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INTRODUÇÃO
O presente documento, Produto 5 conforme Plano de Ação (Produto 1) e Contrato
Administrativo Nº 001/2012, Processo Nº 02000.001975/2011-41 do Ministério do Meio
Ambiente (MMA), tem por objetivo discutir as possíveis abordagens para o tratamento da
adaptação às mudanças climáticas (MC) no Brasil, analisando-a como um desafio multifacetado.
Nesse sentido, além de serem apresentadas justificativas para a intervenção governamental no
fortalecimento da resiliência dos sistemas naturais e humanos frente às MC, são abordados os
fatores estruturantes dessa intervenção, presentes em três dimensões: a temporal, a
temática/setorial e a espacial.
O papel das três dimensões no desenho da estratégia de adaptação é discutido com base não
só em referências da literatura sobre planejamento governamental, políticas públicas e
adaptação às MC, mas também em experiências internacionais e, quando possível, no contexto
nacional, ressaltando os diferentes níveis de planejamento: nacional e setorial.
Considerando o número de setores afetados pelas MC e atores envolvidos no planejamento e
implementação das ações de adaptação, a busca por coerência nas políticas públicas assume
relevância central e remete os planejadores a abordagens mais integradoras, como territoriais
e intersetoriais, que se mostram não apenas oportunas como muito úteis para o enfrentamento
de uma questão que requer visão sistêmica.
À luz das abordagens observadas em países que já adotaram estratégias nacionais de adaptação
e de iniciativas nacionais que lidam com as MC (legislação nacional e redes das comunidades
científica e acadêmica), são analisados os recortes temáticos propostos em oficinas realizadas
no âmbito do GT Adaptação, identificando possíveis lacunas. As conclusões e recomendações
que surgiram dessa análise estão sintetizadas na última seção.
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1

POR QUE UM PLANEJAMENTO NACIONAL PARA A ADAPTAÇÃO ÀS MUDANÇAS DO CLIMA
GLOBAL?

Necessidade de adaptação
As duas opções de respostas sociais fundamentais para reduzir os riscos associados às mudanças
climáticas são a mitigação da mudança do clima, através da redução de emissões de gases de
efeito estufa (GEE), e a adaptação aos efeitos trazidos por ela. Adaptação compreende ações
voltadas ao sistema vulnerável em resposta a estímulos climáticos reais ou esperados com o
objetivo de moderar danos da mudança climática ou explorar suas oportunidades (McCARTHY,
2001).
QUADRO 1 - CONCEITO DE ADAPTAÇÃO NA PNMC
No Brasil, a Política Nacional sobre Mudanças Climáticas (PNMC) (instituída pela Lei nº 12.187/2009)
define adaptação como as “iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais e
humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima” onde vulnerabilidade é o “grau de
suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de sua sensibilidade, capacidade de adaptação,
e do caráter, magnitude e taxa de mudança e variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos
adversos da mudança do clima, entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos” (incisos I
e X, do artigo 2º, respectivamente).

Mitigação tradicionalmente tem recebido mais atenção do que adaptação, em especial no
âmbito das políticas públicas. De modo geral, entre as suas razões é possível citar a capacidade
da mitigação de reduzir os impactos em todos os sistemas sensíveis ao clima, seus benefícios (a
longo prazo) serem evidentes e existirem mecanismos para monitoramento de suas ações,
fatores os quais não são evidentes na adaptação (FÜSSEL, 2007). Junta-se a estes fatores o
menor número de atores e setores da economia afetadas pelas ações de mitigação, permitindo
inclusive a formulação de políticas específicas e exclusivas para este fim, ao passo que políticas
para adaptação implicam uma complexidade conceitual e temática, representando um clássico
problema global de múltiplas escalas de tomada de decisão, caracterizado por uma grande
diversidade de atores, múltiplos estressores e múltiplas escalas de tempo (ADGER, 2006).
A adaptação às mudanças climáticas, como o ajustamento nos sistemas naturais ou humanos
em resposta a estímulos climáticos, que permite explorar oportunidades benéficas, ainda não é,
portanto, caracterizada como um conceito operacional para os tomadores de decisão. Isso se
deve a dificuldades inerentes ao tema da adaptação e seus elementos (impactos e
vulnerabilidades), como as incertezas associadas aos futuros impactos das alterações climáticas,
as grandes escalas temporais, diversidades de temas e setores impactados e suas inter-relações
frequentemente sistêmicas. Soma-se a isso a característica regionalizada e localizada dos
impactos.
Justificando a intervenção pública para adaptação às mudanças do clima
Como mencionado acima, a mitigação, ou seja, redução de emissões de GEE, reduz os riscos das
MC independentemente da sua localização. Em termos econômicos, a mitigação produz um bem
público, o qual é naturalmente produzido em quantidade insuficiente, justificando assim a
intervenção pública para que seja produzido em um nível socialmente ótimo.
Por outro lado, a adaptação reduz somente algumas categorias de riscos, geralmente localizados
em setores e regiões específicos. Também em termos econômicos, a adaptação em geral produz
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bens privados, e, ainda que produza bens públicos, pode beneficiar grupos específicos
relacionados ao setor ou área beneficiada.
A teoria microeconômica neoclássica sugere, neste caso, que bens privados sejam gerados
espontaneamente pelos indivíduos, famílias ou empresas que se beneficiarão dos mesmos, ou
seja, que a adaptação às MC seria espontânea, sem intervenção pública. No entanto, existem
circunstâncias em que a adaptação espontânea por indivíduos corre o risco de ser insuficiente
e/ou ineficaz, e onde a intervenção pública se justifica por razões de equidade e eficiência. O
quadro a seguir adaptado de Lecocq e Shalizi (2007) ilustra algumas justificativas para esta
intervenção.
QUADRO 2 - JUSTIFICATIVAS PARA A INTERVENÇÃO PÚBLICA EM ADAPTAÇÃO
- Pouca disseminação da informação disponível: a experiência mostra que informação sobre mudanças
climáticas, seus impactos e medidas adaptativas, ou não existe em quantidade suficiente ou não está
efetivamente disponível;
- Existência de barreiras para a ação coletiva no nível local;
- Falta de coordenação entre os agentes econômicos;
- Consideração inadequada de consequências de longo prazo nas decisões de investimento: decisões de
investimento privado frequentemente não consideram de maneira adequada consequências de muito
longo prazo;
- Externalidades: algumas decisões e ações de adaptação podem não ser rentáveis do ponto de vista
privado, mas podem ser para a comunidade como um todo ou a ação benéfica para agente privado produz
externalidades negativas para a comunidade;
- Papel de redes infraestruturas para o benefício público: entre os ativos a serem protegidos estão redes
(estradas, comunicação, energia) que podem ser considerados bens públicos;
- Inadequação e inexistência de standards e regulações: alguns setores podem ser fortemente regulados
de tal modo que seus atores não reajam às MC por estarem somente cumprindo com regulações
restritivas;
- Equidade - pobreza e restrições associadas: os itens anteriores lidam com questões de eficiência de
alocação de recursos, mas o poder público deve igualmente garantir equidade através de transferências
e garantias de que todos os atores possam se adaptar.

Assim, os governos e órgãos públicos têm um papel particularmente importante a
desempenhar. Primeiro, os governos são os guardiões de ativos públicos (como parques
nacionais) e da prestação de serviços (tais como água potável, saúde e saneamento), que podem
ser afetados pelas MC. Em segundo lugar, os governos estabelecem regras e regulamentos que
podem aumentar ou restringir a capacidade de outros atores para se adaptar aos impactos da
mudança climática, como, por exemplo, o zoneamento em áreas de risco e políticas para o uso
mais eficiente de recursos em áreas vulneráveis, como regras de alocação de água em
reservatórios nordestinos, no caso brasileiro. Finalmente, os governos também são responsáveis
por investimentos em "bens públicos", tais como monitoramento do clima e eventos,
fornecimento de previsões meteorológicas, fomento à pesquisa e desenvolvimento no tema de
adaptação (OECD, 2009).
Tipos de ação pública
Neste contexto onde a intervenção pública se justifica, Hallegatte et al. (2011) sugerem quatro
principais tipos de ação pública em termos de adaptação:
 Produção e divulgação de informações
 Ação em relação às normas, regulamentos, taxas e impostos
 Ação em relação às instituições
 Ação em relação às decisões de investimento público
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É possível igualmente estabelecer em grandes linhas, funções das instituições públicas no que
se refere a adaptação como avaliação, priorização, coordenação, gestão da informação e gestão
do risco climático (DIXIT, et al., 2012).
Passos gerais para a formulação de políticas em adaptação
Genericamente, observa-se que as ações dos formuladores de políticas públicas seguem os
seguintes passos:
 Identificação das vulnerabilidades atuais e futuras e riscos climáticos;
 Identificação das medidas de adaptação;
 Avaliação e seleção das opções de adaptação;
 Avaliação da efetividade da adaptação.
Já a Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos (WRI et al., 2011) propõe abordagem
com pequenas diferenças, por meio das seguintes etapas:
 Identificação das mudanças atuais e futuras, vulnerabilidade e risco;
 Desenvolvimento de uma estratégia, incluindo a identificação de oportunidades e
cobenefícios em todos os setores;
 Implementação;
 Monitoramento e avaliação.
Planejamento nacional em adaptação
A fim de concretizar essas ações e desempenhar efetivamente suas funções, governos nacionais
desempenham papel fundamental no planejamento nacional para adaptação, cujas decisões se
traduzem na forma de políticas e planos nacionais. Desde 2005 é possível observar, em diversos
países, planejamentos nacionais em adaptação por meio de estabelecimento de estratégias e
planos nacionais de adaptação. Particularmente em adaptação, governos nacionais (adaptado
de WRI et al. (2011)):
 Criam condições para esforços regionais e locais;
 Definem prioridades de órgãos setoriais e informam estratégias subnacionais;
 Definem o direcionamento de uma proporção considerável de recursos e assim
estabelecem prioridades de gastos buscando eficiência no território nacional;
 Devem garantir a equidade das ações ao longo do território nacional.
Existem várias definições e características de estratégias e planos de adaptação (CÁRTER et al.,
1994; BURTON et al., 2005). Usando a definição de Niang-Diop et al. (2005) como exemplo, tratase de "... um plano geral de ação para lidar com os impactos das mudanças climáticas, incluindo
a variabilidade e extremos climáticos. Inclui uma combinação de políticas e medidas com o
objetivo global de reduzir a vulnerabilidade do país. Dependendo das circunstâncias, pode ser
abrangente em nível nacional, dirigindo-se a todos os setores, regiões e populações vulneráveis
do país, ou mais limitado, concentrando-se em apenas um ou dois setores ou regiões".
Com base nas experiências de países da União Europeia, Biesbroek et al. (2010) elencam fatores
motivadores e facilitadores para a adoção de estratégias nacionais de adaptação (Quadro 3).
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QUADRO 3 - FATORES MOTIVADORES E FACILITADORES PARA POLÍTICAS EM ADAPTAÇÃO NA UNIÃO
EUROPEIA
Principais fatores motivadores para políticas em adaptação:
- Eventos climáticos extremos
- Políticas internacionais
- Custos econômicos da inação
- Exemplos de outros países
- Interesses do setor privado
- Mídia
- Reconhecimento de oportunidades
- Ação de ONGs
- Pesquisa científica
Principais fatores facilitadores para políticas em adaptação;
- Vontade política
- Boa cooperação entre ministérios
- Pessoas ativas com expertise assumindo a liderança
- Tempo adequado (“timing” oportuno para agir)
- Conhecimento suficiente disponível
- Compatibilidade com outras políticas
- Recursos humanos e outros recursos disponíveis

Respostas específicas em adaptação ou integração em processos existentes?
A mudança climática significa mais um agravamento das atuais pressões socioeconômicas sobre
um dado sistema do que a criação de impactos inteiramente novos (ROSA, et al., 2013). Assim,
adaptação às MC deve envolver medidas especificamente dedicadas à temática, bem como a
consideração e integração da adaptação nos processos e atividades de desenvolvimento
existentes. Enquanto determinadas situações requerem medidas de adaptação independentes,
por exemplo, a construção de diques em uma praia sofrendo avanço do nível do mar, na maioria
dos outros casos, será necessário implementar medidas de adaptação como parte de um
conjunto mais amplo de medidas no âmbito dos processos de desenvolvimento ou ciclos de
decisão existentes (OECD, 2009).
QUADRO 4 - ADAPTAÇÃO NA AGENDA DE DESENVOLVIMENTO
Impactos das MC, como secas, inundações, são propensos a resultar em escassez de alimentos, aumento
de doenças transmitidas por vetores, os danos de infraestrutura, bem como degradação dos recursos
naturais nos quais os meios de subsistência são baseados. Opções de desenvolvimento feitas hoje irão
influenciar a capacidade de adaptação e também determinar as futuras emissões de GEE. Em outras
palavras, as MC ameaçam os objetivos de desenvolvimento ao mesmo tempo em que são afetadas pelas
escolhas de desenvolvimento.
Em princípio, uma série de atividades de desenvolvimento pode ajudar a reduzir a vulnerabilidade a
muitos impactos. Em alguns casos, o modelo tradicional de desenvolvimento pode inadvertidamente
aumentar a vulnerabilidade. Por exemplo, novas estradas podem ser à prova de inundações sob a
perspectiva de engenharia, mesmo tendo em conta o clima futuro, mas podem desencadear novos
assentamentos humanos em áreas muito expostas a impactos específicos das MC, tais como zonas
costeiras vulneráveis à elevação do nível do mar, causando um problema típico de má adaptação. No
entanto, é sabido que muitas políticas de desenvolvimento, planos e projetos atualmente não levam em
conta adequadamente a variabilidade do clima, muito menos as MC (OECD, 2009).

Mullan (2013) aponta, ao analisar a experiência de países da OECD com planejamento em
adaptação, que as estratégias nacionais seguiram amplamente o modelo estabelecido pela
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Finlândia em 2005, focando na integração da adaptação em marcos regulatórios e atividades
governamentais existentes. Dentro deste modelo geral, a abordagem mais comum tem sido a
de promover programas de adaptação setoriais em que se alinham atividades de adaptação com
as responsabilidades ministeriais existentes, combinando esforços adicionais para tratar de
questões transversais, como água e infraestrutura. Isto é complementado com a criação de
mecanismos de coordenação formais, tais como grupos de orientação de alto nível, ou unidades
de coordenação em nível operacional. Responsabilidade por coordenação desses esforços tem
sido tipicamente localizada em ministérios do Meio Ambiente, com poucos países escolhendo
localizá-lo em um ministério mais central.
Planejamento nacional e setorial
Outro aspecto relevante ao planejamento em adaptação é a natureza das adaptações
necessárias quanto aos atores envolvidos: há casos em que as medidas requerem esforços de
um indivíduo ou uma comunidade; em outros, uma região, um ministério setorial, as agências
de governo, ou mesmo doadores internacionais precisam se coordenar para encontrar soluções.
Sendo assim, além de contemplar ações dedicadas exclusivamente a adaptação e integradas a
processos de desenvolvimento existentes, o planejamento em adaptação deve ser considerado
no nível nacional, setorial e de projetos.
Por exemplo, respostas de adaptação aos riscos decorrentes das alterações climáticas na
agricultura possivelmente exigirão sua incorporação às práticas agrícolas existentes, aos planos
e projetos de desenvolvimento da comunidade e da irrigação como parte das políticas setoriais
na agricultura, bem como às estratégias nacionais de desenvolvimento e de redução da pobreza.
QUADRO 5 - NÍVEL NACIONAL E SETORIAL
Decisões de políticas públicas tomadas no nível nacional afetam potencialmente todos os setores.
Envolvem agências com um alcance transversal incluindo órgãos com autoridade de planejamento e
formulação de políticas na escala do país atravessando fronteiras setoriais. Políticas e legislação de
abrangência nacional incluem, entre outros, as políticas fiscais, políticas comerciais e regulamentos que
regem o investimento do setor privado, além de políticas ambientais, como a proteção e uso dos recursos
naturais e ordenamento do território em grande escala.
Já decisões tomadas no nível setorial afetam diretamente as atividades dentro deste setor e,
potencialmente, outros setores indiretamente. Envolvem órgãos com autoridade limitada a um
determinado setor, mas de abrangência nacional. Políticas com grande alcance setorial incluem, por
exemplo, construção e estabelecimento de códigos para infraestrutura, regulamentos de preços de
commodities e uso de tecnologias agrícolas e currículos escolares.

