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Resumo  

As mudanças climáticas são uma realidade. Vivenciada por todos os países mesmo que  em 

diferentes escalas e magnitudes, representam uma ameaça aos sistemas naturais e humanos, 

podendo resultar em transformações ambientais, econômicas, políticas e sociais. Neste contexto, os 

riscos derivados das mudanças climáticas, vêm sendo motivo de preocupação, sendo o setor de 

recursos hídricos um dos mais impactados. No Brasil, já existe evidência científica que a mudança 

do clima pode afetar a disponibilidade hídrica em muitas regiões. A resposta dos recursos hídricos 

às mudanças climáticas é variável segundo as especificidades de cada bacia hidrográfica. 

Regulamentações, estratégias e planos para adaptação visando minimizar os efeitos adversos das 

mudanças climáticas sobre os recursos hídricos são necessários, e de fato, já vêm sendo 

desenvolvidos por alguns países ou grupos de países, a exemplo da União Europeia. No Brasil, em 

2011, a revisão do Plano Nacional de Recursos Hídricos, menciona pela primeira vez, o tema MC 

no processo de planejamento dos RH. Com base no acima exposto, o presente artigo apresenta e 

analisa as regulamentações e estratégias específicas para recursos hídricos, mudanças climáticas e 

adaptação desenvolvidas e implementadas pela União Europeia, com o objetivo apresentar algumas 

proposições para o Brasil. 

Palavras Chave: recursos hídricos, mudanças climáticas, adaptação 

Abstract 

Climate change is a scientific reality. Experienced by many countries even though in different 

scales and magnitudes, it poses a threat to the natural and the human systems, with environmental, 

social, economic and political impacts. In this context, the risks related to climate change, are a 

concern, and the water sector is one of the most impacted worldwide. In Brazil, there is scientific 

evidence that climate change may affect water availability in many regions. The response of water 

resources to climate change varies according to each river basin characteristics. Regulations, 

strategies and plans for adaptation looking for diminish the adverse effects of climate change on 

water resources are needed, and in fact, they are already being developed by many countries or 

groups of countries, such as the European Union. In Brazil, in 2011, the National Water Resources 

Management Plan revision mentions for the first time climate change in water resources planning 

process.  Based on the above facts and other specific ones, this paper analyzes the regulations and 

strategies for water resources, climate change and adaptation developed and implemented by the 

European Union, with the aim to present some propositions to Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O aquecimento global é um dos grandes desafios da atualidade. Cada vez mais, existe 

evidência científica de que a concentração de gases de efeito estufa (GEE) na atmosfera terrestre, 

resultante das atividades antrópicas, é a principal causa das mudanças climáticas (MC). De fato, o 

quarto relatório de avaliação do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC-

AR4,WG I, Parry et al. 2007) apontou que, entre 1970 e 2004, as emissões globais de GEE 

aumentaram em 70%.  Em um cenário de clima mais quente, existe uma alta probabilidade de que 

ondas de calor se tornem mais intensas, enquanto que eventos de frio extremo se tornem mais 

escassos. Neste contexto, os modelos climáticos indicam uma intensificação do ciclo hidrológico 

global, o que resultaria em um aumento na frequência e magnitude de eventos climáticos extremos, 

e consequentemente severos danos aos ecossistemas naturais e à sociedade humana. Os principais 

impactos das MC sobre o ciclo hidrológico seriam: aumento da precipitação em regiões tropicais, 

diminuição nos subtrópicos, inundações, desertificação, redução da produção agrícola, déficit 

hídrico, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade, mudanças nos padrões de chuvas, etc 

(Parry et al. 2007). De fato, o IPCC indicou que os países em desenvolvimento estão entre os mais 

vulneráveis às MC, visto terem historicamente menor resiliência e menor capacidade de adaptação. 

Vários estudos apontam que o processo de mudança do clima poderá ter efeitos diretos e/ou 

indiretos sobre os recursos hídricos (RH) (Parry et al, 2007, Bates,  2008, Marengo, 2007, Tundisi, 

20008, Marengo, 2010). Assim, para tentar minimizar estes efeitos diversos países – Estados 

Unidos, Austrália, a União Europeia e seus estados membros, desenvolveram estratégias e planos 

específicos para a adaptação dos RH. O Brasil, segundo Salati et al (2007),  será atingido pelos 

efeitos adversos das MC, visto ter uma economia fortemente dependente dos RH e ligada ao clima, 

a exemplo da agricultura e da geração de energia. 

