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Apresentação 

Este manual é um dos legados do Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata 

Atlântica, realizado entre 2013 e 2020 no contexto da Cooperação Brasil-Alemanha para 

o Desenvolvimento Sustentável, no âmbito da Iniciativa Internacional do Clima (IKI) do 

Ministério do Meio Ambiente, Proteção da Natureza e Segurança Nuclear da Alemanha 

(BMU) e coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), com a assessoria técnica da 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH e o apoio financeiro do 

Banco de Fomento Alemão KfW Entwicklungsbank.

A fim de promover a conservação da biodiversidade e a recuperação da vegetação nativa 

desse bioma, contribuindo para a mitigação e a adaptação à mudança do clima no Brasil, 

o projeto englobou, entre suas frentes de ação, uma Estratégia de Desenvolvimento de 

Capacidades em Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE). O conteúdo aqui disponibilizado 

é resultado dessa experiência, que compreendeu, entre 2013 e 2018, a realização de onze 

cursos metodológicos, quatro cursos de formação de formadoras e formadores e numerosos 

eventos de sensibilização e conscientização sobre o assunto em diversas localidades, com 

a participação de representantes do setor público, da sociedade civil organizada e de 

instituições de ensino e pesquisa. 

Além de capacitar os primeiros formadores e formadoras em AbE no país e fomentar a 

consideração de medidas AbE em políticas públicas e instrumentos de planejamento e 

ordenamento territorial, a estratégia teve como objetivo difundir essa abordagem, inicialmente 

pouco conhecida no Brasil, que veio a ser adotada como uma das diretrizes do Plano Nacional 

de Adaptação à Mudança do Clima. Trata-se, igualmente, de uma perspectiva que vem sendo 

incluída em políticas públicas e projetos de diversas instituições e organizações nacionais e 

internacionais, à medida que aumenta a sensibilização sobre o tema.

Concebida inicialmente como material de apoio para as formações, a primeira versão do 

manual teve origem na adaptação de diferentes documentos, elaborados a partir do guia 

Integrating  climate change adaptation into development co-operation: policy guidance, lançado 

pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em 2009, com 

posterior tradução para o português. Dois anos depois, a GIZ desenvolveu um manual para 

capacitações, de mesmo nome, para apoiar a aplicação do conceito de Climate Proofing for 

Development (CP4D) em materiais didáticos, em coordenação com a OCDE e com diferentes 

revisores de agências para o desenvolvimento, organizações do terceiro setor e instituições 

de pesquisa de todo o mundo, com financiamento do Ministério Alemão para a Cooperação 

Econômica e o Desenvolvimento (BMZ). Em 2013, esse manual foi ajustado pela ECO Consult 

GmbH, por encargo da GIZ, de modo a incluir a abordagem da AbE, diante da crescente 

demanda por capacitação sobre o assunto em nível global, constituindo um novo guia 

intitulado Trainer’s handbook - Ecosystem-based Adaptation to climate change.

No decorrer das formações presenciais realizadas pelo projeto, os conteúdos dessas 

publicações foram atualizados e ajustados para o contexto do Brasil, de acordo com os 

aprendizados gerados na prática. Na etapa final do projeto, o manual foi editado para compor 

https://www.oecd.org/development/integratingclimatechangeadaptationintodevelopmentco-operationpolicyguidance.htm
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integracao-da-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-na-cooperacao-para-o-desenvolvimento-9789264110618-pt.htm
https://www.oecd.org/dac/environment-development/45856020.pdf
https://www.oecd.org/dac/environment-development/45856020.pdf


esta nova versão, que sistematiza os conhecimentos e as orientações desenvolvidas durante 

todo o processo. Elaborado com sugestões de pessoas já formadas pelo projeto, o documento 

também incluiu novos conteúdos, bem como a perspectiva de igualdade de gênero e de 

direitos humanos, dada sua importância para minimizar riscos climáticos e promover a 

participação cidadã no processo de adaptação à mudança do clima no país. 

Além do manual, a Estratégia de Desenvolvimento de Capacidades em AbE do Projeto Mata 

Atlântica resultou na elaboração dos seguintes materiais, que podem ser acessados no site 

do MMA e utilizados de forma complementar: 

 -  o vídeo “Ecossistemas: a chave para nos adaptarmos a um clima em transformação”, nas 

versões em português, inglês e espanhol; 

 - um conjunto de sete cartazes sobre a inserção da AbE em processos de planejamento; 

 - o curso de educação a distância “Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à 

mudança do clima”;

 - a apostila do curso, de mesmo nome (referenciada, ao longo do manual, como Apostila 

do curso AbE); 

 - a versão em português da publicação “Tornando efetiva a Adaptação baseada em 

Ecossistemas: parâmetros para definir critérios de qualificação e padrões de qualidade”. 

Dada a correlação entre os materiais, é importante notar que, ao longo do texto, encontram-

se trechos iguais ou semelhantes a conteúdos presentes nos produtos mencionados, 

sobretudo na apostila do curso, tendo em conta que as formações aqui propostas seguem 

a mesma metodologia nela descrita. Os detalhes para a consulta desses produtos também 

são apresentados adiante, nas listas de materiais de apoio e referências que se encontram ao 

final do documento. 

O manual se destina, sobretudo, a formadores e formadoras habilitados pelo Projeto Mata 

Atlântica, mas também pode ser útil a quaisquer pessoas interessadas em promover 

capacitações e a integração da AbE a diferentes processos de planejamento ou simplesmente 

em saber mais sobre o tema. Dessa forma, o material visa ampliar e dar continuidade às 

contribuições do projeto para a disseminação da AbE no país, em todos os níveis e esferas 

de governança, de modo que um maior número de profissionais e tomadores ou tomadoras 

de decisões possam considerar a mudança do clima e essa abordagem de adaptação em 

instrumentos de ordenamento territorial, políticas públicas e projetos.

A todas e todos, boa leitura e bom trabalho! 

https://youtu.be/-cjA-fzbWvE
https://www.youtube.com/watch?v=k-5W9Uy4nPk
https://www.youtube.com/watch?v=hKCg2ehqwNc
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Ecossistemas_no_planejamento.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
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Introdução

Embora existam diferentes compreensões sobre o conceito de mudança do clima e suas causas, nas 

últimas décadas foram observadas diversas evidências referentes aos riscos e consequências que esse 

fenômeno acarreta para a vida humana e de todas as outras espécies. Atualmente, considera-se que essa 

é uma das principais ameaças ao equilíbrio dos ecossistemas e à manutenção dos chamados serviços 

ecossistêmicos, como a provisão de água, a recomposição dos solos e a polinização, entre muitos outros, 

que são essenciais para a subsistência e o bem-estar de todas as pessoas. 

Nesse cenário, a adoção de medidas de adaptação é apontada como uma prioridade em todo o mundo, 
em paralelo à mitigação desse processo. Alinhado aos conceitos, projeções e recomendações do Painel 

Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC, sigla em inglês) e da Convenção-Quadro das 

Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC, sigla em inglês), o conteúdo deste manual é 

orientado por essa perspectiva.  

E se, por um lado, os ecossistemas e seus serviços são impactados pela mudança do clima, por outro, 

eles também podem contribuir para a mitigação desse processo e a adaptação das pessoas às alterações 

climáticas. Essa é a proposta da Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE), que corresponde ao uso 

dos ecossistemas e de seus serviços para as pessoas se adaptarem à mudança do clima, como parte de 

uma estratégia mais ampla de adaptação. Tal conceito evoluiu de uma inter-relação importante entre a 

UNFCCC, a Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB) e a Convenção das Nações Unidas de Combate 

à Desertificação (CNUCD), sendo adotado como referência para a adaptação em diversos países, a 

exemplo do Brasil.

A implementação dessa abordagem varia desde sua incorporação como tema transversal a diversos 

setores no planejamento do desenvolvimento sustentável até a adoção de medidas individuais, 

componentes ou projetos específicos de AbE. De modo a facilitar esse processo, uma das contribuições 

do Projeto Mata Atlântica foi a disseminação de uma metodologia para a integração da AbE em 

diferentes tipos de planejamento – o chamado Ciclo AbE –, por meio de três formações aqui propostas, 

que abordam o tema em diferentes níveis de profundidade. Para cada uma delas, o manual oferece os 

seguintes aportes: 

• Sensibilização sobre AbE: subsídios para ministrar uma oficina de introdução aos conceitos 

de serviços ecossiste ̂micos, adaptac ̧ão à mudanc ̧a do clima e AbE, tratando, de forma geral, da 

importância dessa abordagem e dos desafios referentes à sua implementação.

• Curso metodológico para integração de AbE no planejamento: orientações para capacitar 

profissionais quanto ao uso da metodologia do Ciclo AbE, a partir de um estudo de caso. 

• Curso de formac ̧ão de formadoras e formadores: instruções para habilitar pessoas à facilitação de 

qualquer um dos três formatos, também a partir de um estudo de caso. 
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As formações sugeridas têm como premissa metodológica a participação ativa e igualitária, com exercícios 

práticos e reflexões baseadas na realidade de cada contexto. Por meio delas, é possível compreender 

o conceito de AbE e a sua relação com outras medidas de adaptação e fomento ao desenvolvimento 

sustentável, além de aprender a identificar, planejar e transversalizar a abordagem da AbE e a comunicá-

la e promovê-la entre públicos-alvo específicos. É importante levar em conta que esses formatos são 

modelos e que os conteúdos sugeridos podem ser adaptados conforme as características de cada turma, 

os objetivos previstos e os resultados desejados para os cursos. 

Como utilizar este manual

Na primeira seção do documento, são descritas as orientações metodológicas para as formações, 

com dicas e recomendações gerais para sua realização. 

A segunda seção apresenta o passo a passo para a realização dos três formatos propostos e 

os programas sugeridos para cada um deles, com a indicação das atividades e dos recursos 

essenciais para sua condução de acordo com a metodologia desenvolvida no projeto, oferecendo 

uma visão geral das formações e de como estruturá-las.

A seção seguinte traz os recursos metodológicos para a realização das atividades indicadas, 

incluindo sugestões de práticas e conteúdos adicionais. Nesse aspecto, o manual assume a lógica 

de um “cardápio” de atividades a serem escolhidas e combinadas pelo formador ou formadora 

de acordo com as necessidades. 

Ao final, nas referências e anexos do manual, encontram-se outras fontes de informação e 

conteúdos complementares sobre os temas abordados. 
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1. Orientações metodológicas
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1.1 Comunicação eficaz e motivadora
O tema da mudança do clima costuma despertar interesse sob vários aspectos. No entanto, a experiência 

mostra que também é comum haver certa resistência ao tratar do assunto, dadas as incertezas e 

diferentes perspectivas envolvidas em sua compreensão. Tendo isso em conta, antes de tudo, é essencial 

exercer a empatia, buscando compreender a experiência de cada pessoa com o tema, reconhecendo a 

existência de diferentes entendimentos sobre ele e esclarecendo quais são as perspectivas adotadas 

no curso e por quê, de modo a promover a reflexão sobre a importância do assunto e incentivar a ação 

frente ao mesmo. Algumas dicas para manter uma boa comunicação nesse sentido são as seguintes: 

 ✓ Considere o perfil da turma e adeque sua linguagem 

• Quem faz parte do seu público? Qual é o grau de conhecimento desse público sobre o tema? Quando 

em dúvida, assuma que o assunto não é bem conhecido e forneça um panorama geral, de maneira 

que sua exposição seja didática o suficiente, mas não simplificada demais.  

• Valorize a experiência das pessoas e comunique-se de acordo com seu público: procure identificar 

quais são os objetivos do grupo com o curso e quais informações e argumentos são relevantes 

para seu contexto de atuação. Da mesma forma, busque utilizar uma linguagem que faça parte da 

realidade desse público: 

• Para pessoas que trabalham em funções técnicas, em posição de gestão e/ou no meio empresarial, 

por exemplo, é importante trazer dados como números, cenários e indicadores que deem suporte 

à tomada de decisões.

• Para profissionais da área acadêmica ou de educação, pode ser interessante aprofundar questões 

metodológicas, conceituais e referenciais.

• Em formações com comunidades, vale trabalhar com dados e exemplos do dia a dia, evitando 

utilizar termos pouco usuais, técnicos ou em outros idiomas – quando isso for necessário, 

traduza e explique. 

• Tenha em mente que o que é claro e habitual para você pode não ser para o seu público e que o 

objetivo é facilitar a compreensão e a consideração do tema por todas as pessoas. 

• Adote uma linguagem inclusiva: tenha o cuidado de utilizar termos adequados para se referir 

aos diversos perfis populacionais, considerando, por exemplo, as pessoas com deficiência e as 

características étnico-raciais. Além disso, uma sugestão é utilizar, na medida do possível, termos 

neutros quanto à flexão de gênero (por exemplo: pessoas, indivíduos, alguém, etc.), ou as derivações 

tanto no masculino quanto no feminino (por exemplo: todos e todas, alunos e alunas, prezados e 

prezadas, etc.), a fim de incentivar a integração de todas as pessoas no processo. 
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A visualização do iceberg

Um dos desafios relacionados à comunicação sobre a mudança do clima e a adaptação é que as 

discussões em torno desses temas frequentemente envolvem negociações ou argumentações, 

sendo necessário levar em conta os três níveis com os quais as pessoas lidam nesses processos: 

posições, interesses e crenças. Eles podem ser simbolizados pelo formato de um iceberg: as 

posições são o nível imediatamente observável, acima da superfície, enquanto os interesses e 

crenças correspondem aos níveis mais profundos, consolidados e não visíveis em um primeiro 

momento. Vale notar que eles nem sempre coincidem entre si – assim, é importante procurar 

identificar, além das posições, os interesses e as crenças existentes entre as pessoas com quem 

se dialoga. Discutir sobre crenças, por exemplo, pode causar atritos, pois esse nível é pessoal e 

intangível, ao passo que conhecê-las pode ajudar a evitar conflitos inesperados.

Posições

Interesses

Crenças

ICEBERG
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 ✓ Seja preciso com fatos e números 

• Especifique que tipo de mudança (por exemplo: aumento do nível do mar) é projetada para qual 

período de tempo (por exemplo: 50 cm até 2050, em comparação a 1990) e em que área (por exemplo: 

todas as áreas a menos de 50 km da costa). Aborde com clareza a probabilidade de que essa mudança 

venha realmente a acontecer, usando a linguagem apropriada do IPCC. 

• Seja transparente em relação a sua metodologia e a seus critérios e fontes.

• Mencione fontes de incertezas.

• Assegure-se de que o seu público identifique claramente o risco decorrente de não se fazer nada (e 

os custos associados a isso), comparado ao risco envolvido em tomar uma atitude. 

• Evite ser alarmista. A forma como uma declaração é apresentada influencia sua interpretação. Por 

exemplo: “10% de probabilidade de morte” é interpretado de forma mais negativa do que “90% de 

probabilidade de sobrevivência”.

• Lembre-se de que a mudança do clima poderá também trazer oportunidades e não somente crises 

e problemas. 

• Selecione cuidadosamente o que é importante – evite fornecer informações em excesso.

• Utilize gráficos e tabelas para apresentar dados complexos. 

 ✓ Torne a sua mensagem parte do processo de mudança social 

• Lembre-se de que a mudança é incentivada quando existe uma insatisfação suficientemente grande 

com a situação atual e as pessoas têm uma visão clara de como querem que seja o futuro, bem 

como do que podem fazer para chegar lá. Esses fatores têm de ser fortes o bastante para que se 

sobreponham aos custos da mudança.

• Dê exemplos concretos e, se possível, locais, com os quais o seu público possa se identificar. Em uma 

região sem costa, o aumento do nível do mar pode não atrair muito interesse, mas as mudanças de 

precipitação certamente o farão. Utilize comparações com o passado.

• Visão: como deve ser o seu futuro? Ilustre: utilize exemplos ou imagens e faça referência ao local 

onde o seu público vive ou trabalha.

• Ação: como as pessoas podem contribuir enquanto indivíduos? Defina atividades para públicos-

alvo diferentes.

 ✓ Crie ímpeto

• A humanidade segue aquilo que consegue imaginar mais nitidamente e, quando muda a forma 

como olha para as coisas, elas de fato mudam.

• Faça com que as pessoas se envolvam: proponha atividades que remetam ao divertimento, dando 

oportunidades para que elas experimentem e avancem pouco a pouco.
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Curso de Formação de Formadoras e Formadores, Paranaguá (PR), 2015. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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1.2 Enfoque de gênero e direitos humanos 
Para tratar da temática da adaptação, é essencial levar em conta que a mudança do clima pode afetar de 

maneira mais intensa pessoas e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade não só climática, 

mas também econômica e social – como é o caso de muitas mulheres e meninas. Além disso, é preciso 

observar que, em diversos contextos, as oportunidades ou condições para a participação das mulheres nos 

processos de decisão não são igualitárias, tanto na esfera pública quanto na domiciliar, embora, muitas 

vezes, elas sejam as principais responsáveis pelo sustento e/ou cuidado da família, por exemplo. 

Daí a importância de considerar o enfoque de gênero e direitos humanos no planejamento da adaptação, 

razão pela qual essa perspectiva foi adotada como diretriz para todas as formações aqui descritas. 

Nesse sentido, é recomendada a leitura do conteúdo disponível nos anexos do manual – que poderá 

ser utilizado tanto na preparação das formações quanto na sua realização, como leitura complementar 

sobre o assunto.  

Curso de Formação de Formadoras e Formadores, Paranaguá (PR), 2015. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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1.3 Abordagem participativa
A metodologia proposta para as formações é voltada à construção conjunta de conhecimentos e re-

flexões, sempre correlacionados ao contexto real da turma, em busca de promover o aprendizado pela 

prática. Nesse processo, a formadora ou o formador tem o papel de moderar as discussões e guiar as 

atividades, levantando perguntas-chave, assessorando o trabalho do grupo e facilitando a consolidação 

dos entendimentos gerados. Essa metodologia engloba referências do Método ZOPP de Planejamento 

de Projetos Orientado por Objetivos (GTZ, 1998) e da técnica Metaplan1, propondo o uso combinado de 

diferentes suportes didáticos e a alternância entre atividades, com momentos de exposição teórica, 

trabalho em grupo e plenárias para a apresentação e análise de conclusões. 

1  Sistema para facilitação de trabalho em grupos com base em técnicas de visualização móvel, desenvolvido originalmente pela empresa 
de consultoria Metaplan GmbH.

O que faz um bom formador ou 
uma boa formadora?

ENERGIA COMUNICAÇÃO

Dinamismo

Animação

Empolgação

Motivação

Criatividade

Capacidade de
identificar ideias

TÉCNICA

Foco e
direcionamento

Objetividade

Didática e 
comunicação

Concisão

Capacidade de
envolver as 
pessoas no

tema abordado

Clareza

Capacidade de 
promover o 

diálogo

POSTURA
PEDAGÓGICA

Sensibilidade e 
flexibilidade

Condução
habilidosa

SolidezCapacidade de 
sustentar e 
facilitar a 

construção 
de ideias Possibilita a

reflexão sobre 
a complexidade

GESTÃO
RELACIONAMENTO

Envolver  os 
diferentes perfis 
de participantes

Buscar conhecer 
o grupo

Gostar de
trabalhar com 

pessoas

Gerenciar
conflitos

CONTEÚDO

Domínio 
dos tópicos

Boa preparação

Conhecimento
do tema

Exemplo de uso do painel: “O que faz um bom formador ou uma boa formadora?”
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1.4 Suportes didáticos 
Projeções: para a contextualização de aspectos teóricos e conceituais, sugere-se o uso de slides, que po-

dem ser elaborados a partir dos materiais de referência sugeridos no manual. 

Painéis móveis: são a base para a realização das atividades integrantes da estrutura dos cursos, que pre-

veem o uso de tarjetas coloridas a serem preenchidas de forma colaborativa, seguindo a técnica Meta-

plan. Feitos de cortiça ou feltro, os painéis permitem que as tarjetas sejam fixadas e reposicionadas para 

a correlação de ideias, de modo a facilitar sua visualização e a construção conjunta de raciocínios. Em 

alguns momentos, esse suporte também é indicado para apresentar definições e conceitos, de maneira 

que eles possam ficar expostos para consulta e referência ao longo da formação. 

Flipcharts: seu uso é indicado em diferentes momentos ao longo dos cursos, como recurso de apoio tan-

to para as exposições teóricas quanto para exercícios e outras atividades que preveem, assim como no 

caso dos painéis, a colaboração e a interação entre participantes. 

Adaptação da metodologia

A variação entre os suportes didáticos é um elemento importante da metodologia proposta, 

uma vez que ela torna o processo de formação mais dinâmico, além de estimular a participação. 

Todavia, em alguns contextos, pode haver a necessidade de fazer adaptações, cabendo ao 

formador ou formadora avaliar o que é possível de acordo com o perfil do grupo, as condições 

do espaço e os materiais disponíveis. 

Caso o local conte com internet e computadores e a turma tenha familiaridade para trabalhar 

com eles, uma possibilidade é substituir os painéis por projeções e compartilhar o arquivo em 

rede para que cada pessoa faça suas colaborações. Embora essa alternativa traga resultados 

diferentes em termos de aprendizado e participação, um aspecto positivo é que ela evita o 

descarte de materiais no final do curso. Ao trabalhar com os painéis e flipcharts, vale também 

reutilizar os materiais em formações seguintes, na medida do possível, como as tarjetas de 

títulos e figuras que sejam comuns a cada curso.

Curso de Formação de Formadoras e Formadores, Paranaguá (PR), 2015. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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1.5 Atividades indicadas 
Quanto mais variadas forem as atividades utilizadas nas formações, mais estimulantes elas serão e mais 

atentas e focadas as pessoas tendem a permanecer. Os programas sugeridos no manual englobam o uso 

de apresentações com slides, aprendizagens ativas, exercícios, dinâmicas, vídeos e textos de apoio. A 

critério do formador ou da formadora e de acordo com as características da turma, também é possível 

considerar o uso de outras atividades, como jogos, debates e encenações, em que as pessoas sejam 

convidadas, por exemplo, a assumir diferentes papéis relativos a situações de trabalho e do cotidiano. 

Tanto no curso metodológico quanto no de formação de formadoras e formadores, os exercícios propostos 

são orientados pelo método de estudo de caso da Escola de Negócios de Harvard, de modo a demonstrar 

a aplicação dos passos do Ciclo AbE. Baseado em análises e discussões intensivas de um caso particular, 

esse método foi desenvolvido a partir de uma abordagem utilizada e testada no ensino interativo, 

voltado para a prática, que estimula a participação e o desenvolvimento de conclusões próprias. Nesse 

processo, o foco não está na provisão de mensagens predefinidas por quem conduz o trabalho, mas na 

apropriação, por quem participa, de saberes adequados aos seus próprios contextos e experiências. 

Exemplos de tarjetas que podem ser reutilizadas. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Abordagem participativa: etapas para o trabalho em grupos

Teoria
Estudo 
de caso

Apresentação
de resultados

Reflexão

Metodologia

Curso de Formação de Formadoras e Formadores, Paranaguá (PR), 2015. Foto: Projeto Mata Atlântica
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1.6 Comitê de cogestão
No curso metodológico e na formação de formadoras e formadores, outra premissa é que a participação 

deve ir além das atividades realizadas durante os mesmos, a fim de favorecer a apropriação do processo 

de aprendizagem e de seus resultados. Nesse sentido, a recomendação é trabalhar com um comitê de 

cogestão, por meio do qual a turma pode oferecer feedback sobre os cursos,  exercendo um papel ativo 

em sua própria formação. O comitê deve ser composto por aproximadamente quatro participantes e 

renovado a cada dia, de acordo com o tamanho da turma e a duração da formação. É interessante que 

todas as pessoas tenham a oportunidade de participar. 

O comitê de cogestão é responsável por apoiar a facilitação e a documentação do curso. Para 

tanto, seus integrantes são convidados a:

 ✓ colaborar no controle do tempo e no estímulo à participação da turma; 

 ✓ resumir os acontecimentos do dia;

 ✓ registrar as atividades com fotos;

 ✓ pedir feedback sobre o desenvolvimento do curso;

 ✓ sistematizar as apreciações da turma sobre o trabalho; 

 ✓ preparar um resumo do conteúdo do dia em, no máximo, cinco pontos para levar para casa;

 ✓ fazer a abertura da programação no dia seguinte, propondo uma atividade para recapitular 

o que foi visto anteriormente (por exemplo, um quiz para a fixação de conceitos ou uma 

dinâmica para a revisão de temas abordados); 

 ✓ avaliar o conteúdo e o ritmo de trabalho do curso, observando, por exemplo:

• O que funcionou bem?

• O que não funcionou tão bem?

• Quais são as suas propostas para a continuação da formação? 

• No último dia – quais são as suas sugestões para melhorar futuras versões desta 

formação?
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Sistematização de lições aprendidas: exemplo de atividade desempenhada pelo comitê 
de cogestão

Vale notar que, mesmo se as reuniões do comitê no final do dia forem demoradas (o que pode gerar 

preocupações sobre o tempo disponível para a preparação do dia seguinte), a experiência mostra que 

investir nessa prática traz vantagens significativas em termos de envolvimento.

1.7 Instruções gerais para abertura, desenvolvimento e 
fechamento dos cursos
Embora cada formação proposta possua objetivos e programas diferenciados, há rotinas e procedimentos 

que são comuns a algumas ou a todas, os quais requerem a preparação prévia de uma série de itens. 

Para a recepção da turma, tanto no primeiro dia quanto nos demais (se houver), uma sugestão é fixar 

um cartaz na entrada do local contendo as informações gerais e/ou as orientações iniciais para o curso, 

a exemplo do modelo a seguir. Nesse momento, também pode ser servido um café de boas-vindas. Na 

mesa de inscrição, deve ser disponibilizado o material para a confecção dos crachás, bem como a lista 

de registro da turma, a ser preenchida e assinada com o nome, organização, função e contatos de cada 

participante. 

Lições Aprendidas

Dia 1

Facilidades
- Moderador possui familiaridade com o tema
- Participantes com motivação
- Texto claro/informação suficiente

1

Dificuldades
- Conceitos de sinais x impactos da mudança do clima
- Elementos para apresentar para a comunidade
- Mais tempo para leitura/ganhar familiaridade
- Como os sinais se aplicam à realidade
- Construir os cenários de impactos socioeconômicos

2

Sugestões (como ajustar)
- Encontrar conceitos confortáveis
- Ajuste do tempo
- Maior ênfase nos conceitos (na apresentação)
- Retomar o ciclo antes de cada matriz

3
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Boas-vindas ao 1° dia do Curso de 
Formação de Formadoras e 
Formadores em AbE!

Verifique seus dados e assine a lista 
de presença na mesa de inscrição. 

1

Retire seu crachá.2

Entreviste alguém que você ainda 
não conhece e complete o painel de 
inscrição pública com os dados 
pessoais dele ou dela.

3

Antes do primeiro café:

Agora, desfrute do café que preparamos 
para vocês!

Sugestão de formato para o cartaz de recepção 

Em cursos de maior duração, é possível incluir na programação um painel de inscrição pública. A 

proposta é que, ao chegar ao local, cada pessoa entreviste e seja entrevistada por outra que ainda não 

conhece, indicando a instituição na qual trabalha, as funções que desempenha, o local onde atua, as 

expectativas que possui a respeito do curso e as possíveis contribuições a serem feitas. Além disso, pode 

ser solicitado que cada participante desenhe um avatar para sua representação, com algo que tenha 

significado para si (uma árvore, uma estrela, um animal, um livro, etc.). Isso traz um aspecto lúdico 

para esse momento, pois, ao explicar o porquê dos símbolos escolhidos, as pessoas acabam conhecendo 

aspectos mais subjetivos das demais, e isso também favorece o entrosamento da turma. Em seguida, cada 

participante deve apresentar ao grupo a pessoa que entrevistou, com base nas informações trocadas e 

expostas no painel.
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Exemplo de aplicação do painel de inscrição pública. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Outro item a ser preparado, no caso das formações mais longas, são as listas para o controle de frequência 

da turma, que devem ser assinadas a cada dia.

Para a introdução ao curso, a apresentação dos objetivos, da metodologia e do programa também deve 

ser feita, preferencialmente, por meio de cartazes. A intenção é que essas informações permaneçam 

expostas ao longo de toda a formação, a fim de mostrar, por exemplo, quais objetivos já foram alcançados 

ou em que etapa do programa a turma se encontra em um dado momento. 

Cartazes de introdução: objetivos e metodologia

Metodologia do Curso

→  Método de estudo de caso
    Havard (aprender fazendo).

→ Base teórica + introdução
    ao estudo de caso.

→ Especialistas de estudo de 
    caso.

→  Apresentação em plenária.

→  Retorno aos papéis da vida
    diária - reflexão sobre
    experiências adquiridas.

Objetivos do Curso

•  Sensibilizar sobre a mudança
   do clima e o potencial dos
   serviços ecossistêmicos.

•  Conhecer métodos e
   ferramentas técnicas e
   didáticas para integrar a
   adaptação à mudança
   do clima no planejamento
   do desenvovimento com 
   foco em AbE.

•  Fortalecer a formação de 
   formadores e formadoras 
   em AbE.
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Cartazes de introdução: programação. Foto: Projeto Mata Atlântica



29Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

Como ilustra o exemplo a seguir, à esquerda, uma opção é apresentar o programa do curso de forma 

lúdica, como um caminho que é iniciado a pé, individualmente, e é percorrido de forma conjunta, até 

que todas as pessoas alcancem o final com capacidades fortalecidas para lidar com o tema. Outra ideia é 

desenhar o programa de cada dia em forma de espiral, como no exemplo à direita.

Sugestões de formatos alternativos para apresentação do programa. Fotos: Projeto Mata Atlântica

Em seguida, devem ser registrados os acordos da turma, de modo que possam permanecer expostos ao 

longo de todo o curso, igualmente. 

Acordos

•  Escutar e respeitar

•  Comentários pontuais breves

•  Respeitar o horário

•  

•  Manter a ordem no espaço

Cartaz de registro dos acordos da turma
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Nas formações de maior duração, o próximo passo é a formação do comitê de cogestão, que fica, então, 

responsável por auxiliar no desenvolvimento e no fechamento do programa do dia, bem como por fazer 

a abertura do dia seguinte, passando a função a uma nova equipe. A atuação do comitê do primeiro 

dia dá o exemplo para os seguintes – assim, a sugestão é que ele seja composto por participantes que 

se disponham a integrá-lo de maneira voluntária, o que normalmente faz com que as pessoas mais 

dinâmicas do grupo respondam primeiro. No momento da formação, também é interessante registrar 

em um cartaz as atribuições que forem definidas para o comitê. 

Comitê de Cogestão

→  Reunir feedback da turma.

→  Apoiar controle do tempo.

→  Ao final, fazer um resumo do
    dia com os formadores e as 
    formadoras.

→  Introduzir o dia seguinte.  

→  Registrar as atividades.

No desenvolvimento das formações, pode ser necessário fazer a apresentação ou recapitulação de 

conceitos fundamentais relacionados ao tema. Para tanto, também é recomendado preparar cartazes 

com a definição de AbE, a “fórmula” da AbE e o Ciclo AbE, que podem ser utilizados em diferentes 

momentos ao longo das atividades.  

Cartaz com as atribuições do comitê de cogestão
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Definição de AbE

→  o uso dos ecossistemas e de  
     seus serviços

→  como parte de uma estratégia  
     geral de adaptação

Adaptação baseada em
Ecossistemas é:

PARA   ajudar as pessoas a se 
          adaptarem aos efeitos da
          mudança do clima.

Conceitos fundamentais: cartaz com a definição de AbE

Conceitos fundamentais: cartaz com a “fórmula” da AbE

Uma possibilidade, por exemplo, é utilizar a “fórmula” da AbE para que as pessoas treinem como 

descrever uma medida AbE garantindo a inclusão de todos os seus elementos. A partir disso, outra 

opção seria destacar em quais estratégias mais amplas de adaptação as medidas AbE se inserem, como, 

por exemplo, em um plano de manejo, em um plano diretor municipal, em um plano estadual ou até 
mesmo no Plano Nacional de Adaptação.

“Fórmula” da AbE

Usar
                    (qual serviço ecossistêmico)

para 
                                 (quais pessoas)

se adaptar(em) a
                               (quais efeitos da mudança 
                                              do clima)

Exemplo de utilização

Usar o serviço de suporte da mata 
ciliar para a população ribeirinha da 
comunidade Maguary (Rio Tapajós) se 
adaptar às enchentes.
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Por sua vez, o painel do Ciclo AbE pode ser apresentado com maior ou menor detalhamento, de acordo 

com os objetivos do curso e o perfil da turma. 

Conceitos fundamentais: exemplo de painel do Ciclo AbE

Medidas 
AbE

Integração da adaptação e AbE 
no planejamento

Priorizar e 
selecionar
medidas

Implementar
medidas

Definir
plano de

ação

Monitorar
e avaliar

Aplicar 
a lente 

climática

Medidas 
não AbE

Atividades e 
recursos para
implementar

AbE e assegurar
funcionalidade 

dos ecossistemas

Atividades e 
recursos para
implementar
essas medidas

Analisar
estado dos

ecossistemas

Avaliar o 
risco climático

Identificar
medidas de
adaptação Como reduzir a

vulnerabilidade
do sistema de

interesse?

