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1

INTRODUÇÃO

No Brasil, temas relacionados à adaptação às mudanças climáticas globais (MCG) ainda não são
amplamente explorados, principalmente quando comparados com ações de mitigação (redução
de gases de efeito estufa- GEE). Não obstante, existem indícios de que o cenário está se
modificando e diversos atores, seja nas esferas pública, privada e no terceiro setor, estão se
mobilizando no sentido de desenvolver conhecimentos e iniciativas visando enfrentar os efeitos
adversos das alterações no clima. Neste sentido, torna-se relevante a identificação e
caracterização dos principais atores no tema de forma sistemática, facilitando o seu
desenvolvimento no Brasil por parte do poder público, garantindo envolvimento mais assertivo
e diminuindo esforços.
Objetivo do documento
Este documento busca apresentar a ferramenta desenvolvida para contribuir na sistematização
de informações geradas por esses atores, incluindo suas atividades associadas (iniciativas,
projetos e trabalhos acadêmicos), assim como um mapeamento preliminar, e não exaustivo, dos
mesmos levando em conta sua relevância atual. Esta relevância considera tanto instituições
cujas mobilizações já causam impacto positivo para discussões qualificadas e podem ser pilares
de referência na tomada de decisões, como também, aquelas cuja competência legal e/ou
técnica as permite desempenhar tais funções.
Estrutura do documento
Este documento é composto, além desta breve introdução, por quatro tópicos, os quais tratam
(i) do processo de mapeamento dos atores e dos seus respectivos trabalhos, iniciativas e
projetos (ii) apresentação das ferramentas desenvolvidas (planilhas eletrônicas), (iii)
recomendações quanto ao uso destas ferramentas e, por fim, (iv) algumas considerações que
analisam o banco de dados gerado neste mapeamento inicial. O Anexo I apresenta de forma
gráfica os atores mapeados e suas interrelações.
A ferramenta é composta basicamente por planilhas eletrônicas interativas que auxiliam na
busca dos atores envolvidos no tema adaptação às mudanças climáticas e suas respectivas
informações geradas.
Público
Pretende-se apresentar essas ferramentas como instrumentos facilitadores e de apoio ao
processo decisório das organizações públicas, de modo a tornar acessíveis as informações
relevantes para a elaboração de políticas públicas. Não impedindo, no entanto, seu uso por
outros atores fora da esfera pública.
Processo em construção: atualização e aperfeiçoamento
Uma das principais lacunas e dificuldades encontradas em todo o mapeamento consiste na
inexistência de uma plataforma que consolide as informações geradas na temática da adaptação
às MCG no País. Para tanto, entende-se que o desenvolvimento dos bancos de dados
apresentados constitui uma proposta inicial de consolidação e disponibilização das informações
de maneira sistemática, que deve persistir ao longo do tempo, incluindo novos trabalhos e
atores, buscando a complementação, atualização e aperfeiçoamento constante dos dados.
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2
2.1

PROCESSO DE PESQUISA
MAPEAMENTO DE ATORES

O que são “atores”
Neste mapeamento, atores são entidades com natureza jurídica, ou seja, instituições, órgãos
governamentais, centros de pesquisa etc., sendo considerados somente aqueles com atuação
no Brasil. Primeiramente, buscou-se identificar quais atores já possuem atuação em adaptação
às MCG no Brasil, sejam estes entidades governamentais, acadêmicas, privadas ou ONGs; em
um segundo momento, a pesquisa consistiu na identificação daqueles cuja competência legal
e/ou técnica representa grande relevância para a adaptação no país, tornando, portanto,
necessário incluí-los nas discussões sobre o tema.
Mapeamento não exaustivo
A complexidade do tópico adaptação, representada pela diversidade de seus elementos
(impactos e vulnerabilidades), temas e inter-relações dos setores impactados; a extensão do
território brasileiro e suas inúmeras instituições de pesquisa existentes; a abordagem mais
localizada de algumas informações geradas; bem como a existência de lacunas para integração
do conhecimento gerado no país; dificultaram o mapeamento completo dos atores e
informações geradas nesta temática. Devido a esses obstáculos, nesse primeiro momento, o
presente trabalho pode ter desconsiderado atores de igual importância e suas respectivas
informações geradas no tema.
Diante disso considera-se mais importante o conjunto da ferramenta com seus dados iniciais do
que a análise em si. Ou seja, a ferramenta que traz benefícios e outros subprodutos no longo
prazo, é atemporal; já a análise do banco de dados final é apenas uma “fotografia” do
mapeamento inicial.
Uso de atributos
Para auxiliar na representação e mapeamento dos atores foram definidos alguns atributos. O
primeiro bloco de atributos trata das principais características institucionais do ator, como sua
natureza e principais atribuições no tema, já o segundo grupo de atributos busca caracterizar
suas atividades no contexto da adaptação. Esse último bloco lista qual componente do processo
de adaptação o mesmo atua e as atividades desempenhadas. Importante salientar que a
definição do grupo de atividades listadas no presente trabalho busca ser exaustiva e detalhada
(dezessete atividades), mas pode e deve ser aperfeiçoada com a evolução do tema no País.
Abaixo são apresentados os atributos considerados para o mapeamento dos atores chaves
envolvidos no tema adaptação às mudanças climáticas no Brasil:
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Bloco 1- principais características institucionais