Com base no acima exposto, este artigo apresenta e analisa as regulamentações e estratégias 

específicas para RH, MC e adaptação desenvolvidas e implementadas pela União Europeia, com o 

objetivo apresentar algumas proposições para o Brasil.  A UE foi selecionada ter desenvolvido  

regulamentações específicas para a adaptação para diversos setores, dentre os quais o setor de RH.  

Neste contexto, este artigo apresenta inicialmente, com base em estudos internacionais e nacionais 

os impactos das MC sobre os RH, demonstrando assim a situação atual e as tendências observadas. 

Ao nível nacional, identifica-se, a luz da Lei 9.433/1997, que instituiu a Política Nacional e 

Recursos Hídricos (PNRH) e criou o Sistema Nacional de Gerenciamento dos Recursos Hídricos 

(SINGRH) e da Lei nº 12.187/2009, que instituiu a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC) se e como a questão das MC (MC) vem sendo incorporada no planejamento dos recursos 

hídricos (RH) no país. A seguir, são analisados as regulamentações e estratégias específicas para 

recursos hídricos, MC e adaptação desenvolvidas e implementadas pela União Europeia. 

Finalmente, a luz da experiência internacional, apresenta-se algumas proposições para o Brasil. 

2. MUDANÇAS CLIMÁTICAS E OS IMPACTOS NOS RECURSOS HÍDRICOS 

A água é indispensável para qualquer forma de vida e é necessária para quase todas as 

atividades humanas (Bates et al. 2008). A disponibilidade quantitativa e qualitativa  dos RH esta 

associada à diversos setores econômicos, fazendo com que eventuais alterações climáticas possam 

exacerbar pressões antrópicas, já existentes sobre o uso sustentável da água (Bates et al., 2008). 

Assim, uma forte preocupação com relação aos impactos das MC é a disponibilidade futura de água 
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não somente para consumo, como também para a manutenção do equilíbrio de ecossistemas (Bates 

et al., 2008). Apesar de vários estudos já terem sido desenvolvidos, ainda não se tem um quadro 

preciso sobre os possíveis impactos da mudança climática sobre os recursos hídricos. As incertezas 

ainda persistem, representando por vezes obstáculos à implementação de ações de mitigação e de 

adaptação. Ao nível global, um destes estudos foi desenvolvido por Parry et al (2007).  

Quanto ao Brasil, algumas regiões do país já estão sendo impactadas pelas MC de forma 

intensa.  Em 2007, o Relatório de Clima (Ambrizzi et al. 2007) apresentou  evidências sobre os 

efeitos das MC na disponibilidade hídrica de muitas regiões do Brasil.  Segundo Marengo et al 

(2010), o  Brasil é vulnerável à variabilidade climática, o que pode ser demonstrado pelas secas e  

desertificação que vem ocorrendo no Nordeste e de forma oposta as chuvas intensas que vêm 

ocorrendo nos estados do Sul e do Sudeste, o que têm gerado perdas econômicas da ordem de 

centenas de milhões de reais, centenas de mortos e dezenas de milhares de desabrigados. Assim, é 

fato que o Brasil é vulnerável às MC, especialmente no que se refere aos extremos climáticos. 

Nesse contexto, os riscos e impactos derivados das MC sobre os RH vêm sendo motivo de 

preocupação no meio científico e governamental. De fato, conforme afirmou Tundisi (2008), 

“Alterações climáticas terão papel relevante no ciclo hidrológico e na quantidade e qualidade da 

água. Essas alterações podem promover inúmeras mudanças na disponibilidade e na qualidade da 

água e na saúde da população humana”.   Segundo o mesmo autor, a intensidade desta mudança 

varia de acordo com as especificidades locais, visto que as bacias hidrográficas possuem 

características peculiares, e, portanto irão responder de forma distinta as alterações climáticas.   A 

Tabela 1 destaca alguns dos impactos climáticos previstos para os RHpara o Brasil. 

