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AMAZONIA 
MUDANÇAS CLIMÁTICAS: 

O CASO BRASILEIRO 



Mudanças Climáticas: O Caso Brasileiro 

• IPCC AR5 (2014): 90% de probabilidade de um aumento da temperatura de 3-
4 °C no Brasil 
 

• Aumento de temperatura + mudanças na distribuição das chuvas- alterações 
na distribuição e funcionamento dos biomas brasileiros (contração da 
floresta, expansão da vegetação aberta) 
 

• Projeções IPCC AR5: secas mais intensos na Amazônia e no Nordeste 
(Caatinga), aumento da incidência de incêndios 
 

• Impacto em Sistemas humanos: prolongada seca no Nordeste, crise hídrica 
em grandes cidades, aumento na intensidade de cheias e deslizamentos 
 

• Potencial de grandes prejuízos econômicos: agricultura, setor elétrico  
 

• Doenças como malária, cólera, e dengue (precipitação e temperatura).  
 

Magrin et al., 2014, PBMC; Souza-Filho et al., 2014; Scarano et al, 2018, Anadón et al., 2014; Leadley et al., 2014; Yu et al., 2014, 
Marengo et al. 2015, Marengo et al., 2017; 2018, Dobrovolski & Rattis, 2015, Debortoli et al., 2017 
  



Mudanças Climáticas: Acordo de Paris 

• Tratado mundial relativo às questões climáticas (COP21)  
• vigor em 2020.  
• reduzir emissões de gases de efeito estufa (GEE)  
 2°C, idealmente, 1,5°C em relação aos níveis pré-
industriais.  
• 195 países Parte da UNFCCC (2017- saída EUA) 
 

• Compromissos NDC Brasileira (2016) 

• Biocombustível 
• Código Florestal 
• Desmatamento Ilegal Zero 
• Restauração (12 mi há) 
• Manejo Sustentável 
• Energia renovável 
• Plano ABC 
• Integração LPF 
• Tecnologias Limpas 
• Eficiência Energética 
• Melhoria na Infraestrutura de 

Transportes 
 



Mudanças Climáticas: Instrumentos Brasileiros 

• Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) - 2009 
 

• Plano Nacional sobre Mudança do Clima – 2007  
 

• Plano Nacional de Adaptação à Mudança do Clima (PNA) – 2016 
 

• Fórum Brasileiro de Mudança do Clima (FBMC) –2000 
 

• Fundo Nacional sobre Mudança do Clima -  2009 e 
regulamentado em 2010 
 

• Comunicação Nacional do Brasil à Convenção-Quadro das 
Nações Unidas sobre Mudança do Clima (UNFCCC)- (2004, 2010 
e 2014), 4ª em fase final de elaboração 



what is the future? 

PILARES DA AGENDA CLIMÁTICA LOCAL 



 
 
 
 

• Mudanças Climáticas Globais versus Impactos Locais 
 

• América Latina e Caribe (ALC): 81% 
 

• Urbanização: desigualdades 
• 30,2% são pobres 
• 10,2% são extremamente pobres 

 
• Vulnerabilidade de cidades: pobreza, economia, serviços ecossistêmicos, 

ocupação irregular 
 

• PIB na América Latina e Caribe: extração e exportação de produtos primários 
(turismo no Caribe). PIB nas cidades: contribuição regional significativa (setor do 
comércio- emprega 70% população das cidades) 
 

• Estado de São Paulo (Brazil), Estado e Cidade do Mexico (Mexico), e Província e 
Cidade de Buenos Aires (Argentina) contribuiram com quase 25% do PIB regional 
de 2010 

Pobreza é chave na adaptação de sistemas sociais  
(urbanização, SE, equidade politica, governança- DS) 

Vulnerabilidades às Mudanças Climáticas: América Latina 



Mitigação: altamente relevante, mas insuficiente 
 

Adaptação: necessária para aumentar a 
resiliência de sistemas socioecológicos 

vulneráveis 
 

Chave na Agenda de Desenvolvimento 
Sustentável (DS) 

 



(1) Políticas e estruturas institucionais 

• ALC: longa história de estresse climático (eventos extremos). Politicas: são 
respostas a desastres, em vez de políticas que reduzem riscos ou até planejam se 
adaptar às condições climáticas futuras 
 

• A adaptação não precisa ser tratada como tal. Pode surgir na estrutura do 
planejamento do desenvolvimento urbano. Facilita integração (e não 
complemento).  
 