Identificação
• Nome
• Sigla
• Natureza do Ator (múltipla escolha - 1 opção)
• Governo Federal
• Governo Estadual
• Governo Municipal
• Instituições de pesquisa e universidades
• Instituições financeiras e seguradoras
• Organizações não-governamentais e movimentos sociais
• Cooperação Internacional
• Outros
• Site e outras informações
• Contatos

Vínculos institucionais
• Organização a qual está ligada
• Organizações ligadas a mesma
• Principais parcerias
• Principais apoios financeiros

Atribuições
• Principais atribuições gerais
• Principais atribuições em mudanças climáticas
• Linhas de atuação

Bloco 2- atividades no contexto da adaptação
(com listas pré-determinadas, que possibilitam as diversas análises)

Componente do processo de adaptação em que atua (múltipla escolha - 1 ou mais opções)
• Avaliação
• Planejamento
• Implementação
• Monitoramento e avaliação

Atividades realizadas (múltipla escolha - 1 ou mais opções)
• Monitoramento de dados climáticos
• Desenvolvimento de cenários climáticos
• Desenvolvimento de cenários socioeconômicos
• Monitoramento de impactos
• Avaliações de impactos e vulnerabilidades
• Avaliação de aspectos econômicos de impactos, vulnerabilidades e adaptação
• Uso de ferramentas como análises de custo-benefício, multicritérios, indicadores etc
• Proposição de medidas adaptativas
• Compilação de informações da literatura
• Implementação de medidas adaptativas
• Desenvolvimento de capacidade adaptativa
• Desenvolvimento de capacidade de resposta a eventos extremos
• Transferência de riscos
• Monitoramento das medidas adaptativas quanto à eficácia, eficiência e efetividade
• Discussão sobre bases legais, regulações e standards
• Financiamento de atividades relacionadas ao tema das mudanças climáticas
• Promoção, divulgação e sensibilização quanto aos impactos, vulnerabilidades e adaptação às mudanças climáticas

Abrangência Espacial (múltipla escolha - 1 ou mais opções)
• Nacional
• Estadual
• Regional (N, NE, CO, SE, S)
• Continental, Global
• Biomas, Ecossistemas
• Bacias Hidrográficas

No Bloco 2 existe uma correlação entre as "Atividades Realizadas" e a que "Componente do Processo" pertencem. Nem todas as
ações pertencem a um único componente específico, sendo que existem ações que pertencem a dois componentes
concomitantes (exemplo "transferência de riscos", dentro de "planejamento" e "implementação") e ações que não pertencem a
componente nenhum (exemplo "financiamento de atividades").
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Identificação dos atores
O processo de identificação dos atores neste mapeamento inicial seguiu, principalmente, os
seguintes critérios segundo a sua natureza jurídica:


Instituições de pesquisa e universidades:
o Participação no quadro de instituições integrantes do Painel Brasileiro de
Mudanças Climáticas (PBMC);
o Representatividade espacial das informações no tema adaptação geradas pelo
ator (informações de relevância nacional);
o Existência de linhas de pesquisa no tema adaptação na instituição;
o Representatividade no cenário nacional de produção acadêmica no tema
adaptação;
o Representatividade no cenário nacional de projetos (em andamento e
concluídos) no tema adaptação;
o Acessibilidade das informações geradas pelo ator (existência de site
institucional com as informações geradas pelo ator, participação em bases de
dados integradas, entre outras);
o Funções no tema adaptação do ator;
o Recurso alocado para financiamento de projetos e estudos nos temas mudanças
climáticas e adaptação;
o Importância regional/estadual do ator.



Organizações não Governamentais (ONGs):
o Representatividade no cenário nacional de produção aplicada (relatórios e
estudos) no tema adaptação;
o Representatividade no cenário nacional de projetos (em andamento e
concluídos) no tema adaptação;
o Representatividade espacial das informações geradas pelo ator (informações de
relevância nacional);
o Articulação com comunidades locais no tema adaptação.



Governo (federal, estadual e municipal):
o Representatividade setorial do ator;
o Atuação no tema adaptação;
o Responsabilidade e relação com o tema e seus recortes (aplicável
principalmente aos ministérios);
o (não foram considerados atores municipais neste momento).



Instituições financeiras e seguradoras:
o Representatividade no setor;
o Linhas específicas de pesquisa aos danos das mudanças climáticas;
o Linhas de crédito relacionadas às mudanças climáticas.



Cooperação Internacional
o Representatividade no setor;
o Linhas e trabalhos específicos relacionados ao tema.

