A questão ambiental é ampla e complexa, mas aos poucos tem sido colocada em
pauta nos mais diversos setores sociais e, dessa maneira, a humanidade caminha para um desenvolvimento ambiental. Um mecanismo adotado para alcançar
esse desenvolvimento é subdividir o tema em diversos aspectos, como gestão
ambiental, riscos, políticas e práticas ambientais, sustentabilidade e preservação. É importante lembrar que todas essas subdivisões interagem entre si e que a
abordagem de vulnerabilidade é mais uma nota que visa auxiliar a composição da
complexa sinfonia.

O livro tem seu enfoque nas interfaces entre vulnerabilidade e mudanças climáticas, assim como entre ações humanas e poder público. Isso porque a avaliação da
vulnerabilidade pode se tornar o núcleo de políticas públicas de âmbito regional,
nacional ou internacional, funcionando como um “sistema de alerta precoce”. Da
mesma maneira, a análise de vulnerabilidade ambiental pode servir como guia
para cientistas e para o poder público, direcionando-os a uma melhor gestão dos
recursos naturais.
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Este livro foi estruturado de forma a discutir as vulnerabilidades natural, ambiental e social, proporcionando ao leitor uma breve introdução ao conceito de vulnerabilidade. Além disso, são apresentados aqui os indicadores e índices de vulnerabilidade ambiental, ferramentas cruciais para avaliar quanto o ser humano está
vulnerável ou quão fragilizado ele torna o meio em que se encontra. Isso ajuda a
identificar as comunidades-alvo em que são necessárias medidas proativas,
principalmente para prevenir as devastadoras consequências de eventos extremos que possam vir a ocorrer.
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Apresentação

A avaliação qualitativa e quantitativa de sustentabilidade, vulnerabilidade e
riscos ambientais, são ferramentas para uma emergente transformação: a transformação ambiental. Essa, como outras transformações, encontra resistência nos
mais diversos setores sociais, porém como está relacionada com a manutenção da
vida de todos os indivíduos, vem encontrando, rapidamente, diversos adeptos e a
aprovação da opinião pública.
Por ameaçar diretamente a vida no planeta, afetar o equilíbrio da biodiversidade, e a exploração de recursos renováveis; a alteração global do clima, nas
últimas décadas, é um dos problemas que tem despertado atenção cada vez maior
por parte da comunidade científica, dos governantes e de toda a população.
Em função dos riscos acarretados pelas mudanças climáticas, acordos mundiais de proteção ao clima foram adotados, principalmente, a partir da década
de 1980. Os principais marcos destas ações internacionais foram: a fundação do
Painel Intergovernamental de Mudanças do Clima (IPCC), a aprovação da Convenção-Quadro das Nações Unidas e a criação do Protocolo de Kyoto.
Com base nesse contexto, este livro foi estruturado de forma a abordar os
seguintes temas: vulnerabilidade natural, ambiental e social, de maneira a proporcionar ao leitor uma breve introdução sobre o conceito de vulnerabilidade. Além
disso, foram abordados os indicadores e índices de vulnerabilidade ambiental,
que são ferramentas cruciais para avaliar o quanto o ser humano está vulnerável
ou torna o meio fragilizado, ajudando a identificar as comunidades-alvo onde
são necessárias medidas pró-ativas, principalmente para prevenir as devastadoras
consequências de eventos extremos que possam vir a ocorrer. Por último, serão
abordadas as interfaces entre vulnerabilidade e mudanças climáticas, ações humanas e poder público, pois, numa perspectiva mais longa, a avaliação da vulnerabilidade pode se tornar o núcleo de uma política, como um ‘’sistema de alerta
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precoce’’, tanto em âmbito regional, nacional e internacional e desta forma, servir
como guia para cientistas e para o poder público, no sentido de uma melhor gestão dos recursos naturais.
A questão ambiental é ampla e complexa, mas aos poucos tem sido colocada
em pauta nos mais diversos setores sociais e dessa maneira a humanidade caminha para um desenvolvimento ambiental. Um mecanismo adotado para alcançar
esse desenvolvimento é a tentativa de subdividir o tema em diversos aspectos, tais
como: gestão ambiental, riscos, políticas e práticas ambientais, sustentabilidade, e
preservação. Lembrando sempre, que todas essas subdivisões interagem entre si.
A abordagem de vulnerabilidade é mais uma nota que visa auxiliar na composição dessa complexa sinfonia.
Por fim, este livro foi idealizado e realizado dentro da disciplina de pós-graduação Análise de Sistemas de Gestão Ambiental – TNM 5790 - do Programa de
Pós-Graduação do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares da Universidade
de São Paulo. Mérito dos autores, o livro foi organizado pelos docentes
Afonso Aquino e Josimar Almeida, com o auxílio do professor Francisco Paletta,
que, por não ser titular da disciplina, atuou como ombudsman.
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