- Ações políticas
- Soluções técnicas
- Desenvolvimento 
   de capacidades
- Pesquisa e 
   divulgação

Quais sistemas
de interesse estão
mais vulneráveis?

Exposição, 
sensibilidade,
capacidade
adaptativa,

impacto potencial 

Quais
regiões/sistemas

estão 
ameaçados?

Quais medidas 
são mais urgentes, 

sustentáveis, 
viáveis...?

Quais são 
medidas 

AbE?

Sim

Não

Mapear alterações 
climáticas e atores 
relevantes para o 

objetivo de 
desenvolvimento
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Conceitos fundamentais: exemplo de painel do Ciclo AbE

Ciclo AbE

Aplicar
a lente

climática

Avaliar

Implementar

Priorizar e 
selecionar 
medidas

Identificar
medidas de 
adaptação

Avaliar
o risco 

climático

Definição de
sistemas de
interesse

Identificação de 
pontos de entrada 

para AbE

MONITORAMENTO

Considerar
- Exposição
- Sensibilidade
- Capacidade 
   adaptativa

Explorar todas
as dimensões de 
vulnerabilidade

Avaliar fatores
- Climáticos
- Não climáticos

Áreas de intervenção:
- Ações políticas
- Soluções técnicas
- Desenvolvimento de  
   capacidades
- Pesquisa e divulgação

Análise
Multicritérios

Comunicação
Proativa

Adaptação
do ecossistema

Funcionalidade do
ecossistema

Assegurar a
opção de AbE

Ecossistema

Atores

Escala

Analisar impactos 
potenciais
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Uma recomendação geral para o uso dos painéis é cobri-los com papel pardo, de modo que seja 

possível fazer anotações correlacionando o conteúdo apresentado nas tarjetas, facilitar a preparação 

dos materiais para cada etapa do curso e ainda expor os resultados no local do curso para atividades 

seguintes. Ao dar início às atividades que requerem contribuições da turma diretamente nos painéis 

(aprendizagens ativas e exercícios propostos para o estudo de caso), também é interessante registrar as 

regras para garantir uma boa visualização do conteúdo nos mesmos.  

Como utilizar as tarjetas

• Apresentar uma ideia por tarjeta, de forma clara.

• Escrever em letra de forma. 

• Ocupar no máximo três linhas por tarjeta. 

• Cores: verde e azul para ideias positivas (por exemplo, capacidade adaptativa ou serviços 

ecossistêmicos); vermelho e rosa para noções que remetem a perigos (como vulnerabilidades); 

amarelo para sinalizar atenção ou alerta (como para exposição e sensibilidade); branco para 

títulos.

• Formatos: utilizar as tarjetas retangulares maiores, em forma de nuvem ou ovais para os 

títulos e as retangulares menores para a descrição das respostas ou o detalhamento de 

ideias.

Cartaz: regras de uso das tarjetas. Foto: Projeto Mata 
Atlântica

Exemplos de tarjetas de diferentes formatos e seus 
respectivos usos. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Outra dica é reservar um cartaz para registrar “outras ideias” que porventura surjam ao longo das 

formações, como temas a serem pesquisados ou links e materiais indicados pelo grupo, bem como um 

flipchart para anotar as reflexões produzidas em cada atividade, de modo que elas fiquem organizadas. 

Essa pode ser uma tarefa do comitê de cogestão, de participantes que se disponham a fazê-la ou dos 

próprios formadores e formadoras. De todo modo, é importante garantir que as anotações sejam claras 

e legíveis e que indiquem a qual atividade de qual dia se referem. 

Flipchart: anotações de reflexões e “outras ideias”. Foto: Projeto Mata Atlântica

Para o curso metodológico e o de formação de formadoras e formadores, também é previsto que, antes 

do fechamento das atividades, seja feita uma reflexão mais aprofundada sobre como cada pessoa 

pode aplicar os conhecimentos obtidos em sua área de atuação, e que, em seguida, sejam expostos em 

um painel os compromissos de ação assumidos para promover a AbE no futuro. Além de registrar as 

conclusões de cada participante, essa é uma maneira de fortalecer o engajamento para além do período 

do curso, já que o painel “oficializa” esses encaminhamentos.
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Exemplo de painel com compromissos de ação assumidos para promover a AbE. Foto: Projeto Mata Atlântica 

A premissa da participação também compreende as etapas de avaliação, que devem ser realizadas no 

início dos cursos, ao final de cada dia e/ou na conclusão das formações. Para tanto, são sugeridas as 

práticas e ferramentas a seguir. 
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Evolução dos aprendizados – barômetro do conhecimento 

Com essa prática, a intenção é que as pessoas façam uma autoavaliação dos conhecimentos adquiridos 

ao longo do curso, por meio de um gráfico montado no painel ou flipchart, correlacionando sua evolução 

quanto a diferentes aspectos, que podem ser:  

• Para a sensibilização ou o curso metodológico → entendimento sobre AbE x consideração da 

mudança do clima no planejamento do desenvolvimento.

BARÔMETRO

DO CONHECIMENTO

Sei considerar a mudança do
clima no meu planejamento

E
nt

en
do

 d
e 

A
da

pt
aç

ão
ba

se
ad

a 
em

 E
co

ss
is
te

m
as

Exemplo de aplicação: barômetro do conhecimento (sensibilização sobre AbE ou curso metodológico)
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• Para o curso de formação de formadoras e formadores → entendimento sobre AbE x métodos de 

formação participativa.

BARÔMETRO

DO CONHECIMENTO

Métodos de formação
participativa

A
da

pt
aç

ão
 à

 m
ud

an
ça

 d
o 

cl
im

a/
A
bE

Exemplo de aplicação: barômetro do conhecimento (curso de formação de formadoras e formadores)

O barômetro do conhecimento deve ser preenchido no primeiro dia do curso, antes do início das 

atividades didáticas, usando adesivos de uma mesma cor. Ao final do curso, todo o grupo deve preenchê-

lo novamente, com adesivos de outra cor, para que seja possível avaliar a evolução dos conhecimentos 

da turma.
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Evolução da satisfação – humorômetro 

A proposta desta prática é que todas as pessoas da turma sinalizem, no painel ou flipchart, a figura 

que corresponde ao seu nível de satisfação com o desenvolvimento do curso a cada dia, completando a 

seguinte frase: 

Hoje à noite, quando eu falar com minha família/amiga/parceiro (...), eu direi: 

Este curso é super. Mal posso esperar até amanhã!  

Eu gosto do curso, mas há coisas que eu faria diferente.  

Eu não gosto do curso. Quero ir para casa!  

Exemplo de aplicação: humorômetro

Essa análise ajuda a avaliar o ânimo do grupo e a necessidade de ajustes com o comitê de cogestão no 

decorrer das formações. 

Reflexão e avaliação do dia28 
Outra forma de avaliar o andamento do curso e auxiliar na consolidação dos aprendizados é dar 

a oportunidade para que cada participante compartilhe suas percepções sobre o trabalho ao final 

da programação do dia. Para estimular a interação na turma e garantir que todo o grupo fale, uma 

possibilidade é utilizar uma bola (que pode ser feita de papel) para que as pessoas passem a palavra 

entre si. 

2 Prática sugerida com base na dinâmica “Reflexão do dia”, adaptada de Carnap e Schloenvoigt (2016), que é descrita adiante na seção 
correspondente.

HUMORÔMETRO

Dia 
1

Dia 
2

Dia 
3

Dia 
4

Dia 
5
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Autoavaliação como formador ou formadora

Nos cursos de formação de formadoras e formadores, pode ser proposta também uma autoavaliação a 

fim de verificar como cada pessoa percebe o desenvolvimento das próprias capacidades para conduzir 

formações em AbE. Para tanto, a sugestão é utilizar uma figura simbolizando uma trajetória a ser 

percorrida, que pode ser preenchida no terceiro e no quinto dia do curso (correspondentes à metade e 

ao final da formação). Aqui, também é importante usar adesivos de cores diferentes a cada dia, de modo 

que seja possível observar o progresso da turma.  

 ✓ Quando retornar ao trabalho na segunda-feira, o que eu direi sobre o curso? 

 ✓ Que tópicos adicionais eu gostaria de aprofundar no futuro? 

 ✓ Quais são minhas recomendações para as formadoras e os formadores do curso? 

Exemplos de aplicação: autoavaliação como formador ou formadora. Fotos: Projeto Mata Atlântica

Avaliação geral da formação

Além de reunir contribuições para aprimorar futuros cursos, esta etapa visa sistematizar as percepções 

da turma sobre seu próprio processo de formação, colaborando para a consolidação dos aprendizados 

obtidos. Para esta avaliação, uma possibilidade é preparar cartazes propondo perguntas abertas, a 

exemplo das seguintes, e registrar as respectivas respostas: 
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Exemplo de aplicação: avaliação geral da formação (perguntas 
abertas). Foto: Projeto Mata Atlântica

Outra opção é preparar um instrumento de avaliação na forma de uma escala com figuras, de maneira 

que as pessoas possam indicar suas percepções de acordo com critérios estabelecidos. 

Avaliação Geral

1) Metodologia

2) Conteúdo

3) Formadores e 
    formadoras

4) Logística

5) Tempo de   
    duração

Exemplo de aplicação: avaliação geral da formação (escala)
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Nas formações em que houver entrega de certificados, a sugestão é que ela seja feita presencialmente, 

como modo de encerramento das formações. Uma proposta para manter a premissa da participação 

também nesse momento é que a formadora ou o formador entregue o primeiro certificado e a pessoa 

que o recebeu faça a próxima entrega, seguindo assim até o final. 

Avalie o seu nível de satisfação
com o cumprimento desses critérios

Objetivos alcançados

Conteúdo do curso

Métodos de 
aprendizagem

Alojamento

Materiais

Formadores e 
formadoras

Participantes

Local

Alimentação

Organização em geral

Exemplo de aplicação: avaliação geral da formação (escala)

Curso de Formação de Formadores e Formadoras, Porto Seguro (BA), 2015. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Para a relatoria das formações, uma opção interessante é produzir uma fotodocumentação, que pode 

ser enviada posteriormente a cada participante. Nesse sentido, vale lembrar que deve haver, desde o 

início, o cuidado de fotografar as etapas realizadas, uma a uma, incluindo a resolução das atividades e as 

anotações nos painéis e flipcharts. Desse modo, todas as pessoas podem ter o registro do curso e de seus 

principais métodos, o que as auxiliará a relembrar o conteúdo e a replicar a formação, além de encontrar 

os contatos de quem participou, facilitando a cooperação em torno do tema. 

A formação de formadores foi realizada no âmbito do Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas 
na Mata Atlântica, coordenado pelo Ministério do Meio Ambiente, no contexto da Cooperação Brasil-
Alemanha para o  Desenvolvimento Sustentável.

O Projeto conta com o apoio técnico da GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
GmbH e com o apoio financeiro do KfW - Banco de Fomento Alemão, por encargo do Ministério Federal 
do Meio Ambiente, Conservação da Natureza, Costrução e Segurança Nuclear (BMUB), no contexto da 
Iniciativa Internacional de Proteção ao Clima (IKI).

Curso de Formação de Formadores e Formadoras, Porto Seguro (BA), 2015. Foto: Projeto Mata Atlântica

“Adaptação baseada em
Ecossistemas (AbE) como

resposta às Mudanças
Climáticas”

Fotodocumentação de Formação de Formadores 
20-25 de Julho de 2015 - Porto Seguro-BA

Exemplo de relatório em formato de fotodocumentação. Curso de Formação de Formadores e Formadoras, Porto Seguro 
(BA), 2015. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Exemplo de relatório em formato de fotodocumentação. Curso de Formação de Formadores e Formadoras, Porto Seguro 
(BA), 2015. Fotos: Projeto Mata Atlântica

O exercício deste módulo consiste em avaliar a 
vulnerabilidade e o risco climático do sistema 
de interesse em face de diferentes alterações 
climáticas atuais e potenciais.

O nível de vulnerabilidade foi avaliado levando 
em consideração a sensibilidade e capacidade 
adaptativa do sistema selecionado em face das 
alterações identificadas.

Com base na combinação de vulnerabilidade e 
exposição a ameaças, identificam-se potenciais 
impactos (bio)físicos e socioeconômicos que o 
sistema pode sofrer.

Considerando o nível de vulnerabilidade e ex-
posição a diferentes ameaças, os especialistas 
avaliam o risco climático do sistema de interes-
se, conhecendo a probabilidade de que o sis-
tema de interesse venha a sofrer os impactos 
potenciais.

Formação de Formadores AbE Porto Seguro-BA 20-25 de Julho 2015

Avaliar a vulnerabilidade e o risco climático

Discussões nos grupos de 
trabalho.

Exemplo de resultados da “Avaliação 
de Vulnerabilidade”.
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2. Formações – passo a passo
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2.1 Sensibilização sobre AbE

Este formato compacto proporciona uma introdução à AbE e a suas possibilidades de implementação. 

Nele, são abordados conceitos fundamentais para a compreensão do tema e exemplos de aplicação da 

AbE, em paralelo a reflexões sobre aspectos relevantes para a escolha e o uso desse tipo de medida. 

A sensibilização é indicada especialmente para pessoas que já possuem conhecimentos básicos sobre 

adaptação e desejam ou necessitam se familiarizar com a abordagem da AbE, como governantes e 

tomadores ou tomadoras de decisões que tenham como objetivo promovê-la em suas áreas de atuação. 

O formato também pode ser inserido como módulo em outros cursos de maior duração, por exemplo, 

sobre o manejo de unidades de conservação ou sobre o planejamento municipal.

Objetivos de aprendizagem 
• Compreender o conceito de AbE:

o Visão geral: origem do conceito, atores pioneiros, relação com convenções internacionais.

o Definições relevantes à adaptação e à AbE.

Foto: Projeto Mata Atlântica

Atividade de introdução ao tema realizada durante formação.  Foto: Projeto Mata Atlântica
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o Inter-relação entre ecossistemas e adaptação à mudança do clima: adaptação de ecossistemas 

versus Adaptação baseada em Ecossistemas.

o Papel dos serviços ecossistêmicos na sociedade, particularmente no contexto da adaptação à 

mudança do clima.

o Critérios para distinguir AbE de outras opções de adaptação.

o Semelhanças e diferenças entre AbE, Soluções baseadas na Natureza (SbN), Gestão de Recursos 

Naturais (GRN) e Gestão Sustentável da Terra (GST).

o Relação e sinergias entre AbE e mitigação da mudança do clima.

●	 Conhecer e ser capaz de comunicar as vantagens e cobenefícios da AbE.

●	 Tomar consciência dos desafios e condições favoráveis à implementação da AbE e ser capaz de 

abordá-los.

●	 Obter uma visão geral de aspectos metodológicos relevantes para a AbE com enfoque em gênero 

e direitos humanos: análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco, avaliação de serviços 

ecossistêmicos, identificação e implementação de medidas AbE adequadas, monitoramento e 

avaliação.

Mensagens-chave

• Os serviços ecossistêmicos têm o potencial de servir como opções estratégicas para a adaptação das 

pessoas à mudança do clima.

• As medidas AbE caracterizam-se por apresentarem cobenefícios fundamentais que devem ser 

reconhecidos e levados em consideração.

• O reconhecimento e o apoio financeiro para medidas AbE estão em constante crescimento, o que 

assegura à abordagem um lugar de destaque para órgãos e mecanismos de financiamento, tanto 

nacionais como internacionais.

• Um pré-requisito para a AbE é a gestão sustentável de recursos naturais, razão pela qual os desafios 

associados a essa gestão devem ser abordados.

• A mudança do clima afeta de forma diversa os diferentes gêneros, o que deve ser levado em conta 

no planejamento da adaptação.

Participação da turma em atividade de introdução ao tema. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Metodologia 

A  sensibilização é desenvolvida principalmente por meio de apresentações com o apoio de slides, 

intercaladas com atividades interativas com o uso do painel e do flipchart. As considerações conceituais 

são explicadas com exemplos, seguidas de sessões de discussão e troca de experiências, destacando a 

relevância técnica e estratégica do tema na vida profissional de cada participante e identificando um 

potencial concreto de ação.

Como referência para o preparo das apresentações, é possível consultar as indicações disponíveis na 

lista de materiais de apoio, no final do manual, que incluem exemplos reais de implementação da AbE. 

Cabe notar que, no Brasil, é valorizada a utilização de exemplos locais em vez de casos de outros países. 

Assim, também é possível optar pelo uso de outras referências e exemplos mais próximos do contexto 

da formação, o que pode requerer pesquisa e preparação com antecedência. 

De forma a permitir o diálogo e a troca de informações proveitosa, a sugestão é trabalhar com no máximo 

30 participantes. O programa proposto é para meio dia de duração, conforme descrito a seguir. Na 

sequência, é apresentado um modelo de planilha para o planejamento e a organização da formação, com 

o detalhamento dos métodos e materiais a serem utilizados em cada parte do programa, correlacionados 

aos objetivos e mensagens-chave do curso. Vale notar que esse modelo pode ser utilizado para a 

preparação de qualquer uma das formações propostas no manual, com base nos programas sugeridos e 

nas orientações metodológicas gerais apresentadas incialmente. 

Espaço e equipamentos necessários

 ✓ Sala de reuniões. 

 ✓ Projetor multimídia, tela de projeção, computador portátil e 

caixas de som (para a exibição de vídeos). 

 ✓ Painéis móveis de cortiça ou feltro.

 ✓ Papel pardo para cobertura dos painéis. 

 ✓ Flipcharts. 

 ✓ Tarjetas, alfinetes, fita adesiva e marcadores.

Sugestão de programa 

Duração: meio dia (3,5 horas). 

Tempo previsto  Tópicos/etapas 

10 min

Abertura 
Inscrição 
Barômetro do conhecimento
Objetivos, metodologia e programa da oficina
Acordos da turma

40 min
Introdução: ecossistemas e adaptação à mudança do clima
Apresentação 1: Introdução à mudança do clima e à adaptação com enfoque em gênero 
e direitos humanos

40 min
O que é AbE
Apresentação 2 (parte 1): Introdução à AbE
Vídeo – “Ecossistemas: a chave para nos adaptarmos a um clima em transformação”
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Planilha para planejamento e organização da sensibilização

Tempo previsto  Tópicos/etapas 

30 min Intervalo para café

50 min
Iniciativas atuais de AbE
Apresentação 2 (parte 2): Introdução à AbE

30 min
Vantagens, cobenefícios e desafios da AbE
Aprendizagem ativa: chuva de ideias sobre vantagens da AbE em relação a outras 
opções de adaptação 

10 min

Fechamento
Barômetro do conhecimento
Humorômetro
Reflexão e avaliação do dia 
Avaliação geral da oficina
Entrega de certificados

Tempo Tópicos/etapas Objetivos Metodologia Materiais37 

10 min Abertura Recepcionar e realizar a inscrição 
da turma. 

Mesa de inscrição para 
registro de participantes e 
retirada de crachás.

Folhas de registro.

Crachás.

Papel e canetas para 
anotações.

Identificar o nível de experiência de 
cada participante e da turma como 
um todo com a AbE.

Preenchimento 
do barômetro do 
conhecimento.

Cartaz previamente 
preparado (painel ou 
flipchart): barômetro do 
conhecimento. 

Cartela de adesivos.

Apresentar os objetivos, o programa 
e a metodologia do curso. 

Fala com o apoio de 
cartazes e definição dos 
acordos da turma.

Cartazes previamente 
preparados (painel ou 
flipchart): 
- objetivos do curso;
- programa do curso;
- metodologia do curso.

Cartaz para anotação dos 
acordos da turma (painel 
ou flipchart). 

Marcadores.

3  Ao planejar a formação, uma sugestão é incluir, além dos campos apresentados, uma coluna para identificar as pessoas responsáveis 
por cada atividade do programa.
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Tempo Tópicos/etapas Objetivos Metodologia Materiais37 

40 
min

Introdução: 
ecossistemas 
e adaptação à 
mudança do 
clima

Demonstrar a relação entre 
serviços ecossistêmicos e mudança 
do clima: como essa mudança altera 
a prestação de tais serviços e como 
eles contribuem para a adaptação. 

Esclarecer o papel dos serviços 
ecossistêmicos na sociedade, 
particularmente no contexto da 
adaptação à mudança do clima.

Assegurar a compreensão da 
mensagem-chave: os serviços 
ecossistêmicos têm o potencial de 
servir como opções estratégicas 
para a adaptação à mudança do 
clima.

Apresentação 1: Introdução 
à mudança do clima e à 
adaptação com enfoque em 
gênero e direitos humanos.
Discussão em grupo: 

 - Que exemplos existem 
na sua área ou no seu 
trabalho em que os 
serviços ecossistêmicos 
são considerados 
importantes ou são 
utilizados para ajudar a 
sociedade a enfrentar os 
desafios da mudança do 
clima?

Projetor multimídia, tela 
de projeção, computador 
portátil e caixas de som.

Slides de apoio para a 
Apresentação 1. 

Publicação de apoio: 
Apostila do curso AbE.

Flipchart com questão 
para a discussão e para 
anotações.

Marcadores. 

40 
min

O que é AbE Introduzir o conceito e o histórico 
da AbE e apresentar, de forma geral, 
como pode ser feita sua integração 
no planejamento. Para assegurar a 
compreensão do conceito, devem 
ser abordados os seguintes pontos:

 - visão geral: origem do conceito, 
atores pioneiros, relação com 
convenções internacionais;

 - definições relevantes à adaptação 
e à AbE;

 - inter-relação entre ecossistemas 
e adaptação à mudança do clima: 
adaptação de ecossistemas 
versus Adaptação baseada em 
Ecossistemas;

 - critérios para distinguir AbE de 
outras opções de adaptação;

 - semelhanças e diferenças 
entre AbE, Soluções baseadas 
na Natureza (SbN), Gestão de 
Recursos Naturais (GRN) e Gestão 
Sustentável da Terra (GST);

 - relação e sinergias entre AbE e 
mitigação da mudança do clima.

Apresentação 2 (parte 1): 
Introdução à AbE.

Vídeo: “Ecossistemas: 
a chave para nos 
adaptarmos a um clima em 
transformação”.

Discussão em grupo: 

 - Quais são as mensagens-
chave do vídeo?

 - Qual é a sua aplicação no 
contexto de trabalho em 
questão? 

 - Quais são os desafios 
encontrados?

Projetor multimídia, tela 
de projeção, computador 
portátil e caixas de som.

Slides de apoio para a 
Apresentação 2. 

Cartazes previamente 
preparados (painel ou 
flipchart): 

- definição de AbE;

- “fórmula” da AbE.

Vídeo para projeção.

Flipchart com perguntas 
para a discussão e para 
anotações.

Marcadores. 

30 
min

Intervalo para café

30 min Iniciativas 
atuais de AbE

Apresentar como diferentes 
projetos usam os serviços 
ecossistêmicos e a biodiversidade 
para as pessoas se adaptarem a 
determinados riscos climáticos.

Fornecer uma visão geral de 
aspectos metodológicos relevantes 
para a AbE com enfoque em gênero 
e direitos humanos:

 - análise de vulnerabilidade, 
impacto potencial e risco; 

 - avaliação de serviços 
ecossistêmicos; 

 - identificação e implementação de 
medidas AbE adequadas;

 - monitoramento e avaliação.

Apresentação 2 (parte 2): 
Introdução à AbE.

Discussão em grupo: 

 - Quais as limitações 
e os desafios para a 
aplicação da abordagem 
da AbE (por exemplo: 
disponibilidade de dados 
e informações sobre 
ecossistemas e suas 
alterações ou aceitação 
política)?

Projetor multimídia, tela 
de projeção, computador 
portátil e caixas de som.

Slides de apoio para a 
Apresentação 2. 

Cartaz previamente 
preparado (painel ou 
flipchart): Ciclo AbE. 

Flipchart com perguntas 
para a discussão e para 
anotações.

Marcadores. 
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Tempo Tópicos/etapas Objetivos Metodologia Materiais37 

50 min Vantagens, 
cobenefícios 
e desafios da 
AbE

Elucidar as vantagens, os 
cobenefícios e os desafios 
relacionados à AbE.

Assegurar a compreensão das 
mensagens-chave: 

 - As medidas AbE caracterizam-se 
por apresentarem cobenefícios 
fundamentais que devem ser 
reconhecidos e levados em 
consideração.

 - O reconhecimento e o apoio 
financeiro para medidas AbE 
estão crescendo constantemente, 
o que assegura à abordagem um 
lugar de destaque para órgãos e 
mecanismos de financiamento, 
tanto nacionais como 
internacionais.

 - Um pré-requisito para a AbE é a 
gestão sustentável de recursos 
naturais, razão pela qual os 
desafios associados a essa gestão 
devem ser abordados.

Aprendizagem ativa: 
propor a realização de 
uma chuva de ideias com 
tarjetas a serem fixadas 
no painel sobre quais 
são as vantagens mais 
importantes da AbE em 
comparação a/em conjunto 
com outras opções de 
adaptação. 

Discussão em grupo: 
promover uma troca de 
experiências, pedindo a 
cada participante para 
falar sobre o papel atual 
e o potencial da AbE no 
portfólio de sua instituição.

Painel para a chuva de 
ideias. 

Tarjetas para anotação das 
ideias. 

Alfinetes para fixação das 
tarjetas.

Flipchart para anotações.

 Marcadores.

10 min Fechamento Esclarecer eventuais dúvidas, 
refletir sobre o trabalho realizado e 
avaliar a oficina. 

Conclusões e comentários 
finais: oferecer a 
oportunidade para a 
discussão de últimas 
questões, caso haja.

Preenchimento 
do barômetro do 
conhecimento e do 
humorômetro. 

Reflexão e avaliação do 
dia: passar uma bola 
para dar a palavra a cada 
participante, pedindo 
que compartilhe suas 
impressões sobre o 
trabalho realizado. Anotar 
as reflexões no flipchart.

Avaliação geral da oficina: 
apresentar as perguntas 
abertas no cartaz 
previamente elaborado e 
anotar as respostas. 

Bola para realização da 
dinâmica.

Cartazes previamente 
preparados (painel ou 
flipchart): 

 - barômetro do 
conhecimento;

 - humorômetro; 

 - perguntas abertas para 
avaliação final. 

Cartela de adesivos. 

Flipchart para anotações.

Marcadores.
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2.2 Curso metodológico para integração de AbE no planejamento

Voltada à demonstração de como aplicar o passo a passo do Ciclo AbE, esta formação se dirige 

principalmente a técnicos e técnicas que estejam trabalhando em projetos relevantes à AbE e a pessoas 

que atuam na esfera do planejamento com questões voltadas ao desenvolvimento e/ou adaptação. 

Embora não seja um pré-requisito para a participação, ter noções prévias sobre mudança do clima e 

adaptação favorece o aproveitamento do conteúdo. O curso é composto por dez módulos, sendo os três 

primeiros de introdução às temáticas de mudança do clima, adaptação e AbE, os seis seguintes voltados 

à aplicação do passo a passo do Ciclo AbE e o último direcionado à comunicação a respeito do tema.

Objetivos de aprendizagem 

• Compreender e ser capaz de explicar conceitos básicos sobre mudança do clima e adaptação à 

mudança do clima.

• Compreender que os impactos da mudança do clima atingem diferentemente os gêneros.

• Compreender o conceito de AbE:

o Visão geral: origem do conceito, atores pioneiros, relação com convenções internacionais.

o Definições relevantes à adaptação e à AbE.

o Inter-relação entre ecossistemas e adaptação à mudança do clima: adaptação de ecossistemas 

versus Adaptação baseada em Ecossistemas.

Trabalho em grupos com o uso dos painéis. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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o Papel dos serviços ecossistêmicos na sociedade, particularmente no contexto da adaptação à 

mudança do clima.

o Critérios para distinguir AbE de outras opções de adaptação.

o Semelhanças e diferenças entre AbE, Soluções baseadas na Natureza (SbN), Gestão de Recursos 

Naturais (GRN) e Gestão Sustentável da Terra (GST).

o Relação e sinergias entre AbE e mitigação da mudança do clima.

• Conhecer e ser capaz de comunicar as vantagens e cobenefícios da AbE.

• Tomar consciência dos desafios e condições favoráveis à implementação da AbE e ser capaz de 

abordá-los.

• Compreender os passos metodológicos para integração da AbE no planejamento, considerando 

a abordagem de gênero: análise da vulnerabilidade, do impacto potencial e do risco, avaliação de 

serviços ecossistêmicos, identificação de opções/medidas AbE adequadas, papel da comunicação, 

implementação de medidas AbE, monitoramento e avaliação.

Mensagens-chave

• A adaptação à mudança do clima é uma tarefa complexa e requer, portanto, uma abordagem 

estratégica e sistemática. 

• A mudança do clima afeta de forma diversa os diferentes gêneros, o que deve ser levado em conta 

no planejamento da adaptação.

• Os serviços ecossistêmicos têm o potencial de servir como opções estratégicas para apoiar a 

adaptação das pessoas à mudança do clima.

• A AbE é uma solução baseada na natureza que articula abordagens para a conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas com o desenvolvimento socioeconômico sustentável, como 

parte de uma estratégia mais ampla para ajudar as pessoas a se adaptarem aos riscos associados à 

mudança do clima. 

• As medidas AbE caracterizam-se por apresentarem cobenefícios fundamentais que devem ser 

reconhecidos e levados em consideração.

• Um pré-requisito para a AbE é a gestão sustentável de recursos naturais, razão pela qual os desafios 

associados a essa gestão devem ser abordados.

• É fundamental que profissionais e responsáveis pela formulação de políticas saibam como distinguir 

quais medidas se qualificam como AbE, a fim de evitar que as abordagens já conhecidas sobre 

desenvolvimento ou conservação sejam simplesmente renomeadas. 



54 Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

Metodologia 
Em paralelo à realização de apresentações com o apoio de slides e dos painéis, o curso é conduzido a 

partir do método de estudo de caso, considerando ou o caso fictício de Zanadu ou um caso da realidade 

local ou regional, com exercícios que correspondem à aplicação de cada um dos passos do Ciclo AbE.      

 Na seção de recursos metodológicos para as formações deste manual, o item “Estudo de caso – exercícios 

propostos” traz as instruções sobre como apresentar o estudo de caso de Zanadu e o detalhamento dos 

exercícios, incluindo exemplos para sua resolução, bem como as orientações sobre como trabalhar com 

casos reais, se essa for a opção da formadora ou do formador. Na mesma seção, também se encontram 

as informações para realizar as aprendizagens ativas e as dinâmicas que fazem parte do programa 

sugerido. Por sua vez, o preparo das apresentações e dos painéis para exposições conceituais pode ser 

feito com base nas referências e exemplos disponíveis entre os materiais de apoio e anexos do manual. 

No programa deste curso, além dos tópicos de introdução aos temas de mudança do clima, adaptação 

e AbE, é prevista a abordagem de uma experiência de análise de vulnerabilidade, impacto potencial 

e risco em um caso real, a ser escolhida pelo formador ou pela formadora. Como opção, são indicados 

adiante materiais sobre a análise realizada para o Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de 

Cananeia-Iguape-Peruíbe (APA CIP), elaborado com o apoio do Projeto Mata Atlântica em 2015. Além 

disso, é proposta a apresentação dos padrões de qualidade para avaliação das medidas AbE com base nos 

parâmetros desenvolvidos pela rede internacional Amigos e Amigas da AbE (FEBA, na sigla em inglês 

para Friends of Ecosystem-based Adaptation), cujas referências também se encontram entre os materiais 

de apoio e anexos deste manual. 

Contribuições em atividade com o auxílio das tarjetas. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Este formato também prevê o trabalho com o comitê de cogestão, a fim de favorecer a participação e 

a apropriação dos aprendizados pela turma, conforme indicado nas orientações metodológicas gerais 

para as formações. Outro ponto importante é que, para aplicar a metodologia do Ciclo AbE, é preciso que 

todas as pessoas estejam familiarizadas com o termo “sistema de interesse” – na perspectiva adotada, 

um ecossistema, por exemplo, deve ser compreendido dessa forma. Caso seja identificada a necessidade 

de esclarecer esse conceito com a turma, uma possibilidade é utilizar os conteúdos sugeridos sobre 

pensamento sistêmico na lista de materiais de apoio.

De forma a promover um trabalho em grupo eficaz, com a assistência adequada da formadora ou 

do formador, o recomendado é contar com no máximo 20 participantes. Na medida do possível, é 

interessante reunir, em uma mesma turma, pessoas que atuam em diferentes esferas de um mesmo setor 

– por exemplo, no caso do setor de água, contar tanto com profissionais da companhia de saneamento 

local quanto com representantes do conselho de gestão da bacia hidrográfica que fornece serviços 

ecossistêmicos para a oferta de água. 