Nesse primeiro momento não foram mapeados os atores com abrangência municipal, apesar da
sua importância para adaptação de comunidades locais frente aos impactos das mudanças
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climáticas. Isso será possível a partir das atualizações periódicas da ferramenta pelos
interessados, podendo a mesma ser adaptada e elaborada com base municipal.
Processo metodológico
A partir da identificação dos principais atores, segundo os critérios elencados acima, o processo
metodológico consistiu nas seguintes etapas:


Identificação dos principais responsáveis em mudanças climáticas e/ou adaptação
dentro das instituições/órgãos mapeados;



Pré-levantamento dos principais atributos dos atores (listados acima) mapeados via
site/material institucional dos mesmos;



Validação das informações consideradas (nos atributos) para o mapeamento dos
atores: para a realização dessa etapa do processo foram realizadas algumas entrevistas
presenciais quando possível com os responsáveis de cada ator mapeado. O
mapeamento de atores ao longo de todo território nacional, acarretou em dificuldades
para realizar todas as entrevistas de forma presencial. Nesse caso optou-se por
entrevistas virtuais para garantir, dessa forma, a proximidade e a veracidade das
informações. O principal objetivo das entrevistas foi a validação dos atributos de cada
ator mapeado. No caso das entrevistas virtuais, a lista de atributos considerados foi
enviada (via e-mail) aos respectivos responsáveis de cada ator mapeado, para que os
próprios validassem os atributos em questão. Nessa fase foram usadas fichas
padronizadas com as informações dos atributos.



Inserção das informações na ferramenta, consolidando todos atores em uma base de
dados única.

Importante ressaltar que embora tenha existido grande esforço para localização dos
responsáveis de todos os atores mapeados, por motivo de incompatibilidade de agendas, alguns
não tiveram a oportunidade de participar presencialmente ou virtualmente do processo,
fazendo-se necessário o uso de informações públicas disponíveis em seus sites institucionais
e/ou documentos oficiais disponíveis online.
No Anexo II encontra-se a lista completa de atores mapeados. A lista é composta por três grupos
distintos sendo eles:
i) Atores cujos responsáveis/representantes participaram ativamente do processo de validação
das suas respectivas informações nos atributos: atores entrevistados e que também
preencheram as fichas de validação das informações. Diante disso, a metodologia adotada
apresenta algum grau de opinião dos entrevistados, uma vez que estes tiveram a oportunidade
de participar no diagnóstico das instituições da qual fazem parte;
ii) Atores cujos responsáveis/representantes não participaram ativamente do processo de
validação das informações: atores que não responderam aos contatos, bem como não
preencheram as fichas de validação das informações;
iii) Atores, aos quais não foram enviadas fichas para validação das informações: constituem, em
sua maioria, aqueles envolvidos com a governança políticas (ministérios e outros), onde as
informações mais relevantes foram compiladas do próprio site institucional e/ou relatórios
governamentais; ou atores, como instituições financeiras e seguradoras, cuja necessidade de
validação foi julgada desnecessária.
Processo em construção: atualização e aperfeiçoamento
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
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A ferramenta desenvolvida, tal como o mapeamento, consiste em um instrumento bastante
dinâmico, em que complementações e atualizações ao longo do tempo e ajustes nas percepções
são possíveis e incentivadas.
2.2

MAPEAMENTO DE TRABALHOS

O que são “trabalhos”
Da mesma forma, através do mapeamento de atores, buscou-se identificar e sistematizar os
principais trabalhos e iniciativas geradas pelos mesmos. Tendo em vista que não somente
trabalhos acadêmicos contribuem para o desenvolvimento do tema no País e/ou apontam
tendências nas abordagens atuais, foram considerados e assim classificados: i) Projetos ou
Iniciativas, ii) Relatórios, iii) Artigos, iv) Teses. Assim, a base de dados pode incluir pesquisas
acadêmicas e aplicadas, iniciativas de implementação e/ou proposição de medidas adaptativas,
entre outros.
Mapeamento não exaustivo
Os trabalhos apresentados consistem naqueles apontados pelos próprios atores (ou aprovados
por eles) como os mais referenciais em adaptação. A base de dados, portanto, não buscou ser
exaustiva, mas representar o cerne das pesquisas desenvolvidas e suas principais características.
Deve-se considerar que podem existir trabalhos igualmente relevantes de outros atores ainda
não mapeados neste primeiro momento, sendo imprescindível a atualização contínua da
ferramenta e seus dados.
Atributos
A fim de caracterizar esses trabalhos, além do seu título, breve descrição e referência, foram
utilizados atributos relacionados ao tipo de informação gerada ou utilizada e o tema abordado.
Os temas utilizados foram baseados nos recortes temáticos e setoriais propostos pelo Grupo de
Trabalho (GT) Adaptação1 em junho de 2013, sendo eles:
Tipo de informação (múltipla escolha - 1 ou mais opções)
• Cenários Climáticos
• Cenários Socioeconômicos
• Avaliação de impactos e vulnerabilidades
• Geração de Indicadores
• Medidas de adaptação
• Estabelecimento de critérios de priorização