Em resumo, um planejamento em adaptação às MC, a exemplo de um Plano Nacional de
Adaptação, deve contemplar no seu escopo ações que visem a temática específica de adaptação,
como o desenvolvimento de sistemas de observação de impactos das MC ou a geração
sistemática de cenários climáticos, e igualmente medidas que promovam a integração do tema
da adaptação e seus desdobramentos nos processos e atividades de desenvolvimento
existentes, como, por exemplo, a consideração das MC no planejamento energético nacional.
Concomitantemente, esse planejamento deve considerar que, em ambos os escopos
mencionados, haverá medidas com abrangência nacional, assim como setoriais.
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FIGURA 1 - ESCOPO E NÍVEIS EM UM PLANEJAMENTO NACIONAL EM ADAPTAÇÃO

Brasil e o Plano Nacional de Adaptação
No Brasil, as questões relacionadas às MC também têm ganhado espaço na agenda
governamental. Em 2007, o governo brasileiro instituiu o Comitê Interministerial sobre
Mudança do Clima - CIM e o seu Grupo Executivo – GEx (coordenado pelo Ministério do Meio
Ambiente – MMA), com a finalidade de orientar e elaborar o Plano Nacional sobre Mudança do
Clima, além de propor os objetivos, princípios e diretrizes da Política Nacional sobre Mudança
do Clima brasileiro.
Em dezembro de 2008, foi apresentado à sociedade o Plano Nacional sobre Mudança do Clima,
que tem como objetivo incentivar o desenvolvimento e aprimoramento de ações de mitigação
das emissões de GEE, bem como criar condições internas para lidar com os impactos das
mudanças climáticas globais (adaptação). Ressalta-se que um elemento de grande relevância
para a construção de um Plano Nacional é a contribuição tanto de estados e municípios como
dos diversos setores da sociedade.
Em 2009, foi instituída a Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). A PNMC dá base
legal para o Plano Nacional sobre Mudança do Clima ao defini-lo como um de seus instrumentos.
Em 2010, o Decreto 7.390/2010 regulamentou parte da PNMC (artigos 6º, 11º e 12º), dispondo
sobre a elaboração de planos setoriais de mitigação e adaptação. Os planos foram divulgados
em 2012 e atualmente está em curso uma consulta pública para a atualização do Plano Nacional
que também é composto pelos referidos planos setoriais.
A PNMC é o marco legal brasileiro sobre mudança do clima. Dessa forma, é importante destacar
que a PNMC dispõe sobre definições, diretrizes, objetivos, princípios e instrumentos
especificamente para o tema Adaptação1. Essas previsões são gerais, mas proveem fundamento
legal para o aprofundamento da temática por meio de um plano nacional para adaptação à
mudança do clima.
No Brasil, como tem ocorrido com a maioria dos países na última década, a mitigação também
tem tido maior importância, a qual se reflete claramente no conteúdo do eixo de “impactos,
vulnerabilidade e adaptação” do Plano Nacional em relação ao eixo de “oportunidades de
1

Artigo 2º, inciso V, do artigo 4º, incisos III, IV, VI, VII e X, do artigo 5º, incisos X, XI, XII, do artigo 6º. Os
recortes temáticos e a PNMC serão discutidos no item 4.1 do presente trabalho. O enquadramento mais
detalhado do tema adaptação na PNMC é realizado no produto 2.1.
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mitigação”, assim como no conteúdo dos planos setoriais previstos na PNMC, que apesar de
estarem listados como planos de mitigação e adaptação, focam seus esforços na primeira (com
algumas exceções, a exemplo do setor de Saúde).
Por outro lado, também seguindo a tendência de outros países, o governo brasileiro tem
aumentado sua atenção para a temática da adaptação. A criação de um Grupo de Trabalho na
temática (GT Adaptação) em 2013, composto principalmente por técnicos e membros dos
ministérios, é reflexo de um processo de revisão dos planos setoriais, em que os membros do
Grupo Executivo (GEx) apontaram a lacuna, no âmbito do Plano Nacional sobre Mudança do
Clima, referente à elaboração de um Plano Nacional de Adaptação em Mudanças Climáticas
(MMA, 2013).
O objetivo principal do GT é estabelecer e estruturar um conjunto de medidas governamentais
de adaptação, através de debates técnicos com o engajamento dos atores relevantes nos
diversos temas e setores afetos à adaptação a mudanças do clima. Entre as definições
alcançadas nos trabalhos do GT está o consenso de que as medidas de adaptação serão
elaboradas de forma a construir um Plano Nacional de Adaptação. Quanto aos resultados
esperados do GT, incluem-se o Plano Nacional de Adaptação com abordagens setoriais e
temáticas; e a apresentação para discussão com a sociedade sobre as respostas estruturantes
para enfrentamento da mudança do clima já em curso (MMA, 2013).
Nesse sentido, vale destacar que a PNMC, em seu artigo 11, tem uma previsão ampla e positiva
quando estipula que “Os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e
programas governamentais deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos, diretrizes e
instrumentos desta Política Nacional sobre Mudança do Clima.” É uma previsão que demonstra
a extensão do desafio nacional para integrar a mitigação, a adaptação e o planejamento do
Estado de forma articulada e coerente.

Conclui-se que ações de adaptação são necessárias e, particularmente, a ação governamental
se justifica por questões gerais de equidade e eficiência. Estas ações devem estar refletidas em
um planejamento em nível nacional e setorial, onde existam medidas específicas para
adaptação, mas que também contemple a adaptação nas atividades e processos atuais de
desenvolvimento (nacionais e setoriais). Este planejamento nacional em adaptação às MC tem
se expressado em diversos países no formato de estratégias e planos nacionais de adaptação,
sendo que no Brasil, ele é representado pelo futuro Plano Nacional de Adaptação. Enquanto
esta seção buscou justificar um plano em adaptação (“se?” e “por quê?”), as próximas trazem
elementos e características relevantes para sua concepção (“como?”).
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2

DESENHO DA ESTRATÉGIA DE ADAPTAÇÃO E SEUS FATORES ESTRUTURANTES

Enquanto os fatores motivadores e facilitadores determinam “se” e “quando” um planejamento
nacional de adaptação será desenvolvido, seu desenho depende também de outras influências,
aqui descritos como fatores estruturantes, que afetam a eventual identificação, avaliação,
priorização e implementação de medidas de adaptação adequadas.
Um conjunto de perguntas estruturantes podem ser identificadas (BIESBROEK, et al., 2010):
 Como são caracterizadas as projeções futuras, sejam climáticas ou socioeconômicas
(por exemplo, através de cenários)?
 Quais são os setores mais vulneráveis e como abordá-los?
 Como enquadrar a adaptação nos níveis local, nacional ou internacional?
Essas perguntas pautam uma discussão mais ampla dos fatores estruturantes do planejamento
em adaptação presentes, sobretudo, em três dimensões: temporal, espacial e temática /
setorial. Contudo, ressalta-se ainda que a dimensão social e humana atua de forma transversal
às demais, devendo ser considerada também um fator estruturante. Dessa forma, uma
estratégia de formulação e implementação de políticas públicas para a adaptação às MC deve
levar em conta a diversidade e complexidade destas dimensões confrontadas diretamente com
os desenhos de governança adotados, buscando garantir assim a coerência das políticas públicas
em adaptação.
Coerência das políticas públicas
Um olhar superficial sobre a história da administração pública fornece evidências suficientes de
que governos sempre enfrentaram prioridades conflitantes, diferentes lógicas setoriais e
dificuldades em implementar compromissos efetivamente. Todos esses elementos estão no
centro dos debates sobre coerência nas políticas (OECD, 2003).
Para o caso da adaptação às MC, a busca da coerência do plano nacional é um fator estruturante
para o seu sucesso. Questões típicas que demandam coerência estão intrinsecamente presentes
no debate da formulação de políticas de adaptação como, a sua diversidade temática,
necessidade de integração do tema nas diversas agendas de desenvolvimento correlatas,
nacionais e setoriais (como discutido acima), a crescente escassez de recursos no setor público,
sua interconectividade com outros debates públicos (como redução de pobreza, populações
vulneráveis), a multiplicidade dos atores e a dimensão internacional das MC.
QUADRO 6 - DEFINIÇÃO DE COERÊNCIA EM POLÍTICAS PÚBLICAS
Uma definição preliminar da coerência é que ela "implica que as políticas devem idealmente apoiar umas
às outras, ou pelo menos não devem ser contraditórias, e esse conceito pode ser considerado um padrão
para a avaliação de sistemas políticos e conjuntos de políticas. Como tal, pode fornecer diretrizes para a
mudança e o desenvolvimento das políticas, bem como para a adaptação a uma sociedade em mutação"
(OCDE, 2000 apud OCDE, 2003). Entretanto, essa definição pode ser geral, no sentido em que faz uma
distinção entre a coerência e outras noções, tais como a consistência ou a coordenação das políticas.
A coordenação nas políticas significa fazer com que os diversos sistemas institucionais e gerenciais que
formulam políticas trabalhem juntos. A consistência nas políticas significa assegurar que as políticas
individuais não sejam internamente contraditórias e que as políticas que se opõem ao alcance de um
determinado objetivo sejam evitadas (...). Já a coerência nas políticas vai mais longe: envolve a promoção
sistemática de ações que se reforcem mutuamente nos diferentes órgãos do governo, criando sinergias
para a realização dos objetivos definidos.
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Em geral, a coerência nas políticas tem uma dimensão horizontal, uma vertical e uma temporal
(OECD, 2003). Da mesma forma, no caso do planejamento para adaptação, essas dimensões
devem dialogar diretamente com as particularidades das dimensões temporal, espacial e
temática / setorial intrínsecas ao tema da adaptação.





Coerência horizontal: visa assegurar que os objetivos individuais e as políticas
desenvolvidas por várias entidades se reforcem mutuamente. Fortalecer a
interconectividade das políticas e promover uma perspectiva do "governo como um
todo" são maneiras de promover a perspectiva horizontal da coerência nas políticas.
Coerência vertical: visa assegurar que as práticas das agências, autoridades e órgãos
autônomos, bem como o comportamento dos níveis subnacionais do governo, se
reforcem mutuamente com os compromissos políticos mais amplos.
Coerência temporal: visa assegurar que as políticas continuem a ser efetivas ao longo
do tempo e que as decisões de curto prazo não se oponham aos compromissos de longo
prazo. Assegurar a "eficiência dinâmica" é outra forma de expressar essa perspectiva.
Está relacionada à maneira por meio da qual as políticas interagem com outras políticas
ou outras forças da sociedade, analisando inclusive se os custos futuros são levados em
conta na formulação das políticas de hoje (OECD, 2003).

O planejamento nacional em adaptação, materializado, por exemplo, em um Plano Nacional de
Adaptação, pode ser um instrumento garantidor da coerência. Um plano de adaptação, dadas
as suas dimensões setoriais, espaciais e temporais, e a necessidade de buscar integrar o tema
nas políticas de desenvolvimento vigentes (muitas vezes isoladas), pode ser um lócus
privilegiado de discussão e revisão de políticas setoriais e nacionais que contribui para sua
coerência. Particularmente ele deve buscar:
 Compatibilizar as necessidades de coerência horizontal por meio da correta
consideração das especificidades setoriais e suas interações sistêmicas no campo da
adaptação às MC;
 Garantir a coerência vertical identificando corretamente os atores e suas
responsabilidades em diferentes níveis do planejamento e considerando, igualmente,
as especificidades da problemática da adaptação ao largo do território nacional;
 Tornar compatíveis os horizontes temporais típicos das decisões administrativas com
aqueles inerentes ao tema da adaptação, incorporando a dimensão temporal do tema
e suas incertezas associadas ao planejamento de longo prazo.
Delimitações das dimensões
Exige-se, igualmente, que sejam estabelecidas algumas delimitações, também denominadas
recortes, em cada uma das dimensões do tema adaptação, a fim de torná-lo tangível ao
formulador de políticas públicas e facilitar a efetiva implementação das medidas adaptativas.
Tais recortes devem, além de nortear a análise de impactos e vulnerabilidades, estabelecendo
o horizonte de tempo, a região geográfica e os setores e/ou temas de estudo, permitir que haja
um referencial a partir do qual a gestão pública, a iniciativa privada e mesmo a sociedade civil
consigam identificar estratégias adaptativas e, assim, atribuir ou reconhecer as
responsabilidades específicas a cada agente social.
No caso de políticas públicas, a utilização de recortes temáticos e setoriais, assim como
geográficos, e suas respectivas governanças, apresenta uma função estruturante dos planos de
ação. Justifica-se a sua utilização nas diversas etapas do processo de adaptação, desde a
avaliação do problema, gerando maior capacidade de análise, planejamento estruturado,
implementação do plano até o seu monitoramento.
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Necessidade de transversalidade
Se, por um lado, a complexidade do assunto demanda uma divisão temática, por outro, a
transversalidade inerente à problemática dos impactos das mudanças climáticas, assim como
das possíveis respostas a eles, evidencia a necessidade de visão e planejamento sistêmicos.
Assim, é fundamental identificar sinergias entre os diversos atores, temas e setores, de modo
que os atores devem avaliar suas atribuições e assegurar que seus planejamentos estejam
coordenados, não apresentando conflitos nem deixando de cobrir todo sistema. Novamente,
destaca-se a dimensão social e humana como elemento transversal aos diferentes temas e
setores, ao mesmo tempo em que tem papel central nas análises territoriais.
Conhecimento e informação relevante
Entre os principais determinantes da coerência nas políticas públicas está a tomada de decisões
informada, o que, no caso da adaptação, pressupõe, entre outros, que haja um diálogo
constante entre o poder público e a ciência relacionada ao tema (OCDE, 1996).
Informação útil é imprescindível para a tomada de decisão eficaz, e isto é particularmente
verdadeiro para a adaptação climática, dada a incerteza que rodeia os impactos futuros.
Argumenta-se que governos precisam se concentrar tanto nos tipos de informações requeridos,
quanto em como esta informação é coletada, traduzida em uma forma utilizável, e distribuída a
todos aqueles que dela necessitam. As informações necessárias para o planejamento e a
formulação de políticas vão muito além de meteorologia e outras informações sobre o clima.
Para identificar e proteger as pessoas e os ecossistemas mais vulneráveis, os governos devem
combinar dados climáticos com informações demográficas, econômicas, sociais e ambientais
(WRI; UNDP; UNEP; WORLD BANK, 2011). Nesse sentido, torna-se relevante pautar o
planejamento em adaptação em outras fontes de conhecimento, incluindo, mas não se
limitando a especialistas, consultorias, órgãos governamentais e internacionais, bem como
comunidades locais e/ou tradicionais e outros grupos particularmente vulneráveis.
Assim, é igualmente imprescindível que a definição dos recortes acima mencionados estabeleça
um diálogo entre as abordagens dessas fontes de conhecimento relevantes para adaptação com
o objetivo de gerar informação orientada para o utilizador, suficiente, precisa, acessível, de
longo prazo, atualizada com frequência e custo-eficaz (WRI; UNDP; UNEP; WORLD BANK, 2011).
A falta de reflexão a esse respeito pode acarretar inconvenientes ao longo de todo o processo,
em especial para a implementação de um plano e seu gerenciamento, e, possivelmente, resultar
em ações inadequadas ou ineficientes.
Outros países
Ao analisar estratégias nacionais de adaptação para países europeus, Biesbroek et al. (2010)
concluem que a maioria delas parece ser baseada em uma noção bastante geral de
vulnerabilidade derivada de avaliações nacionais e internacionais, fazendo uso de todas as
informações disponíveis, mas sem evidências de uso sistemático de cenários. Quanto ao foco
setorial, há uma ampla gama de temas e setores vulneráveis abordados, e muitos deles são
comuns a todos os países analisados. Alguns países têm identificado alguns setores-chave,
enquanto outros não tentam priorizar nenhum setor. Algumas estratégias também abordam
interconexões entre os setores.
As seções a seguir exploram cada uma das dimensões trazendo suas características relevantes
ao planejamento e algumas abordagens presentes em outros países. As seções também buscam
apresentar uma breve visão de como as três dimensões são tratadas nas estratégias de
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adaptação de outros países, ressaltando que estes se encontram em diferentes estágios de
desenvolvimento e implementação de suas estratégias e foram selecionados apenas para fins
de ilustração. Nota-se que, embora o processo adaptativo seja dado sob diversas perspectivas,
as abordagens e objetivos são em geral convergentes.
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3
3.1

DIMENSÕES
DIMENSÃO TEMPORAL

A estruturação e o planejamento de uma estratégia de adaptação às MC devem contemplar
tanto impactos e vulnerabilidades decorrentes dos efeitos adversos de eventos extremos e da
variabilidade atual do clima, como cenários climáticos e socioeconômicos futuros, uma vez que
orientarão a resposta às mudanças de padrão que ocorrerão ao longo dos anos. Nesse contexto,
é de extrema relevância identificar o horizonte temporal que norteará as ações de adaptação,
tanto para detecção das alterações do clima quanto para a implementação de políticas.
Estudos de padrões do clima e verificação de impactos e vulnerabilidades utilizam horizontes de
tempo longos (PARKER, et al., 2007) (GRIMM, 2011). Horizontes e séries temporais curtos não
permitem a observação de tendências do clima de forma adequada, podendo, por exemplo, ser
afetados por efeitos sazonais (PBMC, 2013).
Não obstante, esta característica representa uma dificuldade no que tange à elaboração de
metas e gestão das ações de adaptação. Para a elaboração de políticas públicas, é usual que se
trabalhe com períodos menores, em que os horizontes de 30 ou 100 anos, por exemplo,
utilizados nas projeções climáticas não se mostram oportunos.
Igualmente, estando o entendimento dos impactos das mudanças climáticas em evolução
contínua, é imprescindível que as novas projeções, simulações e avaliações sejam sempre
incorporadas nas tomadas de decisão através da reavaliação e atualização periódica dos planos.
A dimensão temporal apresenta, portanto, um grande desafio para os tomadores de decisão.
Primeiro porque precisam compatibilizar os longos horizontes temporais inerentes à ciência do
clima com suas necessidades de planejamento, implementação e monitoramento a médio;
segundo, porque certas vulnerabilidades já podem ser tratadas no curto prazo.
Influência no momento da tomada de decisão
A natureza de longo prazo da mudança climática torna a dimensão temporal um elemento chave
na tomada de decisão. A decisão sobre quando agir dependerá de três fatores: o primeiro é a
diferença nos custos de adaptação ao longo do tempo. O efeito da taxa de desconto e a
perspectiva de técnicas potencialmente mais baratas e mais eficazes de adaptação disponíveis
no futuro favorecem o atraso na adaptação. No entanto, existe também uma classe de medidas
em que ação rápida é mais vantajosa. Incluem ajustes nos planos de desenvolvimento de longo
prazo e nos investimentos de infraestrutura de longa duração, onde será mais barato fazer
ajustes na fase de concepção do projeto, em vez de suportar o custo e inconveniência de
readequação futuros.
O segundo fator são os benefícios de curto prazo da adaptação. Adaptação antecipada será
justificada caso tenha benefícios imediatos, reduzindo os efeitos da variabilidade climática atual,
a exemplo, do investimento em saúde, que contribui tanto para a redução da pobreza quanto
para a adaptação às MC.
O terceiro componente se refere aos efeitos de longo prazo de adaptação antecipada. A
adaptação antecipada é justificada se culminar em benefícios duradouros, por exemplo, a
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prevenção de danos a longo prazo para os ecossistemas. Dependendo desses três fatores, os
tomadores de decisão podem decidir agir mais cedo ou mais tarde.
No entanto, eles terão de tomar a sua decisão sob incerteza considerável em relação à
amplitude e dimensão dos impactos da mudança climática, incerteza esta que não é justificativa
para a inação. O que é exigido dos tomadores de decisão, neste caso, é ser mais consciente de
sua natureza e incorporar essa informação em suas decisões (AGRAWALA, et al., 2008).
Igualmente imprescindível é a utilização de ferramentas de tomada de decisão que levem em
conta os aspectos supracitados.
QUADRO 7 - FERRAMENTAS PARA TOMADA DE DECISÃO
No contexto de adaptação às MC, existem diversas ferramentas que auxiliam os tomadores de decisão a
elaborar políticas públicas capazes de minimizar ou evitar os seus danos. Essas ferramentas oferecem
instrumentos que auxiliam na compreensão de como e onde atuar através de uma abordagem sistêmica
do problema. Elas têm como objetivo elucidar uma ou mais das seguintes perguntas: 1. Onde e qual é o
risco? 2. Qual é a magnitude da perda (econômica, social e ambiental) esperada? 3. Como poderíamos
responder? 4. Como implementaríamos? 5. Quais são os resultados e as lições? (CLIMATEWORKS
FOUNDATION, 2009).
As ferramentas podem ser mais gerais, como os frameworks, que abordam todas as etapas do
planejamento de maneira genérica ou mais aprofundadas com metodologias um determinado setor. Já
as ferramentas específicas podem ser softwares, sites e artigos que complementam os outros auxiliando
em uma etapa determinada como a criação de cenários climáticos que serão a base para identificar os
riscos (UNEP, 1998).
Entre os tipos de metodologias para tomada de decisão é possível citar três tipos clássicos: Análise custobenefício (ACB) precifica todos os parâmetros de análise; Análise custo-eficácia (ACE) auxilia na escolha
da medida adaptativa de menor custo quando os elementos envolvidos são difíceis de serem precificados
(como a biodiversidade); Análise multicritério (AMC) emprega um peso para cada critério analisado
englobando análise custo- benefício e de custo-eficácia na sua avaliação (UNFCCC, 2011).