O formato proposto é para três dias de duração. Vale observar que, sendo este um curso de capacitação 

para o uso da metodologia do Ciclo AbE, é importante manter a atenção da turma no processo e não 

no produto, ou seja, lembrar às pessoas que o foco do trabalho é a compreensão do passo a passo para 

a integração da AbE no planejamento e não as análises ou os resultados dos exercícios em si, que 

normalmente demandam bastante tempo. O intuito, portanto, é que, ao final dos três dias, todos os 

passos do Ciclo AbE tenham sido assimilados. Nesse sentido, pode ser necessário reduzir ou aumentar o 

tempo para a resolução de algumas atividades, de acordo com o ritmo de cada turma. A fim de facilitar 

a organização do curso e a preparação das atividades, uma sugestão é utilizar o modelo de planilha 

exemplificado para o formato da sensibilização sobre AbE.

Participação da turma em atividade com foco no contexto local. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Espaço e equipamentos necessários

 ✓ Ambiente com cadeiras móveis e espaço para quatro grupos de 

trabalho.

 ✓ Projetor multimídia, tela de projeção, computador portátil e caixas 

de som (para a exibição de vídeos). 

 ✓ Painéis móveis de cortiça ou feltro. 

 ✓ Papel pardo para cobertura dos painéis. 

 ✓Flipcharts.

 ✓ Tarjetas, alfinetes, fita adesiva e marcadores.

Apresentação para discussão conjunta. Foto: Projeto Mata Atlântica

Exemplo de organização do espaço para a realização dos cursos. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Sugestão de programa 

Duração: 3 dias (24 horas) 

Duração 
estimada

1º dia 2º dia 3º dia

30 min Abertura do curso
Inscrição
Barômetro do conhecimento
Objetivos, metodologia e programa do 
curso
Acordos da turma
Formação do comitê de cogestão
Agenda do dia 

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia 

1h MÓDULO 1: Introdução à mudança do 
clima 

Aprendizagem Ativa I: Terminologia e 
definições de clima

MÓDULO 2: Introdução à adaptação à 
mudança do clima 

Vídeo: “Sabemos o suficiente sobre a 
mudança do clima – é hora de decidir!”

Dinâmica: Trabalhar em sistemas 
complexos (giro de bolas)

Aprendizagem Ativa V: Cadeias 
de impactos 

Exercício 3: Avaliar condições e 
tendências

Dinâmica: Atinja o alvo

MÓDULO 7: Seleção de medidas 
de adaptação

Exercício 8: Selecionar e 
priorizar medidas de adaptação

15 min Intervalo para café

2h Dinâmica: Braços cruzados 

Apresentação I: Introdução à mudança 
do clima e à adaptação com enfoque em 
gênero 

Exercício 1: Interpretar dados climáticos

MÓDULO 3: Introdução à AbE

Aprendizagem Ativa II: Ecossistemas 
como sistemas dinâmicos – Bacia 
Hidrográfica

Painel: Relação entre serviços 
ecossistêmicos e vulnerabilidade

Dinâmica: Proteção costeira com 
manguezais

Exercício 4: Avaliar ameaças, 
exposição e vulnerabilidade

Exercício 5: Avaliar impactos 
potenciais e riscos

MÓDULO 8: Implementação de 
medidas AbE

Dinâmica: Biodiversidade

Exercício 9: Identificar medidas 
complementares às medidas 
AbE

Apresentação IV: Avaliação 
dos padrões de qualidade das 
medidas AbE – Parâmetros 
FEBA 

1h Almoço

2h Aprendizagem Ativa III: Serviços 
ecossistêmicos e bem-estar humano 

Vídeo: “Ecossistemas: a chave para 
nos adaptarmos a um clima em 
transformação”

Apresentação II: Introdução à AbE, 
exemplo de medida AbE em caso real e 
visão geral do Ciclo AbE

Dinâmica: Adiante

Exercício 6: Analisar riscos 
climáticos com enfoque em 
gênero

Apresentação III: Experiência 
de análise de vulnerabilidade, 
impacto potencial e risco em caso 
real (APA CIP ou outro exemplo 
escolhido)

Dinâmica: Varinha mágica AbE 

MÓDULO 9: Monitoramento e 
avaliação

Exercício 10: Monitorar e avaliar 
as medidas de adaptação 

MÓDULO 10: Como comunicar 
AbE

Vídeo: “Pitch do elevador”

30 min Intervalo para café

1h30 MÓDULO 4: Introdução ao estudo de 
caso e aplicação da lente climática

Painel: Ciclo AbE

Exercício 2: Aplicar a lente climática aos 
objetivos de desenvolvimento

MÓDULO 5: Análise de vulnerabilidade, 
impacto potencial e risco

Aprendizagem Ativa IV: Terminologia 
de risco 

Dinâmica: Adaptação baseada 
em Comunidades 

MÓDULO 6: Identificação de 
medidas de adaptação

Aprendizagem Ativa VI: Visão 
geral das medidas de adaptação 
e AbE

Exercício 7: Identificar medidas 
de adaptação

Dinâmica: Elevador 

Apresentação dos compromissos 
para promover a AbE no futuro

30 min Fechamento do dia

Humorômetro 

Reflexão e avaliação do dia

Fechamento do dia

Humorômetro 

Reflexão e avaliação do dia

Fechamento do curso
Barômetro do conhecimento
Humorômetro 
Reflexão e avaliação do dia
Avaliação geral do curso
Entrega de certificados
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2.3 Curso de formação de formadoras e formadores 

Destinado principalmente a profissionais que atuam na área de educação formal e informal e a lideranças 

comunitárias, este curso tem como objetivo preparar as pessoas para que se tornem multiplicadoras 

da temática e das formações aqui propostas, assumindo o papel de formadoras e formadores em AbE. 

O ideal é que quem venha a realizá-lo tenha participado anteriormente da sensibilização ou do curso 

metodológico para integração de AbE no planejamento, porém esse não é um pré-requisito.

Ao concluir o curso de formação, além de saber como utilizar o passo a passo do ciclo para a integração 

da AbE no planejamento, cada participante deve ter condições de ensinar essa metodologia a outras 

pessoas e apresentar os conceitos envolvidos no tema, evidenciando sua importância e possibilidades 

de aplicação em diferentes contextos.

Com maior foco na comunicação e na análise estratégica dos fatores favoráveis e contrários à abordagem 

da AbE, o programa sugerido engloba tanto o conteúdo dos cursos anteriores quanto outras práticas que 

incluem, por exemplo, reflexões sobre como lidar com diferentes perfis de participantes e instruções para 

preparar os materiais para as formações. Neste formato, a proposta é que a turma participe ativamente 

do desenvolvimento da própria formação, sendo de especial importância as reflexões ao final de cada 

atividade, de modo a favorecer a assimilação das lições aprendidas.

Colaboração da turma na condução da própria formação. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Objetivos de aprendizagem 

• Compreender e ser capaz de explicar conceitos básicos sobre mudança do clima e adaptação à 

mudança do clima.

• Compreender que os impactos da mudança do clima atingem diferentemente os gêneros.

• Compreender o conceito de AbE:

o Visão geral: origem do conceito, atores pioneiros, relação com convenções internacionais.

o Definições relevantes à adaptação e à AbE.

o Inter-relação entre ecossistemas e adaptação à mudança do clima: adaptação de ecossistemas 

versus Adaptação baseada em Ecossistemas.

o Papel dos serviços ecossistêmicos na sociedade, particularmente no contexto da adaptação à 

mudança do clima.

o Critérios para distinguir AbE de outras opções de adaptação.

o Semelhanças e diferenças entre AbE, Soluções baseadas na Natureza (SbN), Gestão de Recursos 

Naturais (GRN) e Gestão Sustentável da Terra (GST).

o Relação e sinergias entre AbE e mitigação da mudança do clima.

●	 Conhecer e ser capaz de comunicar as vantagens e cobenefícios da AbE.

●	 Tomar consciência dos desafios e condições favoráveis à implementação da AbE e ser capaz de 

abordá-los.

●	 Compreender os passos metodológicos para integração da AbE no planejamento, considerando 

a abordagem de gênero: análise da vulnerabilidade, do impacto potencial e do risco, avaliação de 

serviços ecossistêmicos, identificação de opções/medidas AbE adequadas, papel da comunicação, 

implementação de medidas AbE, monitoramento e avaliação.     

●	 Ter condições de ensinar a metodologia do Ciclo AbE a outras pessoas e apresentar os conceitos 

envolvidos no tema, evidenciando sua importância e possibilidades de aplicação em diferentes 

contextos.

Mensagens-chave

• A adaptação à mudança do clima é uma tarefa complexa e requer, portanto, uma abordagem 

estratégica e sistemática. 

• A mudança do clima afeta de forma diversa os diferentes gêneros, o que deve ser levado em conta 

no planejamento da adaptação.

• Os serviços ecossistêmicos têm o potencial de servir como opções estratégicas para a adaptação das 

pessoas à mudança do clima.

• A AbE é uma solução baseada na natureza que articula abordagens para a conservação da 

biodiversidade e dos ecossistemas com o desenvolvimento socioeconômico sustentável, como 

parte de uma estratégia mais ampla para ajudar as pessoas a se adaptarem aos riscos associados à 

mudança do clima. 

• As medidas AbE caracterizam-se por apresentarem cobenefícios fundamentais que devem ser 

reconhecidos e levados em consideração.
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• Um pré-requisito para a AbE é a gestão sustentável de recursos naturais, razão pela qual os desafios 

associados a essa gestão devem ser abordados.

• É fundamental que profissionais e responsáveis pela formulação de políticas saibam como distinguir 

quais medidas se qualificam como AbE, a fim de evitar que as abordagens já conhecidas sobre 

desenvolvimento ou conservação acabem sendo simplesmente renomeadas. 

Metodologia 
Assim como o curso metodológico, a formação de formadoras e formadores é conduzida a partir do método 

de estudo de caso, considerando o caso fictício de Zanadu ou um caso da realidade local ou regional. 

Os exercícios indicados correspondem à aplicação de cada um dos passos do Ciclo AbE, o que é feito 

com o auxílio de matrizes a serem preenchidas de forma colaborativa. Vale lembrar que as informações 

sobre o caso e as instruções detalhadas para a realização do estudo e dos exercícios, incluindo exemplos 

de possíveis soluções para cada um, encontram-se no item “Estudo de caso – exercícios propostos”, a 

seguir, bem como as orientações para trabalhar com casos reais, se essa for a opção. Na seção de recursos 

metodológicos para as formações, também são disponibilizadas as instruções para a aplicação das 

aprendizagens ativas e dinâmicas propostas. Este formato também compreende a exibição de vídeos, 

o uso dos painéis para exposições conceituais e a realização de apresentações com o apoio de slides. Os 

conteúdos sugeridos para essas atividades e para a elaboração das apresentações e painéis podem ser 

consultados, igualmente, na seção de materiais de apoio e nos anexos do manual. 

Alguns dos tópicos previstos para esta formação coincidem com os que são indicados para o curso 

metodológico, englobando: a introdução aos temas de mudança do clima, adaptação e AbE, a apresentação 

dos padrões de qualidade para avaliação das medidas AbE com base nos parâmetros desenvolvidos 

pela rede internacional Amigos e Amigas da AbE (FEBA – Friends of Ecosystem-based Adaptation) e a 

abordagem de uma experiência de análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco em um caso 

real. Vale lembrar que, como opção, são indicados adiante materiais sobre a análise realizada para o 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental de Cananeia-Iguape-Peruíbe (APA CIP), elaborado com 

o apoio do Projeto Mata Atlântica em 2015. 

Aqui, porém, a ideia é que os temas sejam trabalhados com um maior nível de detalhamento ou 

profundidade, incluindo mais discussões e indicações de leituras complementares, conforme a 

necessidade, de maneira que as pessoas possam ter domínio dos conteúdos para conduzir outros cursos 

como formadoras e formadores. Do mesmo modo, o trabalho com o comitê de cogestão é especialmente 

indicado para este curso, a fim de que as pessoas possam aprender na prática as técnicas e procedimentos 

fundamentais para desenvolver uma formação. Assim, além de prestar apoio à realização das atividades, 

é importante que os membros do comitê participem, por exemplo, da organização dos painéis e do espaço 

para cada etapa do programa, bem como da preparação do dia seguinte. Vale lembrar que as orientações 

para trabalhar com o comitê se encontram na seção de orientações metodológicas. 

Antes do fechamento das atividades, é previsto ainda que, além de registrar os compromissos assumidos 

para promover a AbE no futuro, a turma realize um planejamento de projetos relacionados à AbE. 

A proposta é que, individualmente ou em grupos, cada participante faça seu planejamento pessoal 

em relação aos próximos passos para organizar uma capacitação, uma reunião, um evento ou outra 

iniciativa relacionada à multiplicação e/ou aplicação de conhecimentos sobre o tema, e que as propostas 

sejam evidenciadas em um painel. 
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Plano de Ação para Integração da Adaptação 
e AbE em Políticas Públicas e Instrumentos

Quem? O Quê? Onde? Quando?

Daniele

Vanice

Giannina

Emily

Bárbara

Inserção da
temática da AbE nas 
atualizações do ZEE

Elaboração de 
projeto de educação 

ambiental no 
contexto da mudança 

do clima 

Compartilhar 
metodologia AbE 

com equipe técnica

Apresentar a 
importância da 

mudança do clima

Inserir as medidas
AbE no Plano de
Manejo da Mata

do Passarinho

 ZEE - PR

REBIO Saltinho e 
APA de 

Guadaçu (PE)

SEMAS/UIGA -
CPRH Carpina

ONG CTE
Gravatá

Mata do 
Passarinho (PE)

Em  atualizações 
do ZEE nos 

próximos anos

2017 - 2018

Imediatamente

Abril 2017

Iniciar 
Março/2017

Exemplo de painel com planejamento de projetos relacionados à AbE, adaptado do Curso de Formação de Formadoras 
e Formadores em Olinda (PE), 2016



62 Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

O percurso didático desta formação também requer que todas as pessoas estejam familiarizadas com 

a noção de sistema de interesse, de maneira que possam compreender e aplicar o Ciclo AbE. Na seção 

de materiais de apoio, há uma lista de conteúdos sugeridos sobre pensamento sistêmico que podem ser 

utilizados para esclarecer esse conceito, caso necessário. 

Assim como no curso metodológico, a recomendação é trabalhar com turmas de no máximo 20 

participantes, para que as formadoras e os formadores possam atendê-las com a devida atenção. O 

formato proposto é para cinco dias de duração. De todo modo, cabe ressaltar que o tempo para a realização 

das atividades pode ser adaptado de acordo com as necessidades e o ritmo da turma.  Uma sugestão 

para facilitar a organização do curso e a preparação das atividades, conforme indicado para as demais 

formações, é utilizar o modelo de planilha exemplificado para o formato da sensibilização sobre AbE.

Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE)
Planejamento de projetos

Como utilizar a AbE nos 
meus intrumentos

de gestão?

Melhoria da
qualidade do ar

Áreas verdes

Armadilha 
ecológica para 

combate à dengue

 Recuperação dos
rios com apoio
da comunidade

Fornecimento
de dados sobre

saúde

Planejar o 
crescimento

demográfico para
longe das áreas de 

risco

Indicar áreas com 
maior necessidade 

para AbE

Concientizar as
pessoas dos

riscos iminentes
no território

Ministério do
Meio Ambiente

Governo do
Estado

Cooperação Alemã

Pessoal técnico das 
secretarias pode 
contribuir para

análise

Como o meu setor, utilizando 
a AbE, pode contribuir 

com a  gestão territorial?

Com quais recursos e 
apoios o nosso município 

pode contar?

Aprimorar 
fiscalização contra

desmatamento

Educação
ambiental

para frear ações
negativas

Criação de 
áreas protegidas

Interagir com
as demais 

secretarias e unir 
forças

Exemplo de painel com planejamento de projetos relacionados à AbE em nível municipal, adaptado de curso ministrado 
em 2015 por formadores formados pelo Projeto Mata Atlântica
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Espaço e equipamentos necessários

 ✓ Ambiente com cadeiras móveis e espaço para quatro 
grupos de trabalho.

 ✓ Projetor multimídia, tela de projeção, computador 
portátil e caixas de som (para a exibição de vídeos). 

 ✓ Painéis móveis de cortiça ou feltro. 

 ✓ Papel pardo para cobertura dos painéis. 

 ✓ Flipcharts.

 ✓ Tarjetas, alfinetes, fita adesiva e marcadores.

Exemplos de espaços que podem ser usados para as formações. Fotos: Projeto Mata Atlântica

Foto: Projeto Mata Atlântica
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Sugestão de programa

Duração: 5 dias (40 horas)

Duração 
estimada

1º dia 2º dia 3º dia 4º dia 5º dia

30 min Abertura do curso
Inscrição
Barômetro do conhecimento
Objetivos, metodologia e programa do curso
Acordos da turma
Formação do comitê de cogestão
Agenda do dia

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia 

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia 

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia

Abertura do dia
Resumo do dia anterior
Troca do comitê de cogestão 
Agenda do dia

1h MÓDULO 1: Introdução à mudança do clima 

Aprendizagem Ativa I: Definições e terminologia de clima 

Apresentação I: Introdução à mudança do clima com 
enfoque em gênero e direitos humanos

MÓDULO 4: Introdução ao  estudo de caso e 
aplicação da lente climática

Dinâmica: Braços cruzados 

Painel: Ciclo AbE

Exercício 2: Aplicar a lente climática aos objetivos de 
desenvolvimento

Dinâmica: Proteção costeira com 
manguezais

Exercício 5: Avaliar impactos potenciais e 
riscos

Dinâmica: Círculos no ar

MÓDULO 7: Seleção de medidas de 
adaptação

Exercício 8: Selecionar e priorizar medidas 
de adaptação

Módulo 10: Como comunicar AbE

Aprendizagem Ativa VII: Perfis de participantes em 
grupos

Vídeo: “Pitch do elevador”

Painel: O modelo do  iceberg

Dinâmica: Elevador 

15 min Intervalo para café

2h MÓDULO 2: Introdução à adaptação à mudança do clima 

Vídeo: “Sabemos o suficiente sobre a mudança do clima – é 
hora de decidir!”

Apresentação II: Introdução à adaptação com enfoque em 
gênero e direitos humanos

Exercício 1: Interpretar dados climáticos

MÓDULO 3: Introdução à AbE

Aprendizagem Ativa II: Ecossistemas como sistemas 
dinâmicos – Bacia Hidrográfica

MÓDULO 5: Análise de vulnerabilidade, impacto 
potencial e risco

Dinâmica: Trabalhar em sistemas compexos (giro de 
bolas)

Vídeo: “O que é vulnerabilidade e como se adaptar à 
mudança do clima?”

Aprendizagem Ativa IV: Terminologia de risco

Painel: O modelo DPSIR

Aprendizagem Ativa V: Cadeias de impactos 

Dinâmica: Adiante

Exercício 6: Analisar riscos climáticos com 
enfoque em gênero

Apresentação IV: Experiência de análise de 
vulnerabilidade, impacto potencial e risco 
em caso real (APA CIP ou outro exemplo 
escolhido)

Apresentação V: Avaliação dos padrões de 
qualidade das medidas AbE – Parâmetros 
FEBA 

MÓDULO 8:  Implementação de medidas 
AbE

Dinâmica: Biodiversidade

Exercício 9: Identificar medidas 
complementares às medidas AbE 

Dinâmica: Áquário 

Aprendizagem Ativa VIII: Fatores favoráveis e 
desfavoráveis à AbE

1h Almoço

2h Aprendizagem Ativa III: Serviços ecossistêmicos e bem-
estar humano 

Painel: Relação entre serviços ecossistêmicos e 
vulnerabilidade

Vídeo: “Ecossistemas: a chave nos adaptarmos a um clima 
em transformação”

Apresentação III: Introdução à AbE, exemplo de medida 
AbE em caso real e visão geral do Ciclo AbE

Dinâmica: Adaptação baseada em Comunidades 

Exercício 3: Avaliar condições e tendências

Exercício 4: Avaliar ameaças, exposição e 
vulnerabilidade

Dinâmica: Jogo de polegares 

MÓDULO 6: Identificação de medidas de 
adaptação

Aprendizagem Ativa VI: Visão geral das 
medidas de adaptação e AbE 

Exercício 7: Identificar medidas de 
adaptação

MÓDULO 9: Monitoramento e avaliação

Dinâmica: Atinja o alvo

Exercício 10: Monitorar e avaliar as 
medidas de adaptação 

Dinâmica: Varinha mágica AbE 

Planejamento de projetos relacionados à AbE 

Apresentação dos compromissos para promover a AbE no 
futuro

30 min Intervalo para café

1h30 min Fechamento do dia

Humorômetro

Reflexão e avaliação do dia

Preparação do dia seguinte

Fechamento do dia

Humorômetro

Reflexão e avaliação do dia

Preparação do dia seguinte

Fechamento do dia

Humorômetro

Reflexão e avaliação do dia

Autoavaliação como formador ou 
formadora

Preparação do dia seguinte

Fechamento do dia

Humorômetro

Reflexão e avaliação do dia

Preparação do dia seguinte

Fechamento do curso 

Barômetro do conhecimento

Humorômetro 

Reflexão e avaliação do dia

Autoavaliação como formador ou formadora

Avaliação geral do curso

Recomendações para os formadores e as formadoras

Entrega de certificados
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3. Recursos metodológicos 
para as formações
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3.1 Aprendizagens ativas
Realizadas com o apoio dos painéis (ou de outras formas de visualização, quando não há possibilidade 

de uso dos mesmos), as aprendizagens ativas preveem a participação direta da turma na construção de 

raciocínios para a introdução de temas e conceitos fundamentais, por meio de práticas como a chuva 

de ideias e a correlação entre conteúdos transcritos nas tarjetas.  A seguir, são detalhadas as instruções 

para a realização dessas atividades, conforme numeradas nos programas das formações. Vale observar 

que, em alguns casos, os conteúdos elaborados nos painéis passam a ser referências para a realização de 

outras atividades subsequentes, devendo permanecer expostos para retomada e consulta ao longo dos 

cursos. 

De modo geral, a proposta é que, nesses momentos, sejam exploradas com a turma as principais lições 

obtidas a partir das práticas realizadas em cada aprendizagem e como elas se relacionam com o contexto 

de atuação de cada participante. Nas respectivas fichas, também são indicados outros pontos específicos 

para discussão e reflexão quanto aos temas abordados em cada uma delas. Para organizar o trabalho da 

turma, ao dar início à aplicação das aprendizagens ativas, cabe apresentar ou relembrar as regras para 

uso dos painéis, conforme descrito nas orientações metodológicas gerais para as formações. 

Aprendizagem Ativa I: Definições e terminologia de clima

Objetivos de aprendizagem
Compreender e ser capaz de explicar conceitos básicos de mudança do clima e adaptação à mudança 
do clima. 

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas. 

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

Preparo da atividade Reproduza no painel a Figura 1, utilizando as tarjetas para transcrever o 
conteúdo de cada um dos campos. Uma dica é fixar todas elas ao contrário, 
para que sejam viradas uma a uma durante a explicação. Reserve também 
algumas tarjetas em branco para as contribuições da turma.

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

5 20 5 30
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Aprendizagem Ativa I: Definições e terminologia de clima

Instruções Desvire as tarjetas conforme apresenta e comenta o conteúdo de cada campo, 
utilizando a sequência a seguir: 

• Mudança do clima.

• Fatores de alteração climática (comece com uma chuva de ideias entre a 
turma e depois use as tarjetas). 

• Causas.

• Aumento observado das emissões (faça uma lista dos gases de efeito 
estufa e desenhe um diagrama, por exemplo).

• Efeitos (dê exemplos, se possível da sua própria área de experiência, 
ressaltando que a mudança do clima agrava problemas existentes e pode 
afetar/anular avanços no campo do desenvolvimento sustentável). 

• Cadeia de impactos da mudança do clima para o aumento do nível do mar 
(a ser apresentada também como exemplo, conforme consta na figura). 

• O que pode ser feito (metade superior do quadro). 

• Mitigação: objetivo.

• Adaptação: objetivo.

• Instrumentos: diminuição das emissões.

• Complementaridade das duas estratégias.

Por fim, adicione a tarjeta da AbE, de forma a contextualizar o curso.

Sugestões de perguntas para discussão: 
Qual a diferença entre mitigação e adaptação? 
Como uma medida de adaptação pode contribuir para a mitigação e vice-
versa?

 Outras ideias Antes de usar o painel, é possível apresentar as definições de tempo, clima, 
mudança do clima e variabilidade climática sem indicar os respectivos 
termos, que devem ser listados em uma legenda para que as pessoas possam 
relacioná-los às definições usando adesivos coloridos (Figura 3). Outra opção é 
pedir que as pessoas escrevam em tarjetas o que entendem por clima, tempo, 
mudança do clima e variabilidade climática (Figura 2).

Os conceitos de tempo, clima, mudança do clima e variabilidade climática 
estão disponíveis na Apostila do curso AbE, que pode ser acessada no site do 
MMA.
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Figura 1. Complementaridade entre mitigação e adaptação. Fonte: adaptado de GIZ (2014)

Mudanças climáticas, adaptação e mitigação

A mitigação e a adaptação são estratégias complementares

Examinar potencial de adaptação de
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Objetivo: reduzir emissões de forma
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das mudanças climáticas e 
beneficiar-se dos efeitos positivos.
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Figura 2. Painel – Aprendizagem Ativa “Definições e terminologia de 
clima”. Foto: Projeto Mata Atlântica 
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Figura 3. Variação sugerida para a apresentação de conceitos – Aprendizagem Ativa 
“Definições e terminologia de clima”. Foto: Projeto Mata Atlântica 
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Aprendizagem Ativa II: Ecossistemas como sistemas dinâmicos – Bacia Hidrográfica

Objetivos de aprendizagem
Compreender que a biosfera liga os sistemas atmosfera, hidrosfera e litosfera, que os ecossistemas 
são sistemas dinâmicos com diferentes subsistemas que interatuam, sempre buscando um estado de 
equilíbrio, e que o sistema muda quando um elemento se perde.

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas com desenhos de plantas, animais, micróbios, etc.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

Preparo da atividade No painel, faça o desenho de uma bacia hidrográfica, de modo que ela tenha 
origem na parte de cima de uma montanha e deságue no mar, passando ao 
lado das casas de uma comunidade rural no interior e de uma zona urbana e 
industrial na costa, conforme ilustrado na Figura 4.

Fixe algumas tarjetas com os demais desenhos na parte de baixo das cadeiras 
da turma, assegurando-se de que cada participante fique com pelo menos 
uma. 

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

5 10 15 30

Instruções Peça à turma que observe os componentes da paisagem representada no 
painel, os modos de uso da terra presentes na mesma e as conexões entre 
os diferentes níveis da bacia. Explique os conceitos de litosfera, atmosfera e 
hidrosfera e, a partir deles, esclareça a noção de sistema. Desenhe a biosfera 
da bacia com alguns ecossistemas. Saliente que algo está faltando no território 
e pergunte o que é. 

Quando as pessoas indicarem que faltam plantas, animais e pessoas, peça que 
verifiquem a parte de baixo de suas cadeiras, onde vão encontrar as tarjetas 
com os desenhos de diferentes organismos que vivem na bacia. Convide a 
turma a colocá-las em diferentes partes da bacia e discuta o que está diferente 
com a introdução dos organismos vivos.

Analise como a biosfera se liga aos outros três sistemas e identifique diferentes 
ecossistemas e seus limites na biosfera da bacia. Faça um resumo no flipchart. 
Discuta também os efeitos que podem pôr em perigo o equilíbrio de cada 
sistema e quais as consequências disso. Da mesma forma, anote as ideias no 
flipchart. Assinale as funções dos ecossistemas identificados e introduza o 
conceito de serviços ecossistêmicos.

A partir disso, a proposta é refletir com a turma sobre o conceito de sistemas 
dinâmicos, assim como sobre os limites dos sistemas e os fatores que podem 
alterar sua funcionalidade.

Observação: o conteúdo apresentado neste painel deve permanecer exposto 
ao longo das atividades seguintes. 
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Figura 4. Painel – Aprendizagem Ativa “Ecossistemas como sistemas dinâmicos – Bacia Hidrográfica”. 
Foto: Projeto Mata Atlântica 
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Aprendizagem Ativa III: Serviços ecossistêmicos e bem-estar humano

Objetivos de aprendizagem
Compreender quais serviços ecossistêmicos são importantes para os meios de subsistência da população 
e o seu desenvolvimento socioeconômico.

Observar que as alterações climáticas afetam os serviços ecossistêmicos em quantidade e qualidade.

Entender a complexidade das ligações entre os serviços ecossistêmicos e o bem-estar humano.

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.. 

Preparo da atividade Como ilustrado na Figura 5, fixe uma tarjeta na parte superior do painel com o 
título “Ligações entre serviços ecossistêmicos e bem-estar humano”. 

Divida o painel em duas colunas e fixe outras duas tarjetas com os respectivos 
títulos: “Serviços ecossistêmicos” (esquerda) e “Bem-estar humano” (direita). 
Reserve outras tarjetas com os títulos das categorias a serem inseridas em 
cada coluna no painel: 

 - Serviços de provisão, Serviços de regulagem, Serviços culturais e Serviços 
de suporte.

 - Segurança, Recursos básicos para o bem-estar, Saúde, Boas relações sociais, 
Liberdade de escolha e ação. 

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

5 10 15 30

Instruções Apresente as categorias de serviços ecossistêmicos e de bem-estar humano, 
fixando as respectivas tarjetas no painel. Peça que a turma observe o conteúdo 
do painel produzido na Aprendizagem Ativa II: Ecossistemas como sistemas 
dinâmicos – Bacia Hidrográfica. Faça uma chuva de ideias sobre os serviços 
ecossistêmicos identificados na bacia hidrográfica e sobre os meios de bem-
estar humano, agrupando até três ideias por categoria. Pergunte quais serviços 
ecossistêmicos têm ligações com aspectos específicos do bem-estar humano. 
Ligue os exemplos com o marcador.

Com base nas relações observadas, reflita com a turma sobre o grau em 
que a população é dependente dos ecossistemas para seu desenvolvimento 
socioeconômico. Comente também sobre os efeitos naturais, climáticos e 
antropogênicos que podem pôr em perigo essas ligações. 

Observação: o conteúdo apresentado neste painel deve permanecer exposto 
ao longo das atividades seguintes.
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Figura 5. Painel – Aprendizagem Ativa “Serviços ecossistêmicos e bem-estar humano”. Foto: Projeto 
Mata Atlântica 
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Aprendizagem Ativa IV: Terminologia de risco

Objetivos de aprendizagem
Compreender termos-chave relacionados aos riscos decorrentes da mudança do clima, utilizando os 
conceitos propostos no quinto relatório de avaliação do IPCC (2013; 2014).

Entender como identificar esses fatores em uma determinada situação e quais deles podem ser 
ajustados para reduzir a vulnerabilidade, aumentar a capacidade adaptativa e diminuir os riscos.

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

Preparo da atividade No painel, desenhe uma paisagem onde possa ser identificada uma ameaça 
relacionada à mudança do clima, conforme ilustrado na Figura 6. A paisagem 
pode ser, por exemplo, uma bacia hidrográfica, uma área florestal com cultivo 
agrícola ou uma zona ribeirinha com porções em declive. 

Deixe algumas tarjetas separadas para incluir outros elementos na paisagem 
durante a atividade.

Reserve uma parte do painel para reproduzir a Figura 7, utilizando tarjetas 
com os conceitos a serem apresentados (sensibilidade, capacidade adaptativa, 
vulnerabilidade, exposição, impacto potencial, ameaça e risco). Caso queira 
abordar, ainda, o conceito de resiliência, prepare também uma tarjeta com o 
termo. 

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

10 30 10 50

Instruções Contextualize a paisagem desenhada e identifique uma ameaça climática que 
tenha relevância local, como, por exemplo, a ocorrência de inundações devido 
às chuvas torrenciais. 

Caracterize dois sistemas de interesse na paisagem (por exemplo, uma casa 
de palafitas e uma convencional), fixando tarjetas com desenhos de aspectos 
que constituiriam um cenário de alta vulnerabilidade. Explique por que ele 
é vulnerável, esclarecendo a relação entre os conceitos de vulnerabilidade, 
sensibilidade e capacidade adaptativa. Faça referência aos elementos que 
determinam a vulnerabilidade e mostre como eles se combinam.

Altere alguns elementos da imagem que levariam a uma redução da 
vulnerabilidade, por exemplo, trocando as tarjetas dos cultivos agrícolas 
atuais por outras com uma variedade de cultura menos sensível às enchentes. 
Você também pode simbolizar uma maior capacidade de adaptação para que 
a vulnerabilidade do sistema de interesse seja reduzida.

Enfatize a possibilidade de utilizar os ecossistemas e seus serviços para 
influenciar a sensibilidade e a capacidade de adaptação, assim como a 
vulnerabilidade resultante. Use, por exemplo, uma tarjeta representando uma 
floresta para mostrar a influência dos serviços que ela provê na manutenção 
do ciclo hidrológico e na proteção contra inundações. Uma opção é comparar 
esse exemplo com a utilização de medidas estruturais, como os muros de 
arrimo ou de contenção.