• Envolvimento intersetorial: são necessários mecanismos de integração (governo, 
sociedade civil, empresas, academia) 
 

 



(2) Participação e engajamento das partes interessadas 

• Governança: decisões de governo + atores não governamentais  
 

• Construção da resiliência: não pode se restringir a limites administrativos. 
Precisa de cooperação intermunicipal, (paisagem urbana com áreas peri-
urbanas críticas para os SE, adaptação e gerenciamento da expansão 
sustentável da terra urbana) 
 

• Sistemas de governança multinível (complexo e longo prazo) 
• Estruturas de co-manejo 
• Multiplas fases (mapeamento vulnerabilidades ao planejamento)  
• Community-based Adaptation 
• Sistema de governança concêntrica (vertical e horizontal) 



(3) Acesso a mecanismos financeiros e rede de conhecimento  

O financiamento global para adaptação totalizou US $ 22 bilhões em 2015/2016 (por 
ano), e constitui apenas 10% de todo o financiamento público climático comprometido 

durante esse período. 

• necessidade urgente de estimular um maior investimento em adaptação e resiliência 
ao clima, tanto no setor público quanto no privado  
 

• US $ 1,5 trilhão em danos econômicos de 2003 a 2013 
 

• Fontes múltiplas (municípios): fundos e governos nacionais/ estaduais; parcerias 
público-privadas, ONGs, empresas, fundos de agências de cooperação inter.; 
mecanismos tributários e esquemas de compensação ambiental; 
 

• Redes e Coalizões: C40, Iclei, Regions Adapt, Under 2, CDKN, UCCRN.. entre outros.. 



(4) Otimizando uma agenda comum 

• Orçamento reduzido, capacidade técnica limitada 
 

• Aprimoramento de sinergias, redução de trade-offs, 
 

• Mitigação e Adaptação; AbE e Eco-RRD; Adaptação e Restauração 
 

• Exemplos 
• Restauração de ecossistemas- áreas peri-urbanas (Metas Aichi- 

CDB, NDC- Acordo de Paris, Declaração de New York- Florestas, 
Década da Restauração- 2020-30) 

 
 



AÇÕES BASEADA EM 
ECOSSISTEMAS E A TRANSIÇÃO 

PARA A SUSTENTABILIDADE  



Ações baseada em ecossistemas e a transição para a 
sustentabilidade  
“Desenvolvimento Adaptativo” 

 

• Evita ou reduz os riscos sem afetar negativamente os sistemas humanos e 
sistemas naturais 
 

• Diferença: estratégias de desenvolvimento devem considerar riscos 
relacionados à MC e abordar os déficits de adaptação, além de seu foco na 
pobreza, desigualdade e escassez de recursos 
 

• Reorientar tanto a adaptação (crescimento, equidade e sustentabilidade) 
como o desenvolvimento (mitigação de riscos), integrando a economia 
política dos riscos nos cálculos do bem-estar social (riscos são socialmente 
aceitáveis)  
 

Agrawal & Lemos, 2015, Pant et al., 2015; Scarano, 2017 



Ações baseada em ecossistemas e a transição para a 
sustentabilidade  
“Objetivos de Desenvolvimento Sustentável- ODS” 

• Os 17 ODS incluem metas para erradicar a pobreza; garantindo saúde, 
energia e segurança alimentar; reduzindo a desigualdade; protegendo 
os ecossistemas; focando em cidades e economias sustentáveis; e uma 
meta para ação climática (ODS 13).  
 

• A mudança climática afeta a capacidade de atingir ODS e limitar 
aquecimento a 1,5 ° C ajudará a atingir algumas metas de 
desenvolvimento sustentável. 
 

• As respostas às mudanças climáticas podem ser planejadas para 
maximizar as sinergias e limitar trade-offs com desenvolvimento 
sustentável. 