Relação com nível do planejamento
A consideração do tempo no planejamento em adaptação também pode variar dependendo do
nível de planejamento em consideração. Planejamentos nacionais apresentam visões e
problemáticas distintas daqueles em níveis setoriais e, principalmente, de projetos. Isso se
reflete igualmente quando levados em conta os níveis da federação, onde governos nacionais,
estaduais e municipais apresentam prioridades temporais distintas de acordo com suas
atribuições dentro de cada tema e setor da economia.
QUADRO 8 - DECISÕES TEMPORAIS NOS NÍVEIS DE PLANEJAMENTO NA AGRICULTURA
A adaptação nas atividades agrícolas pode ser limitada a decisões de relativamente curto prazo,
relacionadas à escolha de culturas e outros insumos, bem como datas de plantio, compra de seguros,
opções alternativas de subsistência, e até mesmo de migração. Em nível nacional, entretanto, as decisões
de adaptação e os horizontes de tempo podem ser bem diferentes. Eles podem, por exemplo, se referir a
estratégias de longo prazo para a promoção de determinadas culturas em detrimento de outras, ou
decisões de curto prazo para financiar determinados projetos em detrimento de outros, bem como os
investimentos em programas de extensão agrícola e de pesquisa e desenvolvimento para variedades de
culturas mais adequadas ao novo padrão climático (OECD, 2009).

Centro de Estudos em Sustentabilidade (GVces)
Escola de Administração de Empresas da Fundação Getulio Vargas (FGV-EAESP)
http://www.fgv.br/ces

17

3.1.1

A dimensão temporal em outros países

A dimensão temporal dos planos e das estratégias dos países selecionados pode ser analisada
sob dois aspectos: o tempo de vigência dos planos, incluindo o prazo para revisão das medidas,
e os horizontes temporais considerados na formulação de seu conteúdo, como aqueles
adotados para projeções climáticas e socioeconômicas.
Quanto ao período de vigência, pode-se destacar a França, que baseou seu plano nacional no
horizonte 2011-2015. Neste documento, além de aspectos de caráter mais generalista, foram
introduzidas fichas de ação, onde são descritos os responsáveis por cada medida e,
explicitamente, o prazo para que estas sejam implementadas. Cada uma possui período próprio
e bem definido, variando até 2015.
Revisões periódicas: em geral, ao serem lançados, os planejamentos já apresentam prazos
previamente estabelecidos para revisão de suas premissas e ações, como os da Irlanda, Portugal
e Espanha. O Reino Unido, por exemplo, prevê reavaliações a cada cinco anos do seu National
Adaptation Programme. Nestas revisões são previstas análises quanto à implementação das
medidas e monitoramento de seus resultados e também quanto à atualização das ciências do
clima e percepções socioeconômicas, com novas projeções de impactos e identificação de
vulnerabilidades, evidenciando um processo iterativo e contínuo.
Geração de cenários: a geração de cenários consiste em um importante instrumento norteador
das avaliações de impactos e, por consequência, das estratégias. Verifica-se a adoção de
cenários distintos nos planos analisados, em geral de baixa e de alta emissão, cujos horizontes
temporais também variam. Tomando o exemplo do caso francês, este considera seis cenários:
os anos de 2030, 2050 e 2090, assumindo baixas emissões e altas emissões para cada um. Adotar
diversos cenários de emissões com horizontes temporais distintos é extremamente relevante
para que se construam medidas de adaptação que não dependem exclusivamente da ocorrência
de um determinado cenário para trazer benefícios (“no regret”).

3.2

DIMENSÃO ESPACIAL E TERRITORIAL

Os impactos e vulnerabilidades se manifestam de maneira diferenciada de acordo com as
especificidades de cada localidade, sejam essas especificidades socioeconômicas ou climáticas.
Essa característica evidencia a relevância de se considerar a dimensão espacial em uma
estratégia de adaptação às MC. Outra razão pela qual tal característica deve ser considerada
pela gestão pública, é a responsabilidade do governo de garantir que sejam consideradas
questões de equidade ao longo do território, expressas na distribuição espacial das diferentes
populações afetadas, em especial as mais vulneráveis e com baixa capacidade adaptativa e de
resposta.
Conhecimento e informação
Diante disso, assim como para a dimensão temporal, é imprescindível que haja uma
compatibilização dos recortes espaciais considerados nas avaliações de impactos e cenários
climáticos com aqueles considerados nas avaliações de vulnerabilidades. Devido à
predominância de elementos regionais combinados a outros de maior escala (como propõem o
downscaling - regionalização), os cenários climáticos apresentam recortes geográficos mais
abrangentes e atrelados a características biofísicas do território, porém o diagnóstico de
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vulnerabilidades socioeconômicas estará mais facilmente atrelado a recortes que refletem
padrões populacionais e de desenvolvimento.
Adicionalmente, é preciso compatibilizar esses recortes com os da implementação e gestão de
medidas adaptativas, isto é, com a estrutura de governança do tema em questão. Órgãos
responsáveis pela gestão de recursos hídricos possivelmente analisarão impactos,
vulnerabilidades e medidas de adaptação por bacias hidrográficas, ao passo que a gestão de
biodiversidade pode adotar recortes por biomas. As competências de estados e municípios
também devem ser observadas quando da implementação das medidas.
QUADRO 9 - IMPORTÂNCIA DO NÍVEL LOCAL
O nível local é estruturante para integração da adaptação no planejamento existente, por três razões. Em
primeiro lugar, os impactos das MC se manifestam localmente, afetando as atividades locais de
subsistência, empreendimentos econômicos, riscos de saúde, etc. Em segundo lugar, a vulnerabilidade e
a capacidade adaptativa são determinadas pelas condições locais. Índices de vulnerabilidade regionais ou
nacionais, muitas vezes mascaram fortes variações na vulnerabilidade a nível local. Em terceiro lugar, as
atividades de adaptação muitas vezes são melhor observadas no nível local. As decisões sobre as
estratégias de subsistência podem representar manifestações reais de adaptação (OECD, 2009).

Recortes espaciais, nível de planejamento e coerência
Os recortes espaciais relacionados à ação pública refletirão igualmente as diferentes funções
dos atores na estratégia de adaptação, e a organização político-administrativa do país. Um ator
federal terá interesse, por exemplo, em usar um recorte por regiões administrativas para a
estratégia de uma temática transversal (saúde, por exemplo), enquanto um ator público de nível
local (municipal, por exemplo) identificará ações precisas (como melhorias e adequação nos
serviços de determinados hospitais públicos de áreas vulneráveis). Assim, é necessário que as
ações em adaptação tenham correspondência com os papéis e políticas em vigor das diversas
esferas da administração pública, municipal, estadual e federal.
QUADRO 10 - COERÊNCIA VERTICAL E RESPONSABILIDADES
O relatório final da atividade sobre Coerência nas Políticas realizada de 2000 a 2002 pela OCDE aponta
que alguns desafios significativos de governança surgiram da evolução dos seus países na transferência e
descentralização funcional de responsabilidades e poderes. Esses desafios suscitam questões importantes
sobre a coerência vertical. Assim como a alocação de responsabilidade fiscal, a alocação de tarefas é
geralmente caracterizada por um alto grau de complexidade e as tentativas de "racionalizar” a alocação
de responsabilidades geralmente não são muito bem-sucedidas. Conflitos sobre a alocação de recursos e
tarefas são muito comuns (OECD, 2003). Isso tende a tornar questões já complexas como a adaptação às
MC, ainda mais difíceis.

Abordagem territorial em políticas públicas e adaptação
Transformações recentes na relação entre Estado e sociedade propiciaram a emergência da
abordagem territorial na agenda governamental. Esta abordagem considera o território,
definido com base em múltiplas dimensões, como o espaço de mediação social e de “incidência
de políticas públicas” (SILVA, 2011), e, portanto, lócus privilegiado para o planejamento estatal
(SILVA, 2013).
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QUADRO 11 - O CONCEITO DE TERRITÓRIO
O território, na definição mais recorrente, é uma construção histórica e social que confere expressão
humana e política ao espaço, caracteriza a estrutura de uma sociedade relacionada com seu ambiente,
cria instituições, economias, relacionamentos e redes, convertendo os elementos de identidade local em
uma energia social no processo de desenvolvimento endógeno (SILVA, 2013).
Silva (2013) traz a definição sintética de território como “um espaço de construção social e poder
instituído (porém não imutável), caracterizado por recursos físicos específicos (naturais e industriais) e
valores (históricos e culturais) que estabelecem elementos de identidade aos sujeitos que nele habitam”
(pág. 552). Considera também que o território é formado tanto por lugares contíguos (relações de
vizinhança) como por lugares em rede (processos sociais que ligam lugares diferentes). Sob este
entendimento, o território constitui uma base flexível sobre a qual agem distintas forças endógenas e
exógenas, de maneira que este se encontra continuamente submetido a relações de poder (conflitivas
e/ou cooperativas) nos processos históricos de apropriação e dominação do território, bem como a
pressões por mudanças, que podem implicar expansão ou deslocamento.

A abordagem territorial dialoga diretamente com as problemáticas impostas pelas mudanças
climáticas e ainda mais com as respostas adaptativas necessárias. Como mencionado, os
impactos e vulnerabilidades às MC se manifestam de maneira diversificada no território e são
fruto de uma combinação complexa de fatores biofísicos e socioeconômicos, internos e externos
ao sistema, os quais só podem ser analisados de forma combinada quando considerados para
um sistema espacialmente definido. Uma visão territorial possibilita uma visão sistêmica dos
fatores determinantes dos impactos e também das vulnerabilidades de um sistema, o que é
crucial para uma política de adaptação efetiva.
Percebe-se, ainda, que adaptação e desenvolvimento regional estão intimamente relacionados,
o que torna, muitas vezes, complexa a diferenciação das medidas associadas a cada um. Esse
fato reforça a importância de existirem ações relacionadas à adaptação integradas nos
processos e atividades de desenvolvimento existentes.
As políticas públicas possuem fatores que as diferenciam entre si. Por um lado, elas se
diferenciam em relação a sua temática (saneamento, saúde, habitação etc.), que as distingue
enquanto políticas setoriais específicas. Por outro, também diferem pelo âmbito de sua
cobertura, sobretudo quanto ao público a ser envolvido e as localidades específicas para sua
execução (SILVA, 2013). Assim, a abordagem territorial para o planejamento de políticas
públicas em adaptação auxilia no entendimento dos cenários climáticos e ambientais, contextos
sociais e institucionais sob os quais deverá ocorrer a intervenção necessária, de maneira a
propiciar meios mais acurados para a definição de diagnósticos, parcerias necessárias e
instrumentos de implementação.
Abordagem territorial no Brasil
No contexto dos países da América Latina, a utilização de uma abordagem como essa ainda é
muito incipiente. Mais precisamente no Brasil, a Constituição Federal de 1988 já havia
estabelecido de maneira explícita o compromisso com a questão regional, com, inclusive,
destinação de recursos específicos ao financiamento de programas de desenvolvimento de
regiões. Contudo, somente a partir dos anos finais da década de 1990 é que a temática territorial
começou de fato a ganhar espaço no campo das políticas públicas brasileiras (SILVA, 2013).
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QUADRO 12: EXEMPLOS DE INICIATIVAS NACIONAIS COM ABORDAGEM TERRITORIAL
Nesse sentido, é oportuno ressaltar que a abordagem territorial do desenvolvimento tem sido adotada
como estratégia pela Secretaria de Desenvolvimento Territorial (SDT), órgão do Ministério do
Desenvolvimento Agrário (MDA), visando a redução de desigualdades regionais e sociais. Esta secretaria
foi responsável pela implementação de iniciativas como o Programa Nacional de Desenvolvimento
Territorial (PRONAT), criado em 2003, para promover o desenvolvimento rural sustentável, e do Programa
Territórios da Cidadania (PTC), criado em 2008, a fim de universalizar programas básicos de cidadania.
Embora sejam passíveis de críticas, como as formuladas por Lima (2013), os programas mencionados
representam um esforço inicial para inserir a abordagem territorial nas políticas públicas do País.
Contudo, talvez mais relevante seja mencionar a Nova Política Nacional de Desenvolvimento Regional,
sob responsabilidade do Ministério da Integração Nacional. Pautada na descentralização de poder e na
maior participação social na elaboração de políticas públicas, foram criadas as Regiões Integradas de
Desenvolvimento (RIDEs) com o objetivo de articular e harmonizar ações administrativas dos entes
federativos que buscam apoiar a dinamização econômica de territórios de baixo desenvolvimento. Os
recursos destinados às RIDEs visam promover uma série de ações de desenvolvimento, abrangendo
estrutura de transporte, serviços públicos comuns, saneamento básico, uso e ocupação do solo, proteção
ao meio-ambiente, aproveitamento de recursos hídricos e minerais, saúde e assistência social, educação
e cultura, produção agropecuária e abastecimento alimentar, habitação e outros. Por serem um espaço
de intervenção de políticas articuladas, as RIDES surgem como potencial recorte de análise e execução de
atividades relacionadas a adaptação.

Para Guimarães Neto (2010) a definição das formas de concepção de políticas públicas e de
atuação governamental baseadas no território surgiu com base em vários aspectos bem
característicos do País. De acordo com o autor, um desses aspectos diz respeito à dimensão
continental do Brasil. Este fato, associado à grande heterogeneidade do território passou a
exigir, para ser eficaz no encaminhamento de soluções, um tratamento apropriado e adequado
para os espaços diferenciados: macrorregiões, meso ou microrregiões ou territórios. Agrega-se
a isso a grande desigualdade territorial do Brasil sob a perspectiva do desenvolvimento
econômico e social, resultante de complexos processos históricos.
Tais considerações podem facilmente ser expandidas para a problemática trazida pelas MC no
caso brasileiro. A própria dimensão territorial implica também fortes diferenças climáticas e,
mais amplamente, ambientais entre as regiões, exigindo um olhar baseado no território por
parte dos governos, a fim de compreender os impactos futuros das MC no ambiente natural e
modificado. Igualmente, as capacidades de resposta associadas ao grau de adaptação às MC das
populações estão associadas às desigualdades socioeconômicas ao longo do território brasileiro.
Ambos os fatores, climáticos e socioeconômicos, justificam a mobilização do aparelho estatal
no apoio ao desenvolvimento de políticas regionais que considerem a adaptação às MC.
Com relação aos instrumentos existentes que poderiam favorecer a adoção de uma abordagem
territorial no Brasil, cabe mencionar a existência do Zoneamento Econômico Ecológico (ZEE),
que busca “organizar, de forma vinculada, as decisões dos agentes públicos e privados quanto a
planos, programas, projetos e atividades que, direta ou indiretamente, utilizem recursos
naturais, assegurando a plena manutenção do capital e dos serviços ambientais dos
ecossistemas”2, sendo também um instrumento que prevê a articulação federativa.
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QUADRO 13 – POSSÍVEIS CONTRIBUIÇÕES DO ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO PARA POLÍTICAS
DE ADAPTAÇÃO ÀS MC
Há diversos aspectos do Zoneamento Ecológico-Econômico que contribuem para que este seja
considerado um instrumento de apoio na implementação de políticas públicas para adaptação. Em
primeiro lugar, porque sua base legal prevê articulação e cooperação com os Estados para sua elaboração
e execução3, bem como instâncias intersetoriais, a exemplo: i) da Comissão Coordenadora do
Zoneamento Ecológico-Econômico do Território Nacional4 (CCZEE); e ii) do Grupo de Trabalho Permanente
para a Execução do Zoneamento Ecológico-Econômico, denominado de Consórcio ZEE-Brasil5. A CCZEE é
composta por representantes de diversos Ministérios (em sua maioria já envolvidos na agenda de MC).
Esses elementos favorecem tanto a coerência vertical como horizontal das políticas direcionadas a um
determinado território.
Em segundo lugar, a definição de zonas deve observar, no mínimo, o diagnóstico de recursos naturais, da
sócio economia e do marco jurídico-institucional; informações constantes do Sistema de Informações
Geográficas do ZEE; cenários tendenciais e alternativos; e diretrizes gerais e específicas. Desse modo, o
ZEE permite aos formuladores de políticas públicas ter uma visão espacial do território, identificando seus
diferentes atributos e relações. Alguns dos itens que obrigatoriamente devem compor o diagnóstico6
dialogam diretamente com o tema de adaptação, e estão destacados abaixo:
- Unidades dos Sistemas Ambientais: integração entre os componentes da natureza;
- Potencialidade Natural dos serviços ambientais dos ecossistemas e pelos recursos naturais disponíveis;
- Fragilidade Natural Potencial: indicadores de perda da biodiversidade, vulnerabilidade natural à perda
de solo, quantidade e qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos;
- indicação de corredores ecológicos;
- tendências de ocupação e articulação regional, definidas em função das tendências de uso da terra, dos
fluxos econômicos e populacionais, da localização das infraestruturas e circulação da informação;
- indicadores de condições de vida, da situação da saúde, educação, mercado de trabalho e saneamento
básico;
- incompatibilidades legais: situação das áreas legalmente protegidas e o tipo de ocupação; e
- áreas institucionais: mapeamento das terras indígenas, unidades de conservação e áreas de fronteira.
Embora seja de competência do Poder Público Federal elaborar e executar o ZEE nacional e regionais,
quando estes envolverem biomas brasileiros ou territórios abrangidos por planos e projetos prioritários
estabelecidos pelo Governo Federal, importa mencionar que as atividades de ZEE no Estado de Minas
Gerais7 consideram que a vulnerabilidade natural refere-se à situação atual do local e, portanto, não
levam em consideração possíveis impactos futuros decorrentes das MC.
Com isso, conclui-se que existem diversos elementos para que o ZEE seja ao menos considerado para: i)
auxiliar no diagnóstico de vulnerabilidades e implementação de medidas de adaptação no território
nacional; e ii) compatibilizar suas atividades com a necessidade de adaptação às MC.

No entanto, persiste ainda no país uma série de barreiras para uma consolidação e
institucionalização de fato da abordagem territorial nas políticas públicas, como, por exemplo,
as dificuldades políticas e culturais em estabelecer programas intersetoriais inovadores, a
necessidade de ações diferenciadas para o empoderamento de grupos sociais, entre outros
(SILVA, 2013).