Para caracterizar o impacto potencial, peça à turma para descrever onde e 
como os sistemas de interesse podem estar expostos às ameaças associadas 
à mudança do clima, esclarecendo que o impacto é dado pela relação entre 
vulnerabilidade e exposição. 
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Aprendizagem Ativa IV: Terminologia de risco

Instruções Por fim, peça à turma para considerar qual seria a probabilidade de que a 
ameaça (a enchente) aconteça no futuro, explicando que ela indica o grau 
de risco de que os impactos potenciais ocorram. Se optar por trabalhar com 
o conceito de resiliência, situe, então, a relação deste com as demais noções 
apresentadas.

Conforme explica cada conceito, fixe as tarjetas correspondentes no painel, de 
modo a evidenciar a relação entre eles, reproduzindo o esquema da Figura 7. 

Apresente o “barômetro da vulnerabilidade” para ilustrar que essa 
característica é determinada por uma combinação de fatores, conforme 
ilustrado na Figura 6. Solicite voluntárias ou voluntários para irem até o 
painel e trabalharem no cenário de acordo com as experiências do seu próprio 
ambiente de trabalho (manipulação do barômetro). Mude a posição de cada 
fator e discuta em qual dos seguintes cenários a vulnerabilidade é maior e 
por quê: 

1. Uma família sem automóvel nem rádio (baixa capacidade adaptativa), 
que vive em uma habitação básica (alta sensibilidade), longe da planície 
aluvial (baixa exposição).

2. Uma família sem automóvel nem rádio (baixa capacidade adaptativa), 
que vive em uma habitação básica (alta sensibilidade) na planície aluvial 
(alta exposição).

Sugestões de perguntas para discussão:

 - A sensibilidade pode ser reduzida?

 - A capacidade de adaptação pode ser fortalecida?

 - A exposição pode ser mudada?

 - O que é mais ou menos difícil, dispendioso e desejável socialmente? 

Reflexão: 

É mais provável que ajustar o grau de exposição seja difícil, impossível ou não 
aceitável, mas que a sensibilidade e a capacidade de adaptação possam ser 
melhoradas. Alguns exemplos de fatores capazes de influenciar a sensibilidade 
e a capacidade adaptativa que podem ser apresentados são:

 - Fontes de renda diversificadas, sistemas agrícolas bem adaptados,  
etc. (↓ sensibilidade).

 - Boa coesão social da comunidade, consciência/educação ambiental,  
etc. (↑ capacidade de adaptação).

Outra possibilidade é inserir sistemas de interesse ecológico na paisagem 
e discutir as diferentes sensibilidades que cada um possui, bem como as 
dependências existentes entre eles. No caso de borboletas que precisam das 
flores para se alimentar, por exemplo, o que acontece a elas se as flores forem 
destruídas por inundações?

Observação: o conteúdo apresentado neste painel deve permanecer exposto 
ao longo das atividades seguintes.
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Figura 6. Painel – Aprendizagem Ativa “Terminologia de Risco” 
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Figura 7. Relação entre ameaça, exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa, vulnerabilidade, impacto potencial e 
risco. Fonte: adaptado de GIZ (2017)

Exposição Sensibilidade Capacidade de
adaptação

Vulnerabilidade

Impactos potenciais

Risco

Ameaça

Probabilidade
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Aprendizagem Ativa V: Cadeias de impactos

Objetivos de aprendizagem
Compreender a relação entre diferentes efeitos da mudança do clima e os impactos biofísicos e 
socioeconômicos a eles associados. 

Observar que tais impactos estão interligados e formam cadeias.

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas.

 ✓ Setas de papel recortadas.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

Preparo da atividade Escreva ou imprima nas tarjetas os elementos que constituem possíveis 
cadeias de impactos relacionadas a diferentes sinais da mudança do clima, 
como alterações nos padrões de temperatura e de precipitação e aumento do 
nível do mar.

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

10 20 5 35

Instruções Explique como diferentes impactos da mudança do clima podem se apresentar 
de forma indireta ou “em cascata”, formando cadeias de impactos. 

Esclareça que a visualização dessas cadeias é útil para identificar as 
características de sensibilidade, capacidade adaptativa e exposição referentes 
a uma ameaça, auxiliando na análise de vulnerabilidade, impacto potencial 
e risco, e que esse procedimento também facilita a consideração de grupos 
marginais, da equidade de gênero e de outros temas potencialmente 
relevantes para o contexto da análise. É importante ressaltar que, embora 
a composição das cadeias siga uma lógica simples de causa e consequência, 
elas podem ser bastante complexas, devido aos diversos fatores ambientais, 
sociais e econômicos envolvidos. 

Divida a turma em grupos e entregue uma cadeia de impactos para cada um. 
Indique que a atividade consiste em organizá-las, relacionando os elementos 
com as setas de papel, o que pode ser feito diretamente no chão ou no painel. 
Na sequência, os grupos devem apresentar os resultados encontrados. Se 
necessário, intervenha para fazer ajustes, caso ocorram erros graves ou 
problemas básicos de compreensão, por exemplo. Ao final, reflita com a 
turma sobre as questões e desafios que surgiram na formação das cadeias de 
impactos. 

Outras ideias Uma maneira alternativa de realizar esta prática é fazer uma chuva de ideias 
com a turma a fim de elencar os efeitos da mudança do clima e os impactos 
biofísicos e socioeconômicos associados aos mesmos, para então organizá-
los como cadeias de impactos. Com base nisso, é possível verificar se ainda 
faltam outros elementos a serem considerados, os quais frequentemente 
estão relacionados com fatores não climáticos.
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Figura 8. Painel – Aprendizagem Ativa “Cadeias de impactos”. Foto: Projeto Mata Atlântica
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Figura 9. Desenvolvimento da atividade sem o uso do painel. Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Aprendizagem Ativa VI: Visão geral das medidas de adaptação e AbE

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os objetivos e áreas de intervenção para a adaptação. 

Saber classificar diferentes medidas de adaptação quanto a esses objetivos e áreas, considerando 
sua possível caracterização como opção de baixo arrependimento e seu potencial para proporcionar 
cobenefícios.

Itens necessários  ✓ Painel.

 ✓ Tarjetas.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

Preparo da atividade Reproduza no painel a Figura 10, utilizando as tarjetas para transcrever o 
conteúdo de cada um dos campos. Se preferir, fixe os títulos das colunas e das 
áreas de intervenção ao contrário e mantenha os exemplos à parte, para que 
sejam virados e fixados, respectivamente, durante a explicação.

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

5 15 10 30

Instruções Para a explicação do conteúdo da figura, comece pela primeira linha, 
esclarecendo que as medidas de adaptação podem ter vários objetivos, 
correspondentes a intervenções com distintos níveis de profundidade. 
Comente que os objetivos à esquerda se referem às chamadas opções de 
baixo arrependimento (que são capazes de contribuir com o desenvolvimento 
sustentável, quer uma ameaça climática específica chegue a se materializar no 
futuro, quer não), ao passo que  os objetivos à direita dizem respeito a impactos 
da mudança do clima e não estão incluídos no âmbito do desenvolvimento 
sustentável (suas vantagens só se concretizam caso a ameaça climática 
analisada ocorra).

Siga, então, para as colunas, explicando que há diferentes áreas de intervenção 
possíveis para as medidas de adaptação. Apresente um ou dois exemplos de 
medidas e fixe-os no campo correspondente ao objetivo e à área de intervenção 
de cada um. Mostre as tarjetas com os outros exemplos e peça à turma que os 
classifique. Também é possível sugerir que mais exemplos sejam propostos 
pela própria turma, sobretudo de opções de AbE. 

Ressalte que apesar de ser possível, com frequência, qualificar as medidas 
AbE como opções de baixo arrependimento, elas se dirigem especificamente 
a riscos e/ou impactos relacionados à mudança do clima.

Observação: o conteúdo apresentado neste painel deve permanecer exposto 
ao longo das atividades seguintes.
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Figura 10. Visão geral das medidas de adaptação. Fonte: MMA (2018)
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Figura 11. Painel – Aprendizagem Ativa “Visão geral das medidas de adaptação e AbE”. Foto: Projeto 
Mata Atlântica
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Aprendizagem Ativa VII: Perfis de participantes em grupos

Objetivos de aprendizagem
Conhecer diferentes perfis de participantes e maneiras de trabalhar com cada um deles.

Itens necessários  ✓ Painéis.

 ✓ Flipchart para anotações e para a elaboração dos cartazes.

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores. 

Preparo da atividade Reproduza e fixe nos painéis os cartazes da Figura 12, utilizando folhas de 
flipchart com fotos impressas ou recortadas de revistas para representar cada 
um dos perfis apresentados (pessoas comunicativas, descontraídas, críticas e 
tímidas).

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

5 15 10 30

Instruções Para contextualizar a atividade, comente que cada pessoa tem suas 
características próprias em relação a como atuar em grupos, não havendo 
padrão único, e que, além disso, seu comportamento pode variar nos diferentes 
contextos. Nos cursos, as formadoras e os formadores sempre se deparam 
com participantes de diferentes personalidades, sendo que todas têm seus 
desafios e vantagens – o importante é lidar com cada uma delas de forma a 
potencializar as capacidades da turma, integrando-a de maneira construtiva.

Forme quatro grupos (priorize reunir pessoas que ainda não trabalharam 
juntas no curso) e peça que cada um analise um dos perfis apresentados nos 
cartazes, indicando as potencialidades do respectivo tipo de personalidade e as 
possíveis dificuldades que podem ser encontradas ao trabalhar com o mesmo. 
Os grupos devem apresentar seus resultados aos demais. Na sequência, os 
futuros formadores e formadoras podem dramatizar situações, demonstrando 
como lidar com participantes de diferentes tipos de personalidades. Por fim, 
elenque orientações sobre como lidar com cada um deles.

Sugestões de perguntas para discussão: 

Quais são as principais características de cada perfil? Como melhor integrá-
los nos grupos?

Existem outros perfis comuns nos grupos? Quais são e como é possível 
reconhecê-los? 
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Figura 12. Cartazes – Aprendizagem Ativa “Perfis de participantes em grupos” 
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Figura 13. Desenvolvimento da atividade e apresentação dos resultados. Fotos: Projeto Mata Atlântica 

Aprendizagem Ativa VIII: Forças favoráveis e desfavoráveis à AbE 

Objetivos de aprendizagem
Tomar consciência dos desafios e condições favoráveis à implementação da AbE e ser capaz de abordá-
los. Conhecer e ser capaz de comunicar as vantagens e cobenefícios da AbE.

Itens necessários  ✓ Painéis (um por grupo).

 ✓ Tarjetas. 

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações. 

 ✓ Cartazes ou slides contendo os exemplos indicados para resolução da 
atividade.

Preparo da atividade Reproduza nos painéis o esquema para aplicação da análise de forças, criando 
duas colunas com os respectivos títulos transcritos em tarjetas, conforme 
ilustrado na Figura 14. Reserve tarjetas em branco para a apresentação do 
tópico a ser analisado e para as contribuições da turma. 

Tempo (min)
Introdução Desenvolvimento

Discussão e 
reflexão

Total

15 85 20 120
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Aprendizagem Ativa VIII: Forças favoráveis e desfavoráveis à AbE 

Instruções Apresente o modelo de análise de forças4,7 esclarecendo que ele ajuda a 
identificar:

- Os fatores que contribuem para alcançar a mudança de estado desejada 
(forças favoráveis) e aqueles que agem contra a mudança (forças desfavoráveis).

- Formas através das quais as forças favoráveis podem ser fortalecidas.

- Maneiras de reduzir ou vencer as forças desfavoráveis.

Divida a turma em grupos e defina, com cada um deles, um tópico para 
aplicação da análise no painel, referente a um objetivo a ser alcançado (ver 
exemplo ilustrado na Figura 14). Na coluna da esquerda, devem ser listadas as 
forças favoráveis em relação ao mesmo, e na da direita, as forças desfavoráveis. 
Em seguida, os grupos devem identificar quais forças (favoráveis ou 
desfavoráveis) são mais importantes. Então, devem ser elencadas possíveis 
formas de potencializar as forças favoráveis e enfraquecer as desfavoráveis, 
começando com as mais importantes, de modo a verificar, por fim, o balanço 
entre as diferentes forças. Na sequência, a proposta é que os grupos apresentem 
e comparem seus resultados. 

A Figura 15, a seguir, indica como pode ser elaborada a listagem de forças 
favoráveis e desfavoráveis e o seu peso correspondente no contexto geral da 
promoção da AbE. Para estimular a discussão, é recomendado que os grupos 
trabalhem com questões, projetos ou regiões específicas, por exemplo, em vez 
de analisar a implementação da AbE de modo geral. 

A Figura 16, por sua vez, traz um exemplo de aplicação da análise de forças em 
um contexto pessoal, que pode ser utilizado de forma complementar durante 
a explicação da atividade. 

Sugestões de perguntas para discussão: 

O que cada pessoa da turma pode fazer para promover a AbE no seu contexto 
profissional?

Como as vantagens da AbE podem ser comunicadas com êxito? 

Como a AbE pode ser promovida na esfera de influência de cada participante?  

Outras ideias Para dar suporte à discussão, uma possibilidade é anotar no flipchart as 
principais dicas para uma comunicação eficaz e motivadora em torno do 
tema, com base no conteúdo detalhado nas orientações metodológicas gerais 
para as formações.

4  Vale notar que o modelo aqui apresentado se trata de uma adaptação do esquema de “análise do campo de forças”, conforme estabele-
cido originalmente a partir das proposições de Kurt Lewin.
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Forças favoráveis Forças desfavoráveis

Incentivo financeiro

Usar AbE no contexto
de trabalho

Existência de estudos

Existência de pessoas 
capacitadas Fragilidade na organização

Recursos insuficientes

Dados insuficientes

Figura 14. Painel – Aprendizagem Ativa “Fatores favoráveis e desfavoráveis à AbE”
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Figura 15. Exemplo de aplicação da análise de forças considerando a implementação da AbE, com escala de importância de 
1 a 5 (1 = não muito importante, 5 = muito importante). Fonte: adaptado de Hergarten e Fröde-Thierfelder (2013)

Objetivo: implementar medidas de Adaptação baseada em Ecossistemas
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x
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x x
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x
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x
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x
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20 pontos 31 pontos
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Figura 16. Exemplo de aplicação da análise de forças.  Fonte: adaptado de Hergarten e Fröde-Thierfelder (2013)
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Este exemplo mostra que a análise de forças 
também pode ser aplicada em um contexto 
pessoal. Ele demonstra que as forças favorá-
veis e desfavoráveis não são anônimas, mas 
sim relacionadas com a forma como grupos 
ou indivíduos agem. A partir dessa perspecti-
va, torna-se evidente que o fortalecimento 
das forças favoráveis, como tentativa natural 
de obter o estado desejado, não é uma opção 
neutra, porque pode causar o fortalecimento 
não intencional das forças desfavoráveis. 

Neste caso, referente a uma pessoa que quer 
parar de fumar, se ela tentar fortalecer as 
forças favoráveis, deve estar preparada para 
que seu cônjuge não a apoie nessa decisão, o 
que significa que sua influência como força 
desfavorável se tornará mais forte. Portanto, 
é sempre útil observar, de forma proativa, 
como as forças desfavoráveis podem ser 
enfraquecidas, o que, neste caso, significa que 
a pessoa deveria tentar convencer o cônjuge 
a entender sua tentativa de parar de fumar 
como uma luta conjunta. 
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3.1  Estudo de caso – exercícios propostos
Como mencionado anteriormente, o método do estudo de caso é utilizado nas formações para 

proporcionar o aprendizado baseado na prática sobre como funciona o Ciclo AbE. Isso se dá por meio 

da realização de exercícios participativos, que são detalhados nesta seção. Eles correspondem às etapas 

para a aplicação do ciclo, considerando o caso do país fictício de Zanadu. 

Passo a passo para a integração de Abe no planejamento: o Ciclo AbE

Baseada nos princípios do Climate Proofing for Development (CP4D), a metodologia do Ciclo AbE é com-

posta por seis passos sistemáticos: 

Figura 17. Visão geral do Ciclo AbE
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O ciclo começa com a aplicação da lente climática, que requer a interpretação de dados climáticos 

referentes ao contexto, a fim de identificar se a mudança do clima deve ou não ser considerada no 

planejamento, de acordo com sua relevância para a região, os objetivos e os sistemas de interesse em 

questão. Caso ela deva ser considerada, o próximo passo é conduzir uma análise de vulnerabilidade, 

impacto e riscos relacionados à mudança do clima para tal região, objetivos e sistemas de interesse. A 

seguir, é preciso identificar possíveis medidas de adaptação que possam reduzir os riscos encontrados 

no passo anterior, para então definir quais delas serão implementadas e com qual prioridade. O passo 

seguinte é a implementação das medidas selecionadas e priorizadas, a partir da elaboração de um plano 

de ação. Por fim, vem a etapa de monitoramento e análise dos resultados obtidos, que permite realizar 

os ajustes necessários para garantir o cumprimento dos objetivos planejados, bem como visualizar os 

resultados e lições aprendidas no processo. 

Estudo de caso fictício: uma demonstração de como aplicar o Ciclo AbE

O trabalho com o caso fictício é recomendado porque permite que todas as pessoas partam da mesma 

base de conhecimentos e concentrem-se nas etapas analíticas sem que sejam confundidas ou distraídas 

por fatos da vida real, como interesses das suas instituições, visões pessoais sobre determinados temas 

ou discussões a respeito da confiabilidade das informações utilizadas. De todo modo, em experiências 

brasileiras, observou-se uma preferência por estudos de caso reais, com a participação de representantes 

dos locais em questão que pudessem adicionar informações e esclarecer dúvidas sobre a realidade, que 

eventualmente surgem ao longo do processo. Caso essa seja a opção escolhida, as orientações para 

trabalhar com estudos de casos reais se encontram no final desta seção. Todavia, é necessário lembrar 

que o objetivo de aprendizagem não é a análise do caso em si, mas a demonstração da metodologia do 

Ciclo AbE – assim, o foco das reflexões deve estar sempre no “como” (passos para a aplicação do ciclo) e 

não no “quê” (caso estudado). 

→ Embora Zanadu se trate de um país, é importante observar que o processo de aplicação 

do Ciclo AbE vale para qualquer área de abrangência, que pode ser um município inteiro ou 

apenas parte dele, uma bacia hidrográfica, uma unidade de conservação, um estado, etc. Para 

facilitar a visualização de como o caso se relaciona com o contexto da turma, uma possibilidade 

é apresentar Zanadu não como um país, mas como o território em questão (por exemplo, a 

unidade de conservação onde as pessoas trabalham ou o município onde vivem).

Instruções gerais para a condução do estudo

 -  Como forma de dar início ao trabalho, a contextualização do caso pode ser feita por meio de uma 

breve apresentação com ou sem o apoio de slides (a serem preparados pelos formadores e formadoras, 

a seu critério). 

 - Para a realização dos exercícios, a turma deve ser dividida em até quatro grupos de três a cinco 

participantes, que assumem, então, o papel de “especialistas do caso” encarregados de uma tarefa 

específica, como avaliar um plano, programa ou política no que diz respeito a vulnerabilidades e 

riscos climáticos. No caso de Zanadu, o objeto de estudo é o Plano Nacional de Desenvolvimento. 
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 - Após receberem as informações e instruções para cada exercício, os grupos devem trabalhar de 

forma independente, podendo solicitar assistência aos formadores e formadoras quando necessário. 

Uma possibilidade é indicar que mais de um grupo trabalhe com uma mesma questão (por exemplo, 

um objetivo ou sistema de interesse do caso), de modo que, depois, possam comparar seus resultados, 

observando suas semelhanças, complementaridades, diferenças, etc. 

 - Na sequência, cada grupo apresenta suas conclusões em plenária. Essa é a oportunidade para 

compartilhar experiências. Para otimizar o tempo do curso, é possível propor que os grupos, de 

dois em dois, façam suas apresentações um ao outro, reunindo, por exemplo, aqueles que tiverem 

trabalhado em uma mesma questão. A proposta é que, primeiramente, cada grupo apenas mencione 

seus resultados, para que, a seguir, seja feita uma discussão conjunta dos mesmos.

 - Os exercícios terminam com um momento de reflexão a respeito dos aprendizados obtidos, sob o 

ponto de vista da atuação profissional de cada pessoa. Os formadores e as formadoras moderam a 

reflexão por meio de perguntas orientadoras.

Assim, ao conduzir os exercícios do estudo de caso, o papel da formadora e do formador consiste em: 

 - Dar insumos relevantes (o mínimo possível).

 - Apoiar o processo para que a aprendizagem ocorra de forma independente, intervindo no 

trabalho do grupo apenas se os processos ficarem fora de controle e não possibilitarem o 

aprendizado. Erros graves têm de ser corrigidos.

 - Proporcionar feedback qualificado e construtivo em relação ao trabalho do grupo, sem dar a 

impressão de que existe uma única solução correta ou ideal.

 - Auxiliar na reflexão e na construção de conhecimentos através das questões orientadoras, 

documentando os resultados da discussão nos flipcharts.

 - Garantir que todas as pessoas participem e tenham seu tempo e espaço de fala respeitado, 

sobretudo no caso das mulheres – assegure-se de que elas sejam ouvidas sem interrupções e 

que suas opiniões sejam validadas. 

Aplicação dos exercícios – como utilizar as informações desta seção 

Um material de apoio indicado para todos os exercícios aqui propostos é a apostila do curso “Adaptação 

baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima” (MMA, 2018), que é mencionada ao 

longo das descrições, de forma simplificada, como Apostila do curso AbE. Esse material contém a 

descrição de toda a metodologia do Ciclo AbE e dos exercícios recomendados para sua aplicação, 

com as respectivas matrizes, tendo também como base o caso fictício de Zanadu e considerando o 

mesmo objeto de estudo, o Plano Nacional de Desenvolvimento. 

Como mencionado anteriormente, dada a complementaridade dos materiais, aqui são reproduzidas 

e/ou adaptadas algumas das descrições lá apresentadas. Todavia, os exercícios propostos em cada 

publicação se referem a objetivos e sistemas de interesse diferentes – na apostila, trata-se de 

“aumentar e diversificar a produção agrícola e a distribuição de renda em zonas rurais”, considerando 

o sistema de interesse “rotação de culturas arroz-trigo na planície central”, ao passo que, neste 

manual, o foco das análises é o “acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento”, tendo 

em conta a “população da cidade de Maja”. Essa variação é oferecida a fim de que as formadoras e os 

formadores disponham de outro exemplo para trabalhar com o estudo de caso.

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
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Outro ponto a ser observado é que o manual traz um exercício a mais, especificamente voltado 

à aplicação do enfoque de gênero e direitos humanos na etapa de análise de vulnerabilidade, 

impacto potencial e risco, que foi desenvolvido posteriormente à publicação da apostila, tendo sido 

identificada a importância de incluir um procedimento com esse foco na metodologia da análise. 

De todo modo, é importante notar que, assim como as demais atividades sugeridas nos programas 

das formações, os exercícios e matrizes podem ser modificados de acordo com as necessidades, 

assim como o tempo sugerido para o trabalho com cada um deles. 

Os detalhes para a realização dos exercícios, apresentados na sequência, são intercalados com as 

informações sobre o caso de Zanadu, em blocos que correspondem às leituras necessárias para cada 

etapa do trabalho. Na apostila, essas informações se encontram como anexo, na forma de um texto 

único, e também entre as descrições dos passos do Ciclo AbE. Para o estudo de caso aqui descrito, 

também são necessários outros textos de apoio além daqueles disponíveis na apostila. Do mesmo 

modo, eles se encontram em meio às descrições dos exercícios. O campo “leitura” especifica qual é o 

texto a ser utilizado em cada momento.  

Para a introdução ao estudo, após a apresentação inicial sobre Zanadu, deve ser indicada à turma a 

leitura do trecho a seguir, que traz os dados gerais de contextualização do caso. 
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Leitura: Apostila do curso AbE, Anexo A – 
O caso de Zanadu (p. 83-88) 
Observação: a numeração das figuras e tabelas a seguir 
corresponde à da apostila.

Geografia

A República Federal de Zanadu é um país subtropical em desenvolvimento. Seus diferentes níveis de 

altitude levam, no entanto, a uma grande variedade climática. A região Sul conta com fortes chuvas 

sazonais. No Norte erguem-se montanhas cobertas de neve e no Oeste estende-se um planalto com clima 

semiárido (Figura A.1). 

Zanadu compreende uma área geográfica de 300.000 km² (comparável à das Filipinas, do Equador ou 

da Costa do Marfim). Quase todo o país é dominado pela rede hidrográfica do rio Alph. Esse rio nasce 

no país vizinho Khoresia, no cume coberto por glaciares das montanhas Khorus, e corre desde o norte 

atravessando a fronteira até Zanadu. O rio Alph escoa em uma área de 350.000 km² em ambos os países, 

sendo que dois terços do seu volume de água provêm da Khoresia. Em Zanadu, o rio corre por uma 

enorme e fértil planície aluvial. Ao sul, ele deságua no mar, dando origem a um delta extenso e profundo 

com sedimentos férteis. Já o planalto do oeste, com cerca de 1.000 metros de altitude, caracteriza-se pela 

má qualidade do solo e recebe, em comparação com o resto do país, pouca precipitação.

Figura A.1. Mapa de Zanadu. Fonte: Curso EaD Adaptação baseada em Ecossistemas frente à mudança do clima
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Demografia

A população atual de Zanadu é de 60 milhões de habitantes, com uma densidade populacional de 200 

habitantes/km² (semelhante à da Região Metropolitana de Curitiba, no estado do Paraná). A população 

encontra-se distribuída de forma quase uniforme em áreas rurais (48%) e urbanas (52%). No entanto, em 

relação aos estados, essa distribuição é significativamente diferente. O Estado do Sul – onde se encontra a 

capital do país, Maja – é o mais populoso, com 67% do total de habitantes, seguido do Estado do Oeste, com 

20%, e do Estado do Norte, com 13%, como mostra a Tabela A.1.

Tabela A.1. População de Zanadu por estados

Região geográfica
População em milhões de 

habitantes
Percentual (% )

Estado do Sul 40 67%

Urbana 25 63%

Rural 15 37%

Estado do Norte 8 13%

Urbana 2 25%

Rural 6 75%

Estado do Oeste 12 20%

Urbana 4 33%

Rural 8 67%

Total 60 100%

A taxa de crescimento demográfico é atualmente de 1,9% ao ano e encontra-se em lento declínio. A 

estimativa para 2050 é que a população atinja 105 milhões de habitantes. Porém, é preciso considerar que 

esse número depende de uma variedade de fatores, sendo a estimativa, portanto, muito incerta. De todo 

modo, a previsão é de que o maior crescimento demográfico nos próximos 40 anos ocorra nas regiões 

urbanas, o que é reforçado pela migração cada vez maior da população rural para as cidades (êxodo rural).

É também nas áreas urbanas que vive a crescente classe média, em um espaço coabitado por outras classes 

sociais em situação de extrema pobreza. Essa condição socioeconômica está, em parte, associada ao intenso 

fluxo de mão de obra não qualificada vinda das zonas rurais. Nas cidades, ligações familiares e étnicas 

perdem um pouco da sua importância, enquanto nas zonas rurais ainda permanecem bastante ativas.

A taxa de alfabetização em todo o país é de 68% (76% entre homens e 60% entre mulheres). O acesso à 

escolaridade básica é garantido em todo o país, no entanto as vagas em escolas secundárias não são 

suficientes para todos. Existem excelentes universidades e escolas que formam pessoal técnico e qualificado 

para o governo, bem como para as modernas indústrias em crescimento, criadas por meio do Investimento 

Estrangeiro Direto (IED). As pessoas com diploma universitário constituem apenas cerca de 5% da população.
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Clima

O clima de Zanadu varia de alpino a subtropical. As temperaturas e precipitações médias para três áreas 

representativas do país são descritas na Tabela A.2. 

Tabela A.2. Temperatura e precipitação média em três áreas de Zanadu

Maja, Costa Meridional Planalto Ocidental Planície Aluvial do Alph

Mín. 
(°C)

Máx. 
(°C)

Precipitação 
média mensal  

(mm)

Mín. 
(°C)

Máx. 
(°C)

Precipitação 
média mensal  

(mm)

Mín. 
(°C)

Máx. 
(°C)

Precipitação 
média mensal  

(mm)

Dez-Jan-Fev 14 27 10 9 23 18 16 24 25

Mar-Abr-Mai 24 35 60 21 35 13 17 25 75

Jun-Jul-Ago 26 33 236 27 36 182 16 22 200

Set-Out-Nov 23 32 121 19 32 56 15 23 58

Temperatura média/ 
Precipitação anual 

total
22 32 1280 19 31 797 16 23 1055

As alterações da temperatura média nos últimos 50 anos variam de +0,7 °C no delta do rio Alph a +1,2 °C 

nas montanhas Khorus. No mesmo intervalo, o nível do mar subiu 10 cm na estação de medição costeira de 

Maja. A precipitação média anual manteve-se inalterada. No entanto, sua distribuição temporal teve uma 

notável mudança, com um escoamento superficial mais elevado no inverno e na primavera e mais baixo 

no final do verão e no outono. A água proveniente do degelo da neve é essencial para manter a irrigação.

A disponibilidade de água per capita é de cerca de 1.600 m³ por ano. Com o crescimento populacional 

previsto, mesmo que o consumo de água se mantenha constante, esse valor diminuirá para menos de 

1.000 m³ per capita por ano (até 2040). De acordo com as estimativas da Organização das Nações Unidas 

para Alimentação e Agricultura (FAO), uma disponibilidade de água per capita menor que 1.000  m³ 

por ano é um fator limitante para o desenvolvimento sustentável e a proteção ambiental. Com valores 

inferiores a 2.000 m³, essa limitação já pode ser consideada potencialmente séria, havendo ocorrência de 

secas em anos de pouca precipitação.

O Serviço Nacional de Hidrometeorologia (Hydromet) recolhe dados meteorológicos em 30  estações 

distribuídas por todo o país. O Ministério da Água mede a vazão do rio Alph diariamente em 12 pontos 

da bacia hidrográfica e registra mensalmente as elevações do nível do mar. Todos os anos, o ministério 

também conduz uma análise simples da cobertura de neve durante o inverno, de forma a determinar o 

volume de água resultante do degelo, em busca de prever a vazão do rio Alph para o ano seguinte.

No passado, o nível do rio era afetado por cheias catastróficas, que ocorriam com uma frequência de 

10 a 15 anos. Nos últimos anos, essa frequência aumentou, passando a ser de 8 a 10 anos. A capacidade 

analítica do Hydromet e do Ministério da Água é limitada. As duas instituições realizam análises 

estatísticas simples, mas raramente fazem previsões fundamentadas ou modelagens com Sistemas de 

Informação Geográfica (SIG), o que se deve, por um lado, à falta de pessoal especializado e, por outro, à 

pouca demanda desse tipo de informação por parte dos tomadores e tomadoras de decisão.
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O Sistema Político

Zanadu é uma democracia parlamentar, no topo da qual se encontra um(a) Primeiro(a) Ministro(a) com 

poderes constitucionais abrangentes. Observadores internacionais relataram que, de maneira geral, as 

eleições mais recentes ocorreram de forma justa e transparente. Nos últimos anos foi criado um pequeno 

lobby ambiental, o qual é apoiado pela classe média urbana.

Os ministérios cobrem todos os setores significativos em nível nacional e estadual. Os órgãos mais 

influentes são a Chancelaria do(a) Primeiro(a) Ministro(a) e os Ministérios do Planejamento, das Finanças, 

da Indústria, da Água e da Agricultura. Apesar de existir um Ministério do Ambiente e um Serviço 

Florestal tanto em nível estadual quanto nacional, os mesmos não dispõem de recursos humanos e 

financeiros suficientes. Em geral, a direção do governo pode ser descrita mais como reativa do que como 

proativa.

Em Zanadu não existem normas legais para o direito de utilização da água. Este é regido pelo direito 

“de fato”, ou seja, quando uma entidade estatal ou uma empresa privada criam a infraestrutura para a 

extração de água, esse direito é, de modo geral, reconhecido. Isso não foi um problema enquanto havia 

água em abundância. No entanto, atualmente, estão surgindo cada vez mais conflitos entre novos e 

antigos usuários.

O orçamento nacional para o desenvolvimento é de cerca de $ 1,5 bilhão por ano, sendo que 

aproximadamente $ 1 bilhão provem de fundos da ajuda pública para o desenvolvimento. Esse montante 

resulta em cerca de $ 17 per capita/ano. A isso se somam ainda os recursos estrangeiros, no valor de  

$ 750 milhões/ano, com tendência crescente nos últimos anos.

Do ponto de vista administrativo, Zanadu encontra-se dividido nos três estados federais mencionados 

anteriormente: o Estado do Norte, o Estado do Oeste e o Estado do Sul. Os três são majoritariamente 

autônomos e cobram impostos. Embora cada um deles cubra os custos de financiamento com rendimentos 

próprios, grande parte do orçamento para o desenvolvimento é disponibilizado pelo Governo Federal.

