 



Zoneamento do milho – Sul do Brasil (2071-2100): Masssignam et al. (2015) 



Zoneamento do feijão – Sul do Brasil (2071-2100): Masssignam et al. (2017) 

Variação, em número de decêndios, do período de plantio da cultura do 

feijão para o zoneamento do cenário “A2” e do cenário “B2”, em relação 

ao zoneamento atual no Estado do Paraná, de Santa Catarina e do Rio do 

Grande do Sul. 



O que a agricultura catarinense vai encontrar no futuro, 

 do ponto de vista climático?  

 
Maior instabilidade e variabilidade térmica e hídrica, tanto diárias quanto mensais e sazonais;  

 

  Aumento de impactos e riscos aos setores agropecuário e agrícola, devido a maiores incertezas 

no comportamento térmico e hídrico do território catarinense;  

 

 Aumento na intensidade e freqüência de eventos extremos, tais como: ondas de calor mais 

intensas (alternadas por eventos extremos de frio) e períodos de estiagem mais prolongados;  

 

 Evapotranspiração maior, requerendo sistemas de reservatórios de água para abastecimento 

humano, agrícola e pecuário. 



Ações imediatas 

-Realizar semeadura e/ou plantio das culturas, respeitando o zoneamento agrícola e os 

estudos que aperfeiçoam o seguro rural e que servem de instrumento para prevenção de 

perdas climáticas na agricultura; se possível, trabalhando com o escalonamento de 

plantio; 

 

-Usar os sistemas de informação climática (quando for possível o acesso); melhorar a 

conservação de água no solo (qualificação do sistema de plantio direto) quando 

recomendado; ampliar o acesso da cultura à água se possível;  

 

- Inovação tecnológica: melhoramento vegetal para diminuir a sensibilidade dos processos  

que afetam negativamente o rendimento sob déficit hídrico e para aumentar a tolerância 

das plantas aos estresses térmicos. 



http://www.mma.gov.br/images/arquivo/80182/Revista%20Adaptacao_WEB.pdf 
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