3

Ibidem, art. 6º, § 1º.
Instituída pelo Decreto nº 99.540, de 21 de setembro de 1990.
5
Instituído pelo Decreto de 28 de dezembro de 2001.
6
Decreto nº 4.297, de 10 de julho de 2002.
7
Informações acessadas em: www.zee.mg.gov.br.
4
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Dimensão internacional
Por fim, as estratégias de adaptação não podem estar restritas às fronteiras nacionais, sendo
essencial que estejam alinhadas a políticas de cooperação internacional. Os efeitos dos riscos
climáticos, considerando a crescente globalização da economia, são transmitidos através dos
mercados, com sérias implicações para o comércio internacional, além do risco de potenciais
migrações internacionais e conflitos decorrentes de tensões pelo controle e uso de recursos
naturais cada vez mais escassos.
A evolução histórica da inclusão do tema da adaptação nos debates internacionais, em especial
as Conferência das Partes - COP8, com discussões sobre arranjos institucionais e financeiros e a
criação de programas globais voltados para o desenvolvimento científico e metodológico em
adaptação evidenciam a necessidade de considerar o tema não só dentro do território nacional.
O planejamento nacional em adaptação deve estar alinhado às tendências e agendas
internacionais no tema. Um exemplo claro da relevância dessa agenda com planos nacionais é
o Arcabouço de Cancun para Adaptação, cujo objetivo principal é habilitar os países menos
desenvolvidos a desenvolver e implementar planos nacionais de adaptação.
Em suma, a divisão do território a partir de recortes espaciais é relevante para que sejam
delimitadas as regiões impactadas e vulneráveis e, assim, consideradas como prioritárias para a
intervenção pública através de uma visão espacial/territorial integrada. Segundo Hallegatte et.
al. (2011), isso envolve igualmente a identificação de maneiras para (i) antecipar e gerenciar as
mudanças geográficas de atividades e populações, (ii) distribuir as ações de adaptação entre os
diversos territórios e, por fim, (iii) integrar impactos globais das alterações climáticas em um
plano nacional.
3.2.1

A dimensão espacial em outros países

A dimensão espacial observada nos planos e estratégias internacionais está intimamente
relacionada a noções de governança e características particulares do tema em questão em cada
país. Temas que permitem abordagens por meios já indicam intrinsecamente a região impactada
de forma bem delimitada, bem como as abordagens setoriais, que também são mais específicas.
Abordagens transversais, no entanto, possuem a característica de impactar diversos ambientes,
não respeitando fronteiras. Dessa forma, estas são geralmente consideradas sob uma
perspectiva espacial mais ampla, sob um olhar do território do país como um todo, por regiões
administrativas ou climáticas, diferentemente de abordagens por meios, que, na maioria dos
casos, são tratadas sob perspectivas locais, no âmbito do município, por exemplo.
Isso define também como são desenvolvidas as diversas etapas do processo de adaptação. A
geração de conhecimentos de base (climáticos, demográficos e econômicos), em geral, assume
cenários nacionais ou de macrorregiões. A efetiva implementação das ações, por sua vez, é vista
sob a ótica local do município ou região afetada.
Neste contexto, é possível citar o olhar espacial do governo australiano para o tema das zonas
costeiras. O tema em si, que permite a abordagem por meio, já indica as regiões a serem
consideradas e, portanto, assume-se neste país que a gestão das zonas costeiras seja de
responsabilidade local, no âmbito dos estados e municípios. Não obstante, toda a infraestrutura
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ligada a este tema é considerada como uma prioridade nacional, envolvendo o território
australiano como um todo.
Destacam-se também as iniciativas europeias, em especial da Irlanda. Neste país, optou-se pela
inclusão de ações de adaptação às mudanças climáticas na elaboração dos planos de
desenvolvimento locais, enquanto a geração de conhecimento, pesquisas e apoio de
planejamento estratégico possuem caráter nacional. Ainda, o país tem considerado nas suas
medidas nacionais as diretrizes da União Europeia e direcionado seus planos locais com uma
visão sistêmica do processo (QUADRO 14).
QUADRO 14 - A DIMENSÃO ESPACIAL NA IRLANDA
Na Irlanda, adotou-se um desenvolvimento para adaptação às mudanças climáticas fundado em duas
fases. A primeira, de abrangência nacional, consiste em: i) incentivo a pesquisas e consolidação do
conhecimento de base, o que envolve estudos climáticos, identificação de impactos e vulnerabilidades,
elaboração de ferramentas de auxílio à tomada de decisões e plataformas para disseminação da
informação; ii) desenvolvimento de capacidades, no sentido de direcionar departamentos
governamentais, órgãos públicos, agências e autoridades locais à obtenção de informações climáticas em
fontes seguras e acessíveis; e, por fim, iii) desenvolvimento de instrumentos para avaliação de riscos
setoriais e locais. A segunda fase, por sua vez, consiste na implementação e monitoramento das medidas,
com a elaboração de planos de adaptação setoriais e locais.
Assume-se, assim, que o planejamento do desenvolvimento local se torna um mecanismo pelo qual as
ações de adaptação ao clima serão realizadas. Dessa forma, além da Estratégia Nacional, foi desenvolvido
o National Spatial Strategy, com o intuito de integrar as considerações climáticas ao desenvolvimento
físico e espacial. Um dos principais destaques deste trabalho está em sua capacidade de influenciar a
alocação de capitais de investimento, especialmente em relação aos transportes, ocupação humana e
disponibilidade hídrica. Desta forma, a partir do planejamento espacial e desenvolvimento regional,
apontam-se as áreas prioritárias de investimento em infraestrutura social e física. Como documentos
complementares, também foram elaborados os Regional Planning Guidelines, Development Plans e Local
Area Plans, construindo-se, desta maneira, planos espaciais hierarquicamente integrados.
No caso irlandês, percebe-se, portanto, que o governo nacional oferece apoio para avaliações estratégicas
e instrumentos facilitadores por meio dos quais os planos de desenvolvimento local integrarão as
questões de adaptação às mudanças climáticas, de modo que a efetiva implementação de ações fique a
cargo dos governos locais.

3.3

DIMENSÃO TEMÁTICA/SETORIAL

A mudança climática afeta inúmeras arenas políticas, que vão desde setores como energia,
agricultura, recursos hídricos e transporte até o financiamento geral de políticas de
desenvolvimento e resposta a emergências. A natureza abrangente da resposta necessária
decorre, em parte, dos efeitos de longo alcance da mudança do clima, bem como de sua
incerteza, exigindo planejamento complexo e, concomitantemente, de curto e longo prazo.
Enquanto as decisões intersetoriais, como políticas fiscais, irão desempenhar um papel crítico
na formação da capacidade das comunidades para se adaptar à MC, é imprescindível um
planejamento setorial, uma vez que as metas nacionais são operacionalizadas a nível setorial,
sendo um ponto de partida fundamental para a adaptação (WRI; UNDP; UNEP; WORLD BANK,
2011).
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Três abordagens temáticas/setoriais
Uma vez que os impactos das mudanças climáticas permeiam todas as atividades econômicas e
esferas sociais, é necessário que a estratégia cubra os diversos temas e setores relacionados,
não apenas para identificação de consequências e vulnerabilidades, mas também no intuito de
melhor coordenar e capacidade de resposta e adaptação aos eventos climáticos. A fim de
facilitar a compreensão das diferentes características dos recortes temáticos e de suas
implicações na gestão, é possível propor uma divisão de temas em três diferentes
abordagens/grupos: (i) setorial, (ii) transversal e (iii) por meios.
A Tabela 1 ilustra recortes temáticos usualmente encontrados na literatura associada ao tema,
assim como em estratégias nacionais de adaptação de outros países9 divididos nas três
abordagens.
TABELA 1 - EXEMPLOS DE ABORDAGENS E TEMAS
Setoriais
Energia
Transportes
Indústria
Agricultura
Silvicultura e Manejo
Florestal

Transversais
Recursos Hídricos
Saúde
Desastres Naturais
Biodiversidade e
Ecossistemas

Meios
Cidades
Florestas
Solos
Zonas Costeiras

Infraestrutura

Pescas e Aquiculturas
Turismo
Finanças e Seguros

Os temas apresentados acima podem ainda ser trabalhados de formas distintas, segundo as
estratégias e prioridades de cada governo. Temas sinérgicos podem ser tratados
conjuntamente, como, por exemplo, agricultura e segurança alimentar; desastres naturais e
cidades; silvicultura, manejo florestal e florestas.
As diferentes abordagens evidenciam características dos temas que, por sua vez, impactam no
desenho das estratégias de adaptação. As principais características dos grupos de temas são
apresentadas a seguir.
Transversais: são mais generalistas, caracterizados como aqueles cujas atividades permeiam
todo o sistema, apresentando, assim, maior grau de diversidade e de sinergia entre os atores.
Por exemplo, recursos hídricos impactam diretamente as áreas de energia, agricultura,
abastecimento, saúde e biodiversidade. Também podem ser vistos como temas de maior
interesse estratégico em um plano nacional.
Setoriais: possuem maior especificidade, sendo áreas cuja gestão e planejamento para a
adaptação às mudanças climáticas estão, de certa forma, mais centralizadas e cujos atores
envolvidos são identificados mais facilmente. Essa característica é particularmente importante
no momento da implantação de planos de ação.
Por meios: apresentam característica mais territorial, uma vez que a identificação do meio está
diretamente atrelada a sua localização. São recortes que permitem um olhar mais sistêmico
9

Esta seleção meramente ilustrativa de recortes buscou ser exaustiva no que tange à realidade brasileira,
não excluindo a possibilidade de trabalhar temas de forma conjunta ou agrupada.
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sobre um meio, em especial aqueles mais vulneráveis, agregando diferentes temas em torno
dele. Nota-se que, ao se falar em cidades, por exemplo, emergem questões relativas à saúde,
transportes, energia, desastres naturais etc., as quais apresentam particularidades no meio
urbano.
Integração da adaptação no nível setorial
Muitas medidas de adaptação e investimentos serão realizados por órgãos cuja competência
está limitada a um setor. No caso de setores caracterizados pela prestação de serviços públicos,
isso pode envolver principalmente o reforço do controle de variáveis climáticas relevantes que
têm um impacto sobre suas atividades, bem como assegurar que as instalações sob sua
responsabilidade não estejam localizadas em áreas particularmente vulneráveis ou que sejam
resilientes. Para setores em que investimentos físicos são cruciais, o objetivo será garantir que
o planejamento em infraestrutura, inclusive localização, seja projetado levando em conta as
condições climáticas futuras. Particular ênfase deve ser dada em setores onde os investimentos
e decisões têm consequências a longo prazo, assim como para autoridades responsáveis pelo
planejamento do uso e ocupação do solo.
Intersetorialidade e território
Bronzo (2010) afirma que a centralidade do território para as políticas sociais, tanto como
elemento para o diagnóstico como objeto da intervenção, reside justamente no seu potencial
de criar estratégias em que diferentes setores sejam interligados em busca de um objetivo
convergente.
Segundo a autora, “Intersetorialidade consiste em uma estratégia de gestão que se apresenta
em diversos níveis da implementação e que se define pela busca de formas mais articuladas e
coordenadas das políticas e setores governamentais, pautada pela necessidade de uma
abordagem mais abrangente sobre a pobreza e as condições de sua produção e reprodução
social” (BRONZO, 2010 p. 129). A complexidade sistêmica dos impactos das MC, assim como os
fatores de vulnerabilidade das populações, fortemente associados às mesmas determinantes da
pobreza, permite a extrapolação dos mesmos conceitos à adaptação às MC.
A mesma autora argumenta que a implementação de políticas setoriais segmentadas não é
capaz de atender às necessidades impostas pelas condições sociais em que se encontram
populações excluídas, sendo necessário desenvolver estratégias integradas de intervenção, que
não se limitem a uma agregação de políticas setoriais.
Intersetorialidade como elemento de eficácia
A intersetorialidade pode responder não somente à complexidade imposta pelas interações
sistêmicas de elementos biofísicos e socioeconômicos em um sistema ou população vulnerável
às MC, mas também a requisitos de ordem técnica e institucional. Isso implica afirmar que a
intersetorialidade pode agir como um instrumento mais aderente e responsivo aos desafios e
demandas impostos.
A intersetorialidade se diferencia, ainda que de maneira sutil, da articulação ou coordenação
das ações, uma vez que, envolveria alterações nas dinâmicas e nos processos institucionais e no
desenho e conteúdo das políticas setoriais (BRONZO, 2010). De certo modo, é um elemento que
contribui para a coerência das políticas públicas, nos termos discutidos anteriormente. Por fim,
cabe mencionar que a emergência do tema da intersetorialidade na agenda pública vem
mesclada com outros termos – transversalidade, cross cutting, matricialidade – sendo difícil
estabelecer, sem ambiguidades, os limites e as distinções entre eles.
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3.3.1

As dimensões temáticas e setoriais em outros países

Este tópico busca apresentar de forma ampla setores e temas que estão sendo abordados em
diferentes países. Para tanto, optou-se por apresentar, na
Tabela 2 a seguir, os recortes utilizados em diversos tipos de documentos de países de diferentes
continentes. Esses documentos podem apresentar escopos mais estruturantes como o das
estratégias nacionais ou mais aplicados como nos planos de ação nacionais, havendo
implicações nos recortes temáticos e setoriais utilizados pelos mesmos. Os países10 e
documentos são:









Reino Unido - National Adaptation Programme.
Austrália - National Climate Change Adaptation Framework
República Dominicana - Plan de Acción Nacional de Adaptación al Cambio Climático
Alemanha - German Strategy for Adaptation to Climate Change
França – French National Climate Change Impact Adaptation Plan
Chile - Plan de Acción Nacional de Cambio Climático
África do Sul - National Climate Change Response – White Paper
Irlanda - National Climate Change Adaptation Framework

10

A seleção destes países não reflete qualquer opinião ou sugestão dos autores, não sendo esta realizada
com base em uma metodologia específica. Buscou-se demonstrar o resultado final sobre recortes que
iniciativas diversas alcançaram onde o processo de adaptação já estivesse em andamento e cujas
informações estivessem disponíveis.
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TABELA 2 - RECORTES TEMÁTICOS E SETORIAIS DE ESTRATÉGIAS E PLANOS DE ADAPTAÇÃO EM OUTROS
PAÍSES
Reino Unido

Austrália

Agricultura e
Silvicultura

Agricultura,
Silvicultura e
Pescas

Meio Ambiente Biodiversidade
Saúde e
bem-estar

Rep.
Dominicana

Alemanha

França

Agricultura
Agricultura e
Gestão Flore. e
Segurança
Silvic.
Alimentar
Pesca

Agricultura
Florestas
Pesca e
Aquicultura

Chile

África do Sul

Agropecuária e
Agricultura e
Silvicultura
Silvicultura
Pesca

Biodiversidade
Biodiv. e
Biodiversidade Biodiversidade Biodiversidade
e Florestas
ecossistemas

Saúde

Saúde

Recursos
Hídricos
Regiões
Costeiras

Recursos
Hídricos

Turismo

Turismo

Saúde

Saúde

Saúde

Irlanda
Agricultura
Silvicultura
Rec. Naturais,
biodiversidade
e pesca

Saúde

Gestão hídrica
Recursos
Recursos
Recursos
Recursos
e proteção
Hídricos
Hídricos
Hídricos
Hídricos
Rec. Cos tei ros
Zonas
Assentamentos
costeira e
e Ma ri nhos
marinha
costeiras
costeiros
Infraestrutura
Planejamento
Planejamento
Assentamentos
Assentamentos
e zonas
espacial
urbano e
Infraestrutura
Setor da
urbanas
urbanos
construções
Infraestrutura
Infraestrutura, construção
e
costeiras
Infraestrutura
e Construções Planejamento Assentamentos Tra ns portes e Infraestrutura
Assentamentos
Humanos e i nfr. de tra ns p. de Transportes
rurais
Negócios e
Energia
Indústria
Energia e
Serviços
energética
Energia
Indústria e
Indústria
Comércio

Desastres
Naturais

Turismo

Turismo

Desastres
Proteção Civil
Naturais
Serviços
Financiamento
financeiros
e Seguros
Solos

Desastres
Naturais

Montanhas
Informação
Pesquisa
Educação e
Treinamento
Ações
Transversais
Ações Europ. e
Intern.
Governança

Ainda que cada país apresente um posicionamento distinto, que corresponde a realidades
específicas de governança, é possível identificar abordagens semelhantes, especialmente
referente a temas transversais. Temas como desastres naturais, saúde, biodiversidade,
infraestrutura e recursos hídricos aparecem como estratégicos para a maioria dos casos
estudados.
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3.4

DIMENSÃO SOCIAL E HUMANA

Implicitamente reconhecida nas três dimensões em que se apresentam os fatores estruturantes
do planejamento em adaptação, a dimensão social e humana assume destaque na agenda de
adaptação por resgatar temas centrais das estratégias de desenvolvimento de muitos países que
ainda não lograram assegurar a todos seus cidadãos o acesso aos bens e serviços básicos para
uma vida digna. Nesses países, assegurar a proteção ao meio ambiente pode não ser uma
prioridade diante de questões sociais que demandam ações imediatas. Essa perspectiva requer
que o debate sobre adaptação não coloque em primeiro plano os impactos sobre ecossistemas
ou infraestrutura, mas sim as potenciais consequências sobre a dinâmica social dos sistemas
impactados (BANCO MUNDIAL, 2008).
O primeiro tema que se destaca quando é colocada em evidência a importância da dimensão
social e humana na agenda de adaptação está relacionado ao fato de que as populações que
menos contribuíram para os efeitos das MCs – como os povos indígenas e habitantes de zonas
costeiras em regiões menos desenvolvidas – são aqueles que se apresentam mais vulneráveis a
elas. Nesse sentido, o planejamento em adaptação visa responder a um problema de justiça
social e equidade.
O segundo tema refere-se à relação entre pobreza e vulnerabilidade. É amplamente
compartilhada a percepção de que o grau de vulnerabilidade e a capacidade de adaptação de
um sistema são em grande parte definidos pelo gênero, faixa etária, etnia e classe social, de
modo que esses elementos não podem deixar de nortear o planejamento nacional de adaptação
(BANCO MUNDIAL, 2008). Nesse sentido, é preciso compreender, por exemplo, por que motivos
mulheres são mais vulneráveis em algumas circunstâncias e relativizar fatores como perfil e
carga de trabalho, formas de comunicação e a capacidade de liderança feminina em algumas
comunidades (UNFCCC, 2013).
Adicionalmente, é preciso reconhecer que as respostas às MC, além de serem complexas por si
só, podem acentuar problemas relacionados à indisponibilidade de recursos naturais essenciais
à sobrevivência humana, a tendências migratórias e conflitos violentos.
Diante desses desafios, torna-se cada vez mais clara a necessidade de promover as capacidades
adaptativas em nível local, com base nas prioridades locais, além de integrar políticas sociais
para que elas sejam capazes de assegurar a provisão de serviços críticos, como habitação, saúde
e saneamento, além de educação para estratos de renda mais baixos.
Conforme exposto na seção 3.2 são esses fatores que justamente favorecem a adoção de uma
abordagem territorial que delineie ações de adaptação a partir da identificação de necessidades
e potencialidades locais.
Nesse contexto em que é fundamental contar com a participação social para compreender os
reais determinantes da vulnerabilidade e traçar ações adaptativas resta saber quais atores e
instituições envolver, além de encontrar os meios mais adequados para dar voz a todos esses
atores e grupos da sociedade. Afinal, um planejamento nacional em adaptação desdobra-se,
essencialmente, em políticas de antecipação da percepção social das MC, visando implementar
medidas que evitem erros dispendiosos no futuro.
A seguir apresentam-se algumas justificativas para que seja promovida a participação social,
dando ênfase à dimensão social e humana do planejamento em adaptação:
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Legitimidade: a ampla participação social confere maior legitimidade às decisões, já que
estas são compartilhadas com o público;
Empoderamento: os atores compreendem a relevância da antecipação, apropriando-se
dos problemas e soluções;
Acesso a diferentes fontes de conhecimento: o conhecimento sobre adaptação é
difuso, amplamente distribuído, de modo que é necessário pautar o planejamento por
fontes de conhecimento diversificadas, que incluam desde cientistas e especialistas, até
povos e comunidades tradicionais, passando por organizações não governamentais,
consultorias, organizações de cooperação internacional, entre outras. Comunidades e
grupos sociais e mais vulneráveis (indígenas, mulheres) não devem ser enxergados
apenas como vítimas. Pelo contrário, deve-se reconhecer o potencial de mudança social
que carregam consigo e conhecimento ecológico tradicional que podem aportar para o
desenho de ações concretas de adaptação (BANCO MUNDIAL, 2008). Povos indígenas e
moradores de áreas rurais estão habituados a lidar com variações climáticas: para esses
grupos estar atento à variabilidade e às tendências do clima faz parte do seu próprio
modo de vida (NAKASHIMA, et al., 2012) .