Temas (múltipla escolha - 1 ou mais opções)
• Água
• Biodiversidade
• Cidades
• Desastres Naturais
• Energia
• Indústria
• Saúde
• Segurança Alimentar e Agropecuária
• Transportes
• Zonas Costeiras
• Cenários*
• Social*

1

Grupo de Trabalho Executivo (Gex) propôs a criação de um Grupo de Trabalho para tratar do tema
adaptação. Esse GT possui co-coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e do Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Fazem parte do GT todos os órgãos com representação no GEx e
órgãos convidados que trabalham com a agenda de adaptação à mudança do clima no Governo Federal.
Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
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O tema "Cenários", não sendo um recorte temático, busca caracterizar trabalhos que lidem
especificamente coma geração de cenários climáticos.
O tema "Social" foi criado dada a necessidade de representar trabalhos que tratassem da
dimensão social no tema adaptação.
Processo metodológico
O processo de seleção dos principais trabalhos gerados pelos atores mapeados consistiu nas
seguintes etapas:


Pesquisa bibliográfica em base de dados pública: primeiramente foi feito um prélevantamento das principais informações geradas no País no tema adaptação e/ou
mudanças climáticas. O mapeamento desses trabalhos foi feito utilizando bases de
dados públicas (site institucional do ator, base SciElo, base de periódicos da CAPES, etc).
Posteriormente os mesmos foram elencados na ficha do ator correspondente e
agrupados de acordo com o tipo de informações e temas gerados;



Validação das informações geradas: essa etapa do processo foi realizada
simultaneamente com as entrevistas. O responsável de cada ator mapeado sinalizou os
principais trabalhos relevantes no tema adaptação e, em algumas vezes, acrescentou
outros trabalhos relevantes ao mapeamento. Nos casos em que a entrevista presencial
não foi possível, foi enviada uma lista com os trabalhos mapeados de cada ator e
solicitado a validação dos mesmos. Importante ressaltar que embora tenha existido
grande esforço para o envio do pré-levantamento dos trabalhos mapeados para os
responsáveis de cada ator, algumas vezes não obtivemos retorno dos mesmos com a
validação solicitada. Nestes casos foram utilizados os mesmos trabalhos listados no prélevantamento (base pública).



Inserção das informações na ferramenta (base de dados) e revisão final: após a
validação dos trabalhos pelos respectivos atores ou após o pré-levantamento, nos casos
de ausência de resposta dos responsáveis, os dados foram inseridos na ferramenta de
forma padronizada de acordo com os atributos já elencados acima (tipo de informação
e temas); e posteriormente foi realizada a sua revisão final.

Processo em construção: atualização e aperfeiçoamento
Como já ressaltado, o processo adotado considerou o viés dos entrevistados, que apresentaram
os trabalhos que julgaram mais representativos. O dinamismo e a flexibilidade da ferramenta
desenvolvida permitem que sejam feitos complementos e ajustes a fim de que o mapeamento
mantenha-se atualizado e busque retratar a evolução do tema.
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3

FERRAMENTAS - APRESENTAÇÃO

Segue abaixo um tutorial de uso das duas planilhas eletrônicas entregues:
3.1

ATORES

O banco de atores está estruturado com as seguintes abas e funcionalidades:
1. Introdução: apresenta o conteúdo do documento, com um resumo dos objetivos e
metodologias.
2. Base Atores: apresenta todo o conteúdo do mapeamento de atores, é a base de dados
única. Pode ser usada de duas maneiras:
a) Ferramenta de busca de atores dado critérios pré-selecionados.
b) Base de dados para análises diversas.
3. Consulta Ator: possibilita a consulta de cada ator individualmente. É a melhor forma
de visualizar um ator específico, pois a Base não tem um layout adequado para ler o
conteúdo.
4. Análises Atores: mostra um mapa dos atores mapeados, com estatísticas descritivas
e gráficos.
5. Insere Ator (aba oculta): Facilita a inclusão de novos atores na base pelo editor da
ferramenta.
Como utilizar:
1. Introdução: Ao abrir o arquivo, a navegação é feita pelas abas da planilha, na parte
inferior esquerda.

2. Base Atores
a) Ferramenta de busca de atores dado critérios pré-selecionados. Exemplo:
quais atores discutem bases legais com abrangência nacional?
i.
Clicar na seta (filtro) da coluna "Discutem bases legais", selecionar
apenas o "X", e clicar "OK". Repetir o filtro para a coluna
Abrangência Nacional. Pode-se fazer qualquer combinação de
filtros.
ii.
Para retirar os filtros, clique novamente nas setas de cada uma das
colunas filtradas e marque "Selecionar Tudo".
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b) Base de dados para análises diversas: para usuários que querem usar a base
completa para outra análise, ou transferir a base para outra ferramenta etc,
basta reexibir as colunas ocultas clicando no "+" acima da última coluna.
Para ocultar novamente basta clicar no "-".
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3. Consulta Ator: possibilita a consulta de cada ator individualmente. Basta selecionar o
ator na lista suspensa (seta para baixo), ou clicar nos botões anterior/próximo (seta
para esquerda/direita). Pode acontecer em raros casos de um texto muito longo não
aparecer 100% no layout. Para estes casos basta aumentar a altura da linha respectiva
até o conteúdo aparecer por completo.