Infraestrutura

As principais cidades de Zanadu são ligadas por estradas pavimentadas e transitáveis durante todo o ano. 

No entanto, a maioria das estradas rurais estão em mau estado e ficam intransitáveis durante a época 

chuvosa. A rodovia mais importante é a via asfaltada, que segue da capital Maja ao longo do rio Alph pelo 

vale fluvial, sendo muito importante para a agricultura.

Todas as grandes cidades têm eletricidade, apesar de sua disponibilidade se limitar a algumas horas 

por dia, devido a cortes propositais de energia em horários de pico. Ao mesmo tempo, a demanda por 

eletricidade cresce rapidamente. Apenas metade das comunidades rurais está ligada à rede elétrica, 

sendo que as demais permanecem dependentes de lenha para suprir suas necessidades.

A energia é gerada a partir de carvão (75%), água (15%) e gás natural (10%). Quase toda a energia hídrica 

é produzida em uma barragem do rio Alph no Estado do Norte, havendo centrais hidroelétricas com 

menor capacidade em rios afluentes. Além da sua contribuição para a produção de energia, a barragem 

do Alph funciona também como reservatório de água, tanto para a irrigação como para controle da vazão 

e proteção contra inundações. A montante, na fronteira com a Khoresia, existem algumas opções de 

localização promissoras para a construção de mais barragens.
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Economia

A economia de Zanadu encontra-se em transição de um modelo essencialmente agrícola para um 

baseado na indústria de transformação e na prestação de serviços. Na Tabela A.3 estão representadas as 

contribuições atuais dos diversos setores da economia para o PIB do país, assim como a percentagem de 

pessoas empregadas por setor de atividade. O PIB per capita é de $ 1.800/ano. O crescimento médio do PIB 

durante os últimos cinco anos foi de 4%.

Tabela A.3. PIB e taxas de emprego por setor em Zanadu

Setor PIB População ativa

Agricultura 30% 50%

Indústria 20% 10%

Serviços 50% 40%

A base para o desenvolvimento econômico é composta pelas terras férteis, recursos hídricos, carvão e 

gás natural, bem como pelo grande potencial para produção de energia hídrica e pelo potencial turístico 

inerente às paisagens montanhosas e praias. Além disso, existe uma grande quantidade de mão de obra 

disponível. Zanadu é produtor de algodão, açúcar, trigo, arroz, cacau, óleo de palma, produtos de origem 

animal, madeira, peixes e frutos do mar. Entre estes, são exportados arroz, cacau, óleo de palma, peixes e 

frutos do mar, sendo que a indústria ligada à exportação representa cerca de 15% da economia.

Os bens produzidos industrialmente incluem máquinas simples, fertilizantes e produtos têxteis, com um 

crescimento da indústria de vestuário. No setor de serviços, atividades como o turismo, suporte técnico 

e desenvolvimento de software apresentam um potencial de crescimento significativo. Todavia, as 

oportunidades de desenvolvimento de cada estado são muito diversas.

A Tabela A.4 a seguir apresenta uma síntese das principais informações de Zanadu. Na sequência, são 

descritas as alterações e impactos relacionados à mudança do clima previstos para o país. Depois, são 

detalhados os dados referentes ao Estado do Sul. 
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Tabela A.4. Principais características de Zanadu

Característica Valor Notas

Governo Democracia Parlamentar Sistema federal

 População  60 milhões Rural (48%), Urbana (52%)

Taxa de crescimento demo-
gráfico

1,9% ao ano Em declínio

Taxa de alfabetização 68% Homens (76%), Mulheres (60%) 

Principal rio Alph Recebe água de degelo

Água tratada per capita 1.600 m³ 
Deve diminuir para 1.000 m³ 

até 2040 

Aumento da temperatura 
(1950-2000)

0,7 ºC-1,2 °C Montanhas (1,2 °C), delta (0,7 °C) 

PIB per capita $ 1.800/ ano Varia muito entre os estados

Taxa de crescimento do PIB 4%/ ano Média dos últimos cinco anos

Composição da economia Variada
Agricultura (30%), indústria 

(20%), serviços (50%)
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ESTUDO DE CASO – Passo 1: Aplicação da lente climática 
Exercício 1: Interpretar dados climáticos

Objetivos de aprendizagem
Compreender como interpretar dados climáticos a partir de diferentes instrumentos.

Itens 
necessários

 ✓ Slides com a descrição do exercício.

 ✓ Apostila do curso AbE.

 ✓ Painéis (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Uma vez feita a apresentação inicial sobre o caso de Zanadu, proposta a leitura dos 
dados de contextualização e formados os grupos entre a turma, de acordo com as 
orientações detalhadas previamente, explique as regras para o trabalho com o estudo 
de caso, esclarecendo como funcionam as etapas de cada exercício (introdução, leitura, 
desenvolvimento, apresentação, discussão e reflexão) e qual é seu papel no processo 
(tirar dúvidas, corrigir erros, moderar a discussão, orientar a reflexão e sistematizar 
os aprendizados). 

Leitura Apostila do curso AbE, capítulo 4, seção 4.1 – Aplicação da lente climática, Parte 1 – 
Interpretação de dados climáticos (p. 45-46).

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 10 10 10 5 40

Instruções Explique os objetivos de aprendizagem do exercício e indique a leitura necessária para 
sua resolução.  

Peça aos grupos para analisarem, com base nos gráficos apresentados, os diferentes 
dados climáticos referentes às médias históricas e às projeções de temperatura e 
precipitação para a cidade de Maja, respondendo às seguintes perguntas:

O que dizem os dados sobre as chuvas e a temperatura?

Que outros dados são necessários para identificar impactos da mudança do clima 
nessa localidade?

As respostas devem ser anotas em tarjetas e fixadas no painel para posterior 
apresentação e discussão dos resultados. Nesse processo, solicite aos grupos para que 
verifiquem se foram encontrados os mesmos resultados e quais foram as divergências, 
se houver.

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
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Leitura: Apostila do curso AbE, capítulo 4, 
seção 4.1 – Aplicação da lente climática, Parte 1 
– Interpretação de dados climáticos (p. 45-46)
Observação: a numeração das figuras a seguir corresponde à da 
apostila.

Na Figura 15 (Apostila do curso AbE), a seguir, encontram-se os dados históricos de precipitação de Maja, 

capital de Zanadu. O gráfico mostra a quantidade de precipitação em milímetros (mm) para cada período 

de três meses referentes às estações do ano: setembro, outubro e novembro (SON); dezembro, janeiro 

e fevereiro (DJF); março, abril e maio (MAM); e junho, julho e agosto (JJA). Esses dados se baseiam em 

observações da estação meteorológica localizada próximo a Maja, no período de 1970 a 2000.

Figura 15 (Apostila do curso AbE). Dados históricos de precipitação de Maja, capital de Zanadu
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A Figura 16 (Apostila do curso AbE), por sua vez, mostra o padrão espacial de mudança de temperatura 

média anual esperado para 2060, como projeção dos diferentes modelos disponíveis, considerando o 

RCP 8.5. Os valores das grades correspondem a anomalias (variações na temperatura) relativas à média 

climática de 1970 a 1999. Em cada grade, os valores centrais fornecem a mediana e os valores nas colunas 

superiores e inferiores fornecem os máximos e mínimos da gama de projeções dos modelos climáticos. 

A variabilidade existente entre os modelos utilizados decorre da utilização de diferentes pressupostos, 

variáveis e dados.

Figura 16 (Apostila do curso AbE). Modelo regionalizado de projeção de temperaturas para Zanadu
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ESTUDO DE CASO – Passo 1: Aplicação da lente climática 
Exercício 2: Aplicar a lente climática aos objetivos de desenvolvimento

Objetivos de aprendizagem
Compreender que a aplicação da lente climática é o primeiro passo para integração da adaptação no 
planejamento. 

Saber como aplicar a lente climática para verificar se os efeitos da mudança do clima podem afetar os 
objetivos de desenvolvimento no nível nacional, regional ou local.

Compreender que os riscos e as oportunidades associados à mudança do clima contribuem para que 
os programas, planos e projetos se tornem mais resilientes ao clima e mais inclinados a integrar a 
adaptação no planejamento.

Entender que a aplicação da lente climática oferece um diagnóstico geral, identificando as regiões 
e sistemas sob maior risco e estabelecendo a base para integrar a adaptação, inclusive a AbE, nos 
esforços para o desenvolvimento.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE. 

 ✓ Slides com modelo da Matriz 1 + exemplo de resolução do exercício. 

 ✓ Apostila do curso AbE. 

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 1 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como etapa inicial do 
desenvolvimento de uma estratégia mais ampla de adaptação (Passo 1 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso. 

Leitura Apostila do curso AbE, capítulo 4, Contexto de Zanadu (p. 42).

Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “Mudança do clima: 
alterações e impactos previstos para Zanadu” (p. 88-89).

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 10 15 10 10 60

Instruções Explique os objetivos de aprendizagem do exercício e indique a leitura necessária 
para sua resolução, que apresenta o objeto do estudo de caso. Com base no contexto 
apresentado, os grupos devem aplicar a lente climática para saber se é necessário 
integrar a adaptação à mudança do clima ao Plano Nacional de Desenvolvimento de 
Zanadu. 

A Matriz 1, a seguir, exemplifica uma possibilidade de aplicação da lente para o 
objetivo de “acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento”, mas você 
pode estipular a análise de outros objetivos do plano. 

Vale lembrar que, nesta etapa, o intuito é fazer um diagnóstico rápido para apoiar a 
tomada de decisões sobre a integração da adaptação no planejamento. As orientações 
para o preenchimento da matriz são as seguintes:

Coluna A: descreva os objetivos envolvidos no plano.

Coluna B: explique como cada objetivo de desenvolvimento sustentável pode ser 
afetado pela mudança do clima.

https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
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ESTUDO DE CASO – Passo 1: Aplicação da lente climática 
Exercício 2: Aplicar a lente climática aos objetivos de desenvolvimento

Instruções Coluna C: identifique a região ou as regiões que se encontram particularmente em 
risco.

Coluna D: identifique os sistemas de interesse que se encontram sob maior risco.

Coluna E: identifique os ecossistemas dentro e fora das regiões em risco. Lembre-se 
que alguns serviços ecossistêmicos são produzidos fora da região que está em risco.

Coluna F: identifique os principais atores em nível nacional que deveriam ser 
envolvidos, a fim de promover uma maior compreensão sobre a questão clima, de 
identificar os riscos e respostas adequadas e de assumir responsabilidades pelos 
próximos passos a serem tomados, por exemplo. Leve em conta, também, o aspecto da 
equidade de gênero.

Indique que os grupos preencham a matriz no painel com as tarjetas e, na sequência, 
façam a apresentação dos resultados. 

Discussão: 

Como a mudança do clima agrava problemas já existentes (fatores climáticos e não 
climáticos)?

Quais questões são mais críticas a curto e a longo prazo?

Reflexão: 

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Em que situações a aplicação da lente climática poderia ter sido útil, anteriormente, no 
contexto de trabalho de cada participante? 

E futuramente, como ela pode ser utilizada? 

Outras 
ideias

É possível fazer a aplicação da lente climática com base em outros instrumentos, 
conforme as orientações a seguir, que também se encontram na Apostila do curso 
AbE (p. 50).

Em nível local, o uso de mapas de risco pode ser um recurso útil para demarcar regiões 
e identificar sistemas de interesse potencialmente vulneráveis à mudança do clima. 
Em vez da matriz, também podem ser utilizadas fichas coloridas para distinguir esses 
sistemas e anotar os dados referentes a cada um. O exemplo da Figura 18 demonstra 
como participantes de uma oficina de planejamento participativo elaboraram o 
mapa de sinais da mudança do clima da Área de Proteção Ambiental de Cananeia-
Iguape-Peruíbe (APA CIP), no estado de São Paulo. Utilizando adesivos coloridos, eles 
elaboraram uma legenda e indicaram no mapa quais sinais de mudança do clima 
(ventos mais fortes, mudança no período de chuvas, etc.) eram observados e em quais 
localidades.

Figura 18. Mapa de sinais da mudança do clima na APA CIP.
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Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

 ✓Adotar uma abordagem sensível ao gênero.

 ✓Incluir mulheres entre o pessoal técnico. 

 ✓Prover capacitação sobre AbE e equidade de gênero a toda a equipe antes de iniciar os 
trabalhos.

 ✓ Verificar as necessidades e garantir as condições necessárias para a participação de 
mulheres nas reuniões, oficinas, estudos, etc.

 ✓Levantar as informações com indicadores separados por gênero para melhor identificar as 
vulnerabilidades.

 ✓Utilizar e incentivar o uso da linguagem inclusiva tanto nos materiais elaborados quanto 
na oralidade.

Leitura: Apostila do curso AbE, capítulo 4, 
Contexto de Zanadu (p. 42)

O processo de desenvolvimento de Zanadu é conduzido segundo um Plano Nacional de Desenvolvimento 

(PND). Todos os departamentos relevantes foram envolvidos em sua elaboração e a Comissão de 

Planejamento Nacional detém a liderança desse processo. A próxima revisão do plano encontra-se em 

fase de preparação e o Governo de Zanadu precisa decidir se e como a adaptação à mudança do clima 

deve ser integrada no mesmo. Isso porque é muito provável que alguns incidentes ocorridos no país 

venham sendo causados por essa mudança. Entre eles, estão: 

•	 a alteração da cobertura de gelo e dos padrões de precipitação em forma de neve;

•	 a erosão em zonas costeiras;

•	 a diminuição da produção agrícola devido às secas e padrões de pluviosidade fora do normal. 

O Governo, portanto, tem consciência de que o desenvolvimento do país pode ser afetado pela mudança 

do clima. Nesse âmbito, estão particularmente em risco os objetivos transversais de desenvolvimento 

sustentável e de redução da pobreza, que são os seguintes: 

•	 Aumentar e diversificar a produção agrícola e a geração de renda em zonas rurais. 

•	 Ampliar o acesso à água potável e dispor de sistema de saneamento que atenda 80% da população.

•	 Aumentar a participação da energia hidráulica na matriz energética de 15% para 25%.

•	 Aumentar em 5% a cobertura florestal.

•	 Manter a vazão de todos os rios para atender às necessidades da agricultura, do abastecimento de 

água para a comunidade, do transporte e da indústria.

A Comissão de Planejamento Nacional contratou, então, um grupo de consultores e consultoras em 

questões climáticas a fim de auxiliá-la nesse processo. Para tanto, será necessário seguir os passos do 

Ciclo AbE, começando pela aplicação da lente climática, conforme se descreve a seguir. 
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Leitura: Apostila do curso AbE, Anexo A – 
O Caso de Zanadu, subtópico “Mudança do 
clima: alterações e impactos previstos para 
Zanadu” (p. 88-89)

A partir dos dados e projeções climáticas disponíveis no país, constata-se que a mudança do clima deve 

ocasionar uma série de alterações e impactos em seu território. Estes são descritos a seguir, em relação 

aos principais aspectos afetados.

Alterações climáticas esperadas (até a década de 2050)

Temperatura (em comparação com a média histórica):

	Aumento de 2°C a 4°C nas Montanhas Khorus.

	Aumento de 1,4°C a 2°C nas planícies.

Precipitação

	Em média, prevê-se um ligeiro aumento da precipitação anual (em comparação com a média 

histórica).

	Nas montanhas, a precipitação no outono e final de inverno deve cair em forma de chuva e não 

mais como neve.

	Aumento da intensidade das chuvas, assim como do intervalo entre precipitações. 

	As fortes chuvas sazonais devem começar mais tarde e durar menos tempo.

Nível do mar

	Prevê-se um aumento do nível do mar de 0,2 m a 0,4 m.

	Estima-se também um aumento da temperatura da superfície do mar.

Impactos previstos (até 2050)

Águas superficiais

	Início do derretimento da neve duas a quatro semanas mais cedo. 

	Maiores flutuações no regime fluvial.

	Maior frequência de cheias no verão.

	Aumento das temporadas de seca.

	Diminuição da vazão do rio Alph no final do verão.

	Perda de água devido à evaporação em reservatórios. 

	Aumento da erosão nas encostas e assoreamento dos rios.

	Aumento da carga de sedimentos no curso inferior do rio Alph.

Águas subterrâneas

	Redução da recarga de águas subterrâneas de 25% para 15%.
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Zonas costeiras

	Inundação de 10% do delta do rio Alph.

	Maior frequência de marés cheias e tempestades no delta.

	Aumento da salinização das camadas superficiais da água.

	Devido ao aumento do nível do mar, a água salgada penetra ainda mais no curso do rio Alph.

	Diminuição da ocorrência de ciclones, porém com aumento da sua intensidade.

Agricultura

	A colheita de algodão não é afetada pelo aumento esperado de temperatura. As colheitas de milho e 

cereais, porém, diminuem nesse cenário. 

	Com um aumento da temperatura durante a época em que o arroz floresce, há o risco de esterilidade 

da planta.

	A demanda de água para plantas irá aumentar entre 3% e 5%.

	Aumento da frequência de colheitas perdidas devido a inundações e secas.
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A B C D E F

Objetivo de 
desenvolvimento 

sustentável 
analisado

O objetivo de 
desenvolvimento 
sustentável pode 
ser afetado pela 

mudança do clima? 
Como?

Que região ou 
regiões estão sob 

maior risco?

Quais sistemas de 
interesse estão sob 

maior risco? 

Que ecossistemas 
naturais e 

antropogênicos 
estão presentes?

Que atores 
deveriam 

contribuir para os 
próximos passos 
no processo de 
planejamento?

Acesso à água potável e 
ligação a um sistema de 
saneamento

Sim. 

O acesso à água potável 
depende da disponibilidade 
e da qualidade da água, 
que serão impactadas pelas 
secas, pelas enchentes e 
pela salinização.

O esgotamento não será 
suficiente em caso de 
elevada precipitação 
e rápido escoamento 
superficial.

• Capital Maja

• Planície aluvial do rio 
Alph

• Estado do Sul

• Estado do Oeste

• ...

• População da capital 
Maja

• Setor do turismo

• ...

• Delta do rio Alph

• Florestas primárias

• Mata ciliar

• Manguezais

• Recifes de corais

• Áreas verdes nas 
cidades

• Cidade de Maja

• ...

• Ministério da Água

• Ministério do 
Ambiente

• Serviço de 
Abastecimento de 
Água 

• Departamento de 
Irrigação

• ...

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Exemplo de solução – Matriz 1: Aplicação da lente climática aos objetivos de desenvolvimento
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 3: Avaliar condições e tendências

Objetivos de aprendizagem
Conhecer as três etapas que constituem a análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco. 

Compreender como conduzir a primeira etapa da análise, referente a avaliar as condições e tendências 
dos sistemas de interesse diante da mudança do clima.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓ Slides com modelo da Matriz 2.1 + exemplo de resolução do exercício. 

 ✓ Apostila do curso AbE. 

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 2.1 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como parte 1 da segunda etapa 
do desenvolvimento de uma estratégia mais ampla de adaptação (Passo 2 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do Sul” (p. 
89-94).

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

10 15 20 10 5 60

Instruções Esclareça que, a partir desta etapa, os grupos trabalharão com foco no planejamento 
do Estado do Sul, com base nas informações disponíveis na leitura indicada e 
considerando o seguinte contexto, a ser apresentado ao enunciar a atividade: 

“Após a constatação, durante a aplicação da lente climática, de que a mudança do 
clima impacta objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento, o governo de Zanadu 
decidiu integrar a adaptação em diferentes instrumentos de planejamento do país. 
As Diretrizes Hídricas Nacionais foram atualizadas recentemente, estabelecendo 
os objetivos e programas prioritários para o período de os próximos 30 anos. O 
Ministério da Água, em cooperação com o Ministério da Agricultura, chamou cada 
estado federal para examinar seus programas de recursos hídricos e atualizá-los de 
acordo com as diretrizes.

Os parceiros da cooperação para o desenvolvimento aprovaram o apoio financeiro 
para a integração da adaptação à mudança do clima no Programa Hídrico Nacional. 
Assim, serão disponibilizados fundos para a concepção e implementação de atividades 
prioritárias para salvaguardar a gestão da água frente aos impactos da mudança do 
clima.

No Estado do Sul, a revisão do Programa Hídrico Estadual será conduzida pelo Serviço 
Público de Águas (SPA). O mandato do SPA consiste em gerir de forma  sustentável 
as águas subterrâneas e de superfície para diferentes tipos de utilização: agricultura, 
abastecimento de água potável e saneamento, monitoramento de inundações, 
navegação e recreação.

Observe que a revisão do programa hídrico visa alcançar um equilíbrio entre 
o abastecimento atual e a necessidade de água no futuro. Portanto, as pessoas 
responsáveis pelo planejamento deverão considerar os objetivos do Plano Nacional de 
Desenvolvimento”.
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 3: Avaliar condições e tendências

Instruções Explique que o segundo passo do Ciclo AbE consiste em analisar a vulnerabilidade, os 
impactos potenciais e o risco climático a que estão sujeitos os sistemas de interesse do 
planejamento trabalhado. Este exercício corresponde à primeira parte dessa análise, 
em que são avaliadas as condições e tendências desses sistemas, com a ajuda da Matriz 
2.1. As orientações para seu preenchimento são as seguintes:

Coluna A: identifique qual é o sistema de interesse em questão e, na sequência, 
os bens e atores que fazem parte do sistema. Os bens podem ser tanto naturais 
quanto sociais, por exemplo: cultivos de arroz e trigo, conhecimentos agrícolas, 
ecossistemas, água superficial e subterrânea, equipamento, instituições comunitárias, 
infraestrutura básica, etc. Entre os atores, é possível relacionar grupos e instituições, 
como trabalhadores rurais, ministérios, empresas públicas e assim por diante.

Coluna B: descreva as condições desses bens e atores, para então avaliá-las de acordo 
com a Matriz de Classificação de Condições e Tendências, que se encontra junto 
à Matriz 2.1, segundo os parâmetros “muito boa” (++), “favorável” (+), “ruim” (-) ou 
“indeterminada” (?).

Coluna C: analise as tendências para essas condições, também de acordo com a matriz 
de classificação, mas ainda sem considerar possíveis impactos futuros provocados 
pela mudança do clima. Ou seja, devem ser analisados fatores não climáticos que 
influenciam o sistema de interesse e que, por sua vez, serão influenciados pela 
implementação do plano de desenvolvimento. A tendência descreve se a condição 
está diminuindo, aumentando ou se ela se mantém igual. Isso inclui as tendências 
passadas e sua provável evolução futura. 

Indique aos grupos que preencham a matriz no painel com as tarjetas e, na sequência, 
façam a apresentação dos resultados. 

Discussão: 

Qual a situação atual do sistema de interesse? 

Quais são as principais condições e tendências advindas da mudança do clima?

Quais questões são mais críticas a curto e a longo prazo?

Reflexão:

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Em que situações a análise de condições e tendências poderia ter sido útil, 
anteriormente, no contexto de trabalho de cada participante? 

E futuramente, como ela pode ser utilizada?

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Proporcionar a participação, a fala e a inclusão de mulheres e meninas em todas as etapas da 
avaliação de risco.

Desenvolver a análise com enfoque em gênero, identificando se há mulheres e meninas 
particularmente impactadas como sistema ou subsistema de interesse ou se devem integrar o 
grupo de atores interessados, por exemplo.
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Leitura: Apostila do curso AbE, Anexo A – 
O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do 
Sul” (p. 89-94)
Observação: a numeração das figuras e tabelas a seguir 
corresponde à da apostila.

O Estado do Sul é o maior, mais rico e o mais populoso de Zanadu. É também onde se situa a capital do 

país, Maja. 

Geografia

A parte central do estado é uma extensa e fértil planície aluvial, dividida pelo rio Alph. Como mencionado 

anteriormente, no Sul, o rio forma um extenso delta com sedimentos férteis antes de desaguar no mar. 

Uma grande parte do delta fica somente alguns metros acima do nível médio do mar, e sua parte costeira 

encontra-se protegida por manguezais. A leste da foz do Alph situa-se um conjunto de colinas baixas com 

uma vertente voltada para o mar, formando uma superfície costeira estreita com longas praias de areia 

branca. Após a linha de costa há um recife de corais. Essa área apresenta, portanto, um grande potencial 

turístico, embora a região ainda careça de infraestruturas adequadas. 

Demografia

Dois terços dos 40 milhões de habitantes do Estado do Sul vivem em cidades. Além da capital Maja, com 

uma população de 10 milhões de habitantes, existem ainda outras cinco grandes cidades, que juntas 

totalizam uma população de 15 milhões de habitantes. Três delas situam-se próximo ao rio Alph e as outras 

duas ficam no interior. A população rural, que é de 15 milhões de habitantes, encontra-se distribuída 

por 10.000 aldeias e vilas em todo o país. O crescimento demográfico ocorre quase exclusivamente nas 

regiões urbanas, devido à migração de zonas rurais e ao crescimento natural da população. Esses dados 

são resumidos na Tabela A.5.

 Tabela A.5. População do Estado do Sul

Localização
Número de 

habitantes (milhões)
%

Urbana 25,0 63%

Maja 10,0 25%

Cidades médias (5) 15,0 38%

Rural 15,0 37%

Aldeias (10.000) 15,0 37%

Total 40,0 100%
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O quadro a seguir apresenta os dados referentes à área, população e densidade populacional do estado. 

Área geográfica:  140.000 km2

População:   40 milhões

Densidade populacional: 285 hab/km2

Economia

Embora o Estado do Sul seja a região mais rica do país, nele também se encontram grupos sociais pobres. 

A agricultura contribui com 20% do PIB do estado e emprega 40% da população economicamente ativa 

(direta e indiretamente). O setor de alta tecnologia, antes pequeno, cresce constantemente e possui 

um potencial significativo. Existe uma demanda crescente por eletricidade que, no momento, não é 

totalmente satisfeita.

Há no estado uma forte indústria têxtil com base na produção de algodão. O processamento de cacau 

remonta aos tempos coloniais e a indústria de óleo de palma está em rápido crescimento, devido à demanda 

do setor alimentício e de biocombustíveis. A produção desse óleo é impulsionada principalmente por 

investimentos estrangeiros, motivados pelo aumento de preços e subsídios para biocombustíveis nos 

países ocidentais.

Agricultura

A planície aluvial do rio Alph é o celeiro do Estado do Sul e de todo o país. Nessa planície, plantam-se 

principalmente arroz e trigo em sistema de rotação. O arroz cresce durante o verão, com a precipitação 

sazonal elevada, seguido pelo trigo, na época de inverno, que é seca e fresca. Quase toda a região é 

abastecida por grandes estruturas públicas de distribuição de água e sistemas de canais existentes ao 

longo do rio Alph. No verão, a irrigação complementa a precipitação para o cultivo do arroz. No inverno, 

o trigo também requer irrigação para produzir uma colheita rentável.

Próximo à várzea do rio situam-se as plantações de algodão, cultivadas apenas com água proveniente 

da chuva. Entre esses campos também é cultivado milho, sendo alguns deles irrigados com água de 

poços privados. No delta, durante todo o ano, cultiva-se arroz em uma vasta região. Em algumas áreas, 

as inundações locais provocadas por fortes precipitações sazonais impedem esse cultivo durante o verão. 

Uma grande parte dessas plantações é irrigada por meio de um sistema simples de canais, sendo a água 

proveniente dos braços ramificados que formam o delta do rio Alph.

Nas colinas baixas a leste do país, a floresta primária é desmatada para o cultivo de palmeiras, destinado 

à produção de óleo. Alguns dos maiores produtores de óleo de palma e de cacau utilizam a irrigação por 

gotejamento com água proveniente de poços privados. As áreas agrícolas na planície aluvial são pequenas, 

tendo, via de regra, de três a cinco hectares. No delta do Alph elas são ainda menores, não ultrapassando 

um ou dois hectares. No entanto, nas zonas de cultivo de milho e algodão as propriedades são maiores, 

distribuindo-se entre 10 e 20 hectares, com algumas fazendas de algodão ainda maiores, pertencentes a 

famílias ou empresas. As áreas cultivadas e irrigadas são apresentadas na Tabela A.6.
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Tabela A.6. Agricultura no Estado do Sul

Cultura Cultivada (1.000 ha) Irrigada (1.000 ha)

Rotação de culturas de 
arroz/trigo

1.400 1.400

Algodão 2.000 0

Milho 300 50

Cacau e palmeiras (óleo de 
palma)

750 150

Arroz (delta) 500 400

Outras culturas 50 0

Total 5.000 2.000

Abastecimento de água e saneamento

Na capital Maja, 70% da população é abastecida com água tratada oriunda do rio Alph. Mais de 20% das 

águas residuais são tratadas e devolvidas ao rio. O abastecimento doméstico e industrial das outras cinco 

maiores cidades é feito com águas de origem subterrânea. No total, cerca de 50% da população é abastecida 

com água canalizada. Todas as cidades contam com um sistema básico de coleta de águas residuais, que 

são devolvidas ao rio Alph ou a um de seus afluentes após um tratamento simples. Via de regra, as águas 

residuais estão contaminadas com a bactéria E. coli e, por vezes, com substâncias industriais tóxicas. 

Nas áreas rurais, a água para beber é obtida exclusivamente a partir de fontes subterrâneas, sendo 

extraída de poços comunitários. Nessas regiões, não existe qualquer tipo de coleta ou tratamento de 

águas residuais, as quais se infiltram no solo ou fluem para o rio Alph por meio da drenagem natural dos 

afluentes.

O Estado do Sul, sobretudo no caso do setor agrícola, é fortemente dependente de águas transfronteiriças, 

em especial na primavera, quando o rio Alph recebe água de degelo dos glaciares da Khoresia.

Hidrologia

A vazão do rio Alph oscila bastante durante as estações do ano, tendo seu pico entre os meses de julho 

e agosto, dependendo do volume das chuvas de verão, que são bastante variáveis. O volume total do rio 

também oscila bastante de um ano para outro. No início do ano, o degelo da neve das montanhas Khorus 

determina a vazão, antes de as fortes chuvas de verão começarem. A água disponível depois das chuvas 

de verão é utilizada quase exclusivamente para a irrigação e o abastecimento comunitário, assim como 

para possibilitar que o porto de navios de Maja mantenha-se navegável. Os dados hidrográficos para o 

intervalo entre 1975 e 2000, bem como uma projeção para o período de 2040 a 2060 estão representados 

abaixo na Figura A.2.
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Figura A.2. Vazão histórica (1975-2000) e projetada (2040-2060) para o rio Alph

O nível das águas subterrâneas próximo ao rio é relativamente estável. Em áreas mais afastadas, esse 

nível diminui cerca de um a dois metros por ano. Na região de montanhas e colinas, as águas subterrâneas 

distribuem-se de forma irregular e têm baixado continuamente nos últimos anos, já que cada vez mais 

agricultores utilizam reservatórios subterrâneos para a irrigação de milho e outras culturas.

Mudança do clima: situação atual e potenciais consequências para o Estado do Sul

No contexto do desenvolvimento, o crescimento econômico desejado para o Estado do Sul (aumento da 

produção agrícola, desenvolvimento do potencial turístico, etc.), assim como a perspectiva de crescimento 

demográfico, pressiona a demanda por água e eletricidade. Desse modo, em um cenário de mudança do 

clima, alguns objetivos de desenvolvimento podem ser impactados. A Tabela A.7 resume os fatores de 

estresse climático atuais e projetados para o ano de 2050 no Estado do Sul. Na sequência, são descritas 

algumas consequências que podem ser associadas aos mesmos. 

Tabela A.7. Fatores de estresse climático no Estado do Sul

Fatores de estresse climático atuais Fatores de estresse climático projetados (2050)

• Precipitação variável.  

• Precipitação sazonal elevada.

• Temperaturas altas para cultivos.

• Aumento da temperatura entre 1ºC e 1,5°C.

• Redução da recarga de águas subterrâneas.

• Mudança do pico de vazão máximo do rio 

Alph para uma época mais tardia no ano.

• Maior variabilidade de precipitações.
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Oferta de energia

Apesar do potencial de desenvolvimento da produção de energia hidroelétrica, devido à mudança do 

clima, as barragens encontram-se ameaçadas e a produção torna-se muito dispendiosa, por conta da 

elevada quantidade de sedimentos presentes na rede hidrográfica.

Abastecimento de água e saneamento

Caso haja aumento da extração de água de fontes subterrâneas, poderá ocorrer uma maior intrusão 

de água do mar nos aquíferos costeiros. As cidades utilizam sistemas de esgotamento cuja capacidade 

possivelmente não será suficiente em situações de elevada precipitação e rápido escoamento superficial. 

Além disso, essa estrutura pode ser posta em risco devido ao aumento das taxas de inundação (de cerca 

de 10%) que são previstas para o delta do rio Alph.

Agricultura

Como ilustra a Figura A.2, prevê-se uma alteração significativa no regime fluvial do rio Alph por conta da 

mudança do clima. Isso provocará impactos na estrutura dos sistemas de irrigação existentes (barragens, 

canais, etc.). A funcionalidade dessas estruturas também pode ser comprometida pelo aumento previsto 

na velocidade do escoamento superficial durante chuvas fortes, bem como pela maior sedimentação 

resultante desse processo.