Devido à multiplicidade e heterogeneidade de atores envolvidos no tema adaptação, a
transparência na divulgação de informações, bem como a promoção e o fortalecimento de
espaços para a ampla participação da sociedade são essenciais para que interessados dos mais
diversos segmentos contribuam com o planejamento em adaptação.
O atingimento dos três objetivos listados acima requer que os atores que podem contribuir para
o planejamento em adaptação sejam conscientizados sobre os riscos trazidos pelas MC, para
que, uma vez sensibilizados, possam refletir sobre possíveis impactos e vulnerabilidades
associadas. Essa sensibilização deverá ocorrer em diferentes segmentos da sociedade, incluindo,
por exemplo, setores empresariais e do governo, mas é importante que atenção especial seja
dada a populações cuja exposição ao risco seja agravada pelas vulnerabilidades
socioeconômicas.
A partir da conscientização é possível envolver os diferentes atores em um processo de
capacitação de duas vias, no qual o governo pode disseminar conhecimento consolidado entre
os que não estão familiarizados com o tema, e ao mesmo tempo colher novas informações.
Somente com um público informado é possível ter discussões qualificadas para: i) identificação
dos riscos e vulnerabilidades; ii) identificação de opções de medidas de adaptação; iii)
priorização; iv) implementação das medidas selecionadas; e v) avaliação e monitoramento das
políticas e medidas implementadas.
Portanto, é importante o envolvimento de atores seja previsto tanto para o planejamento em
adaptação (em que possivelmente tem maior relevância a identificação de riscos e
vulnerabilidades), como para a implementação das ações (quando o empoderamento das
medidas eleitas pode ser crucial para sua eficácia). Ademais, as contribuições de cada ator (ou
tipo de atores) devem ser colhidas em estágios apropriados, de modo que as informações
organizadas e o conhecimento gerado sejam efetivamente úteis para o estabelecimento de
medidas coerentes com a realidade local.
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QUADRO 15 - A IMPORTÂNCIA DO CONHECIMENTO LOCAL
Apesar de formarem um grupo bastante diverso, os indígenas vivem em todas as regiões do mundo,
possuem, ocupam e utilizam recursos de áreas que correspondem a mais de 20% da área terrestre global.
O próprio IPCC reconhece em seu quarto relatório de avaliação (AR4) que o conhecimento indígena 11 é
uma “base de valor inestimável para o desenvolvimento de estratégias de adaptação e gestão de recursos
naturais, em resposta às mudanças ambientais e outras formas de mudança”, ao passo que o quinto
relatório (AR5) inclui o conhecimento tradicional e local como tópico específico no capítulo sobre
segurança humana.
O conhecimento tradicional tem importância central para segurança, bem-estar e meios de subsistência,
e as MC afetam a capacidade de povos tradicionais continuarem aplicando técnicas agrícolas, modos de
exploração da biodiversidade entre outros hábitos e costumes transmitidos pelas gerações anteriores, ou
seja, podem levar à erosão da base cultural de sistemas baseados nesse tipo de conhecimento.
Algumas ações já vêm sendo observadas no que diz respeito à aplicação de conhecimento local na
observação e avaliação de impactos, vulnerabilidades e adaptação. Pesquisas vêm sendo realizadas em
nível local por cientistas, organizações não governamentais e povos indígenas e ferramentas de
participação, comunicação e informação têm sido utilizadas12. Ainda é preciso compreender a fundo de
que forma o conhecimento local se relaciona com adaptação, pois se trata de um campo de interesse
muito recente para cientistas que trabalham com MC, mas a troca de conhecimento entre a ciência e
populações indígenas está longe de ser algo novo.
Na realidade, a colaboração entre os detentores do conhecimento indígena e cientistas está produzindo
a coprodução de conhecimento relevante para medidas de adaptação eficazes. Nesse contexto,
ferramentas de tecnologia de informação e comunicação (TIC) devem ser colocadas a serviço das
populações indígenas, que devem ser capacitados para utilizar tais ferramentas.
Fonte: UNFCCC (2013)

Encontrar as formas mais adequadas para envolver os atores relevantes no planejamento em
adaptação é parte do próprio planejamento e requer o estabelecimento de instâncias de
governança apropriadas para assegurar a participação efetiva. Na seção 4.3, são apresentados
alguns exemplos que podem nortear a abordagem.

11

O conhecimento indígena, tradicional ou local refere-se ao conhecimento acumulado ao longo de
gerações, que evolui a cada geração por meio de processos adaptativos e guia as interações de seres
humanos entre si e com o meio ambiente (UNFCCC, 2013).
12
Embora a participação per se não signifique que o conhecimento tradicional e indígena efetivamente
seja incorporado nas análises de vulnerabilidade e impactos, assim como no desenho de medidas
adaptativas.
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4

CONTEXTO BRASILEIRO

Este tópico busca, inicialmente, trazer uma visão geral de como a dimensão temática e setorial
é abordada na Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC), mostrando também exemplos
da Rede Clima e do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas (PBMC). Por fim, traz os resultados
da discussão sobre recortes temáticos conduzida no âmbito do GT Adaptação.
4.1

A DIMENSÃO TEMÁTICA E SETORIAL NA PNMC

A principal menção a uma divisão temática na Política Nacional sobre Mudança do Clima (Lei
Federal nº 12.187, de 29/12/2009) aparece no seu Art. 11, parágrafo único com o objetivo de
atender metas de redução de emissões do país:
Art. 11. Parágrafo único. Decreto do Poder Executivo estabelecerá, em consonância com
a Política Nacional sobre Mudança do Clima, os Planos setoriais de mitigação e de
adaptação às mudanças climáticas visando à consolidação de uma economia de baixo
consumo de carbono, na geração e distribuição de energia elétrica, no transporte público
urbano e nos sistemas modais de transporte interestadual de cargas e passageiros, na
indústria de transformação e na de bens de consumo duráveis, nas indústrias químicas
fina e de base, na indústria de papel e celulose, na mineração, na indústria da construção
civil, nos serviços de saúde e na agropecuária, com vistas em atender metas gradativas
de redução de emissões antrópicas quantificáveis e verificáveis, considerando as
especificidades de cada setor, inclusive por meio do Mecanismo de Desenvolvimento
Limpo - MDL e das Ações de Mitigação Nacionalmente Apropriadas - NAMAs.
Embora o texto mencione o estabelecimento de planos setoriais de mitigação e adaptação, o
mesmo explicita que estes planos visam a “consolidação de uma economia de baixo consumo
de carbono” “com vistas a atender metas gradativas de redução de emissões”, evidenciando a
mitigação como o principal objetivo do mesmo. Este objetivo se reflete nos setores
posteriormente citados.
Acrescenta-se que o artigo 6º da PNMC elenca os Planos de Ação para a Prevenção e Controle
do Desmatamento nos biomas como instrumentos da PNMC. Na prática, os planos sobre biomas
somam-se aos planos setoriais para contemplar, principalmente, as opções de mitigação para
atender metas de redução de emissões. Nesse sentido, o Decreto no 7.390, de 9 de dezembro de
2010, que regulamenta alguns artigos da PNMC, estipulou que as revisões dos planos setoriais e
dos planos destinados à proteção dos biomas ocorrerão em períodos regulares não superiores
a dois anos e integrarão o Plano Nacional de Mudança Climática.
Assim, o recorte atualmente em vigor que estrutura a elaboração dos planos de mitigação e
adaptação às mudanças climáticas tem como divisão temática os planos setoriais e os de biomas,
conforme demonstrado na Tabela a seguir.
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TABELA 3 - SETORES/TEMAS CITADOS NA PNMC
Geração e distribuição de
energia elétrica
Transporte público urbano
Sistemas modais de transporte
interestadual de cargas e passageiros
Indústria de transformação e de bens
de consumo duráveis
Indústrias químicas fina e de base
Indústria de papel e celulose
Mineração
Indústria da construção civil
Serviços de saúde
Agropecuária
Biomas

O desenvolvimento efetivo dos planos setoriais e de biomas mostram a aplicação de uma outra
divisão temática para alguns itens. Embora não sejam todos que tenham sido apresentados no
formato de Plano Setorial de Mitigação e Adaptação, é possível elencar os seguintes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PPCDAm – Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal;
PPCerrado – Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento no Cerrado;
PDE – Plano Decenal de Expansão de Energia;
Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às Mudanças Climáticas para a Consolidação
de uma Economia de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura;
Plano de Redução de Emissões da Siderurgia;
Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima para a Consolidação de uma
Economia de Baixa Emissão de Carbono na Indústria de Transformação;
Plano Setorial de Mitigação e Adaptação à Mudança do Clima na Mineração;
Plano Setorial de Transporte e de Mobilidade Urbana para Mitigação e Adaptação à
Mudança do Clima;
Plano Setorial da Saúde para Mitigação e de Adaptação à Mudança do Clima.

Da mesma forma, embora a adaptação seja citada, o foco principal destes planos é a mitigação
das emissões, com exceção do Setor de Saúde. É interessante notar que o PPCDAm e o
PPCerrado estão num contexto de planos destinados à proteção de biomas citados no artigo 6º
da PNMC que lista os instrumentos da política, sendo que essa abordagem que não aparece
explicitamente no parágrafo primeiro, do artigo 11, da PNMC, mas tem coerência com uma
estratégia de adaptação (embora estes planos especificamente tenham foco no controle do
desmatamento).
TABELA 4 - SETORES E TEMAS ATUALMENTE APRESENTADOS COMO PLANOS DE MITIGAÇÃO E
ADAPTAÇÃO NO CONTEXTO DA PNMC
Amazônia
Cerrado

Biomas

Energia
Agropecuária
Siderurgia
Indústria
Mineração
Transporte (carga e mobilidade)
Saúde
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Por fim, o Plano Nacional sobre Mudança do Clima de 2008, embora não apresente medidas
específicas de adaptação às alterações climáticas, cita uma variedade de temas/setores no que
se refere a análises de impactos e vulnerabilidades. Em especial, o texto comenta que os
cenários climáticos a serem gerados pelo CPTEC/INPE subsidiariam estudos de vulnerabilidade
nos setores de saúde; energia; recursos hídricos, enchentes e desertificação; agrícola;
biodiversidade e zonas costeiras.
O documento ressalta a necessidade de construção de cenários climáticos confiáveis no Brasil
que sejam capazes de direcionar o processo de adaptação. Neste sentido, os impactos futuros
são analisados com base em cenários de emissões cujo recorte temporal assume um horizonte
até 2100. Quanto ao recorte espacial, ressaltam-se as regiões da Amazônia, semiárido do
Nordeste, Centro-Oeste, pradarias do Sul e Pantanal.
Para a adoção de medidas de adaptação, o Plano indica ainda um particular papel do CONAMA.
O texto traz que, partindo das vulnerabilidades já conhecidas e dos cenários climáticos globais
descritos pelo 4° Relatório do IPCC, os conselheiros e presentes nas reuniões do Grupo de
Trabalho do CONAMA propuseram-se a identificar algumas possíveis medidas de adaptação
voltadas para: zona costeira e marinha; recursos hídricos; extremos climáticos; sistemas
biológicos; florestas, ecossistemas e biodiversidade; agricultura, pecuária, silvicultura e sistemas
integrados; indústria; infraestrutura; saúde; assentamentos humanos (urbano e rural);
migrações; e, por fim, medidas transversais.
QUADRO 16 - RECORTES TEMÁTICOS DA REDE CLIMA
Rede Clima – Rede Brasileira de Pesquisas sobre Mudanças Climáticas Globais
Instituída como pilar de apoio às atividades de pesquisa e desenvolvimento do Plano Nacional de
Mudanças Climáticas, a Rede Clima apresenta os seguintes recortes temáticos:
Agricultura
Biodiversidade e Ecossistemas
Cidades e Urbanização
Desastres Naturais
Desenvolvimento Regional
Economia
Energias Renováveis
Modelagem Climática
Oceanos
Recursos Hídricos
Saúde
Serviços ambientais dos ecossistemas
Zonas costeiras

Sua divisão temática representa as 13 subredes que a compõem e estão estrategicamente distribuídas
pelas diversas regiões do país, com o intuito de prover capilaridade para a rede, assim como potencializar
a transferência das informações geradas.
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QUADRO 17 - RECORTES TEMÁTICOS DO PBMC
PBMC – Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas
Estabelecido nos moldes do Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas (IPCC) e seus relatórios
de avaliação, o PBMC adota os mesmos recortes adotados por estes relatórios, adaptando-os à realidade
brasileira. A tabela a seguir apresenta os recortes temáticos utilizados no Volume 2 – Impactos
Vulnerabilidades e Adaptação do relatório do PBMC.
Recurs os Hídri cos
Ecos s i s tema de Água Doce e Terres tre
Si s tema s Cos tei ros e Área s Ba i xa s
Ecos s i s tema Oceâ ni co
Si s tema Al i menta r e Segura nça
Sa úde
Setores Econômi cos Pri ori tá ri os e
Servi ços (Energi a , Indús tri a e
Tra ns portes )

Este volume apresenta, igualmente, no capítulo 8 (Impactos, Vulnerabilidade e Adaptação na Esfera
Regional - Impactos Regionais, Adaptação e Vulnerabilidade ao Clima e suas implicações para a
Sustentabilidade Regional) uma abordagem a partir da dimensão espacial do tema. O recorte geográfico
adotado segue as cinco regiões do Brasil estabelecidas pelo IBGE: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, CentroOeste.

4.2

RESULTADOS SOBRE RECORTES TEMÁTICOS DA OFICINA DO GT ADAPTAÇÃO

Como mencionado nas seções iniciais, em 2013 foi criado o GT Adaptação que visa desenvolver
subsídios técnicos para a elaboração do Plano Nacional de Adaptação, conforme deliberação do
GEx em 2012. O GT possui co-coordenação do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Ministério
da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Fazem parte do GT todos os órgãos com
representação no GEx e órgãos convidados que trabalhem com a agenda de adaptação à
mudança do clima no Governo Federal.
Quanto aos resultados esperados do GT, incluem-se o Plano Nacional de Adaptação com
abordagens setoriais e temáticas; e a apresentação para a sociedade de respostas estruturantes.
A proposta de recorte temático para o Plano Nacional de Adaptação foi recentemente definida
pelo GT Adaptação em sua quinta reunião por meio de um processo coletivo, a partir dos
resultados de oficina anterior13:

13

Oficina do dia 28 de março de 2013. Resultados disponíveis no site do GT Adaptação.
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TABELA 5 - RECORTES TEMÁTICOS E SETORIAIS PROPOSTOS PELO GT ADAPTAÇÃO
Água
Biodiversidade e Florestas
Cidades
Desastres Naturais
Energia
Indústria
Saúde
Segurança Alimentar e Agropecuária
Transportes e Logística
Zonas Costeiras

Detalhes, comentários, justificativas e ressalvas apresentadas durante a execução das atividades
da reunião podem ser consultadas no relatório disponibilizados no site do GT Adaptação14.
4.2.1

Análise crítica dos recortes propostos pelo GT Adaptação

Coerência geral
Os recortes temáticos propostos pelo GT adaptação estão, de maneira geral, coerentes com as
principais fontes analisadas, como os exemplos internacionais, a PNMC, o PBMC e a Rede Clima,
não apresentando nenhuma grande discrepância. Os parágrafos abaixo trazem algumas
considerações específicas em relação ao grupo de temas e setores propostos.
Os temas e setores propostos estão bastante alinhados com aqueles adotados em outros países
que já vem adotando planejamentos nacionais em adaptação. Agricultura, Biodiversidade,
Saúde, Recursos Hídricos e Zonas Costeiras são temas recorrentes em quase todos os países
analisados.
Por outro lado, recortes recorrentes relacionados ao planejamento espacial como Construções,
Assentamentos (urbanos ou rurais), Planejamento Espacial e Planejamento Urbano não estão
explicitamente nos recortes propostos. Este tema se mostra estratégico numa política de
adaptação às MC tendo papel fundamental no ordenamento territorial mais resiliente. É
possível, no entanto, que ele seja tratado dentro dos temas Desastres Naturais e/ou Cidades,
propostos pelo GT, o que deve ser incentivado já que se trata de um vetor crucial de intervenção
para adaptação.
O setor do turismo, presente em alguns países também não foi considerado prioritário para o
Brasil pelo grupo, pelo menos num primeiro momento. Os setores de Serviços Financeiros e
Seguros, presentes explicitamente somente em dois países, também não foi considerado pelo
GT como um recorte, apesar de pertinente para o PNA.