4. Análises Atores: Análise dos grandes números e gráficos, sendo todas as análises
dinâmicas, que se atualizam automaticamente com a inserção de novos atores no
banco de dados.
5. Insere Ator (aba oculta): Para incluir um novo ator:
a. Preencher a aba ou enviar a aba inteira para o ator preencher.
b. Respeitar os espaços disponíveis.
c. Após preenchimento completo, ir até a linha 100 da mesma planilha, que
consta instruções detalhadas (linhas ocultas). Em suma, basta copiar a linha
nova e "colar valores" na base de dados.
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3.2

TRABALHOS

Similar à planilha de atores, o banco de trabalhos está estruturado da seguinte forma:
1. Introdução: apresenta o conteúdo do documento, com um resumo dos objetivos e
metodologias.
2. Base Trabalhos: apresenta todo o conteúdo do mapeamento de trabalhos, é a base
de dados única. Pode ser usada de 2 maneiras:
a) Ferramenta de busca de Trabalhos dado critérios pré-selecionados.
b) Base de dados para análises diversas.
Como utilizar: mesmas instruções de como utilizar a base de atores, no item 3.1.2. No caso da
base de trabalhos optou-se por não construir uma ferramenta específica de inclusão de novos
trabalhos, considerando a inclusão diretamente na base mais simples e adequada, pois
normalmente se incluem vários trabalhos por vez.

4

RECOMENDAÇÕES

Considerando o grande dinamismo dos atores e da produção de seus trabalhos, faz-se necessária a criação
de ferramentas compatíveis e flexíveis, que reflitam estas características. A seguir, seguem algumas
recomendações:
1. Atualização e constante revisão do conteúdo das ferramentas apresentadas
- Disponibilizar para download sempre a versão mais recente, nomeada de acordo com a data de
atualização.
- Fazer uma primeira comunicação com os atores mapeados do resultado do levantamento, já
recomendando a validação do conteúdo e a sugestão de novos atores/trabalhos para serem incluídos.
- Determinar um gestor da ferramenta, com bom conhecimento técnico em planilhas eletrônicas, e definir
o email de comunicação nas abas "introdução" das planilhas.
2.

Complementação e expansão da base de dados

3. Consolidação de uma plataforma online de consulta em adaptação, flexível e de acesso irrestrito.
- Permitir a inclusão de conteúdo online e independente pelo ator, sendo necessário apenas uma
validação do gestor da base, aumentando a eficácia da ferramenta e diminuindo o esforço do gestor.
- Aproveitar o máximo possível plataformas já existentes de gestão e acesso a informação.
- Trabalhar em conjunto com outras entidades com atribuições próximas ao tema que queiram aprimorar
a base, priorizando uma base de dados única.
- Adequar à Lei de transparência (Lei nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011) e as Políticas Gerais do
Padrões de Interoperabilidade do Governo Eletrônico (Portaria SLTI/MP nº 5, de 14 de julho de 2005).
4. Acompanhamento da evolução do tema no país, bem como dos atores de maior relevância e de seus
principais resultados, constituindo um importante instrumento facilitador do processo decisório nas
organizações públicas e outros.
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5

CONSIDERAÇÕES DO BANCO DE DADOS ATUAL

Esta seção busca apresentar o resultado das análises dos atuais bancos de dados presente nas
ferramentas "atores" e "trabalhos".
5.1

ATORES

1. Número de atores e abrangência espacial
Inicialmente foram analisados 100 atores. Destaca-se a importância dos atores do Governo
Federal e Institutos de Pesquisa e Universidades.
Governo Federal
Governo Estadual
Inst. de pesquisa e universidades
ONGs
Cooperação Internacional
Inst. financeiras e seguradoras
Outros
Total

34
4
37
15
2
6
2
100

2. Componentes do Processo de Adaptação
Este gráfico mostra proporcionalmente a importância de cada componente do processo para
cada tipo de ator, a importância do tipo de ator para o todo, e, consequentemente, a
importância de cada componente para o todo. Por exemplo, o "Governo Federal" é responsável
por 34% dos atores mapeados; destes 20 atores estão relacionados com "Avaliação"; o que
significa 29% do esforço dos atores mapeados do Governo Federal.
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4 (6%)

22 (32%)

1
(12,5%)

3 (5%)

2 (6%)

8(12%)

1
(12,5%)

6 (17%)

6
(50%)

17 (26%)
2
(25%)

1
(17%)

2
12 (34%)

Governo Federal
(34%)

(05%)
Implementação

(24%)
Planejamento

23 (33%)

20 (29%)

Monit. e Avaliação

1
(17%)

4
(50%)

Gov Est
(4%)

6
(50%)

37 (57%)

Inst. Pesq. E Univ.
(37%)