Da mesma forma, tanto a agricultura de sequeiro quanto a agricultura praticada perto dos rios, que 

utiliza a umidade residual do solo, serão afetadas pelas alterações no fluxo do rio Alph e pela modificação 

dos padrões de precipitação. Tais sistemas de cultivo são praticados principalmente por agricultores mais 

pobres, que não podem pagar pela irrigação dos seus campos.

O desmatamento de florestas primárias para agricultura e o consequente aumento da erosão e 

sedimentação interferem na recarga de águas subterrâneas, uma vez que alteram os níveis de infiltração 

das águas pluviais. Isso tende a resultar em uma competição pela água disponível, com desvantagem 

para os pequenos agricultores, que não têm possibilidade de aumentar a profundidade dos seus poços.
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Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

A B C

Sistema de interesse: população  
da capital Maja

Condições Avaliação Tendência Avaliação

Bens
Atores 

interessados
Água superficial e 
subterrânea

Sistema básico de coleta de 
águas residuais 

Acesso à escolaridade básica 

Excelentes universidades e 
escolas que formam pessoal 
técnico e qualificado

Estações meteorológicas 

Recursos nacionais e 
estrangeiros

Ecossistemas com potencial 
turístico

Extenso delta, com a costa 
protegida por manguezais 

Infraestrutura básica

...

Ministério da Água

Ministério da 
Agricultura

Agricultores e 
agricultoras

Empresárias e 
empresários de 
turismo

Serviço de 
Abastecimento 
de Água/ 
Departamento de 
Irrigação 

Serviço 
Nacional de 
Hidrometeorologia 
(Hydromet)

...

70% da população de Maja é abastecida 
com água tratada oriunda do rio Alph.

Favorável (+)
Menor disponibilidade de água devido ao 
crescimento demográfico nas regiões urbanas, em 
consequência do êxodo rural.

↓

As águas residuais estão contaminadas 
com a bactéria E. coli e, por vezes, com 
substâncias industriais tóxicas.

Ruim (-)
A contaminação das águas residuais deve 
aumentar com o crescimento populacional 
previsto.

↑

A capacidade analítica do Hydromet e 
do Ministério da Água é limitada, sendo 
que ambos realizam análises estatísticas 
simples.

Favorável (+)
Falta pessoal especializado e responsáveis por 
tomar decisões não se interessam nem demandam 
mais dados.

↔

Não existem normas legais para o direito de 
utilização da água.

Ruim (-)
Surgem cada vez mais conflitos entre novos e antigos 
usuários de água.

↑

Os cultivos de arroz e trigo no estado 
dependem de irrigação (arroz no verão e 
trigo no inverno).

Ruim (-)
Diminuição constante da disponibilidade de água 
doce subterrânea devido a um maior uso por parte 
do setor agrícola.

↓

Na região de montanhas e colinas, as águas 
subterrâneas distribuem-se de forma 
irregular e têm baixado continuamente 
nos últimos anos, já que cada vez mais 
agricultores utilizam reservatórios 
subterrâneos para a irrigação de milho e 
outras culturas.

Ruim (-)
Poderá ocorrer uma maior intrusão de água do mar 
nos aquíferos costeiros, caso aumente a extração de 
água de fontes subterrâneas.

↑

O rio Alph é afetado por cheias catastróficas. Ruim (-) A frequência das cheias vem aumentando. ↑

... ...

Exemplo de solução – Matriz 2.1: Condições e tendências

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Matriz de classificação de condições e tendências

Condição Tendência

Muito boa ++ Crescente ↑

Favorável + Estável ↔

Ruim - Decrescente ↓

Indeterminada ? Indeterminada ?

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco 
Exercício 4: Avaliar ameaças, exposição e vulnerabilidade

Objetivos de aprendizagem
Conhecer as três etapas que constituem a análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco. 

Compreender como conduzir a segunda etapa da análise, referente a avaliar as ameaças, a exposição 
e a vulnerabilidade dos sistemas de interesse diante da mudança do clima.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓ Slides com modelo da Matriz 2.2 + exemplo de resolução do exercício.

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 2.2 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como parte 2 da segunda etapa 
do desenvolvimento de uma estratégia mais ampla de adaptação (Passo 2 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do Sul” (p. 
89-94).

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

10 15 20 10 5 60

Instruções Esclareça que, para dar continuidade à análise de vulnerabilidade, impacto e risco, 
é preciso fazer uma avaliação das ameaças presentes sobre os sistemas de interesse, 
bem como de sua exposição e vulnerabilidade diante dessas ameaças. Essa avaliação é 
feita por meio da Matriz 2.2, considerando as seguintes instruções:  

A coluna C resume as condições e tendências do sistema encontradas na matriz 
anterior.

Na coluna D, são descritas as ameaças climáticas, que podem ser tanto observadas 
quanto projetadas.
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco 
Exercício 4: Avaliar ameaças, exposição e vulnerabilidade

Instruções Na coluna E é definida a exposição, indicando especificamente o que/quem está 
exposto e onde. 

Passa-se, então, à avaliação de vulnerabilidade, que começa com a descrição, na coluna 
F, das sensibilidades do sistema frente às ameaças identificadas. 

Na coluna G, por sua vez, identificam-se os fatores que contribuem para a capacidade 
de adaptação do sistema de interesse. 

Na sequência, é preciso avaliar se esses fatores se manifestam em uma escala alta 
(correspondente ao número 3), média (2) ou baixa (1). É a partir desses parâmetros que 
se atribui uma medida à vulnerabilidade do sistema. Para isso, utiliza-se a Matriz de 
Avaliação de Vulnerabilidade, cruzando os resultados encontrados para sensibilidade 
e capacidade de adaptação. Para uma sensibilidade alta combinada a uma capacidade 
de adaptação média, por exemplo, tem-se uma vulnerabilidade média, correspondente 
ao número 2, que é o valor a ser inserido na Matriz 2.2.

Com base nas informações sobre o Estado do Sul, os grupos devem continuar a análise, 
preenchendo a matriz com o auxílio das tarjetas, e fazer a apresentação dos resultados 
na sequência. 

Discussão:

Quais são os sistemas mais expostos e os principais fatores de sensibilidade?

Quais são as principais capacidades adaptativas existentes? 

Reflexão:

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Outras 
ideias

Neste exercício, a visualização das cadeias de impactos é uma boa alternativa para 
fazer uma primeira chuva de ideias sobre as características de sensibilidade e 
capacidade adaptativa referentes às ameaças em questão. Como mencionado na 
descrição da aprendizagem ativa sobre as cadeias de impactos, esse procedimento 
também facilita a consideração de grupos marginais, da igualdade de gênero e de 
outros temas potencialmente relevantes para o contexto da análise. 

No método apresentado, os valores dos parâmetros são atribuídos de forma subjetiva 
por quem estiver desenvolvendo a análise. Essa percepção tende a ser mais equilibrada 
com a participação de representantes dos diferentes setores que conhecem o sistema 
de interesse e que têm observado sua resposta a diferentes fatores climáticos no 
passado. Para saber como a vulnerabilidade pode ser avaliada com base em dados 
de sensibilidade e capacidade adaptativa, é possível consultar um exemplo disponível 
no Anexo C. De todo modo, o importante neste momento é identificar os sistemas 
mais vulneráveis à mudança do clima. Essa informação será utilizada para estimar os 
impactos potenciais e riscos na próxima parte do estudo de caso.

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Proporcionar a participação, a fala e a inclusão de mulheres e meninas em todas as etapas da 
avaliação de risco. 

Desenvolver análise de risco separada por gênero: identificar a sensibilidade, a exposição e a 
capacidade adaptativa por gênero.
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Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população da ca-
pital Maja

C

Qualificação do estado e tendência

Aumento da demanda por água devido ao crescimento demográfico.
Águas residuais contaminadas, com tendência crescente.

Aumento da frequência de cheias.
Diminuição da recarga das águas subterrâneas.

Aumento da demanda de água para as colheitas.
Potenciais conflitos pela água.

D E
Vulnerabilidade

F G H

Ameaça (observada e 
projetada)

Exposição Sensibilidade Capacidade de adaptação
Avaliação (sensibilidade + capacidade de 

adaptação)

Mudanças dos padrões de 
precipitação: escoamento 
de água mais intenso 
no inverno e no início 
da primavera e menor 
no final do verão e no 
outono. 

Aumento de episódios de 
precipitação torrencial e 
da frequência dos picos 
de vazão.

Aumento do nível do 
mar.

Aumento da 
temperatura.

...

População de Maja está perto 
do rio Alph e do seu delta, 
sujeita às inundações.

...

Recursos hídricos limitados. 

Sobre-exploração de água devido 
à falta de um marco regulatório 
e de um sistema de gestão de 
integrado.

Existência de classes sociais em 
situação de extrema pobreza.

Menor importância das ligações 
familiares e étnicas.

Mulheres têm menor taxa de 
alfabetização que homens.

...

Monitoramento de dados meteorológicos, 
da vazão do rio e da elevação do nível do 
mar.

Costa protegida por manguezais.

Sistema básico de coleta de águas residuais.

Recursos nacionais e estrangeiros.

Potencial turístico como alternativa para o 
desenvolvimento econômico.

Escolas e universidades.
...

2 - média

Avaliação da exposição: 3 – alta Avaliação da sensibilidade: 2 – média Avaliação da capacidade de adaptação: 2 – 
média

Exemplo de solução – Matriz 2.2. Ameaça, exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa e vulnerabilidade

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Matriz de avaliação da vulnerabilidade

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 5: Avaliar impactos potenciais e riscos

Objetivos de aprendizagem
Conhecer as três etapas que constituem a análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco. 

Compreender como conduzir a terceira etapa da análise, referente a identificar os impactos potenciais 
da mudança do clima nos sistemas de interesse e avaliar os riscos relacionados à sua ocorrência, bem 
como a necessidade de ação decorrente.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓  Slides com modelo da Matriz 2.3 + exemplo de resolução do exercício.

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 2.3 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como parte 3 da segunda etapa 
do desenvolvimento de uma estratégia mais ampla de adaptação (Passo 2 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do Sul” (p. 
89-94). 

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

10 15 20 10 5 60

Instruções Explique que, como continuação do segundo passo do Ciclo AbE, este exercício 
consiste em reunir as informações obtidas nos exercícios anteriores para identificar 
os potenciais impactos da mudança do clima nos componentes biofísicos e 
socioeconômicos dos sistemas de interesse, bem como a probabilidade de que esses 
impactos efetivamente ocorram. Isso é feito com o auxílio da Matriz 2.3, considerando 
as seguintes instruções: 

Baixa (1) Média (2) Alta (3)

Alta (3) Alta Média Média

Média (2) Média Média Baixa

Baixa (1) Baixa Baixa Baixa

SENSIBILIDADE

CAPACIDADE DE 
ADAPTAÇÃO
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 5: Avaliar impactos potenciais e riscos

Instruções Na coluna I, são inseridos os impactos biofísicos relacionados às ameaças, exposição e 
vulnerabilidades encontradas anteriormente. 

Na coluna J, por sua vez, são listados os potenciais impactos socioeconômicos. 

Com base nesses dados, avalia-se o impacto potencial da ameaça em questão sobre o 
sistema de interesse analisado. Assim como nas etapas anteriores, é preciso atribuir 
um valor para esse impacto, que é dado pela relação entre exposição e vulnerabilidade, 
podendo ser baixo (1), médio (2) ou alto (3). Para isso, utiliza-se a Matriz de Avaliação de 
Impacto encontrada junto à Matriz 2.3. Essa informação é inserida na coluna K. 

Por fim, chega o momento de avaliar o risco de que cada ameaça e impacto potencial se 
materializem. O risco, então, é dado pela relação entre a probabilidade da ameaça e o 
impacto que ela pode causar, conforme indica a Matriz de Avaliação de Risco, também 
encontrada junto à Matriz 2.3. Na primeira parte da coluna L, deve ser descrita, então, 
a probabilidade de que a ameaça ocorra, e na segunda parte, o resultado encontrado 
para o risco e a respectiva necessidade de ação. 

Com base nas informações sobre o Estado do Sul, os grupos devem continuar a análise, 
preenchendo a matriz com o auxílio das tarjetas, e fazer a apresentação dos resultados 
na sequência. 

Discussão:

Quais são os principais impactos biofísicos?

Como eles geram impactos socioeconômicos?

Qual a probabilidade de que esses impactos ocorram? 

Reflexão:

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Outras 
ideias

Assim como no exercício anterior, um recurso útil nesta parte do trabalho é tomar como 
base as possíveis cadeias de impactos relacionadas a cada sistema de interesse para 
identificar os impactos biofísicos e socioeconômicos a serem considerados. Todavia, 
como exposto na descrição da respectiva aprendizagem ativa, é importante relembrar 
que, embora sua visualização siga uma lógica simples de causa e consequência, essas 
cadeias podem ser muito complexas, devido aos diversos fatores ambientais, sociais e 
econômicos envolvidos.

Como mencionado na descrição do exercício anterior, pelo método apresentado, os 
parâmetros para avaliação dos impactos e riscos são atribuídos de forma subjetiva. O 
Anexo D traz um exemplo de como o impacto potencial pode ser calculado com base 
em dados de exposição e vulnerabilidade.

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Proporcionar a participação de mulheres e meninas em todos os momentos do processo 
de planejamento e em todos os grupos de atores envolvidos (pessoal técnico, membros da 
comunidade, responsáveis pela tomada de decisões e pela formulação de políticas, etc.).

Identificar impactos socieconômicos com enfoque em gênero decorrentes de cada impacto 
biofísico.
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Exemplo de solução – Matriz 2.3. Impacto potencial e riscos/necessidade de ação 

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável 
e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população da capital Maja

Impacto (potencial) L

I J K Risco/Necessidade de ação

Biofísico Socioeconômico
Avaliação  

(alcance do dano)
Descrição da 

probabilidade
Avaliação

Aumento das temporadas de seca.

Diminuição da vazão do rio Alph no 
final do verão.

Perda de água devido à evaporação 
em reservatórios. 

Volume de água insuficiente para 
atender a demanda.

...

Menor acesso à água potável.

Aumento no preço da água para 
tentar regular a demanda.

Aumento dos potenciais conflitos 
pela água. 

Aumento do êxodo rural devido ao 
menor acesso à água.

...

2 – médio

Já são observadas e esperam-se 
mais mudanças nos padrões de 
precipitação, com probabilidade 
alta.

Sistema de interesse vulnerável 
e altamente exposto à provável 
ameaça, demandando medidas de 
adaptação.

2 - médio

Maior frequência de cheias no 
verão.

Maior contaminação da água 
disponível devido às enchentes.

Aumento da erosão nas encostas e 
assoreamento dos rios.

Aumento da carga de sedimentos 
no curso inferior do rio Alph.

Perda de infraestruturas devido às 
inundações.

Maior incidência de doenças 
causadas pela contaminação e 
inundação do rio.

...
Aumento de episódios de 
precipitação torrencial e da 
frequência dos picos de vazão.

...

Inundação do delta.

Salinização das águas.
... ... ... ...

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Matriz de avaliação de impacto

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Matriz de avaliação de risco

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Baixa Média Alta

Alta Médio Médio Alto

Média Baixo Médio Médio

Baixa Baixo Baixo Médio

EXPOSIÇÃO

VULNERABILIDADE

Baixo Médio Alto

Alta Médio Médio Alto

Média Baixo Médio Médio

Baixa Baixo Baixo Médio

PROBABILIDADE  
DA AMEAÇA

IMPACTO
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 6 – Analisar riscos climáticos com enfoque em gênero7

Objetivos de aprendizagem
Compreender que uma análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco detalhada deve considerar, 
de modo específico, as diferenças existentes entre gêneros e os grupos sociais reconhecidos como mais 
vulneráveis.

Saber como identificar fatores que contribuem para a sensibilidade e a capacidade adaptativa de mulheres, 
meninas e outros grupos sociais mais vulneráveis.

Compreender como determinar a vulnerabilidade, o impacto potencial, o risco e a necessidade de ação 
com enfoque em gênero e direitos humanos.

Compreender que a adaptação também pode agravar/interferir em fatores de vulnerabilidade não 
relacionados à mudança do clima que afetam mulheres, meninas e outros grupos sociais mais vulneráveis.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE. 
 ✓ Apostila do curso AbE.  
 ✓ Cópias do texto de apoio para a resolução do exercício. 
 ✓ Painel com a Figura 7, produzida na Aprendizagem Ativa IV: Terminologia de risco. 
 ✓ Tarjetas previamente preparadas para complementação da Figura 7 (ver modelo da 
Figura 19 a seguir). 

 ✓ Painéis preenchidos nos exercícios anteriores (Matrizes 1, 2.1, 2.2 e 2.3). 
 ✓ Slides com apresentação do exercício + exemplo de resolução. 
 ✓ Tarjetas.  
 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 
 ✓ Marcadores.
 ✓ Flipchart para anotações

Preparo da 
atividade

No painel com a Figura 7, fixe as novas tarjetas com as perguntas da Figura 19. 

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como detalhamento da segunda 
etapa do desenvolvimento de uma estratégia geral de adaptação (Passo 2 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Vulnerabilidades à mudança do clima com enfoque em gênero em Zanadu (disponível na 
página 127, a seguir).

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 15 20 15 5 60

Instruções Explique que, para a conclusão do segundo passo do Ciclo AbE, este exercício propõe um 
refinamento da análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco produzida, com foco 
na perspectiva de gênero e direitos humanos. 

Contextualize a atividade no estudo de caso, informando que, após iniciar a integração da 
adaptação no planejamento para o desenvolvimento de Zanadu, o governo foi convencido 
da importância de adotar um enfoque em gênero e direitos humanos para obter uma 
estratégia de adaptação eficaz e, assim, levantou dados para identificar os grupos sociais 
mais  vulneráveis  presentes no país. 

Distribua as cópias do texto de apoio para o exercício, ressaltando os dados adicionais que 
foram levantados. Peça que cada grupo releia sua resolução dos exercícios anteriores (3, 4 
e 5) e, utilizando as tarjetas, responda às perguntas fixadas na Figura 7, no painel. 

Discussão:

Que questões e desafios surgiram na definição de sensibilidades socioeconômicas, da 
capacidade de adaptação e de impactos, considerando a perspectiva de gênero? 

Como os fatores não relacionados à mudança do clima influenciam a vulnerabilidade de 
mulheres e meninas?

7  Como mencionado anteriormente, este exercício não se encontra na Apostila do curso AbE, devido a seu desenvolvimento ter sido 
posterior à publicação do material.  De todo modo, ele foi inserido na metodologia aqui descrita por conta da importância observada de 
incluir este procedimento na análise, de modo a garantir um planejamento adequado da estratégia de adaptação em questão.

7
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ESTUDO DE CASO – Passo 2: Análise de vulnerabilidade, impacto e risco  
Exercício 6 – Analisar riscos climáticos com enfoque em gênero7

Instruções Reflexão: 

 - O impacto identificado tem um efeito específico sobre mulheres e meninas ou outros 
grupos sociais mais vulneráveis?

 - Há fatores da cadeia de impactos que são específicos para mulheres e meninas ou 
outros grupos sociais mais vulneráveis? De que forma esse efeito se manifesta? 

 - Existem fatores adicionais específicos para um gênero ou determinado grupo social 
que devem ser considerados na avaliação?

 - Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Levantar dados sobre a desigualdade de gênero (empregabilidade, dependência de recursos 
naturais, nível de escolaridade, renda, grau de participação social, etc.).

Analisar cada impacto e fator de exposição, sensibilidade e capacidade adaptativa com enfoque 
em gênero.

Exposição Sensibilidade Capacidade de
adaptação

Vulnerabilidade

Impactos potenciais

Risco

Ameaça

Probabilidade

1. Como as mulheres 
e meninas são 

particularmente 
afetadas?

2. Os fatores de sensibilidade 
são especí�cos em relação a 

gênero? Por exemplo, 
determinadas culturas são 
particularmente cultivadas 

por mulheres?

3. As mulheres e meninas têm 
diferentes capacidades adaptativas? 

Por exemplo, qual é o seu nível de 
escolaridade? Essas pessoas têm igual 

acesso à terra e à água? Possuem 
outros recursos ou suas opções de 

renda são reduzidas? Podem 
participar em processos de tomada 

de decisão de forma igualitária?

4. O impacto potencial 
é especí�co relação a 

gênero?
Por exemplo, ele afeta 
homens e mulheres ou 

grupos sociais 
especí�cos de forma 

diferente?

das  mulheres e 
meninas

Figura 19. Enfoque em gênero na avaliação de risco. Fonte: adaptado de GIZ (2017) 
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Leitura: Vulnerabilidades à mudança do clima com 
enfoque em gênero em Zanadu

Contexto: após iniciar a integração da adaptação no planejamento para o desenvolvimento de 
Zanadu, o governo foi convencido da importância de adotar um enfoque em gênero e direitos 
humanos para obter uma estratégia de adaptação eficaz e, assim, levantou dados para identificar 
os grupos sociais mais vulneráveis no país.

As principais informações obtidas foram as seguintes:

•  As mulheres são responsáveis por mais de 70% da gestão e das tarefas relacionadas com a 
água. 

• 70% das mulheres das regiões mais afetadas pela mudança do clima trabalham no setor 
agrícola.

• 70% dos cultivos de arroz e trigo são feitos por mulheres. 

• 70% das pessoas em situação de pobreza são mulheres e meninas. 

• A maior parte das pessoas em situação de pobreza vive em zonas mais remotas e suscetíveis 
a cheias, ao aumento do nível do mar e a tempestades. Assim, diante de catástrofes naturais, 
as mulheres e crianças correm 14 vezes mais riscos de morrer do que os homens.

• As mulheres executam a maior parte das tarefas domésticas e de prestação de cuidados não 
remuneradas.

• Quando são remuneradas, elas ganham menos do que os homens em todos os cargos.

• Não há mulheres entre tomadores de decisões no Hydromet ou no Ministério da Água.

• Geralmente, são os homens que migram em busca de emprego, o que pode resultar em 
benefícios para a família como um todo. Contudo, frequentemente, isso:

o aumenta a carga de trabalho das mulheres, que precisam assumir mais atribuições na 
gestão da família. 

o expõe as mulheres e meninas a vários tipos de riscos, como a violência baseada em gênero.

o faz com que o planejamento e a responsabilidade para a adaptação à mudança do clima 
recaiam principalmente sobre as mulheres.

• Muitas vezes, os homens mantêm o poder de tomada de decisões mesmo à distância e, 
ao retornar, negam às mulheres a autonomia para serem agentes eficazes de adaptação à 
mudança do clima e de gestão de riscos. 

• Dois terços das pessoas analfabetas com idade igual ou superior a 15 anos são mulheres. 
Isso implica menos oportunidades de acesso à informação e menor nível de independência, 
em especial durante as catástrofes.

• As mulheres e meninas raramente participam da concepção das políticas relacionadas ao clima.

• A participação das mulheres no mercado de trabalho nas zonas rurais inclui um vasto 
leque de atividades que vão além da agricultura convencional.

• Além disso, as mulheres: 

o tomam a maioria das decisões cotidianas no que se refere ao consumo. 

o têm um papel estratégico no desenvolvimento de padrões de consumo e de produção 
sustentáveis e razoáveis do ponto de vista ecológico. 

o nem sempre são consultadas sobre todos os assuntos que lhes dizem respeito, sendo 
imprescindível reconhecer que elas representam as melhores fontes de conhecimento 
em relação às circunstâncias de vida em que se encontram e às suas próprias 
necessidades. 

o mostram-se mais preocupadas com a mudança do clima. 

Fonte: adaptado de Parlamento Europeu (2018) e CARE (2010) 
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Considerando gênero e grupos sociais em condição de 
maior vulnerabilidade

Para garantir que sua avaliação de riscos climáticos leve em conta aspectos de gênero e 
considere os grupos sociais que possam ser identificados como mais vulneráveis, utilize a 
mesma abordagem aplicada nos exercícios anteriores para a análise de riscos. 

Para cada componente, verifique se existe uma dimensão específica referente às mulheres e 
meninas ou a outros grupos sociais em situação de fragilidade. Isso pode ser feito para qualquer 
fator de vulnerabilidade individual, exceto para os componentes biofísicos, já que a exposição é 
biofísica, assim como a sensibilidade, até certo ponto. 

Por outro lado, para a capacidade adaptativa, que representa dimensões sociais e humanas, é 
mais provável encontrar fatores específicos que determinam a vulnerabilidade de mulheres e 
meninas ou outros grupos sociais específicos.

O foco nesses aspectos pode acrescentar outro nível de detalhes à sua análise. Considere fazer 
uma triagem voltada a essas questões, uma vez que a cadeia de impactos tenha sido estabelecida. 
Para tanto, oriente-se pelas seguintes perguntas: 

 - O impacto identificado tem um efeito específico sobre mulheres e meninas ou outros 
grupos sociais mais vulneráveis?

 - Há fatores da cadeia de impactos que são específicos para mulheres e meninas ou outros 
grupos sociais mais vulneráveis? De que forma esse efeito se manifesta? 

 - Existem fatores adicionais específicos para um gênero ou determinado grupo social que 
devem ser considerados na avaliação?

Outra forma de incluir tal perspectiva nessa análise é selecionar um impacto que seja neutro 
do ponto de vista do gênero, como “escassez de água na agricultura familiar”, e reformulá-lo 
como, por exemplo, “escassez de água na agricultura familiar realizada por mulheres”.

Você também pode questionar: na ocorrência de um impacto específico, como isso afeta 
particularmente as mulheres e meninas ou outros grupos sociais mais vulneráveis? Assim, é 
possível identificar subimpactos, que devem ser considerados no detalhamento da sensibilidade 
e da capacidade adaptativa.

Fonte: adaptado de GIZ (2017)
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Exemplo de solução – Matriz 2.1: Condições e tendências considerando o enfoque de gênero

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

A B C

Sistema de interesse: população  
da capital Maja

Condições Avaliação Tendência Avaliação

Bens
Atores 

interessados

Água superficial e 
subterrânea

Sistema básico de coleta de 
águas residuais 

Acesso à escolaridade básica 

Excelentes universidades e 
escolas que formam pessoal 
técnico e qualificado

Estações meteorológicas 

Recursos nacionais e 
estrangeiros

Ecossistemas com potencial 
turístico

Extenso delta, com a costa 
protegida por manguezais 

Infraestrutura básica

...

Ministério da Água

Ministério da 
Agricultura

Agricultores e 
agricultoras

Empresárias e 
empresários de 
turismo

Serviço de 
Abastecimento 
de Água/ 
Departamento de 
Irrigação 

Serviço 
Nacional de 
Hidrometeorologia 
(Hydromet)

70% da população de Maja é abastecida 
com água tratada oriunda do rio Alph.

Favorável (+)
Menor disponibilidade de água devido ao 
crescimento demográfico nas regiões urbanas, em 
consequência do êxodo rural.

↓

As águas residuais estão contaminadas 
com a bactéria E. coli e, por vezes, com 
substâncias industriais tóxicas.

Ruim (-)
A contaminação das águas residuais deve 
aumentar com o crescimento populacional 
previsto.

↑

A capacidade analítica do Hydromet e 
do Ministério da Água é limitada, sendo 
que ambos realizam análises estatísticas 
simples.

Favorável (+)

Falta pessoal especializado e responsáveis por 
tomar decisões não se interessam nem demandam 
mais dados. ↕

Não existem normas legais para o direito de 
utilização da água.

Ruim (-)
Surgem cada vez mais conflitos entre novos e antigos 
usuários de água.

↑

Os cultivos de arroz e trigo no estado 
dependem de irrigação (arroz no verão e trigo 
no inverno), sendo as mulheres responsáveis 
por 70% deles.

Ruim (-)
Diminuição constante da disponibilidade de água 
doce subterrânea devido a um maior uso por parte 
do setor agrícola.

↓

Na região de montanhas e colinas, as águas 
subterrâneas distribuem-se de forma 
irregular e têm baixado continuamente 
nos últimos anos, já que cada vez mais 
agricultores utilizam reservatórios 
subterrâneos para a irrigação de milho e 
outras culturas.

Ruim (-)
Poderá ocorrer uma maior intrusão de água do mar 
nos aquíferos costeiros, caso aumente a extração de 
água de fontes subterrâneas.

↑

O rio Alph é afetado por cheias catastróficas. Ruim (-) A frequência das cheias vem aumentando. ↑

As mulheres e meninas 
são particularmente 
afetadas e, portanto, 

interessadas?

1. Como as mulheres 
e meninas são 

particularmente 
afetadas?

Como as mulheres 
e meninas são 

particularmente 
afetadas?

sendo as mulheres responsáveis 
por 70% deles.

Sem representantes mulheres, é mais 
difícil que se realize uma análise da problemática 
sensível ao gênero.
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Matriz de classificação de condições e tendências

Condição Tendência

Muito boa ++ Crescente ↑

Favorável + Estável ↔

Ruim - Decrescente ↓

Indeterminada ? Indeterminada ?

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população 
da capital Maja

C

Qualificação do estado e tendência

Aumento da demanda por água devido ao crescimento demográfico.
Águas residuais contaminadas, com tendência crescente.

Aumento da frequência de cheias.Diminuição da recarga das águas subterrâneas.
Aumento da demanda de água para as colheitas.

Potenciais conflitos pela água.

D E
Vulnerabilidade

F G H

Ameaça (observada 
e projetada)

Exposição Sensibilidade Capacidade de adaptação
Avaliação (sensibilidade + 
capacidade de adaptação)

Mudanças dos padrões 
de precipitação: 
escoamento de água 
mais intenso no 
inverno e no início da 
primavera e menor 
no final do verão e no 
outono. 

Aumento de episódios 
de precipitação 
torrencial e da 
frequência dos picos de 
vazão.

Aumento do nível do 
mar.

Aumento da 
temperatura.

...

População de Maja está 
perto do rio Alph e do 
seu delta, sujeita às 
inundações.

...

Recursos hídricos limitados. 

Infraestrutura existente não adaptada a mudanças no 
regime de precipitação/escoamento. 

Sobre-exploração de água devido à falta de um marco 
regulatório e de um sistema de gestão de integrado.

.

Menor importância das ligações familiares e étnicas.

.

Monitoramento de dados meteoroló-
gicos, da vazão do rio e da elevação do 
nível do mar.

Costa protegida por manguezais.

Sistema básico de coleta de águas resi-
duais.

Recursos nacionais e estrangeiros.

Potencial turístico como alternativa 
para o desenvolvimento econômico.

Escolas e universidades.

. 

2 - média

Avaliação da exposição: 
3 – alta

Avaliação da sensibilidade: 2 – média Avaliação da capacidade de adaptação: 
2 – média

Exemplo de solução – Matriz 2.2: Ameaça, exposição, sensibilidade, capacidade adaptativa e vulnerabilidade considerando o enfoque de gênero

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

1. Como as mulheres 
e meninas são 

particularmente afetadas?

2. Os fatores de sensibilidade são 
específicos em relação a gênero? 

Por exemplo, determinadas 
culturas são particularmente 

cultivadas por mulheres?

3. As mulheres e meninas têm diferentes 
capacidades adaptativas? 

Por exemplo, qual é o seu nível de escolaridade? 

Essas pessoas têm igual acesso à terra e à água? 

Possuem outros recursos ou suas opções de 
renda são reduzidas?

Podem participar em processos de tomada de 
decisão de forma igualitária?

das mulheres e 
meninas

Mulheres têm menor taxa de alfabetização do que 
homens.

As mulheres têm menos oportunidades de acesso 
à informação e menor nível de independência, em 
especial durante as catástrofes.

Existência de grupos sociais em situação de extrema 
pobreza, sendo que 70% dessa população é composta 
por mulheres e meninas.

Maior preocupação entre as mulheres 
com a mudança do clima.



132 Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

Matriz de avaliação da vulnerabilidade

Baixa (1) Média (2) Alta (3)

Alta (3) Alta Média Média

Média (2) Média Média Baixa

Baixa (1) Baixa Baixa Baixa

SENSIBILIDADE

CAPACIDADE DE 
ADAPTAÇÃO

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Exemplo de solução – Matriz 2.3. Impacto potencial e riscos/ necessidade de ação considerando o enfoque de gênero

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um 
sistema de saneamento

Sistema de interesse: população 
da capital Maja

Impacto (potencial) L

I J K Risco/Necessidade de ação

Biofísico Socioeconômico
Avaliação  

(alcance do dano)
Descrição da 

probabilidade
Avaliação

Aumento das temporadas de seca.

Diminuição da vazão do rio Alph no final do verão.

Perda de água devido à evaporação em 
reservatórios. 

Volume de água insuficiente para atender a 
demanda.

...

. 

.

Aumento dos potenciais conflitos pela água, elevando o 
.

Aumento do êxodo rural devido ao menor acesso à água.

 

...

2 – médio

Já são observadas 
e esperam-se mais 
mudanças nos padrões 
de precipitação, com 
probabilidade alta.

Sistema de interesse 
vulnerável e 
altamente exposto 
à provável ameaça, 
demandando medidas 
de adaptação.