14

http://www.mma.gov.br/clima/grupo-executivo-sobre-mudanca-do-clima/grupo-executivo-sobremudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas/item/9143
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Equilíbrio nas abordagens
A distribuição dos recortes nas diferentes abordagens está equilibrada apresentando temas
transversais (Água, Biodiversidade e Florestas, Desastres Naturais e Saúde), setoriais (Energia,
Indústria, Agropecuária e Transporte), assim como focada em meios (Cidades e Zonas Costeiras).
Os temas transversais têm importante função nas políticas de adaptação de nível nacional,
afetando diversos setores, com escalas espaciais atravessando o País todo. Além disso, são
temas estruturantes para fomentar a intersetorialidade, apresentando, portanto, elementos
privilegiados para o desenvolvimento de uma visão sistêmica no PNA.
A abordagem por meios, presente em Cidades e Zonas Costeiras, permite uma visão integrada
de diversos aspectos em um meio específico. Ambos os recortes são comuns em planos de
outros países e na literatura. No entanto, é importante citar que, no caso brasileiro a região
semiárida se apresenta como um dos meios mais vulneráveis às MC do País (Quadro 18). A
necessidade de ações coordenadas para enfrentar os possíveis efeitos adversos das MC na
região semiárida (MCTI, 2010) pode indicar a necessidade de abordar a região semiárida
brasileira no PNA como um recorte temático específico. Outra opção é sua consideração em um
recorte focado no desenvolvimento regional (detalhes abaixo).
QUADRO 18 - REGIÃO SEMIÁRIDA
A Segunda Comunicação Nacional do Brasil para a UNFCCC (MCTI, 2010) evidencia a relevância do
tratamento da região semiárida no contexto da adaptação. Abaixo são destacados os trechos que
descrevem as condições e os desafios enfrentados pela região:
- “é considerada a região mais vulnerável do Brasil à possível mudança do clima, já que a disponibilidade
hídrica per capita em grande parte da área já é insuficiente, havendo crescente processo de degradação
e desertificação, e com mais de 50% da população vivendo em condição de pobreza”
- “vivem mais de 20 milhões de pessoas, sendo a região seca mais densamente povoada do mundo.”
- “encontra-se ameaçada pela pressão antrópica, com crescente degradação ambiental, apresenta baixos
indicadores sociais e de saúde. Acrescentando-se a isso o clima semiárido, a vulnerabilidade da população
aumenta.”
- a Caatinga “trata-se de um dos biomas mais ameaçados do Brasil, com grande parte de sua área já tendo
sido bastante modificada pelas condições extremas de clima observadas nos últimos anos, e,
potencialmente, é muito vulnerável à mudança global do clima.”
- “É necessária uma ação coordenada para enfrentar os possíveis efeitos adversos da mudança do clima
na região semiárida.”
- “Os esforços devem voltar-se para ajudar a planejar e implementar ações que levem ao desenvolvimento
sustentável da região, fortalecendo a capacidade de adaptação da sociedade, da economia e do meio
ambiente[...]”
- “Recomenda-se a elaboração de um mapa de riscos [...], que integre as diferentes vulnerabilidades em
diversos setores e suas causas[...]”
- “é também uma região com potencialidades, que precisam ser mais bem conhecidas e incorporadas aos
planos de adaptação e de desenvolvimento regional sustentável”.

Se por um lado temas transversais estão ligados a políticas no nível nacional, os setores
abordados têm papel fundamental na inserção da adaptação nas políticas setoriais, afetando
diretamente as atividades dentro deste setor e, potencialmente, outros setores indiretamente.
A abordagem por setores é particularmente importante no momento da implantação de planos
de ação já que a sua gestão e planejamento estão mais centralizados em órgãos facilmente
identificáveis e com autoridade de alcance nacional, além de serem catalisadores de ações de
integração do tema nos processos e planejamentos básicos do setor.
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Quando comparados aos setores presentes em outros países, os setores propostos pelo GT,
parecem mais fragmentados, já que nesses países analisados, muitos setores são tratados
conjuntamente (Energia e Indústria ou Indústria e Comércio) ou dentro de temas mais amplos
como Infraestrutura. Por exemplo, o PBMC aborda a temática Setores Econômicos Prioritários
(Energia, Indústria, Transportes), evidenciando a sinergia dos mesmos.
Assim, dentre os temas transversais usuais na literatura, o único não proposto pelo GT
Adaptação é o de Infraestrutura. No entanto, vale ressaltar que, como demonstrado nos
relatórios de atividades do GT, infraestrutura foi um tema muitas vezes considerado e debatido,
porém optou-se por subdividi-lo em setores (Indústria, Energia, Transporte). Essa abordagem
possui vantagens do ponto de vista da governança, uma vez que, no caso brasileiro, são temas
alocados em ministérios distintos. Por outro lado, como igualmente levantado pelo grupo, é
pertinente que esses setores sejam abordados, na medida do possível, de maneira conjunta,
principalmente sob a ótica de infraestrutura. Não somente Indústria, Energia e Transportes, mas
também outros como, por exemplo, infraestruturas de saneamento e telecomunicações, uma
vez que apresentam dilemas e soluções semelhantes.
A consideração da temática da Segurança Alimentar e da Agropecuária, embora na proposta
final tenha sido abordada conjuntamente, gerou diversos debates no GT. De fato, embora
tenham relação direta, os temas apresentam características próprias, não impedindo que ambos
sejam tratados dentro do mesmo tema, contanto que suas diferenças sejam devidamente
tratadas.
O tratamento da Agropecuária possui características de uma abordagem setorial, sendo que seu
foco pode ser dominado por problemáticas próprias do agronegócio. Por outro lado, Segurança
Alimentar pressupõe uma abordagem mais transversal, fortemente relacionada com a
agricultura familiar, tema fundamental para a adaptação às MC. Neste sentido, os desafios
trazidos pelas MC, as suas soluções associadas e, em especial, as estruturas de governança
vigentes para o agronegócio se distinguem daqueles da agricultura familiar, esta última também
atrelada a políticas de desenvolvimento regional. Essas diferenças devem ser levadas em conta
ao se tratar os temas em conjunto.
Sinergias importantes
Embora seja evidente a necessidade de coordenação, consistência e coerência entre todos os
recortes propostos, são listadas abaixo algumas sinergias específicas entre os recortes temáticos
que devem ser particularmente consideradas no planejamento e implementação, a fim de evitar
sobreposições e lacunas das políticas. Essas sinergias devem ser trabalhadas constantemente
objetivando o maior nível de coordenação entre as ações até o alcance da coerência horizontal
das políticas propostas no PNA.
 Água e Energia: fruto das características da nossa matriz energética fortemente baseada
na hidroeletricidade.
 Indústria e Cidades: por conta da grande concentração do parque industrial nacional em
áreas urbanizadas e, por consequência, sujeitas aos impactos nas mesmas.
 Cidades e Zonas Costeiras: alta concentração de zonas urbanizadas em regiões costeiras.
 Indústria, Cidades e Zonas Costeiras: combinação dos itens acima.
 Agropecuária e Água: impactos dos regimes de chuva
 Cidades e Saúde
 Desastres Naturais, Agropecuária e Segurança Alimentar e Cidades: desastres no campo
geram migração para as cidades
 Desastres Naturais: sob a ótima de impactos diretos na população
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o Saúde: os desastres estão entre os principais vetores de doenças.
o Cidades: alta concentração populacional
o Zonas Costeiras: alta concentração populacional
Desastres Naturais: sob a ótica de impactos causados nas infraestruturas
o Agropecuária
o Transporte
o Indústria
o Agropecuária e Transportes: impactos no escoamento da produção

FIGURA 2 - ILUSTRAÇÃO DE SINERGIAS ENTRE OS RECORTES

Necessidade de maiores definições
De modo geral, para a utilização destes recortes no planejamento e operacionalização de ações,
haverá a necessidade de definir precisamente o que tratam cada um deles para não existirem
sobreposições ou lacunas. Alguns possíveis exemplos de esclarecimentos necessários são:
 Onde o setor da silvicultura deverá ser tratado?
 Onde o setor da pesca será tratado? Em Zonas Costeiras, Indústria (pesqueira),...?
 O tema de biodiversidades trata de ecossistemas?
 Como tratar Segurança Alimentar e Agropecuária, uma vez que não representam as
mesmas problemáticas, mas estão intimamente ligados?
 O tema de Zonas Costeiras deve tratar de ecossistemas marinhos, setor da pesca?
Tais definições devem, além de ser coerentes com as problemáticas impostas pelas MC a cada
uma, respeitar as diferentes estruturas de governança federais atualmente vigentes no país.
Interação com a ciência
Os recortes temáticos utilizados pela ciência para abordar o tema da adaptação, impactos e
vulnerabilidades devem dialogar com os utilizados pelo poder público, em especial as suas
estruturas de governança. Aqui as abordagens da ciência, muito simplificadamente
representadas pelas sub-redes da Rede Clima e pelos recortes utilizados no Volume 2 – Impactos
Vulnerabilidades e Adaptação do relatório do PBMC, mostram que existem muitas
convergências, mas ainda é possível haver maiores alinhamentos, de modo a aprimorar a
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comunicação e o direcionamento de informações relevantes para apoiar o poder público em
suas tomadas de decisão.
Dimensão social e cultural
Dentre os recortes propostos, não há nenhum que trate especificamente da temática social e
correlatas. Apesar de também não ser um recorte presente nos países analisados, é um tema
relevante, inclusive debatido pelo GT Adaptação. Na primeira discussão do GT, um dos
subgrupos propôs o recorte “Resiliência Social e Cultural” e a temática da vulnerabilidade social
foi igualmente retomada durante a última reunião, embora não apareça explicitamente como
um recorte temático proposto. A seção 4.3 discute a dimensão social e humana como um tema
transversal no planejamento em adaptação.
Desenvolvimento regional
O tratamento do Desenvolvimento Regional (ou correlato), como um recorte temático não foi
proposto pelo GT Adaptação, mas pode abranger diversas dimensões importantes tratadas
acima. Este tema também está presente em diversos debates ligados à adaptação às MC. Por
exemplo, a Rede Clima possui uma sub-rede específica em Desenvolvimento Regional, o que
corrobora a relevância do tema.
Embora o conceito de território seja amplo e existam diferentes interpretações e aplicações para
o mesmo (SILVA, 2013) é possível associá-lo, também, a políticas de desenvolvimento regional.
A abordagem por território pode contribuir para o tratamento adequado das dimensões social
e cultural, respeitando a sua diversidade, já que, assim como os impactos, as vulnerabilidades
sociais também se manifestam de maneira diferenciada ao longo do território, reflexo da relação
íntima do território com a população e suas características.
Assim, a consideração do território e, mais amplamente, de políticas com o olhar regionalizado,
permite que se tenha uma abordagem mais sistêmica e integrada dos diagnósticos e ações em
adaptação que levem em conta as características próprias da população em questão. Em suma,
uma abordagem mais territorial permitiria a emergência da dimensão sociocultural como
elemento central de intervenções mais integradas.
Através da temática de Desenvolvimento Regional associada a uma visão territorial, seria
possível tratar, por exemplo, a Agricultura familiar de forma mais holística, revalorizando seu
caráter multifuncional e buscando maior resiliência, não só pelas suas características produtivas,
mas por seus aspectos sociais, culturais e ambientais.
Da mesma forma, regiões particularmente vulneráveis às MC e com complexidades
socioeconômicas e políticas, como territórios na Amazônia, Cerrado e Semiárido (Quadro 18),
podem ser tratados de forma mais integrada, evitando a incidência de medidas setoriais
fragmentadas (e possivelmente antagônicas) sobre a mesma localidade e/ou população.
Silva (2013) aponta questões que emergem como estruturantes para o desenho de políticas de
inclusão social. As mesmas podem ser facilmente extrapoláveis à questão climática, sendo elas:
i) a centralidade do território para as políticas sociais, seja como elemento para o diagnóstico e
focalização ou como objeto da intervenção; ii) a noção de infraestrutura social, que combina a
noção de território com a de comunidade; e iii) a atenção necessária a formas flexíveis de
provisão dos serviços”. O autor afirma ainda que “as comunidades e territórios constituem,
neste sentido, as unidades privilegiadas de análise”.
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Obermaier e Rosa (2013) também argumentam que capacidades adaptativas não
necessariamente são limitadas à renda, mas incluem faltas de acesso, políticas agrícolas,
exclusão social e outros fatores. Podem variar entre regiões, municípios ou famílias, tornando
necessário um mapeamento de vulnerabilidades focado nas comunidades.
Recortes e governança
De modo geral, os recortes propostos dialogam com as estruturas de governança federal, em
especial os Ministérios, facilitando, portanto, a atribuição de responsabilidades para o
desenvolvimento de estratégias e a implementação das atividades.
Todavia, cabe ressaltar que os recortes transversais e as sinergias apontadas anteriormente
requerem um maior grau de articulação entre os órgãos envolvidos em cada tema, o que pode
trazer alguma dificuldade ao processo de identificação de vulnerabilidades e implementação de
ações de adaptação.
Assim, o arranjo institucional a ser utilizado para as discussões e avanços do tema deverão
buscar a facilitação e organização da distribuição de atividades entre os órgãos responsáveis de
forma a promover a integração entre as diferentes estratégias e sua implementação.
Necessidade de priorização
Setorial
Existem temas que estão no centro das discussões da adaptação às MC, como por exemplo,
Desastres Naturais, Água, ou mesmo Segurança Alimentar e Agropecuária. Os recortes
propostos refletem a relevância dos setores indicados pelos participantes do GT Adaptação,
consistindo em um primeiro exercício de priorização. Entretanto, em que pese a importância e
centralidade dos temas propostos – e que tal relevância já está associada à vulnerabilidade
intrínseca de cada um, é necessário também um diagnóstico mais aprofundado da importância
relativa da adaptação e suas ações associadas por tema e setor.
Nesse sentido, retomam-se as justificativas para intervenção pública apontadas por Lecocq e
Shalizi (2007) (ver QUADRO 2), adaptando-as como critérios, o que auxilia a identificação de áreas
prioritárias de intervenção dentro de cada tipos de ação15. Adicionalmente, foram incluídos
critérios associados a conceitos discutidos anteriormente, tais como transversalidade e
desenvolvimento social.

15

Igualmente importante para tal diagnóstico é a sistematização dos impactos e vulnerabilidades de cada
tema/setor, apresentada no Produto 6.0 (Relatório final).
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TABELA 6- CRITÉRIOS PARA PRIORIZAÇÃO DE SETORES
1
2

Deficiência de
informações
Barreiras para ação
coletiva

3

Consequências de
longo prazo

4

Manutenção de
infraestrutura

5

Revisão de normas

6

Equidade

7

Transversalidade

8

Desenvolvimento
social

Avalia o nível de deficiência de informações e conhecimento sobre impactos,
vulnerabilidades e medidas adaptativas no setor/tema.
Avalia a necessidade de atuação por parte do Estado para promoção de ações no
nível local em adaptação no setor/tema.
Avalia o risco de consideração inadequada de consequências de longo prazo nas
decisões de investimento privado no setor/tema, que podem levar a resultados
irreversíveis ou com elevado custo de reversão (lock in).
Avalia a relevância das redes de infraestrutura no setor/tema para benefício
público em adaptação, além da presença de grandes infraestruturas públicas
afetadas pelas MC no setor/tema sob responsabilidade do Estado.
Avalia o nível de necessidade de revisão de regulações, standards e normas no
setor/tema frente às MC.
Avalia em que grau os impactos das MC no setor/tema contribuem para o
aumento de iniquidades sociais, atingindo populações de diferentes classes sociais
de forma desproporcional.
Avalia o grau de transversalidade do setor/tema em adaptação, ou seja, o quanto
ações/impactos no setor influenciam os demais setores/temas.
Avalia a convergência entre políticas de adaptação e políticas de desenvolvimento
social no setor/tema, ou seja, o quanto elas se reforçam mutuamente.

Sob o primeiro critério listado, é possível identificar os temas em que é preciso gerar mais
informação e conhecimento. Água e Segurança Alimentar e Agropecuária são temas/setores
que dispõem de maior volume de estudos e análises para nortear o diagnóstico de riscos,
impactos e vulnerabilidades. No tema Saúde, os estudos concentram-se nas regiões Nordeste e
Sudeste, havendo poucas informações sobre as demais regiões do País, o que justifica a relativa
necessidade de atenção do governo para geração de conhecimento no tema. Ademais,
destacam-se os setores de Indústria e Transportes pela ausência de estudos que foquem nos
riscos das MC especificamente sobre eles.
Quanto maior o número de atores envolvidos, maior a dificuldade de coordenação de esforços
e interesses para tomada de decisão e implementação de medidas de adaptação, problema que
pode ser atenuado com a atuação governamental. Considerando “Barreiras à ação coletiva”
como critério, merecem mais atenção Água, Biodiversidade e Desastres Naturais, por serem
setores que envolvem a proteção de bens públicos e requerem a articulação de um grande
número de agentes para formar a capacidade de resposta de sistemas afetados.
Adicionalmente, a necessidade de assistência técnica aos produtores agrícolas é também
justificativa para que o Estado atue no fortalecimento da capacidade adaptativa dos sistemas
vulneráveis em Segurança Alimentar e Agropecuária. Esses diagnósticos contrastam com o que
é observado nos setores de Indústria e Transportes, em que é esperada maior capacidade de
coordenação para a execução de medidas de adaptação, sobretudo devido ao modo como os
agentes envolvidos nas tomadas de decisão já estão organizados.
O planejamento governamental em adaptação deve prestar atenção especial a setores em que
as decisões de investimento privado frequentemente não consideram de maneira adequada
efeitos que se manifestam no longo prazo. Por isso, o terceiro critério visa identificar setores em
que há maior risco associado aos impactos das MC no longo prazo. O Estado pode então eleger
temas com base na necessidade de orientar ações de planejamento onde consequências de
longo prazo podem acarretar custos relativamente elevados de adaptação no futuro.
A relevância das redes de infraestrutura é outro critério que deve ser levado em consideração
para a priorização de setores, especialmente quando estas são bens públicos. Desastres
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Naturais, Energia e Transportes apresentam alta dependência de infraestrutura para operar, tais
como vias de acesso, pontes, linhas de transmissão, entre outras. Em particular, o setor Indústria
foi avaliado como relativamente menos relevante nesse quesito devido ao fato de a maior parte
da infraestrutura exposta não ser dedicada ao benefício público.
Outra justificativa para que o Estado atue na orientação da adaptação está associada à
necessidade de revisão de normas, padrões, códigos e regulações que orientem / restrinjam a
atuação dos indivíduos e organizações. Isto porque os agentes de um dado setor podem
demorar a responder (ou simplesmente não responder) às MC por estarem somente cumprindo
as normas. Sob este critério, buscou-se destacar os setores/temas que apresentem forte
regulação, a exemplo de Energia e Água. Nestes casos, normas e parâmetros desatualizados
podem gerar resultados subótimos do ponto de vista social e ambiental. Desse modo, o tema
Segurança Alimentar e Agropecuária mostra alguma importância, por ter suas atividades
reguladas pelo Código Florestal, por exemplo, mas não tão alta pelo fato de que o risco climático
já é bastante incorporado nos instrumentos de política e gestão do setor. O mesmo argumento
aplica-se ao setor de Desastres Naturais, que lida com riscos climáticos de forma rotineira.
O critério referente à equidade, por sua vez, remete às restrições geralmente associadas a
populações mais pobres, que naturalmente têm menor capacidade adaptativa e de resposta às
MC. Assim, é razoável que a estratégia de adaptação de um País olhe com cuidado os setores
em que os impactos das MC acentuem iniquidades na distribuição de recursos e de acesso a
serviços básicos.
Outro critério útil para priorizar setores é a transversalidade do tema, isto é, a quantidade e a
intensidade das interações que ele apresenta com os demais setores. O tema Água, por
exemplo, é altamente transversal, fazendo com que os investimentos nele realizados beneficiem
indiretamente uma ampla gama de atores em diferentes setores. O mesmo é possível afirmar
para os temas Biodiversidade e Desastres Naturais.
Do mesmo modo, ações em setores e temas diretamente relacionados ao potencial de
desenvolvimento social e à redução de iniquidades, tais como Saúde e Cidades, têm grandes
chances de promover também a resiliência de sistemas mais vulneráveis. Sob o critério
“Desenvolvimento social”, beneficiam-se setores em que ações de adaptação não dependem
fundamentalmente das probabilidades que circundam os cenários climáticos futuros para trazer
benefícios.
Nesse sentido, a matriz a seguir buscou elencar, de maneira ilustrativa, as justificativas mais
fortes para a atuação do Estado em cada tema/setor, orientando a intervenção pública de
acordo com os tipos de ações que se requer em cada um. Ressalta-se a importância de, antes
de buscar um tema prioritário (exercício já feito durante o estabelecimento dos mesmos), a
matriz se propõe a identificar dentre cada justificativa de intervenção (e assim indicando uma
ação associada) a importância relativa de cada tema na mesma indicando, assim, áreas
prioritárias para aquela determinada ação.
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TABELA 7– MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE TEMAS/SETORES