(28%)
Avaliação

(43%)

15 (43%) 1

ONGs Coop. Int
(15%) (2%)

Outros
(2%)
Inst. Financ.
(6%)

Como um ator pode ter correlação com mais de um componente, é necessário uma atenção
especial. Entende-se por "esforço" do componente o número de atores que trabalham com tal
componente, assim é possível calcular a porcentagem do esforço dividindo-se o número de
atores que declararam tal componente pela soma de todos componentes declarados.
Existe uma grande concentração relativa em atividades relacionadas às fases iniciais do
processo, principalmente em avaliação de impactos e vulnerabilidades, corroborando os
diagnósticos já expostos por Obermaier e Rosa (2013)2. Atividades como o monitoramento e
avaliação posterior da eficácia, eficiência e efetividade de medidas adaptativas ainda são
escassas (5%), sendo também consequência do atual contexto brasileiro, em que a própria
implementação dessas medidas é bastante recente.
A natureza do ator indica uma separação importante nos componentes do processo. De fato
espera-se de Institutos de Pesquisa e Universidades, por suas atribuições e caráter, uma
predominância das atividades de Avaliação, assim como do Governo Federal. Também esperase do Governo Estadual um leve acréscimo de atividades "fim", assim como, no futuro, que a
instância Municipal tenha esse acréscimo mais acentuado. Já as instituições classificadas como
ONGs não apresentaram uma característica esperada de caráter aplicado.
Com o fortalecimento desta amostra, indicar-se-á um posicionamento estratégico de migração
de esforços para atividades "fim", de Implementação e Monitoramento de ações, por políticas
públicas como incentivo a pesquisas direcionadas e priorização de projetos das várias instâncias
governamentais. Não obstante, dado esta diretriz, pode-se procurar otimizar atuais esforços nas
primeiras fases do processo (Avaliação e Planejamento) evitando-se duplicidades de iniciativas,
outro produto a ser explorado nesta ferramenta.
2

OBERMAIER, M. e ROSA, L. P. 2013. Mudança climática e adaptação no Brasil: uma análise crítica.
Estudos Avançados. 27, 2013.
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3. Ações
Total de Ações (número de atores o qual cada ação foi citada):
Promove, divulga, sensibiliza o
tema impactos/vuln./adaptação

Monitora dados climáticos
60
Desenvolve cenários climáticos

Financia atividades relacionadas ao
tema
Discute bases legais, regulações,
standards

50
40

Desenvolve cenários
socioeconômicos

30

Monitora impactos

20
Monitora a eficácia/ eficiência das
ações/ medidas

10
Avalia impactos e vulnerabilidades
0

Trata de aspectos econômicos de
impactos/vul./adaptação

Faz transferência de riscos

Trabalha com ferramentas como
ACB, multicritérios, indicadores,
etc.

Desenvolve capacidade de resposta
a eventos extremos
Desenvolve capacidade adaptativa
às MC
Implementa medidas de adaptação

Propõe medidas de adaptação
Compila informações da literatura

O diagnóstico mostra um pico na atividade "Avalia impactos e vulnerabilidade", e uma
preponderância, corroborando com a análise anterior, das atividades relacionadas ao
componente "Avaliação" e "Planejamento", assim como a forte presença de Instituições de
Pesquisa e Universidades na base de dados.
Por outro lado, nos vales, temos uma carência em atividades importantes como o
desenvolvimento de cenários socioeconômicos e a implementação de medidas adaptativas. No
caso da primeira, é esperado que a mesma seja feita por poucas instituições devido a
necessidade de alta especialização da atividade. A compilação de literaturas é outra atividade
escassa, que pode ser muito eficiente ao aproveitar o conhecimento disponível, mais conclusiva
e assertiva por ter análises diversas e base histórica, sendo outra oportunidade de acelerar o
processo das fases iniciais.
Abaixo temos a mesma análise, separado agora pela natureza do ator:
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Promove, divulga, sensibiliza o tema…
Financia atividades relacionadas ao tema

Governo Federal

Discute bases legais, regulações, standards
Monitora a eficácia/ eficiência das ações/ medidas

Governo Estadual

Faz transferência de riscos
Desenvolve capacidade de resposta a eventos extremos

Inst. de pesquisa e
universidades
ONGs

Desenvolve capacidade adaptativa às MC
Implementa medidas de adaptação
Compila informações da literatura
Propõe medidas de adaptação

Cooperação
Internacional
Inst. financeiras e
seguradoras
Outros

Trabalha com ferramentas como ACB, multicritérios,…
Trata de aspectos econômicos de impactos/vul./adaptação
Avalia impactos e vulnerabilidades
Monitora impactos
Desenvolve cenários socioeconômicos
Desenvolve cenários climáticos
Monitora dados climáticos

0

20

40

60

4. Abrangência Espacial
O gráfico mostra como a abrangência Nacional é dominante, seguida pela Estadual. Deve-se
considerar o tamanho da amostra de cada tipo de ator para interpretar esta distribuição.
Lembramos que atores municipais não foram inseridos neste mapeamento inicial.
0%