Tabela 1: MC: impactos nos RH 
Impactos decorrentes das MC sobre os recursos hídricos 

Pressões Impactos 

Temperaturas mais elevadas, aumento 

da evaporação, o aumento da 

precipitação e mudanças nos padrões 

de circulação dos ventos. Alterações na 

quantidade dos recursos hídricos. 

 

A demanda por água tende a aumentar enquanto a disponibilidade 

hídrica tende a diminuir, principalmente nas regiões de baixas 

latitudes, como é caso do semi-árido brasileiro.  

Com vazões mais baixas e temperaturas da água mais elevadas, serão 

intensificados os efeitos da poluição nos corpos hídricos, reduzindo a 

qualidade da água com impactos sobre a agricultura, geração de 

energia, abastecimento público, recreação, e sobre os diversos setores. 

Alteração da temperatura atmosférica e 

oceânica 

Mudança na distribuição espacial e temporal dos índices de evaporação 

e de umidade no ar, potencializando os eventos hidrológicos críticos, 

como chuvas intensas em determinadas regiões e secas prolongadas em 

áreas já castigadas pela escassez hídrica. 

Ocorrência de chuvas mais intensas Elevação do nível dos rios e o alagamento das várzeas, provocando 

enchentes. Em áreas urbanas, a elevada impermeabilização do solo 

dificulta a absorção de água, potencializando as situações de inundação 

bem como de deslizamentos de encostas. 

Estiagens/secas mais prolongadas  Situações de risco de colapso no abastecimento de água em várias 

regiões urbanas adensadas, inclusive nas metrópoles. 

Elevação do nível do mar em áreas 

urbanas costeiras  

Intrusão de água salina nos lençóis subterrâneos que abastecem parte 

das cidades litorâneas do país. 

Fonte: elaboração própria com base em Ambrizzi et al. (2007) e Marengo (2007, 2010) 

Conforme observado na tabela 1, a variabilidade na disponibilidade hídrica terá efeitos 

negativos sobre a população, sobre os ecossistemas e sobre os setores econômicos. Os impactos das 

MC sobre os RH, certamente, irão acentuar os problemas de  escassez seja quantitativa quanto 
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qualitativa existentes. Assim, ações devem ser adotadas, o que requer uma abordagem institucional 

ao nível local, regional, nacional. 

3. BRASIL: RECURSOS HÍDRICOS E MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

A Política Nacional de Recursos Hídricos e o Sistema Nacional de Gerenciamento de 

Recursos Hídricos foram instituídos em 1997 através da Lei n
o
 9.433. Esta Lei baseada em 

princípios, objetivos, diretrizes de ação e instrumentos, espelha um novo contexto de gestão dos 

recursos hídricos ao definir a bacia hidrográfica como unidade de planejamento e de gestão.  Sob a 

ótica dos instrumentos, a Lei estabeleceu cinco instrumentos de gestão: plano de recursos hídricos, 

enquadramento dos corpos de água em classes, outorga de direito de uso, cobrança pelo uso e o 

sistema de informação sobre recursos hídricos.  O Plano Nacional de Recursos Hídricos (PlNRH) 

aprovado em 2006, através da Resolução  CNRH  nº  58, apresenta um conjunto de diretrizes que 

envolvem ações e relações interinstitucionais. O PlNRH  foi organizado em quatro componentes, 

um dos quais aborda o tema MC, ao mencionar a necessidade de ampliar, mediante estudos, o 

entendimento da relação entre a dinâmica da disponibilidade hídrica e o comportamento climático. 

Em 2010, os planos de bacia começaram a introduzir, a simulação dos efeitos das variações 

climáticas na disponibilidade hídrica, a exemplo do Plano Estratégico de Recursos Hídricos dos 

Afluentes da Margem Direita do Rio Amazonas e do Plano da Bacia do Rio Paranaíba, que se 

encontra em fase de elaboração. Em 2011, a Resolução CNRH n
o
 135 aprovou a revisão do PlNRH 

- “PNRH: Prioridades  2012-2015”. O Plano revisto esta estruturado em quatro categorias de ação, 

subdivididas em 22 ações prioritárias, dentre as quais destaca-se a de número 12 - “Definição de 

diretrizes para a introdução do tema das MC nos planos de RH”, onde, pela primeira vez o tema MC 

é considerado no planejamento dos RH. Esta ação tem por objetivo desenvolver propostas de 

diretrizes para a internalização do tema MC no processo de gerenciamento dos recursos hídricos.  