2 - médio

Maior frequência de cheias no verão. Maior 
contaminação da água disponível devido às 
enchentes. Aumento da erosão nas encostas e 
assoreamento dos rios. Aumento da carga de 
sedimentos no curso inferior do rio Alph.

Perda de infraestruturas devido às inundações.

Maior incidência de doenças causadas pela 
contaminação e inundação do rio. ...

Aumento de episódios 
de precipitação 
torrencial e da 
frequência dos picos de 
vazão.

...

Inundação do delta. Salinização das águas. ... ... ... ...

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

4. O impacto potencial é específico 
em relação a gênero?

Por exemplo, ele afeta homens 
e mulheres ou grupos sociais 

específicos de forma diferente?

Menor acesso à água potável, atingindo em maior grau 
as mulheres e meninas, que representam a maior parte 
da população pobre.

Aumento no preço da água para tentar regular a 
demanda, afetando em maior parte as mulheres, que têm 
menor renda.

risco de violência baseada em gênero contra as mulheres

Aumento da migração entre os homens, expondo as 
mulheres e meninas a um maior risco de violência 
baseada em gênero, inclusive a sexual. 

Aumento das responsabilidades das mulheres na 
adaptação à mudança do clima, no que se refere tanto ao 
cuidado da família quanto à necessidade de trabalho e 
geração de renda.

Maior incidência de doenças entre as mulheres, devido 
a menos oportunidades de acesso à informação.
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Matriz de avaliação de impacto

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Matriz de avaliação de risco

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Baixa Média Alta

Alta Médio Médio Alto

Média Baixo Médio Médio

Baixa Baixo Baixo Médio

EXPOSIÇÃO

VULNERABILIDADE

Baixo Médio Alto

Alta Médio Médio Alto

Média Baixo Médio Médio

Baixa Baixo Baixo Médio

PROBABILIDADE  
DA AMEAÇA

IMPACTO
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ESTUDO DE CASO – Passo 3: Identificação de medidas de adaptação 
Exercício 7 – Identificar medidas de adaptação

Objetivos de aprendizagem
Saber como identificar uma gama de opções para adaptação em diferentes áreas de intervenção 
(soluções técnicas, desenvolvimento de capacidades, ações políticas, pesquisa e divulgação), de modo 
que seja possível considerar no planejamento um conjunto consistente de medidas e abordagens, 
incluindo a AbE, com enfoque também em gênero e direitos humanos.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓ Slides com modelo da Matriz 3 + exemplo de resolução do exercício. 

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painel com a Figura 10, produzida na Aprendizagem Ativa VI: Visão geral das 
medidas de adaptação.

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 3 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como terceira etapa do 
desenvolvimento de uma estratégia geral de adaptação (Passo 3 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Lista com possíveis opções de adaptação (disponível na página 137, a seguir).   

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 5 20 15 10 55

Instruções Retome o contexto do estudo de caso, lembrando aos grupos que, com base na aplicação 
da lente climática e nos resultados da análise de vulnerabilidade, impacto potencial 
e risco realizada nos exercícios anteriores, o Serviço Público de Águas (SPA) precisa 
prever medidas de adaptação para a revisão do Programa Hídrico do Estado do Sul, de 
acordo com os objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento de Zanadu.  

Explique que o propósito deste passo é determinar as medidas necessárias para 
adaptar os sistemas de interesse em questão à mudança do clima. Tais medidas 
devem ser capazes de reduzir os impactos potenciais evidenciados, seja diminuindo a 
exposição ou a sensibilidade do sistema frente a uma ameaça, seja aumentando a sua 
capacidade adaptativa.

A intenção é identificar, com a ajuda da Matriz 3, as opções de adaptação referentes aos 
impactos encontrados, elencando também os atores relevantes para o desenvolvimento 
das medidas, considerando cada sistema de interesse envolvido no planejamento. 
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ESTUDO DE CASO – Passo 3: Identificação de medidas de adaptação 
Exercício 7 – Identificar medidas de adaptação

Instruções Indique a Figura 10 como referência para a realização do exercício e proponha aos 
grupos que façam uma chuva de ideias para listar possíveis medidas de adaptação. 
Observe e dê assistência, conforme necessário, para assegurar que sejam incluídas 
opções relacionadas a desenvolvimento de capacidades, ações políticas, pesquisa e 
divulgação e soluções técnicas, englobando, entre essas últimas, medidas AbE. Após 
a metade do tempo para o desenvolvimento do exercício, apresente a lista indicada 
a seguir, com outras possíveis medidas de adaptação, para que os grupos possam 
complementar suas ideias, caso considerem as sugestões interessantes. Assim como 
nos exercícios anteriores, os grupos devem apresentar seus resultados na sequência. 

Discussão: 

Quais foram os desafios encontrados na identificação de medidas AbE? 

Foram identificadas medidas com enfoque em gênero? Houve dificuldades quanto a 
isso? Quais?

Reflexão:

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Promover a participação de mulheres e meninas na concepção das opções de adaptação.

Identificar as  medidas de adaptação com enfoque em gênero, incluindo, por exemplo, o 
estabelecimento de linhas de financiamento e a geração de oportunidades de trabalho e renda 
específicas para mulheres, especialmente durante catástrofes.
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Leitura: Possíveis opções de adaptação

As seguintes opções de adaptação correspondem a diferentes áreas de intervenção, incluindo 
ações políticas, soluções técnicas, desenvolvimento de capacidades, pesquisa e divulgação, e 
poderão complementar as ideias do grupo de consultores e consultoras:

• Fortalecimento da cooperação intersetorial para o manejo sustentável dos recursos 
hídricos.

• Restauração de bacias para controle de erosão e prevenção de inundações.

• Construção de novos poços.

• Construção de estruturas fluviais variadas.

• Construção de barragens.

• Recarga artificial de águas subterrâneas.

• Tratamento e reutilização de águas residuais.

• Dessalinização de água salobra ou salgada.

• Alocação de água a setores ou usuários. 

• Mudança para cultivos de maior qualidade e que poupem água.

• Promoção da tecnologia de irrigação por gotejamento.

• Revestimento de canais de irrigação.

• Promoção e desenvolvimento de práticas agrícolas e escolha de culturas adequadas.

• Implementação de programa de pesquisa para melhoria de técnicas de reutilização de água.

• Melhoria da gestão de água (sistemas de informação, práticas de gestão, capacitação de 
profissionais).

• Promoção de medidas de conservação de água em regiões urbanas, no uso de água 
industrial e no saneamento.

• Racionamento de água.

• Melhoria da infraestrutura hídrica.

• Aumento do sistema de tratamento da água. 

• Introdução de controle para uso da água (incentivos, multas para desperdício, etc.).

• Regulação da extração de água subterrâneas. 

• Cobrança maior pelo uso da água por grandes indústrias, pelos sistemas agrícolas e pela 
pecuária, que utilizam maiores volumes de recursos hídricos.

• Expansão do sistema de monitoramento do abastecimento e uso da água, do clima, da 
produção agrícola, da qualidade da água e da saúde dos ecossistemas (por exemplo, com 
estações meteorológicas). 

• Desenvolvimento e disseminação de novas variedades de sementes.

• Reassentamento de grupos populacionais vulneráveis.

• Criação ou aumento da linha de financiamentos para mulheres.

• Formulação de projeto de extensão rural com enfoque em gênero.

• Formação de tomadoras e tomadores de decisão para interpretar e utilizar informações 
climáticas. 

• Estabelecimento de cotas mínimas para a participação de mulheres em cargos públicos. 

• Melhoria da infraestrutura em bairros mais vulneráveis.

• Melhoria da gestão de bacias hidrográficas.

• Oferta de oficinas sobre enfoque em gênero na adaptação à mudança do clima.
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Exemplo de solução – Matriz 3: Identificação de opções de adaptação 

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

M N O

Sistema de 
interesse

Impactos selecionados que levam 
a um risco médio ou alto e à 
necessidade de ação

Opções de adaptação Atores relevantes

População da capital 
Maja

Perda de água devido à evaporação em reservatórios. Restaurar áreas relevantes com vegetação nativa para aumentar a 
infiltração de chuvas no solo, melhorando a disponibilidade de água.

Departamento de Irrigação

Instituto de Serviços de 
Extensão Rural

Associações de agricultores

Serviço de Saúde e Combate a 
Doenças

Serviço Florestal

Ministério do Ambiente

Ministério da Água

Promover extensão rural específica para as necessidades das 
mulheres.

Conservar a vegetação nativa de áreas próximas às fontes de água.

Maior frequência de cheias no verão. Retificar rios com o uso de manilhas.

Aumento da erosão nas encostas e assoreamento dos rios. Recuperar matas ciliares.

Aumento do êxodo rural devido ao menor acesso à água. Capacitar produtores e produtoras para o uso de cultivos 
alternativos mais resistentes à seca.

Construir cisternas para captação e uso da água da chuva.

Formular leis de proteção às mulheres contra a violência baseada 
em gênero.

Promover campanhas de redução da violência baseada em gênero.

Maior incidência de doenças causadas pela contaminação e 
inundação do rio.

Realizar campanhas de educação sobre cuidados básicos de saúde 
com enfoque nas diferentes necessidades de cada gênero.

Ampliar o sistema de saneamento.

Menor acesso à água potável. Ampliar o sistema de abastecimento de água.

Criar unidades de conservação para a proteção da água e do solo.

... ... ... ...

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água potável e ligação a um sistema de saneamento

M N O

Sistema de 
interesse

Impactos selecionados que levam 
a um risco médio ou alto e à 
necessidade de ação

Opções de adaptação Atores relevantes

População da capital 
Maja

Perda de água devido à evaporação em reservatórios. Restaurar áreas relevantes com vegetação nativa para aumentar a 
infiltração de chuvas no solo, melhorando a disponibilidade de água.

Departamento de Irrigação

Instituto de Serviços de 
Extensão Rural

Associações de agricultores

Serviço de Saúde e Combate a 
Doenças

Serviço Florestal

Ministério do Ambiente

Ministério da Água

Promover extensão rural específica para as necessidades das 
mulheres.

Conservar a vegetação nativa de áreas próximas às fontes de água.

Maior frequência de cheias no verão. Retificar rios com o uso de manilhas.

Aumento da erosão nas encostas e assoreamento dos rios. Recuperar matas ciliares.

Aumento do êxodo rural devido ao menor acesso à água. Capacitar produtores e produtoras para o uso de cultivos 
alternativos mais resistentes à seca.

Construir cisternas para captação e uso da água da chuva.

Formular leis de proteção às mulheres contra a violência baseada 
em gênero.

Promover campanhas de redução da violência baseada em gênero.

Maior incidência de doenças causadas pela contaminação e 
inundação do rio.

Realizar campanhas de educação sobre cuidados básicos de saúde 
com enfoque nas diferentes necessidades de cada gênero.

Ampliar o sistema de saneamento.

Menor acesso à água potável. Ampliar o sistema de abastecimento de água.

Criar unidades de conservação para a proteção da água e do solo.

... ... ... ...

ESTUDO DE CASO – Passo 4: Seleção e priorização de medidas de adaptação 
Exercício 8 – Selecionar e priorizar medidas de adaptação

Objetivos de aprendizagem
Compreender o procedimento para realizar uma análise com múltiplos critérios para a adaptação. 

Reconhecer as implicações relacionadas à escolha de critérios específicos.

Compreender que não é possível incluir todas as opções em uma estratégia de adaptação e que a ação 
focada em assuntos prioritários é um fator de sucesso.

Entender que a estratégia requer uma verificação, em última instância, para confirmar se o conjunto 
de medidas selecionadas realmente atende às necessidades em questão.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓ Slides com modelo da Matriz 4 + exemplo de resolução do exercício. 

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 4 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como quarta etapa do 
desenvolvimento de uma estratégia geral de adaptação (Passo 4 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

No flipchart, prepare um convite solicitando aos consultores e consultoras uma 
apresentação das medidas de adaptação selecionadas, a ser feita ao governo de Zanadu.

Leitura Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do Sul” (p. 
89-94). 

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 5 25 10 10 55

Instruções Recapitule o contexto do estudo de caso, informando que, nesta etapa, será feita uma 
encenação a partir da seguinte proposta: 

“O Ministério da Água, em cooperação com o Ministério da Agricultura, gostaria de 
organizar as atividades para que sejam financiadas medidas prioritárias que assegurem 
a gestão da água frente aos impactos da mudança do clima. Após as consultoras e os 
consultores terem identificado uma lista de opções de adaptação, o Serviço Público de 
Águas (SPA) pediu-lhes que sugerissem uma seleção de medidas mais relevantes, a 
serem apresentadas ao ministro ou ministra em seu escritório”.

Esclareça que os grupos têm, então, a missão de selecionar, entre as medidas 
identificadas no passo anterior, as que consideram mais importantes para inserir no 
planejamento. Explique que, neste passo, utiliza-se o método da análise multicritérios 
para fazer essa avaliação, com o apoio da Matriz 4. 

Na coluna P, devem ser incluídas as medidas de adaptação previamente identificadas, 
e nas colunas Q, R, S, T e U, os critérios estabelecidos para sua avaliação. Depois, é 
atribuída a pontuação para cada critério, segundo os valores determinados. Por fim, 
somam-se os pontos atribuídos para obter a avaliação geral de cada medida. Esse 
processo deve ser feito para todas as medidas, a fim de compará-las entre si.
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ESTUDO DE CASO – Passo 4: Seleção e priorização de medidas de adaptação 
Exercício 8 – Selecionar e priorizar medidas de adaptação

Instruções No exemplo apresentado na Apostila do curso AbE para a solução do exercício, 
foram estabelecidos quatro critérios para a análise: custo, eficácia, viabilidade e 
baixo arrependimento. Já no exemplo aqui descrito, foram privilegiados os critérios 
custo, eficácia, tempo de implementação e cobenefícios. Outros exemplos de critérios 
importantes seriam tempo de resposta, equidade de gênero e recursos humanos 
existentes, mas eles não se limitam a estes. Os critérios podem mudar de projeto para 
projeto, de região para região, de acordo com cada caso.

Explique que, após o preenchimento da matriz, os grupos devem verificar a coerência 
do pacote de adaptação proposto e preparar a apresentação das medidas que vão sugerir 
ao governo de Zanadu. Assegure-se de que todos os grupos forneçam não apenas uma 
lista de opções, mas sim um conjunto de medidas estruturadas e complementares, 
formando uma estratégia efetiva que atenda à necessidade de ação identificada. 
Enquanto os grupos trabalham, anote suas observações para a apresentação.

Na encenação, assuma o papel de ministra ou ministro (caso a formação seja 
conduzida por duas ou mais pessoas, uma pode representar a diretoria do Serviço 
Público de Águas e as demais, sua equipe de assessoria técnica e/ou alguém que tenha 
interesse em financiar o projeto). Ao longo das apresentações, faça observações e 
questionamentos, considerando as perguntas sugeridas para a discussão a seguir, que 
devem estimular a argumentação, sem parecer uma prova de conhecimentos. 

Discussão:

 - Em quais informações sua análise foi baseada?

 - Como o grupo procedeu para construí-la?

 - Como e por que foram escolhidos esses critérios de seleção?

 - O que o grupo considera uma “boa” opção e por quê?

 - As medidas propostas são opções de baixo arrependimento?

 - Existe um financiamento disponível para implementar as medidas selecionadas?

 - Qual é a sua opinião sobre as sugestões dos outros grupos?

Reflexão: 

- Por que os grupos escolheram medidas AbE ou por que não? 

Para aprofundar a discussão e a reflexão, uma possibilidade é pedir a algumas pessoas 
que observem as apresentações avaliando aspectos como os seguintes:

- Quais critérios e medidas não foram bem recebidos? Por quê?

- Que tipo de questionamentos foram colocados aos grupos pela equipe de governo?

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Incluir a equidade de gênero entre os critérios de seleção de medidas.

Priorizar medidas que sejam relevantes para diminur a vulnerabilidade de mulheres e meninas 
e que possam ter efeito multiplicador, por exemplo, aumentando a representação de mulheres 
em espaços de tomada de decisão.
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Exemplo de solução – Matriz 4. Critérios para seleção e priorização de medidas de adaptação 

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à 
água potável e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população da capital Maja

P Q R S T U

Opções de 
adaptação

Critério 1

Custo (peso 1)

Critério 2

Eficácia (peso 3)

Critério 3

Tempo de 
implementação 

(peso 2)

Critério 4

Cobenefícios  
(peso 1)

Avaliação geral

Criar unidades de 
conservação para a 

proteção da água e do solo

Custo alto

1 x peso 1 = 1

Muito eficaz

3 x Peso 3 = 9

Longo tempo para 
implementação

1 x Peso 2 = 2

Gera muitos cobenefícios 

3 x Peso 1 = 3
15

Retificar rios com o uso 
de manilhas

Custo médio

2 x peso 1 = 2

Eficaz

2 x Peso 3 = 6

Tempo médio para 
implementação

2 x Peso 2 = 4

Não gera cobenefícios

1 x Peso 1 = 1
13

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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ESTUDO DE CASO – Passo 5: Implementar as medidas de adaptação 
Exercício 9 – Identificar medidas complementares às medidas AbE

Objetivos de aprendizagem
Compreender a importância de avaliar o estado atual dos ecossistemas necessários para a implementação e eficácia 
das medidas AbE. 

Saber como identificar medidas complementares que garantam sua sustentabilidade e que devem ser incluídas no 
plano de ação de adaptação.

Ter ciência de que este é um passo específico para o planejamento da implementação de medidas AbE e de que 
um planejamento real deve ser muito mais amplo, detalhando também a implementação das demais medidas de 
adaptação não AbE.

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE. 

 ✓ Slides com modelo da Matriz 5 + exemplo de resolução do exercício.

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 5 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como quinta etapa do desenvolvimento de 
uma estratégia geral de adaptação (Passo 5 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso. 

Leitura Apostila do curso AbE, Anexo A – O Caso de Zanadu, subtópico “O Estado do Sul” (p. 89-94). 

→ Indique aos grupos que façam uma revisão das informações com foco na descrição dos 
ecossistemas.

Tempo 
(min)

Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

5 5 25 15 10 60

Instruções Explique que, neste passo, os grupos terão a tarefa de elaborar um plano de ação para implementar 
as medidas selecionadas no exercício anterior e que, no caso da adoção de medidas AbE, pode 
ser necessário implementar também ações complementares para garantir a funcionalidade dos 
ecossistemas envolvidos.

Esse trabalho deve ser feito com o apoio da Matriz 5, que ajuda a visualizar o que será necessário 
para o planejamento de cada medida AbE. Nesse momento, é importante procurar enxergar quais 
serviços ecossistêmicos correspondem a cada uma delas. As orientações para o preenchimento da 
matriz são as seguintes:

• Na coluna V, faça uma lista com todas as opções de AbE selecionadas da coluna P da matriz 
anterior (Matriz 4).

• Na coluna W, descreva os atores principais para implementação dessas opções, ou seja, aqueles que 
são imprescindíveis para implantar e manter a longo prazo cada uma das medidas.

• Na coluna X, cite qual ou quais ecossistemas são necessários para cada opção de AbE e qual a 
natureza do serviço ecossistêmico demandado.

• Na coluna Y, descreva o estado de funcionalidade atual do ecossistema em relação à medida AbE 
planejada. Mencione se os ecossistemas responsáveis pelos serviços relevantes se encontram 
sob pressão da mudança do clima ou de fatores antropogênicos. Indique, por exemplo, qual é o 
seu nível de degradação ou preservação e se ele precisa de alguma intervenção ou manejo para 
que a medida seja implementada. Além disso, avalie se a perda de funcionalidade do ecossistema 
necessário prejudica a efetividade da medida AbE.
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ESTUDO DE CASO – Passo 5: Implementar as medidas de adaptação 
Exercício 9 – Identificar medidas complementares às medidas AbE

Instruções • Se os ecossistemas escolhidos estiverem sofrendo algum tipo de pressão ou ameaça, identifique 
na coluna Z possíveis medidas para lidar com essas pressões, de forma a assegurar a 
manutenção de serviços ecossistêmicos a longo prazo. Para ajudar nisso, levante informações 
sobre o que pode ser feito para reduzir a vulnerabilidade dos ecossistemas frente à mudança 
do clima e, principalmente, frente a outras pressões, e analise como seria possível manter a sua 
funcionalidade.

• Ao final, na coluna A’, liste as instituições ou atores a serem envolvidos na implementação 
dessas medidas complementares.

No  exemplo apresentado na apostila para a solução do exercício, duas medidas AbE selecionadas 
para o sistema de interesse “rotação de culturas arroz-trigo na planície central” foram a restauração 
de matas ciliares de mananciais e a restauração de ecossistemas associados aos cultivos de arroz e 
trigo que estabilizem o regime de escoamento e previnam a erosão. Como é possível observar na 
matriz da apostila, as duas medidas requerem ações complementares para assegurar os serviços 
ecossistêmicos essenciais envolvidos. 

Já no exemplo a seguir, para o sistema de interesse “população da capital Maja”, a medida selecionada 
foi “criar unidades de conservação para a proteção da água e do solo”. A partir dessas informações, 
é possível elaborar o plano de ação para implementação das medidas de adaptação, incluindo as 
opções de AbE. Nesse processo, também é importante considerar onde e quando essas medidas 
devem ser implementadas e como serão financiadas. Depois disso, o último passo do ciclo é fazer o 
seu monitoramento e avaliação, como será detalhado no próximo exercício.

Com base nas informações sobre o Estado do Sul, os grupos devem analisar o estado dos ecossistemas 
envolvidos e preencher a matriz. Para a etapa de apresentações, você pode sugerir aos grupos que 
observem e/ou anotem suas impressões sobre as sugestões dos outros, considerando, por exemplo: 

 - Como os serviços ecossistêmicos usados para a AbE podem ser valorados adequadamente?

 - Quais são as implicações práticas das sugestões (em termos de tempo, necessidade de informação 
adicional, custos)?

 - Discussão: 

 - Que outras informações (climáticas, socioeconômicas) são necessárias para tomar decisões ou 
adotar medidas? 

 - Que critérios podem ser aplicados para selecionar estrategicamente medidas de adaptação 
relevantes? 

 - Quais são os argumentos específicos contra e a favor das opções de AbE?

Reflexão: 

 - Até que ponto os desafios e condições necessárias ou favoráveis à AbE se aplicam ao seu próprio 
contexto profissional?

 - Qual é a sua experiência com a cooperação intersetorial?

Outras 
ideias

A fim de auxiliar na visualização de como as medidas de adaptação podem ser implementadas, 
também é possível mostrar um exemplo de avaliação da vulnerabilidade de um ecossistema e/ou 
de projetos que ponham em prática a AbE, fazer visitas a locais onde isso tenha sido realizado ou 
convidar um especialista que trabalhe com o assunto para ser entrevistado pela turma.

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure: 

Integrar as medidas de adaptação com enfoque em gênero em outras estratégias de planejamento, 
políticas e projetos locais e/ou regionais (por exemplo, em planos de manejo, planos diretores, 
projetos de uso sustentável de recursos naturais ou políticas setoriais).

Esclarecer os papéis e responsabilidades envolvidos na implementação das medidas, dividindo-
os entre as mulheres também.

Assegurar recursos financeiros e atenção às medidas que visem a diminuição da vulnerabilidade 
das mulheres e meninas.
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Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à 
água potável e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população da capital Maja

V W X Y Z A’

Opções de AbE 
selecionadas

Atores importantes 
para a opção de AbE

Ecossistema 
necessário para 
a opção de AbE

Estado do ecossistema 
e dos serviços 
ecossistêmicos essenciais 
para efetividade da 
medida AbE

Medidas necessárias 
para assegurar os 
serviços ecossistêmicos 
essenciais (somente 
se for identificado um 
mau funcionamento na 
coluna anterior)

Atores importantes 
para as medidas 
complementares 
indicadas na coluna 
anterior

Criar unidades de 
conservação para a 
proteção da água e 
do solo.

...

Comitê do rio Alph

Ministério do Ambiente

Serviço Florestal 

Comunidades rurais 

População de Maja

...

Matas ciliares 

Florestas e pastagens 
nativas 

Manguezais

Mananciais

Recifes de corais

...

 As matas ciliares estão 
ameaçadas devido à grande 
pressão econômica exercida 
pelas atividades relacionadas 
à pecuária.

As florestas e pastagens 
nativas estão degradadas 
devido à mudança do uso do 
solo para produção agrícola.

Os manguezais estão 
conservados, mas o aumento 
do nível do mar representa 
uma ameaça. Então, o 
ecossistema precisa ser 
mantido em bom estado 
para minimizar os efeitos do 
avanço das águas.

...

Concepção e implementação 
de condições adequadas 
para a gestão sustentável 
de ecossistemas: marco 
regulatório, coordenação 
nacional, sistemas de 
incentivo, aplicação da lei.

Lidar com custos de 
oportunidade: diversificar 
fontes de renda promovendo, 
por exemplo, a implantação de 
sistemas agroflorestais, a fim 
de reduzir a pressão sobre as 
florestas e pastagens nativas.

...

Ministério do Ambiente 

Instituições de pesquisa 

Órgãos de fiscalização 
ambiental

Serviço de extensão rural

ONGs

...

Exemplo de solução – Matriz 5: Identificação de medidas complementares às medidas AbE

Fonte: adaptado de GIZ (2016)
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ESTUDO DE CASO – Passo 6: Monitoramento e avaliação  
Exercício 10 – Monitorar e avaliar as medidas de adaptação

Objetivos de aprendizagem
Compreender a importância de monitorar e avaliar periodicamente os resultados obtidos para 
verificar a eficácia do processo de planejamento e das medidas de adaptação implementadas, de modo 
que seja possível fazer readequações, se necessário.

Saber como definir os objetivos do monitoramento e da avaliação e como desenvolver e utilizar 
indicadores para esse fim. 

Itens 
necessários

 ✓ Painel com o Ciclo AbE.

 ✓ Slides com modelo da Matriz 6 + exemplo de resolução do exercício. 

 ✓ Apostila do curso AbE.  

 ✓ Painéis reproduzindo a Matriz 6 (1 por grupo).

 ✓ Tarjetas.  

 ✓ Alfinetes ou fita adesiva para fixação. 

 ✓ Marcadores.

 ✓ Flipchart para anotações.

Preparo da 
atividade

Indique que os grupos formados anteriormente voltem a se reunir.

Utilize o Painel com o Ciclo AbE para situar o exercício como sexta etapa do 
desenvolvimento de uma estratégia geral de adaptação (Passo 6 - Ciclo AbE). 

Relembre as regras para o trabalho com o estudo de caso.

Leitura Apostila do curso AbE, capítulo 4, seção 4.6 – Monitoramento e avaliação (p. 76-79). 

Tempo (min) Introdução Leitura Desenvolvimento Apresentação
Discussão e 

Reflexão
Total

15 2 18 15 10 60

Instruções Explique que este passo tem como finalidade acompanhar a implementação e 
os resultados das medidas que foram planejadas seguindo cada uma das etapas 
anteriores do Ciclo AbE, e que, para tanto, será necessário definir indicadores para 
seu monitoramento e avaliação. 

Com base no conteúdo de apoio indicado, esclareça que esses indicadores podem 
ser de diferentes tipos, de acordo com os propósitos estabelecidos. Como descrito 
na apostila, para auxiliar na definição dos mesmos, pode-se utilizar a metodologia 
SMART. Segundo esse esquema, um indicador inteligente (smart, no termo em inglês), 
é aquele que é:

• Específico (S);

• Mensurável (M);

• Alcançável (A);

• Relevante (R);

• Temporal (T).

Este passo deve ser realizado com o apoio da Matriz 6. O exemplo apresentado para 
a solução do exercício na apostila mostra dois indicadores que foram definidos para 
monitorar e avaliar uma das opções de AbE para o sistema de interesse “rotação de 
culturas arroz-trigo na planície central”. Tendo em conta que a medida diz respeito à 
restauração da vegetação nativa para aumentar a infiltração da água de chuva no solo, 
o primeiro indicador é voltado à dimensão da área recuperada, enquanto o segundo 
tem como foco o teor de água presente no solo.
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ESTUDO DE CASO – Passo 6: Monitoramento e avaliação  
Exercício 10 – Monitorar e avaliar as medidas de adaptação

Instruções Peça aos grupos que determinem objetivos de monitoramento e avaliação para uma das 
medidas selecionadas nos exercícios anteriores, planejando um ou mais indicadores 
do tipo SMART, de acordo com o tempo disponível. Na sequência, os grupos devem 
apresentar os objetivos e indicadores propostos para o plano de monitoramento e 
avaliação, explicando por que ou como o(s) indicadore(s) se enquadram como SMART.

Discussão:

O que foi privilegiado nos objetivos e indicadores propostos para os planos de 
monitoramento e avaliação?

Reflexão: 

Quais as principais impressões e as lições aprendidas no exercício?

Em que situações a aplicação de um plano de monitoramento e avaliação poderia ter 
sido útil, anteriormente, no contexto de trabalho de cada participante? 

E futuramente, como ele pode ser utilizado? 

Recomendações para o enfoque em gênero

Ao fazer um planejamento real, durante este passo, procure:

Assegurar que os indicadores sejam divididos por gênero, para que seja possível avaliar o 
desempenho das medidas de adaptação a fim de minimizar a vulnerabilidade de mulheres e 
meninas.

Incluir indicadores de equidade de gênero.

Proporcionar a participação de mulheres no processo de monitoramento e avaliação.
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Exemplo de solução – Matriz 6: Determinação de indicadores para monitoramento e avaliação 

Objetivo de desenvolvimento sustentável analisado: acesso à água 
potável e ligação a um sistema de saneamento

Sistema de interesse: população da 
capital Maja

B’ C’ D’

Impactos selecionados que 
levam a um risco médio ou alto 
e à necessidade de ação

Opções de adaptação Indicadores

Diminuição do nível das águas 
subterrâneas devido à redução da 
precipitação e à sobreutilização de águas.
...

Criar unidades de conservação para a proteção da 
água e do solo.

Instrumento normativo de criação de 
unidade de conservação publicado.

... Infiltração de água no solo determinada por infiltrômetro 
de anéis concêntricos.

... Nível das águas subterrâneas em milímetros.

... ... ...
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Orientações para trabalhar com estudos de caso reais

Ao optar por esta variação, o primeiro passo a ser seguido pela formadora ou formador é identificar um 

caso que seja adequado para análise e reunir as informações necessárias ao estudo.  

• Para a discussão sobre AbE, um caso deve:

o Abordar uma ligação forte já existente com um ecossistema/recurso natural (por exemplo, 

parques naturais utilizados para turismo) ou tratar de uma região na qual o ecossistema possa 

desempenhar um papel relevante para o desenvolvimento de resiliência climática (como 

a recuperação florestal para a região de uma bacia hidrográfica). Note que a inter-relação 

existente/potencial pode ser diretamente visível no mesmo local ou indiretamente visível em 

um local mais distante.

o Destacar o contexto legal/institucional no qual a AbE deverá ser realizada (projeto – parceiros 

governamentais – terceiro setor).

●	Tenha em mente que o melhor momento para a análise é quando um projeto/plano/política se 

encontra em etapa de transição (revisão ou início de uma nova fase, por exemplo). 

●	Escolha um caso com o qual esteja familiarizado e que tenha um grande interesse em discutir, como 

um tema que faz parte de seu trabalho atualmente. 

●	Apresente a quantidade adequada de informações: elas devem ser precisas e detalhadas apenas 

conforme o necessário para a discussão no tempo disponível. O texto deve ter no máximo duas 

páginas e sua produção pode ser orientada pelas perguntas do quadro a seguir.

Informações necessárias sobre o caso 

1. Contexto geral 

1.1 De que se trata: título, região envolvida, setores envolvidos. 

1.2 Qual é a finalidade de desenvolvimento da iniciativa? Quais são as atividades e objetivos 
planejados?

1.3 Quem são os atores-chave envolvidos? Quem toma as decisões? 

1.4 Quem se beneficia? 

1.5 Que ecossistemas fazem parte do caso ou desempenham um papel importante nele?

2. Descrição da situação atual da região 

2.1 Quais são os fatores (legais, estruturais, ambientais, políticos) que apoiam o desenvolvimento 
sustentável? 

2.2 Quais são os principais desafios para o desenvolvimento sustentável (vulnerabilidades 
socioeconômicas)?

2.3 Qual é o estado atual dos ecossistemas aos quais o caso apresentado está ligado 
(vulnerabilidades ambientais)? Quais são as pressões explícitas e implícitas (climáticas e não 
climáticas) sobre esses ecossistemas? 

3. Mudança do clima

3.1 Quais são as características climáticas atuais e passadas da região (padrões climáticos, 
variabilidade observada)?

3.2 Há informações relevantes disponíveis sobre a mudança do clima observada/projetada na 
região do caso? 

3.3 Quais são os efeitos potenciais/esperados no caso e nos ecossistemas envolvidos?
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Com base nesses direcionais, a formadora ou o formador pode tanto escolher um caso de seu 

conhecimento para análise quanto solicitar sugestões de participantes do curso. Ao assumir esse papel, 

os membros da turma têm a oportunidade única de trabalhar com um caso que se relacione diretamente 

com o seu contexto profissional, o que irá ajudá-los a identificar mais claramente os possíveis pontos de 

entrada para integração da AbE em sua área de atuação. Se essa for a preferência, será necessário entrar 

em contato com a turma com a devida antecedência e repassar as instruções para a descrição dos casos. 