20%

40%

Governo Federal
1

100%
00

3

Inst. de pesquisa e universidades

0

25

12

1
010 5

0
1

Nacional
Estadual
Municipal/ Local
Biomas/ Ecossistemas

ONGs
Inst. financeiras e seguradoras

80%

34

Governo Estadual

Cooperação Internacional

60%

7

0

4

1

3

3

Bacias Hidrográficas
0

2

Regional (N NE CO SE S)
3

0

3

Continental, global

Outros

2

0

Como a base de dados não é exaustiva não podemos ser conclusivos nas análises dos dados,
mas existem indícios claros de conclusões dado o cenário inicial, principalmente relacionadas ao
desequilíbrio entre atividades de Planejamento e Execução. O alinhamento dos dados
apresentados com a expectativa comum dos atores relacionados ao tema traz ainda mais a
segurança de que o amadurecimento desta ferramenta pode aprimorar muito o
desenvolvimento de políticas públicas em adaptação.
5.2

TRABALHOS

1. Tipo de Informação
Número de trabalhos mapeados que contém cada tipo de informação:
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Critérios de
priorização

Cenários climáticos
160
140
120
100
80
60
40
20
0

Socioeconômico

Impactos e
Vulnerabilidades

Indicadores

Medidas de
adaptação

Percebe-se que mais de 140 trabalhos estão relacionados a Impactos e Vulnerabilidades,
seguindo a mesma característica predominante das ações dos atores já mencionada. Abaixo
temos a mesma análise separada por tipo de estudo:

Critérios de priorização

Projetos ou
Iniciativas
Relatórios

Indicadores
Medidas de adaptação

Artigos

Impactos e Vulnerabilidades
Socioeconômico

Teses

Cenários climáticos
0

100

200
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2. Tema
Número de trabalhos mapeados que contém cada tema:

Social

Água
100
80
60

Cenários

Biodiversidade
Cidades

40
20

Zonas Costeiras

Desastres Naturais

0

Transportes

Energia

Seg. Alimentar e
Agropecuária

Indústria
Saúde

Abaixo temos a mesma análise separada por tipo de estudo:

Social
Cenários
Zonas Costeiras
Transportes
Seg. Alimentar e…
Saúde
Indústria
Energia
Desastres Naturais
Cidades
Biodiversidade
Água

0

Projetos ou
Iniciativas
Relatórios
Artigos
Teses

50

100

150

A simples proporção de trabalhos por tema pode ser um forte indicativo de temas mais
relevantes e/ou prioritários para a temática da adaptação. Os tema Água e Segurança Alimentar
e Agropecuária são aqueles que mais aparecem nos trabalhos mapeados, evidenciando sua
importância. Por outro lado, é importante identificar as lacunas presentes nos setores da
Indústria e Transportes, evidenciando, neste caso, não a irrelevância dos setores, mas a
necessidade de maior aprofundamento e trabalhos específicos que tratem da adaptação
associada aos mesmos.
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3. Correlações entre Temas
Para entender as correlações, primeiro precisamos analisar melhor a diversidade dos trabalhos
mapeados, o quanto tratam de diferentes temas, assim como possuem características de
diferentes tipos concomitantemente. Segue abaixo um histograma de quantidade de temas e
tipos tratados:

139

150

51
0
0

1

2

44

31
3

8

6

10

4

5

6

20 14
4 3 0 4 1 4 0 0
1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tipos de informação citados

Temas citados

Dos 245 trabalhos mapeados, se somarmos os "tipos de trabalhos" de cada um, temos 456
ocorrências, uma média de 1,9 tipos de trabalho/trabalho. A moda é igual a 1, e há muitas
ocorrências de 2 ou 3 tipos. Em uma leitura mais próxima, sabemos que os trabalhos com mais
de 4 ocorrências são, quase em sua totalidade, relatórios diversos do tema adaptação, ou seja,
não são trabalhos isolados, são agregados de trabalhos, o que explica esta característica extensa.
Para fazer uma correlação de quais temas de fato andam intrinsecamente próximos, idealmente
deve-se desconsiderar tais relatórios.
Fazendo a mesma análise para os temas, dos 245 trabalhos mapeados, temos 473 ocorrências
de temas, uma média de 1,9 temas/trabalho. Existem muitas ocorrências de trabalhos com 2 ou
3 temas, nos quais devemos focar o estudo de correlação, pelo mesmo motivo explicado acima.
Considera-se, de maneira geral, dada a interdisciplinaridade do assunto adaptação, que a
abordagem de dois ou mais temas concomitantes é benéfica.
Por outro lado, entende-se que, metodologicamente, é muito difícil ponderar, de forma justa,
muitas variáveis ao mesmo tempo, sendo mais fácil isolar uma variável/tema por vez, fazendo
pequenas conexões entre as conclusões isoladas. Ponderando estas extremidades, foram feitas
análises de correlação dos temas, sendo elas 2x2 e 3x3.
Abaixo temos a tabela de correlação entre temas, em números de trabalhos, desconsiderando
os trabalhos que tratam de 5 ou mais temas concomitantemente.
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Leia-se: Dos 46 trabalhos que tratam de biodiversidade, 26 também tratam de água, 3 de
cidades e etc.
Vemos pelas cores destacadas as correlações preponderantes, a maioria delas relacionadas à
Água, Biodiversidade, Desastres, Saúde, Segurança Alimentar e Agropecuária. A interpretação
destes dados não deve ser feita de modo agregada, mas focada em buscas específicas. Isto é,
para um pesquisador do tema Energia não importa muito a correlação entre os temas alheios,
mas a correlação específica de Energia com outros trabalhos serão muito importantes. Com o
crescimento da base estas correlações ficarão cada vez mais em evidência.
Temos também a análise de correlação de temas 3x3:
Água