Em 2009, foi editada, através da Lei nº 12.187, a Política Nacional sobre Mudança do Clima 

(PNMC), representando um avanço para o Brasil nesta questão. A PNMC estabelece princípios, 

objetivos, diretrizes e instrumentos para a consecução das metas nacionais para redução das 

emissões de GEE, criando um sistema de governança para conduzir a sua implementação.  A 

PNMC introduziu dezessete instrumentos de ação, dentre os quais destaca-se a o Plano Nacional 

sobre Mudança do Clima (PlNMC). No que tange a questão dos RH, o Plano apontou apenas para a 

necessidade de estudos para o levantamento dos impactos da MC sobre a disponibilidade hídrica e 

para a necessidade de monitoramento quanto à ocorrência de eventos hidrológicos extremos.   O 

PlNMC encontra-se em revisão, que vem sendo construída com base nos planos setoriais. 

4. ADAPTAÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS EM FACE AS MUDANÇAS 

CLIMÁTICAS : O MODELO DA UNIÃO EUROPÉIA 

Na Europa, o aumento da temperatura, a alteração nos níveis de precipitação, o aumento do 

nível do mar e os eventos climáticos extremos são alguns dos impactos que vêm sendo atribuídos as 

MC.  As regiões mais vulneráveis do continente europeu são o sul da Europa, a região do 

Mediterrâneo, os Alpes e as zonas costeiras (Parry et al., 2007) . No contexto das MC, a União 

Européia vem adotando uma política de integração entre os estados membros, tendo por objetivo a 

transição para uma economia verde (UE, 2007). Assim, em 2000, a Comissão Européia instituiu o 

Programa Europeu de Mudanças Climáticas (European Climate Change Programme, ECCP), um 
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conjunto de iniciativas visando reduzir as emissões de GEE.  Dentre as iniciativas adotadas cabe 

destacar o Esquema de Comércio de Emissões (Emissions Trading Scheme), implementado em 

2005, instrumento de mercado que busca reduzir as emissões de GEE, de forma custo eficiente, a 

partir do comércio de licenças de emissão de carbono.   

A União Européia também vem buscando, através de regulamentações setoriais integrar a 

questão das MC, mais especificamente, a adaptação às políticas públicas em vigor, assim como a 

novas políticas públicas.  Neste contexto destaca-se as regulamentações relacionadas ao tema:   

1. Diretiva para Avaliação e Gestão de Riscos de Enchentes (Flood Risk assessment and 

Management Directive; 2007/60/EC).  

2. Comunicação sobre Escassez de Água e Seca (Commission Communication on Water 

Scarcity and Droughts, COM (2007) 414) 

3. Artigo Branco sobre Adaptação às Mudanças Climáticas (White Paper Adapting to climate 

change: Towards a European framework for action, COM(2009) 147)  

4. Artigo Branco sobre Adaptação às MC: Adaptação as MC: desafios para a agricultura e 

áreas rurais (White Paper Adapting to climate change: Adapting to climate change: the challenge 

for European agriculture and rural areas, SEC (2009a)417) 

5. Artigo Branco sobre Adaptação às MC: Impactos das MC na saúde do Homem, Animais e 

Plantas (White Paper Adapting to climate change: Towards a European framework for action: 

Human, Animal and Plant Health Impacts of Climate Change SEC(2009b)416) 

6. Artigo Branco sobre Adaptação às MC: MC e Questões de Água, Costeiras e Marinhas 

(White Paper: Adapting to climate change: Towards a European framework for action:Climate 

Change and Water, Coasts and Marine Issues (SEC(2009c) 386) 

7. Documento Diretriz 24, Estratégia Comum de Implementação da WFD, Gestão dos 

Recursos Hídricos em um Clima em Mudança (Guidance Document N
o
 24, Common 

Implementation Strategy for the Water Framenwork Directive - WFD, River basin management in a 

changing climate, technical report 2009-040d) 

O Artigo Branco sobre Adaptação às Mudanças Climáticas (White Paper Adapting to climate 

change: Towards a European framework for action, EU, 2009) propõe um framework para a 

adaptação. Conforme afirmado no documento, o grande desafio das MC consiste em identificar e 

compreender os impactos, identificar as vulnerabilidades locais e a partir daí desenvolver e 

implementar estratégias para a adaptação.  O documento estabelece diretrizes para o 

desenvolvimento de uma estratégia de adaptação ao nível da EU.  Tal estratégia, que deverá ser 

implementada a partir de 2013, é composta por quatro pilares principais:  

1. Construir de uma base sólida sobre os impactos e demais consequências das MC para a EU.   

2. Integrar a adaptação às políticas setoriais  –  reduzir, ao longo prazo a vulnerabilidade de 

setores como: agricultura, florestas, biodiversidade, pesca, energia, transportes, água e saúde.  