1

Deficiência de informações

2

1

3

3

2

2

4

2

4

3

2

Barreiras para ação coletiva

3

4

4

3

4

2

1

3

1

3

3 Consequências de longo prazo

3

2

3

3

1

4

4

1

3

3

4 Manutenção de infraestrutura

2

3

1

3

4

4

1

2

4

3

5

Revisão de normas

2

4

3

3

2

4

1

1

2

3

6

Equidade

4

3

2

3

4

1

1

4

1

3

7

Transversalidade

3

4

4

3

4

2

1

2

2

2

8

Desenvolvimento social

3

4

3

3

2

2

1

4

1

3

Importância baixa
Importância média baixa
Importância média alta
Importância alta

1
2
3
4

Ressalta-se que esta matriz corresponde a um exercício preliminar de priorização de ações por
tema com base no exposto ao longo das seções anteriores. Aos critérios podem ser aplicados
pesos que reflitam as prioridades dos formuladores de políticas públicas e outros critérios úteis
para priorizar temas e setores em um plano nacional de adaptação podem ser incluídos, de
acordo com sua conveniência e factibilidade de avaliação. Cogitou-se, por exemplo, considerar
o potencial de agentes privados gerarem externalidades negativas para a adaptação da
população. Contudo, a avaliação de cada setor envolveria também o levantamento de uma
extensa gama de possibilidades que escapam ao propósito do exercício preliminar aqui
proposto.
Além disso, considerando o que foi discutido sobre a importância de abordagens territoriais na
promoção da coerência, poderia mostrar-se oportuna a inclusão de um critério que avaliasse
quão propícias são as políticas de um setor para compor uma abordagem territorial. Assim,
destacar-se-iam os setores que tradicionalmente lidam com recortes territoriais no nível de
planejamento e políticas públicas16. A avaliação individualizada de cada tema / setor sob esse
critério, porém, poderia ser interpretada como uma contradição, uma vez que a abordagem
territorial pressupõe a integração das políticas setoriais em sistemas espacialmente definidos.
Levando em consideração que a priorização de setores e temas estará condicionada a
julgamentos, análises e informações que são aprimoradas ao longo do tempo, é fundamental
que reavaliações posteriores sejam feitas visando a inclusão futura de outros setores e temas
que se mostrem relevantes de modo a otimizar as ações previstas nas políticas de adaptação.
Nesse sentido, a dimensão temporal assume um papel central na definição de ações que devem
ser tomadas no curto, médio e longo prazos. Ainda que os recortes propostos não contemplem
16

O tema Segurança Alimentar e Agropecuária, por exemplo, por contemplar ações altamente
dependentes de solo e clima, seria um dos recortes com maior pontuação, assim como Água, cujo
planejamento também é caracterizado por condições geográficas (bacias hidrográficas). Os temas Cidades
e Zonas Costeiras, considerados recortes “por meios”, também favorecem abordagens territoriais, uma
vez que a identificação do meio está diretamente atrelada a sua localização.
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todos os setores e temas possíveis para um planejamento em adaptação no Brasil, mostram-se
suficientes para iniciar um processo organizado cobrindo os principais sistemas vulneráveis do
País.
Espacial (áreas vulneráveis)
Tão importante quanto a diferenciação de tipos de ação para os diversos temas e setores está o
diagnóstico e avaliação de impactos e vulnerabilidades considerando a dimensão espacial da
adaptação dentre os mesmos temas e setores.
A importância dessa segunda análise está no fato de que os impactos, vulnerabilidades e
capacidades adaptativas se expressam de maneiras diferenciadas ao longo do território nacional
mesmo dentro de temas específicos. Diante disso, um planejamento em adaptação adequado,
mesmo que organizado em recortes setoriais e temáticos, deverá considerar essas diversidades
regionais, buscando assim evidenciar prioridades e focos de ação, baseado na responsabilidade
do governo em também garantir equidade ao longo do território.
Nesse sentido, a matriz a seguir buscou elencar, de maneira ilustrativa, exemplos de indicadores
de impactos e vulnerabilidades por tema e setor17 e sua importância relativa nas cinco regiões
do Brasil. A escolha dos indicadores está baseada no levantamento de informações disponíveis
em trabalhos realizado no Produto 2.0.1. e sistematizado no Produto 6.0. É importante ressaltar
que os mesmos não são exaustivos e sua escolha está condicionada a informações suficientes
para inferir sua importância relativa nas regiões do País.
Igualmente, a utilização das cinco regiões administrativas brasileiras como divisão espacial para
determinar as áreas vulneráveis neste exercício, reflete a divisão territorial da maioria dos
trabalhos consultados que consideraram a heterogeneidade dos impactos e vulnerabilidades ao
longo do País. Sabe-se, no entanto, que outros recortes espaciais podem e devem ser utilizados,
como, por exemplo, a partir de biomas para o tema de biodiversidade, assim como escalas
espaciais menores, como, por exemplo, bacias hidrográficas, refletindo melhor as
vulnerabilidades no nível localizado e suas especificidades. Sua utilização, embora muito geral e
algumas vezes inadequada para alguns setores, dialoga com o recorte regional geralmente
considerado por políticas públicas federais.
Imprescindível destacar que, mais relevante do que buscar eleger uma área ou região prioritária
em detrimento das demais, essa matriz se propõe a identificar o grau de vulnerabilidade relativa
entre as regiões brasileiras no âmbito de um determinado setor/tema de acordo com os
indicadores selecionados. Igualmente permite evidenciar indicadores relevantes dentro dos
mesmos temas/setores para uma dada região quando comparados com outras regiões.

17

Foram adicionadas as categorias de Eventos Extremos e Projeções Climáticas, sendo a primeira baseada
no RAN 1 do PBMC levando em conta critérios climáticos, socioeconômicos e ambientais para inferir a
vulnerabilidade a eventos extremos e a segunda simplesmente ilustra a variação das principais variáveis
climáticas (temperatura e precipitação) previstas nos modelos climáticos mapeados.
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TABELA 8 - MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO DE ÁREAS VULNERÁVEIS
Temas /
Setores

Indicadores

Regiões

Referências

N

NE

S

SE

CO

1

2

4

3

3

1

4

3

1

1

2

4

4

2

2

4

3

2

2

1

2

4

3

3

1

4

1

2

4

2

1

3

2

4

1

3

2

1

1

4

1

4

2

3

2

3

4

2

2

4

3

2

1

3

4

3

4

1

3

3

4

2

4

3

3

1

4

4

3

2

1

3

3

2

4

1

Potencial de geração de en. Hidrelétr.[e]

3

4

1

1

2

Matéria prima p/ biocombustíveis [f]
Seca
Nível do mar
Alagamento
Indústria Seca
Demanda hídrica
Perda de área agricultável

1

4

3

1

1

2

4

3

3

1

3

4

3

4

NA

2

1

3

4

1

2

4

3

3

1

1

3

2

4

1

1

4

3

1

1

Domicílios s/ esgoto e/ou coleta de lixo

4

2

2

1

3

Domicílios sem banheiro

4

2

3

1

4

Domicílios s/ rede de abastec. de água

4

2

3

1

4

3

4

2

2

1

1

3

3

4

2

1

3

4

2

4

3

4

1

2

2

4

3

2

1

2

3

4

3

4

NA

2

1

3

4

1

1

1

1

4

1

1

2

3

4

NA

3

4

2

2

NA

4

3

2

1

NA (Cenad, 2013); (CEPED/UFSC, 2012); (IBGE, 2010);

3

4

3

4

2

3

4

4

NA 2011); (COPPE, 2010); (Marengo, 2009); (Nicholls,
NA et al., 2008); (Nicolodi; Petermann, 2010);

4

1

2

4

NA (Nicolodi; Zamboni, 2008); (Ribeiro, et al., 2004 e

NA

1

4

1

NA

NA

4

2

3

NA

2

3

3

4

NA

1

3

3

4

NA

2

3

4

4

2

3

3

4

4

2

4

4

3

3

2

4

4

1

1

2

Agropecuária

Água

Biodivers.

Diminuição de terra para pastagem
Diminuição da área de lavouras
Diminuição do PIB agropecuário
Vazão[a]
Seca
Inundação
Demanda hídrica
Nº de UC´s por área

[b]

Espécies ameaçadas[c]
[d]

Pobreza
Domicílios sem saneamento
Cidades
Nível do mar
Densidade demográfica
Municípios afetados
Desastres
Pessoas afetadas
Naturais
Óbitos
Energia

Pobreza (renda)
Saúde
Densidade demográfica
Internações[g]
Mortalidade infantil
Quantidade de médicos
Nível do mar
TransAlagamentos
portes
Deslizamentos
Riscos sociais, tecnol. e naturais
Pobreza (renda)
Domicílios sem saneamento
Nível do mar
Zonas
Declividade
Costeiras Inundações
Tornados[h]
Erosão marinha[i]
Ameaça ao patrimônio
Densidade demográfica
Eventos Temperatura
extremos[g] Precipitação
Projeções Aumento de temperatura
Climáticas Diminuição da precipitação

(Assad; Pinto, 2008); (Assad, et al., 2013);
(Margulis; Dubeux, 2010)

(Ambrizzi, et al., 2007); (ANA, 2010); (FBDS, 2010);
(Marengo, 2007); (Marengo et al., 2010); (Marengo,
2008a); (Salati, et al., 2009); (Trenberth, 2007).
(Aleixo, 2010); (Carnaval, et al., 2009); (Collevatti,
et al., 2011); (Colombo, 2007); (INCT, 2013);
(Marengo, 2007); (Oyama; Nobre, 2003); (Siqueira;
Peterson, 2003); (Soares-Filho, et al., 2006).

(Anazawa, 2012); (CCST/INPE; NEPO/Unicamp,
2011); (Cenad, 2013); (Confalonieri, et al., 2008);
(Cedeplar/Fiocruz, 2008); (Fiocruz, 2011); (IBGE,
NA 2010); (Martine, 2007); (Marengo, 2009); (PBMC,
2 2013); (Silva, et al., 2012).

1
2

(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (FBMC, 2011); (Marcelino;
Goerl, 2004); (Marengo, 2006); (PBMC, 2013);
(Silva; Guetter, 2003); (Vicente; Nunes, 2004).
(Assad; Pinto, 2008); (EPE, 2007); (Haddad, et al.,
2010); (Lucena, et al., 2009 e 2010); (Margulis;
Dubeux, 2010); (Obermaier; Rosa, 2013); (Pereira,
et al., 2013); (Schaeffer, et al., 2008, 2012 e 2013).
(ANA, 2010); (Anazawa, 2012); (Assad; Pinto, 2008);
(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (IPEA, 2009); (PBMC, 2013);
(Tominaga, et al., 2009).

(CCST/INPE;
NEPO/Unicamp,
2011);
(Cedeplar/Fiocruz, 2008); (Coelho, 2002); (CoelhoZanotti, 2010); (Coelho-Zanotti; Saldiva, 2011);
(Coelho-Zanotti, et al., 2011); (Coelho-Zanotti;
Massad, 2012); (Fiocruz, 2011); (Figueroa; Nobre,
1990); (Gonçalves; Coelho-Zanotti, 2010); (Ignotti,
et al., 2010); (INCT, 2013); (Marengo, 1995);
(Marengo, et al., 2007 e 2012); (Mendonça, 2005);
(Rede Clima, 2012); (Rocha; Gandú, 1996); (Sucen,
2004); (Peterson; Shaw, 2003); (Yamazaki, 1975).
(CCST/INPE; NEPO/Unicamp, 2011); (Cenad, 2013);
(CEPED/UFSC, 2012); (PBMC, 2013); (INPE, 2010).

(Anazawa, 2012); (CCST/INPE e NEPO/Unicamp,

2006); (Rosman, 2010); (Soares, et al., 2011).

(Cenad, 2013); (CEPED/UFSC, 2012); (PBMC, 2013)
(INCT, 2013); (IPCC, 2007, 2012 e 2013); (Marengo,
et al. 2009 e 2012); (Nobre, 2013); (PBMC, 2013);
(Rede Clima, 2012).
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Importância baixa
Importância média baixa
Importância média alta
Importância alta
não aplicável

1
2
3
4
NA

[a] Importante salientar que alguns trabalhos sobre o tema água apresentam tendência variável em relação ao
aumento e diminuição da vazão.
[b] Esse parâmetro foi avaliado dividindo a área total da região pelo número de Unidades de conservação
existentes.
[c] Total de Unidades de Conservação com registros de espécies e total de espécies da fauna ameaçadas de
extinção nos estados brasileiros
[d] Parâmetro relacionado aos impactos nas vazões em cada Região analisada.
[e] Parâmetro relacionado à diminuição da área de baixo risco climático para o plantio, principalmente, da
soja e girassol. A cana não deve sofrer impactos negativos devido às mudanças climáticas.
[f] Média de internações ao longo de 10 anos
[g] Informações compiladas pelo RAN 1 do PBMC. A escala determina o quão vulnerável é a região a um
determinado evento extremo de acordo com critérios climáticos, socioeconômicos e ambientais.
[h] Ocorrência de desastres causados por tornado nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período não foram
verificados tornados na Região Norte
[i] Ocorrência de desastres causados por erosão marinha nas décadas de 1990 e 2000. Nesse período não
foram verificadas erosão marinha na Região Norte

Observação: Todas as principais referências bibliográficas utilizadas e citadas na tabela estão
detalhadas ao final do documento.
------------------É importante ressaltar também que se trata de um exercício preliminar de priorização. Como
já mencionado, os indicadores apresentados podem ser mais detalhados, expandidos, assim
como podem ser aplicados pesos relativos aos mesmos, refletindo prioridades aos tomadores
de decisão. Da mesma forma, como a própria matriz evidencia, existem lacunas de informação
para uma análise completa18. Assim como muitas informações relevantes não estão
necessariamente disponíveis para todas as regiões, existem regiões e temas/setores para os
quais a informação disponível também é insuficiente para inferir valores a indicadores objetivos.
Essas lacunas de conhecimento devem ser supridas preliminarmente de forma a evitar
conclusões e priorizações precipitadas.

4.3

A DIMENSÃO SOCIAL E HUMANA COMO TEMA TRANSVERSAL

Recentes debates científicos têm pautado a importância da consideração das dimensões sociais
e culturais na avaliação de impactos e vulnerabilidades e na formulação de políticas públicas
para adaptação. Obermaier e Rosa (2013) ressaltam que os impactos trazidos pelas MC não
devem ser encarados como fenômenos inteiramente novos, mas sim como agravantes de
vulnerabilidades socioeconômicas existentes.
Dado que a vulnerabilidade às MC é exacerbada pelas iniquidades socioeconômicas, assim como
as capacidades adaptativas são fortemente determinadas por essas, torna-se imprescindível o
tratamento da dimensão social no planejamento para adaptação. Nesse sentido, Obermaier e
Rosa (2013) criticam a atual abordagem brasileira pelo fato de esta não tratar de forma
adequada as atuais vulnerabilidades socioeconômicas e ambientais, nem sua influência sobre
18

O Produto 6.0 traz uma sistematização completa das informações disponíveis nos trabalhos consultados
por tema e setor.
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os processos de adaptação, dando excessiva atenção à necessidade de identificação de impactos
e vulnerabilidades referentes à mudança climática stricto sensu.
Igualmente, a necessidade de considerar a dimensão social e cultural na adaptação se torna mais
latente para grupos e populações particularmente mais vulneráveis, como por exemplo,
populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas. É imprescindível que estes grupos sejam
adequadamente considerados dentro de uma estratégia de adaptação e que não fiquem à
margem de políticas focadas em setores econômicos e temas específicos.
A consideração da dimensão social dentro dos recortes temáticos propostos é condição para a
efetividade das ações. Tem-se a combinação de vetores diversos de vulnerabilidades, dados pela
faixa etária, pelos problemas relativos aos territórios e áreas, condições de saúde, status social
(grupos étnicos, religiosos, migrantes, refugiados etc.), incorporação adversa no mercado de
trabalho e características diversas (diferenças de raça e gênero, possíveis deficiências etc.)
(BRONZO, 2010). Assim, a proposição de um recorte temático focado nesta dimensão pode ser
uma alternativa para sua consideração, embora possa igualmente dirimir a importância de sua
consideração em todos os setores e temas transversalmente.
Envolvimento com a sociedade civil / Comunidades
Para que as políticas públicas sejam efetivas, elas precisam lidar com necessidades primordiais.
A interação direta com as comunidades e organizações que atuam localmente possibilita uma
melhor compreensão dessas necessidades.
Nesse processo, o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas (FBMC) não deve deixar de ser
considerado para auxiliar o governo no envolvimento de atores. Primeiro, por ter o objetivo de
conscientizar e mobilizar a sociedade para a discussão e tomada de posição sobre os problemas
decorrentes da mudança do clima. Segundo, porque tem sido o principal meio de participação
da sociedade previsto na PNMC para o acompanhamento dos cronogramas e trabalhos em
andamento e realizados pelo governo na área de mudanças climáticas.
O planejamento em adaptação deve fortalecer o papel do FBMC como instância de articulação
dos temas afetos à adaptação junto à sociedade civil. Cabe relembrar o papel de destaque que
as câmaras temáticas do FBMC, as quais devem congregar os vários setores econômicos, sociais
e técnico-científicos do País, embora possam ter apoio técnico de órgãos da administração
pública. Adicionalmente, é preciso assegurar que este espaço não seja dominado por grupos
específicos, devendo alcançar todos os segmentos relevantes para o planejamento em
adaptação, por meio da realização de audiências públicas em todas as regiões do País19. Dessa
forma, contribuiria para reforçar a abordagem territorial nas políticas voltadas à adaptação.
Neste aspecto, retoma-se como papel do Estado em adaptação, a ação em relação às
instituições, onde caberia ao PNA garantir que o FBMC cumpra suas funções como instituição
representante da sociedade, fortalecendo sua organização geral, suas instâncias de articulação,
garantindo que haja equilíbrio de interesses, credibilidade e representatividade.
Além disso, alguns Estados já possuem instrumentos de participação social, como conselhos,
fóruns e comitês estaduais, que contam com a presença dos atores interessados e relevantes
para tratar de assuntos relacionados as MC. De forma similar, podem ser acessados os fóruns
19