100 Biodiversida
de 41
41
21
14
25
17
14
11
6
4
23
19
32
26
5
5
11
10

Água
Biodiversida
de
Cidades

Água

Desastres
Naturais
Energia
Indústria
Saúde
Agropecuári
a e Seg
Transportes
Z Costeiras

Cidades

21 Desastres
11 Naturais25
11
10
4
3
14
13
15
14
4
5
8
9

Energia

14
4
11
12
4
9

Indústria

6
5
3
2
2

Saúde

23 Agropecuári
15 a e Seg 32 Transportes
4
5
5 Z Costeiras
8
9
3
11

Leia-se: Dado os trabalhos que tratam Água (coluna a esquerda); de todos trabalhos que tratam
Indústria, 6 trabalhos também tratam de Energia. Esta é uma ferramenta dinâmica, clicando na
célula a esquerda, em verde escuro, é possível selecionar qualquer outro tema.
Como já citado, não será feita uma análise exaustiva destas correlações, pois são muitas
combinações possíveis, e cada usuário irá focar especificamente no seu interesse.
4. Correlações entre Temas e Tipos de Trabalhos
É também possível verificar na ferramenta, dado um tema, qual é a característica dos trabalhos
relacionados. Basta selecionar a célula a esquerda, em verde escuro, e selecionar o tema
desejado. Também não se pretende ser conclusivo nesta análise, pois são muitas configurações
possíveis, e o usuário deve atentar para o assunto de interesse específico.
Saúde

Critérios de
priorização

Impactos e Medidas
Cenários Socioeconô
Critérios de
Indicadores
Vulnerabili
de
climáticos
mico
priorização
dades
adaptação
9

25

25

14

16

8

9%

26%

26%

14%

16%

8%

Saúde

Cenários
climáticos
25
20
15
10
5
0

Socioeconôm
ico

Impactos e
Vulnerabilida
des

Indicadores

Medidas de
adaptação

Assim como na análise de atores, é possível verificar tendências claras nas características dos
trabalhos relacionados a adaptação climática no Brasil.
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ANEXO I – MAPA DE ATORES EM ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS CLIMÁTICAS
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ANEXO II – LISTA DE RESPONDENTES

Atores aos quais foram enviadas fichas
para validação das informações e que as
validaram
• CCST
• CDS / UNB
• Cemaden
• Cepagri
• Coppe / UFRJ
• CTG / UFPE
• Embrapa
• Epagri / SC
• FEA / USP
• Feam -MG
• Funceme-CE
• Gvces / FGV
• INCT / MC
• Inmet
• Inpe
• IPA / PE
• Ipam
• Nepo / Unicamp
• Numavan / UFSC
• OC
• PBMC
• SAE

Atores aos quais foram enviadas fichas
para validação das informações, mas não
retornaram
• ANA
• ASA
• Avina
• Cedeplar / UFMG
• Cena / USP
• Cenad
• Ceped / USP
• Ceresan / UFRRJ
• Cetesb - SP
• CGEE
• CI
• CNPq
• Coep
• CPTEC
• ENS / USFC
• Fapesp-SP
• FBDS
• FBMC
• Fepagro / RS
• Finep
• Fiocruz
• Funbio
• Greenpeace
• IAG / USP
• IB / Unicamp
• IBGE
• Imazon
• Incline / USP
• Inpa
• INSA
• IO / FURG
• Ipea
• IPT / SP
• ITEP / PE
• Labomar / UFC
• MPEG
• Rede Clima
• TNC
• UFV
• WRI
• WWF

Atores aos quais não foram enviadas
fichas para validação das informações
• Agroicone
• BB
• BM
• BNDES
• CasaCivil
• CEF
• CIM
• CNI
• Congresso Nacional
• CPRM
• FBOMS
• FNMC
• FUNAI
• GIZ - Gmbh
• IAC / SP
• Ibama
• ICMBio
• IRBBrasilRe
• MAPA
• MC
• MCTI
• MD
• MDA
• MDIC
• MDS
• MEC
• MF
• MI
• MMA
• MME
• MPA
• MPOG
• MRE
• MS
• MT
• MunichRe
• SwissRe
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