3. Adotar uma combinação de instrumentos políticos, de gestão e de mercado para assegurar a 

eficácia da adaptação. 

4. Avançar os esforços de cooperação em matéria de adaptação - muitos países vêm sendo 

vítimas dos impactos das MC, aumentar a  resiliência e a capacidade de adaptação destes países.  
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Conforme disposto no Artigo Branco (EU, 2009),  a  adaptação é um processo de longo prazo,  

contínuo,  que exige a cooperação entre as partes. O sucesso da adaptação não depende apenas de 

regulamentações, mas principalmente da integração e articulação da adaptação com outras políticas 

públicas.  A apesar do conceito de adaptação ser uma realidade para a UE, ele vem sendo 

implementado de forma fragmentada, existindo a necessidade de uma abordagem que a assegure 

uma maior articulação entre adaptação, políticas publicas setoriais e os níveis de governança.   

Ainda em 2009, foi publicada a regulamentação específica para o setor de RH: Artigo Branco 

sobre Adaptação às MC: MC e Questões de Água, Costeiras e Marinhas (White Paper: Adapting to 

climate change: Towards a European framework for action:Climate Change and Water, Coasts and 

Marine Issues (SEC(2009c) 386). O documento afirma que a adaptação deve fazer parte das 

políticas publicas.  Dentre as quais o  documento destaca a Water Framework Directive (WFD, 

2000), lei maior que rege a gestão dos recursos hídricos na EU, afirmando que as MC, mais 

especificamente a adaptação deve ser parte integrante dos planos de gestão de bacia hidrográfica 

(EU, 2009c).  Assim, com base no White Paper (EU, 2009c) a Comissão Europeia determinou que 

os planos de bacia, instrumento definido na WFD (2000), aprovados por cada estado membro para 

cada uma de suas regiões hidrográficas, insiram a adaptação no planejamento da bacia.  

Neste contexto, como parte das ações definidas no White Paper (EU 2009c), a Comissão 

Europeia adotou em dezembro de 2009 o documento intitulado Documento Diretriz 24, Estratégia 

Comum de Implementação da WFD, Gestão dos Recursos Hídricos em um Clima em Mudança 

(Guidance Document N
o
 24, Common Implementation Strategy for the Water Framenwork 

Directive - WFD, River basin management in a changing climate, technical report 2009-040d).   

Este Guia orienta os estados membro sobre como considerar as  MC, impactos e adaptação no 

planejamento dos RH. De forma mais específica o guia apresenta como estes devem ser inseridos 

no segundo e terceiro ciclo dos planos de bacias hidrográficas, que deverão ser submetidos a EU 

pelos estados membros respectivamente em 2015 e em 2021.  Os planos deverão conter os cenários 

climáticos para a respectiva bacia, as ações de adaptação e como serão implementadas.  O Guia 

(EU, 2009d) sugere algumas ferramentas para definir os impactos das MC nos RH - Prudence, 

Ensembles, Stardex, Cecilia.  Outros aspectos tais como a conscientização da comunidade, 

capacitação de pessoal, articulação e cooperação entre atores e setores, devem ser considerados na 

construção da capacidade de adaptação.   

Cabe mencionar, que as regulamentações supra citadas foram desenvolvidas pela Comunidade 

Europeia, devendo ser adotadas por todos os países membros.  Ao nível nacional, os países 

membros estão em estágios distintos de desenvolvimento de estratégias e planos nacionais para a 

adaptação.  Destaca-se a França, por ser o primeiro estado membro da UE a instituir um  Plano 

Nacional de Adaptação as Mudanças Climáticas, em 2011. A Agência Ambiental Europeia (ECAP), 

ao analisar as estratégias e planos desenvolvidos, concluiu:  

 Ausência de mecanismos e critérios de avaliação e sistemas de monitoramento.  

