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Fonte: Global Cimate Change. Vital signs of the Planet. Disponível em: 

http://climate.nasa.gov/scientific-consensus/ Acesso em: junho de 2106.

“Em 2015 a temperatura da superfície 
da Terra foi a mais alta desde o início 

dos registros em 1880”.



Ciência Climática



Uma REALIDADE

Em virtude das políticas mundiais vigentes, até 

2100, existe 40% de probabilidade de superação 

dos 4 ºC e 10% de chance de superação dos 5 ºC 

(Banco Mundial, 2014)

Ciência Climática



DAS CONSEQUÊNCIAS JÁ OBSERVADAS  
AOS PROVÁVEIS DANOS FUTUROS

Danos pessoais, materiais e

ecossistêmicos

Risco - suprimento de comida, água e 

segurança energética.

Aumento da desigualdade e injustiça social 

e ambiental



Contexto da Pesquisa



FARBER, Daniel. Disaster Law and Emerging Issues in Brazil. Revista de estudos 

constitucionais, hermenêutica e teoria do direito-(RECHTD), n. 4, v. 1, p. 2-15, janeiro-

junho, 2012.

Um Direito para 
esta realidade?



Top Global Risks

https://www.weforum.org/agenda/2016/01/what-are-the-top-global-risks-
for-2016



O SENTIDO JURÍDICO DA 
ADAPTAÇÃO

Informação/ciência

Planejamento

Baixar a temperatura

Investir em instrumentos de adaptação



O SENTIDO JURÍDICO DA 
ADAPTAÇÃO

Lei nº 12.187/2009 (LPNMC)

“Iniciativas e medidas para reduzir a 

vulnerabilidade dos sistemas naturais e 

humanos frente aos efeitos atuais e 

esperados da MC”(artigo 2º, I). 



Seguro no contexto de adaptação às 
mudanças climáticas

O  contrato de seguro a partir do Código 
Civil de 2002



Em 2013, estima-se que quase um terço (45 bilhões de 
dólares) dos 140 bilhões de perdas econômicas causadas 
por desastres naturais e industriais tenham sido cobertas 

por seguros.

SWISS RE. Natural catastrophes and man-made disasters in 2013. Disponível em: 
http://www.swissre.com/reinsurance/insurers/sigma_22013_natural_catastrophes_and_man-made_disasters_in_2012.html. Acesso em 

novembro de 2015.

http://www.swissre.com/r/sigma1_2014_en.pdf?19=930&44=152213381&43=619257&32=10792&7=619257&40=http://media.swissre.com/documents/sigma1_2014_en.pdf&18=0.8383966665102066


Brasil 

Em torno de 33 milhões de pessoas estão expostas aos 
riscos de inundações no Brasil. 

Estimativas de grandes perdas até 2030. 

Entre as causas que justificariam essa previsão, além da 
mudança climática, estão o aumento da urbanização em 

áreas de risco, o crescimento populacional desordenado e 
os padrões do desenvolvimento econômico atual.

Has Brazil grasped the importance of insurance against the risks of flooding? Disponível em:

http://www.swissre.com/latin_america/has_brazil_grasped_importance_of_insurance_against_flooding_risk
s.html. Acesso em janeiro 2014.



O SEGURO NO CONTEXTO DE 
ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS

O lugar do seguro no ciclo de gestão de risco

Razões mais comuns para a não cobertura de 
determinados riscos

Fatores  fundamentais para o acoplamento entre 
seguro e mudaças climáticas:

1) Gestão da informação 



2) Identificação e implantação de tecnologias com 
vistas a auxiliar e mitigar os desastres naturais;

3) Diversificação e segregação do risco tendo em 
conta diferentes regiões geográficas;

4) A ativação de condições e regulamentação dos 
programas de seguros

5) Financiamento direto das medidas de redução 
de riscos

 Redução do risco como pré- requisito para 
conexão do seguro com a mudança climática
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