IPCC SP (2019) 







Ações baseada em ecossistemas e a transição para a 
sustentabilidade  

• Novo perfil de desenvolvimento social e econômico:  
 

• Promissor para redução da pobreza e superação da desigualdade no Brasil, 
permitindo o uso e o acesso ao capital natural com equidade 
 

• Garantia de permanência dos múltiplos modos de vida e sistemas sociais e 
ecológicos que representam a diversidade cultural e étnica do país 
 

• Centrado nos ecossistemas- biodiversidade conservada gera oportunidades de 
negócios para indústrias 
 

• Garante a provisão de serviços ecossistêmicos (água, alimento, clima, cultura) 
essenciais ao bem-estar humano 
 

• Abordagem inovadora, menor custo, oportunidade para Brasil 
 

• Menor custo que infraestruturas convencionais 
 

BPBES, 2018 



O PAPEL DO ESTADO  



O Papel do Estado 

• Compromissos Nacionais (países) versus Impactos locais (cidades) 
 

• E os Estados/ Províncias? 
 
 Politicas setoriais (energia, transporte, resíduos), licenciamentos, ZEE 

 
 Financiamento 

 
 Colaboração regional- grupamento de cidades 

 
 Cooperação Internacional (Governors' Climate & Forests Task Force, 

United States Climate Alliance, Califórnia) 
 

 Posicionamento frente as NDC 
 



Planejamento Climático nos Estados Brasileiros 

• Câmara Técnica do Clima- Abema 
 

• 17 Estados: AC, CE, DF, ES, MA, MT, MS, MG, PB, PA, PE, RJ, RN, RR, SP, SE, TO 
 

• 13 Estados possuem Política de Enfrentamento às Mudanças do Clima ou 
regimento equivalente; 
 

• (10) não tem Plano de Enfrentamento às Mudanças do Clima, Plano de Mitigação 
ou Plano de Adaptação,  
 

• (10) não possui Inventário de Gases do Efeito Estufa;  
 

• A maior parte dos Estados (11) possuem um Fórum ou Comitê de Mudança do 
Clima, porém a maioria está desativada (6).  
 

Diferentes situações entre os estados!! 
 



 

O ESTADO DO RIO DE JANEIRO  



O Estado do Rio de Janeiro 

Planejamento da Agenda Climática 

• Politica Estadual de Mudanças Climáticas (2010) 
 

• Plano Estadual de Mudanças Climáticas (2012)- revisão a cada 
5 anos 
Mitigação (resíduos, transporte, energia) 
Adaptação (cobertura vegetal, controle inundação, 

recuperação solos) 
Instrumentos (cadastro de emissões, cadastro de 

sumidouros, ZEE, Fecam, inventário florestal)  
 

 
• Plano de Adaptação (Fase I-2018: Eixos abordados: 

projeções climáticas, saúde humana, recursos hídricos, 
zona costeira,  agenda verde e infraestrutura urbana - 
drenagem urbana, deslizamentos, transportes. 
Proposição de medidas)  
 
 Fase II: revisão diagnóstico, articulação setorial e 

municípios, estabelecimento metas e compromissos 
 



• Inventário de Emissões GEE- (ano base: 2005, 2010, 2015)- 2020  
 
 
 
 
 

 

O Estado do Rio de Janeiro 

Planejamento da Agenda Climática 

• Governança: Forum (2007), Conselho (2012)- não ativos  
Reativação do Fórum Rio de Mudanças do Clima (2019) 
 
• Captação de Recurso e fortalecimento da cooperação internacional (Under 2, 

Regions Adapt, CDP) 





• Carteira da Restauração Florestal Fluminense  
 

• Plano Estadual de Restauração Florestal (2019) 

O Estado do Rio de Janeiro 

Ações Baseadas em Ecossistemas na Agenda Climática 



NO RADAR... 



Declaração de Recife- 6, 7 e 8 Novembro 2019 

Minuta em discussão 
 
1. Fortalecimento da rede, troca de experiências- avanços por partes, ganho no 

todo 
 

2. Outros instrumentos e politicas (código florestal, CAR, Plano ABC, Unidades de 
Conservação) 
 

3. Institucionalizar agenda climática nos Estados 
 

4. Estados frente as NDCs 
 

5. Desmatamento e restauração 
 

6. Mercado de carbono 
 

7. Energia: renovável, eficiência energética, tecnologias limpas, baixo carbono, 
transporte público 
 

8. Educação climática 
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