 Participação dos atores vem ocorrendo de forma limitada.  

 Alguns países do noroeste e do norte da Europa perceberam vantagens das MC, alguns dos 

quais vêm desenvolvendo políticas para usufruir destas vantagens. 
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 Em alguns poucos países as estratégias vem sendo desenvolvidas ao nível local, porém, 

sempre a semelhança da nacional. 

 Adaptação deve ser flexível - a medida definida hoje deve maximizar a flexibilidade das 

decisões futuras e ser desenvolvida com base em evidências: conhecimento científico, pesquisa, 

monitoramento, experiência prática.  

5. CONCLUSÃO 

Conforme apresentado no presente artigo existe evidência científica que as MC afetam 

potencialmente os RH e consequentemente as atividades que dele dependem - o abastecimento 

público (eventos de seca e cheia), os setores produtivos (agricultura, pecuária e indústria), a 

produção de energia, a manutenção da cobertura florestal e a revitalização de bacias para a proteção 

dos ecossistemas. Porém existem incertezas sobre a magnitude e abrangência dos possíveis 

impactos da MC na distribuição espacial e temporal dos RH. Esse fato não pode ser utilizado para 

evitar ações imediatas sejam implementadas.  No Brasil, a  revisão do PlNRH, concluída em 2011, 

aponta dentre as suas diretrizes, a necessidade de internalizar as MC no processo de planejamento 

dos RH e também para a necessidade de articulação da  PNRH com  outras políticas setoriais. 

Espera-se que a revisão do PlNMC, que esta em curso, considere os recursos hídricos.  

Assim, a luz das regulamentações e diretrizes que vêm sendo desenvolvido pela União 

Europeia especificamente relativo à recursos hídricos, MC e adaptação e a luz do modelo brasileiro 

de GRH, apresenta-se algumas proposições: 

  As MC, impactos e adaptação devem fazer parte do planejamento da bacia hidrográfica, 

sendo assim, devem estar previstos nos planos de RH, seja ao nível nacional, estadual e 

especificamente no plano de bacia.   

  A vulnerabilidade dos RH não depende apenas da mudança do clima, mas também da 

trajetória do desenvolvimento. O desenvolvimento de forma sustentável, poderá contribuir para a 

redução da vulnerabilidade, aumento da resiliência e consequente aumento da capacidade de 

adaptação.   

  Maior operacionalização dos instrumentos previstos na PNRH, principalmente nas regiões 

menos antropizadas do país, e a articulação com instrumentos previstos em outras políticas setoriais 

brasileiras como o saneamento básico, uso do solo, resíduos, energia e irrigação.  

  As ações de adaptação devem ser implementadas ao nível local respeitando as 

particularidades de cada bacia hidrográfica, envolvendo de forma articulada os diversos atores da 

bacia.  Ela deve ser flexível, permitindo que sejam inseridos novos cenários climático-hidrológico, 

contribuindo para a “melhoria contínua” do processo. 

  A criação de um Fundo Estadual de RH e MC. Tal Fundo teria por objetivo contribuir para 

implementação de ações ao nível da bacia: definição das áreas de maior vulnerabilidade, magnitude 

e abrangência dos impactos, ações de prevenção, mitigação e planos de adaptação.  Estas ações 

contariam com a participação da comunidade da bacia e dos respectivos Comitês de Bacia.  

 A estratégia para a adaptação deve ser desenvolvida com base em evidências: conhecimento 

científico, pesquisa, monitoramento, experiência da comunidade.  



 
 

  

XX Simpósio Brasileiro de Recursos Hídricos 

Para se construir a capacidade de adaptação de um país, além do conhecimento científico, é 

necessária a construção de parcerias, integração entre políticas públicas, capacitação dos atores, 

sensibilização da comunidade, cooperação/parcerias entre os atores e setores econômicos, recursos 

financeiros e tecnológicos. Ignorar as MC já em curso é sinônimo de prejuízos, sejam ambientais, 

econômicos e sociais. É mais barato antecipar-se do que arcar com os prejuízos posteriores.O 

quanto antes as vulnerabilidades forem identificadas e a adaptação definida e implementada, 

menores serão as perdas.  
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