O Fórum estimulará a criação de Fóruns Estaduais de Mudanças Climáticas, devendo realizar audiências
públicas nas diversas regiões do País (Decreto de 28 de agosto de 2000, art. 7º).
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regionais de programas de desenvolvimento regional, em que a sociedade civil pode encontrar
formas de representação.
Ainda que haja obstáculos para a utilização de conselhos locais com representações de
segmentos variados da sociedade20, estes são um meio de articular uma série de políticas e
investimentos que incidem sobre um determinado território, visando a maior integração e
legitimação dos projetos, lembrando que esse tipo de articulação é mais difícil na própria
estrutura de governo. Arranjos intersetoriais restritos à esfera governamental têm objetivos que
podem perder sua lógica ao se depararem com realidades muito diferenciadas e complexas ao
longo do território nacional (SILVA, 2013).
Atualmente, existem diversas experiências práticas que podem orientar a forma de
envolvimento de atores em nível local. As abordagens para envolver atores locais nas atividades
relacionadas ao PNA incluem desde as mais convencionais (seminários, aulas, audiências e
consultas públicas) até a aplicação de jogos e oferta de incentivos econômicos e materiais21.
A partir do desafio imposto por uma instalação de grande porte no município de Juruti, no
extremo oeste do Pará, o GVces levantou elementos que compuseram uma proposta de modelo
de desenvolvimento local para a região (GVCES, 2008).
Em que pesem todas as peculiaridades do território estudado, dessa experiência podem ser
tiradas algumas contribuições para que o planejamento em adaptação seja capaz de incorporar
a dimensão social e humana em nível local. Dentre elas, uma que se apresenta particularmente
relevante quanto à governança é a criação de um espaço organizado de articulação de amplo
espectro que conecte os atores locais em torno de objetivos comuns. Deve ser um ambiente de
transparência, que promova a troca de competências e aprendizado, bem como a
corresponsabilização. A criação dessa instância permite organizar o processo social de
negociação, formação de consensos e tomada de decisão com base na ampla e efetiva
participação, além de contribuir para consolidar uma cultura de planejamento participativo.
Durante o projeto, duas iniciativas de crescente implementação no Brasil foram identificadas
como potenciais orientadoras da formulação de uma agenda de desenvolvimento local para
Juruti: O Plano Diretor Participativo e a Agenda 21 Local,
O Plano Diretor é instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana e
têm papel educativo, ao criar oportunidades de capacitação institucional, técnica e política para
governos locais e comunidades. As metodologias participativas inerentes ao plano constituem
relevante exercício de construção democrática e de aperfeiçoamento da gestão pública, pois
trazem ao conhecimento público as inúmeras possibilidades legais e institucionais de acesso
coletivo às decisões sobre o uso do território e à formulação e execução de políticas públicas,
por meio de programas e projetos de desenvolvimento (GVCES, 2008).
20

Tais obstáculos referem-se à dificuldade de tais instrumentos atingirem um grau mínimo de
representatividade, dado que conflitos políticos e socioeconômicos podem ser barreiras relevantes à
participação social, por haver o risco de os espaços de articulação serem dominados por grupos mais
organizados, com maior poder de comando nos territórios (MILANI, 2008 apud SILVA, 2013).
21
No Mali, por exemplo, foram oferecidas bicicletas para que os indivíduos pudessem coletar e transmitir
dados de precipitação. No Senegal, a importância de sistemas de alerta de desastres foi trabalhada junto
às comunidades de pescadores por meio de um jogo, no qual os participantes tinham que optar por
reduzir ou não o risco antecipadamente. Outros exemplos são apresentados no relatório do WRI et al.
(2011).
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A Agenda 21 Local22, por sua vez, cria um espaço institucional formal para o processo de
planejamento e diálogo intersetorial de longo prazo, em contínua revisão e aplicação.
Dialogando com a agenda de adaptação, “a implementação da Agenda 21 Local será tão mais
bem-sucedida quanto for feita sob medida, de acordo com a realidade e os conhecimentos
locais. Mas, para cumprir seu papel, é essencial que desde o primeiro momento seja um agente
de mobilização e, principalmente, um difusor de informações fidedignas entre todos os setores
da sociedade” (GVCES, 2008 p. 87). Cumpre mencionar que “apoiar a atualização e a
implementação de 100 Planos Locais de Desenvolvimento Sustentável, em âmbito municipal,
pelos respectivos Fóruns de Agenda 21” é uma das metas do Plano Plurianual (PPA) 2012 – 2015.

22

O histórico da Agenda 21 é apresentado em: http://www.mma.gov.br/responsabilidadesocioambiental/agenda-21.
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CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
Esta seção elenca as principais conclusões relativas ao planejamento em adaptação e suas
dimensões para o caso brasileiro, assim como apontar lacunas e direcionamentos possíveis.
1) Há necessidade de um planejamento nacional para adaptação às MC.
 Independentemente da trajetória de desenvolvimento e emissões de GEE futuras o país
será afetado pelas MC com maior intensidade e frequência ao longo do tempo, já
havendo evidências de impactos relacionados à variabilidade climática e eventos
extremos no país.
 A intervenção pública, por meio de um planejamento, é justificada por questões
associadas à informação imperfeita, existência de externalidades e dificuldade de
coordenação entre os agentes, pelo fato de os governos serem responsáveis por
regulações e pela construção e manutenção de redes de infraestrutura e outros bens
públicos, ou simplesmente por restrições orçamentárias dos indivíduos e comunidades
afetados. Assim, o planejamento busca assegurar não só a eficácia, mas também a
equidade das ações ao longo do território nacional.
2) A construção de um Plano Nacional de Adaptação (PNA) facilita o planejamento em
adaptação, ao prever, entre outros, objetivos, diretrizes, ações efetivas e orientadoras para
informar e criar condições para que estratégias nacionais e subnacionais, regionais e locais, de
adaptação sejam implementadas de forma coordenada; bem como orienta prioridades de
órgãos setoriais com abrangência nacional.
3) Para que seja efetivo, o PNA requer a definição de responsabilidades.
 É fundamental esclarecer/reafirmar o papel dos entes federativos, ministérios e demais
órgãos governamentais, alinhando atividades relacionadas ao planejamento em
adaptação com responsabilidades já existentes.
 É importante considerar estratégias em que a esfera federal se responsabiliza pela
geração de conhecimento, pesquisas, e apoio de planejamento estratégico, entre outros
instrumentos facilitadores, e que ações de adaptação às MC sejam incluídas na
elaboração dos planos de desenvolvimento e locais.
 Deve ser acompanhado pela criação e/ou fortalecimento de mecanismos formais de
coordenação em MC. Destacam-se o CIM/GEx e o GT Adaptação como instâncias de
orientação de alto nível e de coordenação operacional, respectivamente. Seus papéis
na agenda de adaptação devem ser claramente estabelecidos, reafirmados e pactuados
e, finalmente, exercidos de forma complementar e coerente.
 Recomenda-se a definição e estabelecimento claros de grupos de orientação de alto
nível e unidades de coordenação em nível operacional igualmente para agendas
setoriais e de desenvolvimento. As instâncias (setoriais, interministeriais e de
articulação federativa) já instituídas devem atuar na formulação e acompanhamento do
PNA, organizando responsabilidades para sua execução.
4) O escopo do PNA deve contemplar ações especificamente dedicadas à adaptação, mas
também facilitar e promover a integração da adaptação nos processos e atividades de
desenvolvimento existentes, sobretudo em normas e planos setoriais de desenvolvimento.
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5) Concomitantemente, o planejamento em adaptação deve contemplar, em ambos os
escopos mencionados (medidas de adaptação específicas e integração nos processos
existentes), medidas com abrangência nacional, assim como setoriais.
 Enquanto políticas horizontais (fiscal, monetária, macroestruturais) desempenham
papel crítico na capacidade de adaptação de todos os setores e comunidades, é
imprescindível um planejamento setorial, uma vez que as metas nacionais serão
operacionalizadas principalmente setorialmente.



Assim, o PNA deve prever planejamentos:
o Especificamente de adaptação no nível nacional,
o Especificamente de adaptação no nível setorial,
o Como integrante de processos e atividades de desenvolvimento existentes no
nível nacional,
o Como integrante de processos e atividades de desenvolvimento existentes no
nível setorial.

6) Mais do que visar a coordenação e a consistência das ações de adaptação nos níveis e
escopos mencionados, o PNA deve buscar a coerência23 das políticas públicas voltadas à
adaptação às MC.
 A coerência emerge como ponto relevante no PNA devido à diversidade temática, à
necessidade de integração do tema nas diversas agendas de desenvolvimento
correlatas, nacionais e setoriais, à crescente escassez de recursos no setor público, à
relação com outros debates públicos e à multiplicidade de atores envolvidos.
 Entre os fatores que favorecem a coerência, é possível listar a ampla pactuação de
objetivos e compromissos; liderança e instrumentos institucionais para coordenar
esforços e orientar a integração de políticas públicas outras; mecanismos para
antecipar, detectar e resolver conflitos entre políticas; promoção do envolvimento das
partes interessadas; gestão do conhecimento eficiente.
Particularmente, é necessário que o PNA garanta:
 Coerência horizontal por meio da correta consideração das especificidades setoriais e
suas interações sistêmicas no campo da adaptação às MC;

23

Coerência: promoção sistemática de ações que se reforcem mutuamente nos diferentes órgãos do
governo, assegurando a ausência de contradições e criando sinergias para a realização dos objetivos
definidos (OCDE, 2003).
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Coerência vertical identificando corretamente os atores e suas responsabilidades em
diferentes níveis do planejamento e considerando, igualmente, as especificidades da
problemática da adaptação ao longo do território nacional; e
Compatibilização dos horizontes temporais típicos das decisões administrativas com
aqueles inerentes ao tema da adaptação, incorporando a dimensão temporal do tema
e suas incertezas associadas ao planejamento, atrelado a uma visão de longo prazo.

7) As dimensões horizontal, vertical e temporal de coerência nas políticas públicas devem
dialogar diretamente com as particularidades das dimensões temática/setorial, espacial e
temporal intrínsecas ao tema da adaptação.
8) A adoção de recortes temáticos e setoriais facilita o planejamento e a implementação de
medidas em adaptação.
 Eles devem seguir a lógica intrínseca da temática da adaptação respeitando aquela da
governança federal atual, favorecendo, ao mesmo tempo, a compreensão dos impactos
e vulnerabilidades, bem como a implementação das ações.
9) As ações de adaptação contempladas nos planos setoriais de mitigação e adaptação devem
ser fortalecidas pelo PNA, por meio de sua inclusão em uma estrutura integrada de adaptação.
10) Para uma fase inicial, recomenda-se a utilização dos recortes temáticos e setoriais
propostos pelo GT Adaptação, atentando às considerações subsequentes:
Água
Desastres Naturais
Saúde
Biodiversidade

Segurança Alimentar e Agropecuária
Energia
Transportes e Logística
Indústria

Cidades
Zonas Costeiras

Considerações
 É pertinente que os setores da Indústria, Energia, Transporte sejam abordados como
diferentes recortes, porém, na medida do possível, de maneira conjunta,
principalmente sob a ótica de infraestrutura, incluindo eventualmente outros como,
infraestruturas de saneamento e telecomunicações.
 É imprescindível que o tratamento do tema Segurança Alimentar e Agropecuária leve
em conta as diferenças dos mesmos, em especial buscando levar em conta as
especificidades da agricultura familiar.
 É importante considerar a pertinência da inclusão de um tema relacionado ao
ordenamento do território, planejamento espacial e/ou assentamentos, dado que é um
vetor de planejamento imprescindível para a ação em adaptação ou, ainda, que seu
tratamento adequado seja previsto em outros temas já propostos.
 Considerar a pertinência da incorporação de um recorte que trate de Desenvolvimento
Regional associado a uma visão territorial.
 É recomendável que a região semiárida brasileira, devido a sua alta vulnerabilidade e
complexidade socioeconômica e política, seja considerada como um conjunto. Pode
assim, por exemplo, ser incorporada como um recorte dentro de uma abordagem de
“meios”, como Cidades e Zonas Costeiras, ou dentro de algum possível recorte que trate
de Desenvolvimento Regional.
11) Revisões periódicas do PNA podem contemplar a inclusão futura de outros setores e temas
que se mostrem relevantes nos recortes, assim como modificações nos propostos.
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12) O uso de recortes temáticos e setoriais deve vir acompanhado de uma visão sistêmica no
planejamento, estimulando as sinergias entre temas, a transversalidade e intersetorialidade.
 A adoção de recortes facilita o planejamento e a implementação de ações de adaptação,
porém é essencial promover a intersetorialidade, isto é, formas de intervenção
articuladas que exigem mais do que a simples conexão e agregação de setores.
 As sinergias devem ser trabalhadas constantemente objetivando o maior nível de
coordenação entre as ações e evitar sobreposições e lacunas (FIGURA 2).
 A visão sistêmica pode ser apoiada em temas transversais, como Água, Biodiversidade,
Desastres Naturais e Saúde.
13) As dimensões social e cultural, assim como o tratamento das vulnerabilidades e resiliência
sociais, devem ser consideradas em todo o PNA.
 O PNA deve garantir tratamento diferenciado de grupos sociais especialmente
vulneráveis aos impactos.
 Buscando valorizar a dimensão social e cultural das intervenções voltadas à adaptação,
o envolvimento da sociedade civil e de comunidades deve ser feito por meio de
estruturas de governança específicas. Nesse sentido, é importante atentar para aquelas
que já estão estabelecidas e buscar integrar o tema da adaptação à agenda para a qual
foram inicialmente planejadas. Destacam-se o Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas
(FBMC) para discussões em âmbito nacional e, para o planejamento local, o Plano
Diretor Participativo e a Agenda 21 Local.
14) A gestão intersetorial e a consideração das dimensões social e cultural podem ser
promovidas através de uma abordagem territorial, tanto para diagnóstico, como para
intervenções integradas.
 Recortes territoriais envolvem padrões distintos de acesso a serviços básicos, como
educação, saúde, habitação e infraestrutura, que por sua vez estão estreitamente
relacionados tanto a questões de desenvolvimento quanto a adaptação.
 Políticas sociais territorializadas têm o potencial de promover a intersetorialidade e ser
mais um fator estruturante e integrador de ações.
 Uma visão territorial possibilita uma visão sistêmica dos fatores determinantes dos
impactos e também das vulnerabilidades de um sistema, o que é crucial para uma
política de adaptação efetiva.
 Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE) pode ser um instrumento de apoio para inserir
o tema de adaptação no planejamento de políticas públicas, considerando seu potencial
de diagnóstico integrado e de orientação de investimento público.
15) O PNA e seu processo de construção devem estimular a tomada de decisão informada
através de um diálogo contínuo com diversas fontes de conhecimento.
 Mecanismos formais de interação com fontes de conhecimento sobre o tema devem
ser previstos. Tais fontes incluem órgãos internacionais, consultorias, especialistas e
estudiosos, mas não se limitam a estes. O conhecimento de comunidades tradicionais
ou locais também pode desempenhar papel relevante na identificação de
vulnerabilidades e riscos, bem como no planejamento de ações locais.
 A interação com a ciência, uma das fontes de conhecimento, deve promover a geração
de informação orientada para a tomada de decisão pública (útil e relevante), suficiente,
acessível, atualizada com frequência, baseada na combinação de dados climáticos,
demográficos, econômicos, sociais e ambientais, não somente em um ou alguns.
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Os períodos de revisão do PNA não devem ser demasiadamente longos, a fim de
considerar avanços obtidos nas pesquisas científicas ou, ainda, aprendizados da própria
experiência prática.
O PNA pode promover, junto a atores da comunidade científica, a geração de cenários
climáticos e socioeconômicos como instrumento norteador das avaliações de impactos
e vulnerabilidades, por consequência, das estratégias de adaptação.
Pode definir, ainda junto à comunidade científica, horizontes temporais padronizados
(por exemplo, 2030, 2050, 2100) e cenários de emissão padrão a serem utilizados na
geração de cenários climáticos futuros, a fim de garantir que os planejamentos (em
todos os níveis), utilizem os mesmos referenciais temporais e de cenários.
PNA pode estimular o diálogo entre os recortes temáticos utilizados pela ciência para
avaliar impactos e vulnerabilidades e aqueles utilizados pelo poder público.
Deve estimular e fomentar a regionalização dos cenários e avaliações.

16) Considerar a incerteza e particularidades dos horizontes temporais na formulação de
políticas públicas para adaptação.
 A agenda de adaptação deve introduzir a consciência das incertezas em relação à
frequência e à dimensão dos impactos das MC no longo prazo e promover a sua
incorporação na tomada de decisões (dentro do PNA e dos planos setoriais de
desenvolvimento vigentes).
 A forte interação com a ciência visa a redução contínua das incertezas para a tomada de
decisão.
 Nas políticas setoriais, o PNA deve levar em conta os mesmos horizontes de
planejamento que as agendas setoriais adotam, orientando igualmente a consideração
de horizontes e a priorização de ações de longo e curto-prazo de acordo com as
características dos setores e seus impactos esperados e vulnerabilidades associadas.
 Para tal, devem-se considerar os custos da adaptação ao longo do tempo, possíveis
benefícios de curto prazo de ações e efeitos de longo prazo da adaptação antecipada,
priorizando medidas sem arrependimento.
 A correta consideração da dimensão temporal, implica também a otimização de
recursos entre as políticas para promoção da capacidade de resposta (reativas), que
envolvem a disponibilidade de recursos no momento em que ocorrem os eventos, como
a capacidade adaptativa a mudanças graduais do sistema climático global.
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