Para isso, são sugeridos os seguintes critérios:

•	 O caso proporciona um ponto de entrada viável e interesse comum para discutir AbE no tempo 

disponível. 

•	 A base de informações é adequada para o trabalho em grupo, tanto em termos de quantidade quanto 

de qualidade, ou seja, são apresentadas as informações necessárias para que todo o grupo discuta 

e proponha soluções (mesmo as pessoas que porventura não tenham conhecimento anterior da 

realidade abordada), sem apresentar dados em excesso (o que poderia demandar demasiado tempo 

de leitura e, assim, comprometer o desenvolvimento das atividades). 

Tabela de avaliação e planejamento para casos reais

Pessoa que 
apresentou o 
caso (nome, 
instituição, 
contato)

Título do caso Comentários 
referentes 
à área ou 
ao tema em 
questão

Há pontos 
de entrada 
viáveis para a 
discussão sobre 
AbE no tempo 
disponível? 
Há pontos 
de interesse 
comum ao 
grupo de 
participantes?

Onde ou 
com quem 
é possível 
levantar 
a base de 
informações? 

A base de 
informações 
está adequada 
ao trabalho em 
grupo? Que 
informações 
faltam ou 
podem ser 
retiradas?

A título de exemplo, são apresentados, a seguir, registros do Curso de Formação de Formadoras e 

Formadores realizado pelo Projeto Mata Atlântica em Olinda (PE), em 2016, em que o próprio município 

foi abordado no estudo de caso, considerando como a mudança do clima tende a impactar objetivos de 

desenvolvimento constantes em seu plano diretor.

Figura 20. Mapa para apresentação e discussão do estudo de caso do município de 
Olinda (PE). Curso de Formação de Formadoras e Formadores em Olinda (PE), 2016. 
Foto: Projeto Mata Atlântica 
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Figura 21. Reprodução de painel com análise sobre a principal atividade econômica do município, o turismo no 
centro histórico. Curso de Formação de Formadoras e Formadores em Olinda (PE), 2016

Figura 22. Reprodução de painel com a aplicação da lente climática. Curso de Formação de Formadoras e Formadores 
em Olinda (PE), 2016 

Sítio Histórico

Bens

Patrimônio
Histórico

Pousadas

Hotéis

Atores

Turistas

População 
local

Comerciantes

Variabilidade
Climática Atual

Chuvas 
concentradas

Sensibilidade 
Atual

Solo
frágil

Supressão
vegetal

Escolha aleatória
de plantas para
contenção de 

encostas

Árvores
resistentes a 

queda

Capacidade de 
Adaptação Atual

Reflorestamento 
de encostas em 
propriedades 

privados

Disponibilidade 
de capacidade 

técnica

Grau de 
Vulnerabilidade

Médio

Solo suscetível 
à erosão, 

sensibilidade 
média

Capacidade 
adaptativa do 

sistema
baixa

Objetivo
Tarefa 1
Lente

Climática

Integração do município com competitividade
econômica, em relação à Região Metropolitana 

do Recife e ao estado de Pernambuco

Como o objetivo 
pode ser afetado 
pela mudança 

do clima?

Que região ou
regiões estão sob

maior risco?

Que ecossistemas
naturais e 

antropogênicos estão 
presentes?

Que atores 
deveriam contribuir
para os próximos 

passos no processo de 
planejamento?

Quais  
setores estão sob 

maior risco?

Agravo da
escassez de água

As duas bacias
hidrográficas:

Beriberi e Paratibe

Turismo, pesca,
agricultura 

familiar

•Mata Atlântica
e ecossistemas 

associados 
(aquáticos)

•Sítio histórico

Poder Público,
Sociedade Civil e
Setor Privado

Chuvas 
extremas

•Encostas
•Bairros baixos
•Cidade alta
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3.2 Dinâmicas
Como parte da metodologia proposta, as dinâmicas são recomendadas em diferentes momentos das 

formações, a fim de auxiliar no esclarecimento de conceitos, aproximar as discussões da realidade de 

cada contexto e promover a cooperação entre participantes. A seguir, encontram-se as descrições das 

dinâmicas que fazem parte dos programas sugeridos, bem como outras opções que podem ser usadas a 

critério da formadora ou do formador. 

Vale lembrar, novamente, que tanto a configuração das atividades quanto a distribuição do tempo para 

sua realização podem ser adaptadas de acordo com as necessidades, assim como os pontos para discussão 

e reflexão, observando suas correlações com os temas trabalhados nos cursos. A intenção, igualmente, é 

que as pessoas sejam convidadas a identificar como podem empregar os aprendizados e as competências 

trabalhadas em seu contexto de atuação. Nas dinâmicas realizadas nas formações de formadoras e 

formadores, por sua vez, a reflexão pode ser direcionada à aplicação das atividades, analisando como 

utilizá-las em diferentes contextos e observando que limitações podem ser encontradas ou quais ajustes 

podem ser necessários ao considerar as caracteristicas de cada grupo, por exemplo.

Adaptação baseada em Comunidades  7 

Objetivos de aprendizagem
Compreender que, para ter impacto, a adaptação em nível coletivo requer uma estratégia focada nos 
objetivos da comunidade e a cooperação entre seus integrantes. 

Observar que a qualidade da cooperação depende de uma comunicação efetiva e da coordenação das 
ações realizadas. 

Itens 
necessários

 ✓ Cadeiras (que possam ser posicionadas de acordo com as instruções). 

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

2 8 5 15

Instruções Peça às pessoas para imaginarem que, agora, elas fazem parte de uma comunidade 
de agricultura familiar na qual há poucos recursos disponíveis, e que cada uma das 
cadeiras no espaço representa a casa de uma família. O objetivo da turma é proteger 
as casas contra as inundações, que estão ocorrendo com uma frequência cada vez 
maior e prestes a atingir o local.

Peça a uma pessoa sentada na beira da “comunidade” para se levantar da cadeira e 
ficar do seu lado. Essa pessoa vai representar a inundação, que está quase chegando, 
depois das últimas chuvas torrenciais. Ela deve avançar lentamente em direção à 
comunidade, passo a passo, com as pontas de um pé tocando os calcanhares do outro, 
e não pode correr.

6  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016). 

6
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Adaptação baseada em Comunidades  7 

Instruções A turma deve fazer tudo o que for possível para proteger as casas da comunidade, ou 
seja, alguém sempre deve se levantar e ocupar a cadeira que estiver vazia, evitando 
que a pessoa que representa a inundação se sente. Se ela conseguir atingir uma casa 
desocupada (ou seja, sentar-se em uma cadeira livre), a pessoa que deixou a casa (a 
cadeira) sem proteção se transforma na inundação. Se quiser aumentar a pressão 
sobre a comunidade, escolha outra pessoa para representar um impacto adicional, 
como a seca, a dengue, etc.

Depois de cada rodada, pergunte o que funcionou ou não para cumprir o objetivo e 
como seria possível ter (ainda) mais êxito em outras ocasiões.

Sugestões de perguntas para discussão (tomando como exemplo a situação encenada): 

- Quais fatores são importantes para o controle da inundação em uma comunidade de 
agricultura familiar? 

→ Assegure-se de que sejam mencionados os seguintes aspectos: coordenação, 
cooperação, estratégia, comunicação, adaptação às mudanças e liderança.

- Quais são as pessoas importantes para o controle efetivo da inundação nessa 
comunidade?

Caso a dinâmica seja utilizada para analisar um caso real, também é possível refletir 
sobre a importância dos resultados obtidos para os objetivos do caso e quais devem ser 
os próximos passos.  

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Adiante 7 

Objetivos de aprendizagem
Constatar que há fatores que podem interferir nas oportunidades de ação e participação de diferentes 
pessoas e que esses fatores são passíveis de mudança. 

Itens 
necessários

 ✓ Fichas de papel com a descrição de personagens e lista de perguntas a serem 
feitas (ver orientações e sugestões a seguir).  

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

2 8 10 20

Instruções Peça que as pessoas se posicionem em uma linha reta, lado a lado, olhando para frente, 
e entregue uma ficha para cada uma delas, garantindo que tanto mulheres quanto 
homens representem personagens de outro gênero (o mesmo papel pode ser assumido 
por mais de uma pessoa). 

Na sequência, cada participante deve conferir sua ficha, sem revelar de quem se trata. 
Explique que você fará perguntas, que devem ser respondidas sob o ponto de vista 
da pessoa representada. Toda vez que a resposta for “sim”, a pessoa pode avançar um 
passo, e quando for “não”, deve permanecer no lugar. 

Verifique se alguém tem alguma dúvida. 

Leia as perguntas, observando se foram devidamente compreendidas. 

Ao terminar, pergunte a algumas ou a todas as pessoas: 

- Como você se sentiu na dinâmica?

- Por que você acha que outras pessoas avançaram mais ou menos?

- Quem você acha que são as outras pessoas representadas? 

A proposta é promover um debate sobre os fatores que determinam o avanço que 
as pessoas fazem na vida e as oportunidades que cada uma tem, e esclarecer que 
gênero e cultura são processos dinâmicos que podem sempre mudar. Ao preparar as 
fichas para a dinâmica, é interessante dar preferência à escolha de personagens que 
retratem a comunidade ou a localidade onde o curso é ministrado.

Sugestões de perguntas para discussão: 

- Por que há diferenças entre os passos que homens e mulheres deram para a mesma 
pessoa retratada? 

- Na sua opinião, há limitações naturais para as oportunidades na vida? Quais?

Informações 
adicionais

Sugestões de personagens: 

• Franciso Kayapó, 40 anos, liderança tradicional da aldeia Baú, tem 2 esposas, 
filhos com cada uma, não faz parte do movimento indígena. 

• Antonia Kayapó, 23 anos, segunda esposa de Francisco Kayapó, 4 filhos, da aldeia 
Baú, não faz parte do movimento indígena.

• João, 42 anos, chefe de gabinete de um município da Amazônia Legal, casado. 

• Ângelo, 35 anos, engenheiro agrônomo, mora na capital do estado, coordenador 
estadual para produção sustentável, casado, filhos adolescentes, especialista em 
planejamento estratégico. 

• Socorro, 63 anos, marisqueira, casada, 6 filhos adultos, 5 netos. 

• Milton, 27 anos, extrativista em uma comunidade quilombola, casado. 

• Ana Maria, 16 anos, do interior do Amazonas, empregada doméstica em Manaus. 

7  Sugestão elaborada com base na atividade “Power Walk: Who are we going to listen to – and talk with?”, proposta por diferentes órgãos no âmbito da 
ONU. Disponível em: https://dlot.eu/pluginfile.php/292/mod_glossary/attachment/24/UNESCO%20Power%20Walk%20Exercise.pdf

7

https://dlot.eu/pluginfile.php/292/mod_glossary/attachment/24/UNESCO%20Power%20Walk%20Exercise.pdf
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Adiante 7 

Informações 
adicionais

• Maria, 30 anos, coletora de castanha em área protegida, entrega a sua produção 
ao regatão (pessoa que compra por atacado e revende em menores quantidades), 3 
filhas pequenas, chefe de família, baixa escolaridade. 

• Adriana, 40 anos, diretora estadual para gestão ambiental, bióloga, pós-graduada 
em Economia Ambiental, integrante do partido do governo 

• Raimundo, 22 anos, trabalhador rural, mora com a família, solteiro, não tem 
filhos, não tem escolaridade. 

• Cleida, 33 anos, pescadora, mora na comunidade quilombola, viúva, 1 filho. 

• Pedro, 57 anos, seringueiro não associado, residente de reserva extrativista ainda 
não regularizada, viúvo, tem filhos e netos que moram longe. 

• Jorge, 33 anos, residente em Brasília, técnico de um órgão ambiental, especialista 
em mudanças climáticas. 

• Eliane, 23 anos, assistente administrativa de unidade de conservação, solteira, 
grávida. 

Sugestões de perguntas: 

• Você recebe salário pelo seu trabalho? 

• Pode comprar algo para você sem pedir permissão de alguém? 

• Você pode se deslocar facilmente para participar de uma reunião importante na 
capital da sua região? 

• Quando a família faz um investimento maior, sua opinião e necessidades são 
ouvidas? 

• Você tem, de fato (não somente assegurado pela lei), acesso à terra regularizada, 
via titulação ou reconhecimento? 

• Você decide ou participa da decisão de ter mais filhos? 

• Alguém prepara as refeições para você? 

• Sempre sentiu que as pessoas de outro sexo lhe tratam com respeito? 

• Você desconhece qualquer situação de medo em relação a pessoas de outro sexo? 

• Você tem tempo livre (para encontrar amizades, descansar, etc.)? 

• Você pode viajar e ficar um tempo fora de casa sem problemas? 

• Você tem fácil acesso às informações relevantes para seu desenvolvimento 
(educação, previdência, políticas públicas, eventos)? 

• Você tem fácil acesso a meios de transporte quando precisa? 

• Você tem a oportunidade de ser chefe/gerente ou de desenvolver uma carreira 
profissional?
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Aquário  7 

Objetivos de aprendizagem
Promover o diálogo e a troca de experiências entre participantes, de modo que todas as pessoas tenham 
oportunidade para expressar suas opiniões e pontos de vista. 

Itens 
necessários

 ✓ Cadeiras (que possam ser posicionadas de acordo com as instruções). 

 ✓ Espaço suficiente para o posicionamento das cadeiras. 

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

5 35 10 50

Instruções Distribua as cadeiras na sala formando círculos concêntricos. No centro dos círculos, 
posicione outras cinco cadeiras, que corresponderão ao aquário. 

Peça para a turma se sentar de modo que apenas quatro cadeiras do aquário sejam 
ocupadas – uma delas deve estar sempre livre. 

Proponha um tema a ser debatido pelas quatro pessoas que estiverem no aquário, 
enquanto o restante da turma assiste. 

Quando uma pessoa da plateia quiser entrar na discussão, ela deve se sentar na 
cadeira livre no aquário. Assim que ela o fizer, outra pessoa que já estava no aquário 
deve sair voluntariamente da discussão e se sentar na plateia, deixando novamente 
uma cadeira livre. 

A cada seis minutos, verifique com a plateia se há interesse em mudar o tema do 
debate ou manter o mesmo assunto por mais seis minutos. Não é preciso estipular 
um tempo específico para as participações, que podem ser bastante breves, apenas 
para expressar uma visão específica, ou mais demoradas, com várias argumentações. 
A discussão deve seguir de forma contínua enquanto as pessoas entram e saem do 
aquário. Cada uma delas pode entrar e sair quantas vezes quiser ou mesmo escolher 
não entrar e apenas observar.

Uma opção é propor o debate do tema “a AbE é boa para todos e todas”, sugerindo que 
as pessoas de um lado do aquário representem especialistas com a incumbência de 
apresentar a abordagem e que quem estiver do outro lado simbolize, por exemplo, 
responsáveis por processos de tomada de decisões, profissionais do setor empresarial, 
membros de uma associação, artistas, servidores e servidoras da prefeitura local, 
jovens, técnicos e técnicas de unidades de conservação, etc.

A partir do que for observado ao longo da dinâmica, é possível refletir sobre o equilíbrio 
entre falar/ouvir e o respeito à oportunidade de fala igualitária, considerando que 
há pessoas que tendem a se expressar mais ou menos nas discussões. A atividade 
também pode ser interessante para abordar a questão da empatia diante das diferentes 
opiniões e percepções colocadas ao longo do debate e os eventuais desafios que podem 
ser enfrentados, na prática, ao tratar de temas como o da AbE.

8  Sugestão elaborada com base na metodologia Fishbowl (Agile Trends). Disponível em: http://agiletrendsbr.com/fishbowls/

Foto: Projeto Mata Atlântica
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Atinja o alvo  7 

Objetivos de aprendizagem
Observar que os resultados de algumas ações ou processos não são diretos nem imediatos, mas 
dependem de uma série de desdobramentos, podendo haver defasagens entre os mesmos, e que as 
dificuldades de percepção ou a não consideração de todos os fatores envolvidos pode levar a falhas.  

Itens 
necessários

 ✓ 2 vendas ou tiras de tecido que possam ser usadas para esse fim. 

 ✓ Flipchart e marcadores + desenho dos círculos (conforme as instruções). 

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

2 8 10 20

Instruções Desenhe um retângulo e, dentro dele, trace nove círculos – o ideal é que eles fiquem a 
pelo menos 30 cm de distância um do outro, distribuídos da seguinte maneira:

Chame alguém que se disponha a realizar a atividade enquanto a turma observa. 
Entregue um marcador para a pessoa e peça para que ela o mantenha em contato com 
o papel no centro do círculo do meio do retângulo. Explique que a atividade terá três 
passos – em todos eles, o objetivo será mover o marcador desse ponto até o centro de 
outro círculo a ser indicado, sem tirá-lo do papel, de modo que seja possível visualizar, 
depois, o caminho percorrido até o ponto determinado. A intenção é parar o marcador 
exatamente no centro do outro círculo, sem ultrapassá-lo. Isso deve ser feito no menor 
tempo possível. 

Passo 1

Peça a alguém para cronometrar o tempo. Aponte para um dos círculos e dê o sinal 
para começar. A pessoa será capaz de avançar facilmente com o marcador para 
o centro do círculo marcado, traçando uma linha mais ou menos reta do ponto de 
partida ao ponto final. Identifique a linha traçada como “1” e escreva ao lado o tempo 
marcado.

Passo 2

Peça que a pessoa coloque o marcador novamente no círculo do meio e convide mais 
alguém para entrar na atividade. Posicione as duas pessoas de frente para o retângulo. 
Indique à primeira (que está com o marcador) para vendar os olhos e colocar sua mão 
livre sobre a mão da segunda pessoa. Esta, sem falar, deverá movimentar o polegar da 
primeira pessoa de modo a sinalizar a direção para chegar ao centro do círculo. Por 
sua vez, a primeira pessoa fará o possível para copiar com o marcador os movimentos 
sinalizados, sem tirá-lo do papel, procurando alcançar exatamente o centro do círculo 
indicado. Aponte um novo círculo e dê o sinal para começar. Ainda será possível 
alcançar o objetivo, mas dessa vez, levará mais tempo, e a linha obtida provavelmente 
será mais sinuosa. Também é possível que o centro do círculo seja ultrapassado até 
que a pessoa consiga parar o marcador exatamente sobre ele. Identifique a linha como 
“2” e escreva ao lado o tempo marcado.

9  Adaptado de GIZ (2011b).
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Atinja o alvo  7 

Instruções Passo 3

Convide uma terceira pessoa para participar. Coloque a outra venda nos olhos da 
segunda pessoa e peça que ela também apoie sua mão livre sobre a mão da terceira. 
Esta vai sinalizar os movimentos no polegar da segunda pessoa, que, por sua vez, 
deve repassá-los para a primeira, seguindo o mesmo procedimento. Indique um novo 
círculo e dê o sinal para começar. O resultado provavelmente será uma linha bem 
mais sinuosa que as anteriores, e o grupo precisará de ainda mais tempo para concluir 
a tarefa. Marque a linha como “3” e escreva ao lado o tempo cronometrado.

Em relação à AbE, a dinâmica permite ilustrar que, muitas vezes, são necessárias 
ações longe do local afetado pela mudança do clima (por exemplo, em uma bacia 
hidrográfica distante da comunidade que utiliza a água e onde há risco de falta d’água), 
que envolvem uma série de desdobramentos para alcançar o resultado pretendido 
e que precisam de bastante tempo para surtir efeito (são necessários alguns anos, 
por exemplo, para que a restauração da vegetação nativa resulte em uma melhoria 
significativa na infiltração da água da chuva para o abastecimento dos corpos d’água).

Ao mesmo tempo, por meio da atividade, é possível demonstrar a importância de 
considerar os diversos fatores e desdobramentos envolvidos no processo da mudança 
do clima ao planejar a adaptação, bem como a necessidade de prever não apenas 
medidas de resultados rápidos para lidar com os impactos dessa mudança. 

Assim, a primeira linha traçada pode ser análoga à instalação de um poço em uma 
fazenda onde as mudanças nos parâmetros de chuvas resultem em um maior estresse 
hídrico. A segunda linha pode representar o plantio de variedades de culturas mais 
resistentes à seca, considerando a possibilidade de que o poço não provenha água 
suficiente para a irrigação durante toda a época de cultivo. A terceira linha pode se 
referir à restauração da vegetação nativa para melhorar a infiltração de água no solo 
e aumentar o nível do lençol freático que abastece a comunidade, ajudando as famílias 
a se adaptarem a períodos de seca mais longos (AbE).

Sugestões de perguntas para discussão:

 - Que tendências gerais podem ser identificadas ao analisar as três linhas?

 - Por que foi necessário muito mais tempo para a terceira linha e o que fez com que 
ela fosse mais sinuosa?

 - Qual mensagem este exercício traz sobre o processo de considerar a AbE em 
planos e estratégias?
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Biodiversidade  710

Objetivos de aprendizagem
Constatar que pequenas mudanças podem levar a grandes consequências.

Ilustrar o que é um ecosssistema e observar que as espécies não existem em condições isoladas, sendo 
que o desaparecimento de uma pode acarretar a eliminação de outras.   

Itens 
necessários

 ✓ Flipchart e marcadores + figura com triângulos (conforme as instruções). 

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

 ✓ Palitos (opcional).

 ✓ Tiras de papel e fita adesiva ou alfinetes (opcional).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 2 7 10

Instruções Para compreender melhor os efeitos que pequenas mudanças podem ter em um 
sistema, proponha a análise da seguinte imagem, que deve ser desenhada previamente 
no flipchart.

Peça às pessoas para que identifiquem, sem comentar com as demais, quantos 
triângulos são formados quando se conectam 9 triângulos pequenos, como na figura. 
Dê um minuto para que cada uma formule sua resposta.

Anote os resultados encontrados no flipchart e mostre a resposta correta: são 13 
triângulos (os 9 pequenos e mais 4 grandes).  

Peça, então, que as pessoas identifiquem quantos triângulos sobram se forem 
eliminadas as linhas de um dos triângulos pequenos. Da mesma forma, dê alguns 
minutos para a análise e anote os resultados. Mostre que sobram 7 ou 9 triângulos, 
dependendo de qual foi eliminado. 

10  Adaptado de GIZ (2011b).
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Biodiversidade  710

Instruções Uma possível variação da atividade é formar grupos e entregar 18 palitos a cada um, 
pedindo que a figura seja montada sobre uma mesa ou mesmo no chão. Assim, as 
pessoas podem manipular os palitos para observar a quantidade de triângulos em 
cada caso. Outra possibilidade é montar a figura no flipchart com 18 tiras de papel e, 
na segunda etapa, convidar alguém para eliminar um triângulo pequeno e contar os 
restantes.

A dinâmica permite mostrar a inter-relação entre diferentes elementos em um 
sistema. Os triângulos estão conectados: não é possível eliminar somente um, já 
que isso leva ao desaparecimento de outros. Assim também ocorre com as espécies 
de animais e plantas, que estão ainda mais conectadas entre si do que os triângulos. 
Logo, é um grande equívoco pensar que somente uma espécie se encontra em perigo. 
Sempre que se perde uma espécie, inevitavelmente se perdem outras.

Para ilustrar a reflexão, um possível exemplo é o de um cultivo agrícola: o uso 
inadequado de pesticidas pode eliminar não somente as espécies não desejadas, mas 
também outras benéficas, como pássaros que se alimentam de insetos prejudiciais 
às plantas, microrganismos do solo, espécies fixadoras de nutrientes que dependem 
desses microrganismos, etc.

Sugestões de perguntas para discussão: 

 - Quais são as espécies que poderiam ser perdidas devido ao manejo convencional 
na agricultura, por exemplo?

 - Como a mudança do clima pode acelerar a extinção de espécies?

 - O que devemos fazer agora para proteger e preservar mais espécies, a partir de 
nossas áreas de atuação?

Caso a dinâmica seja utilizada para analisar um caso real com o grupo, a reflexão 
também pode ser sobre a importância dos resultados obtidos para os objetivos do caso 
e quais devem ser os próximos passos. 

Foto: Projeto Mata Atlântica
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Braços cruzados 7 

Objetivos de aprendizagem
Conscientizar-se sobre as dificuldades e os incômodos relacionados a uma mudança e sobre a 
importância de ter abertura para assimilar novos hábitos e conhecimentos.   

Itens 
necessários  ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 2 5 8

Instruções

Indique que as pessoas se posicionem de forma que possam movimentar os braços 
sem encostar umas nas outras e que fiquem com as mãos livres, deixando de lado 
qualquer objeto que estejam segurando. Peça, então, que cruzem os braços. À medida 
que diz isso, cruze também os seus braços, para ilustrar. Peça que cada pessoa observe 
qual braço ficou por cima, e então, para que todas descruzem os braços, conforme 
você descruza os seus também. Repita o processo, indicando novamente que cada 
participante observe qual braço ficou por cima dessa vez. 

Faça uma breve enquete, pedindo que levante a mão quem ficou com o mesmo braço 
por cima nas duas vezes. Normalmente, esse é o caso de quase todas as pessoas. 
Chame a atenção para isso, colocando a seguinte questão: se quase todas as pessoas 
cruzam os braços da mesma forma, quase sempre, deve haver uma forma ideal de 
fazê-lo. Convide o grupo para analisar qual é. Conte quantas pessoas tiveram o braço 
esquerdo ou direito por cima nas duas vezes, pedindo que levantem a mão. Em geral, 
aproximadamente metade das pessoas fazem de uma forma e metade da outra.

Faça essa observação em grupo e comente que, de fato, não há uma forma ideal 
ou correta – quando encontramos um hábito que funciona, continuamos a usá-lo 
automaticamente, sem questioná-lo. Talvez nunca passe por nossa cabeça que há 
outra forma de fazer aquilo e que muitas pessoas ao nosso redor o fazem de modo 
diferente. Porém, às vezes, as condições mudam, e um hábito que era eficaz deixa de 
funcionar, sendo necessário mudá-lo.

Peça, então, que cada pessoa cruze os braços da outra maneira, fazendo isso também. 
Mostre que talvez seja necessário pensar um pouco ou que pode haver uma dificuldade 
inicial.

11  Adaptado de GIZ (2011b).

Foto: Projeto Mata Atlântica
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Braços cruzados 7 

Convide o grupo para observar três aspectos que esta atividade mostra sobre a 
mudança de hábitos:   

1) Ela é possível. Todas as pessoas conseguiram cruzar os braços de outra forma.  

2) O processo envolve reflexão e provavelmente também alguns erros.

3) No início, é incômodo. Em um primeiro momento, foi um pouco estranho cruzar os 
braços de uma forma diferente da habitual.

A partir disso, é possível trazer a reflexão para o contexto da adaptação. O acúmulo de 
gases de efeito estufa na atmosfera continua crescendo porque a sociedade humana 
desenvolveu um determinado conjunto de hábitos relacionados a isso. Porém, para 
conter a mudança do clima, é necessário que a sociedade desenvolva novos hábitos. A 
atividade alerta para dos desafios que podem ocorrer nesse processo.

Sugestões de perguntas para discussão:

- O que esta prática tem a ver com a mudança do clima?

- Que hábitos sociais parecem ter maior influência no aumento das emissões de gases 
de efeito estufa?

- Seria possível agirmos de outra maneira? 

A dinâmica também pode ser usada, por exemplo, para refletir sobre a implementação 
da AbE, em que podem ocorrer alguns dos desafios observados (não saber como fazer, 
cometer erros, etc.).
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Círculos no ar12 7 

Objetivos de aprendizagem
Compreender que o mesmo objeto ou a mesma situação podem parecer diferentes a partir de pontos 
de vista distintos.   

Itens 
necessários

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 2 5 8

Instruções Peça que cada pessoa levante um polegar e, mantendo-o no ar, sempre apontado para 
cima, simule que está desenhando um círculo no teto, no sentido horário (você pode 
fazer uma demonstração enquanto fala). Indique que as pessoas mantenham o olhar 
na ponta do polegar e permaneçam fazendo esse movimento, e que então, lentamente 
e sem interromper a rotação, vão baixando o dedo alguns centímetros de cada vez, 
até que ele se alinhe à altura do rosto. Peça que continuem olhando para a ponta do 
polegar, desenhando o círculo no ar, no sentido horário, e em seguida baixem mais 
um pouco o dedo, até que possam vê-lo de cima. Então, pergunte em que direção estão 
movendo o polegar. Nesse momento, o movimento será na direção anti-horária. Se 
alguém disser “no sentido horário”, peça para observar novamente.

Nota: você verá que algumas pessoas perdem a integridade do círculo à medida que 
começam a baixar o polegar, balançando as mãos para frente e para trás em uma linha 
reta. Se perceber isso, sugira que comecem de novo. Também pode ser que algumas 
pessoas mudem a direção do círculo quando começarem a baixar o braço. Chame a 
atenção para isso e demonstre como continuar a desenhar o círculo na mesma direção 
ao fazer a descida. 

Pergunte ao grupo o que aconteceu e faça uma nova rodada. Nesse processo, as pessoas 
poderão ver que o que mudou à medida que baixavam o polegar não foi a direção do 
movimento, mas a sua perspectiva ou ponto de visão. 

Esta dinâmica pode ajudar grupos e indivíduos a identificar as diferentes perspectivas 
relacionadas à mudança do clima e a explorar a possibilidade de que os enfoques 
sobre o tema dependem da posição em que as pessoas se colocam, o que se reflete nas 
decisões que são tomadas sobre o mesmo. A reflexão pode ser voltada ao potencial das 
mudanças de perspectiva para um melhor entendimento de sistemas complexos como 
esse, considerando a diversidade de pontos de vistas que existem sobre o mesmo, como 
pode ser visto nas diferentes opiniões sobre quem ou o que precisa mudar para se 
lidar com o aquecimento global – seja o governo, as empresas, os países do Hemisfério 
Norte ou Sul ou um país específico, por exemplo.

Sugestões de perguntas para discussão:

• O que esta prática tem a ver com a mudança do clima?

• Pensando nesta atividade, é possível tratar desse sistema a partir de uma única 
perspectiva? Ele pode ser compreendido a partir de múltiplas perpectivas? 

12  Adaptado de GIZ (2011b).
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Comunicação efetiva: rasgar papel13 7 

Objetivos de aprendizagem
Perceber que a interpretação individual de uma mensagem pode variar e que sua compreensão 
depende da base de informações disponíveis sobre o contexto.   

Itens 
necessários

 ✓ Folhas de papel (uma por pessoa, todas do mesmo tamanho e, de preferência, já 
utilizadas, de modo a evitar desperdícios).

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 2 5 8

Instruções Entregue uma folha de papel para cada participante e fique com uma para si. Peça 
que todas as pessoas se levantem, segurem a folha, fechem os olhos e sigam as suas 
instruções. A regra é que ninguém faça perguntas durante a atividade e apenas aja de 
acordo com as orientações.

Indique que a folha seja dobrada ao meio uma vez e rasgada no canto superior direito. 
Repita as instruções com algumas variações. Após terem dobrado a folha três ou 
quatro vezes, peça que as pessoas abram os olhos e desdobrem o papel. Observe com o 
grupo que houve folhas dobradas e rasgadas de maneiras diferentes. 

A atividade ilustra como é possível haver diferentes interpretações sobre o que fazer 
mesmo quando as instruções são supostamente claras e podem ser seguidas sem gerar 
grandes dúvidas. De forma lúdica, ela também permite demonstrar a importância de 
uma comunicação efetiva para que várias pessoas alcancem um mesmo resultado.

Essas são questões que se aplicam à comunicação sobre a mudança do clima, 
considerando, por exemplo, que o tema engloba noções científicas difíceis de 
esclarecer para a sociedade em geral, como o próprio conceito de clima, que tende 
a ser confundido com a percepção de tempo meteorológico. A concepção do assunto 
também envolve conhecimentos de diferentes áreas e disciplinas, e mesmo os grupos 
envolvidos na discussão nem sempre compreendem o vocabulário uns dos outros. 
Além disso, há diferentes interesses em jogo nesse contexto, e esses desentendimentos 
podem acabar sendo usados para gerar ruídos e impedir transformações. Assim, a 
comunicação clara em torno do tema é muito importante. 

Sugestões de perguntas para discussão: 

• Muitas vezes, as falhas que ocorrem em um processo estão relacionadas à forma 
como ele é estruturado. O que aconteceu neste processo de comunicação que 
não favoreceu o entendimento das instruções da mesma maneira por todas as 
pessoas?   

• Essas dificuldades de comunicação também ocorrem em discussões sobre a 
mudança do clima? Em que casos? 

• Como poderíamos tornar essa comunicação mais eficaz?

13  Adaptado de GIZ (2011b).
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Elevador14 7 

Objetivos de aprendizagem
Identificar argumentos que colaborem para a consolidação da AbE e praticar a comunicação eficaz 
sobre o tema com pessoas de diferentes áreas de atuação.   

Itens 
necessários

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 2 5 8

Instruções

Separe um espaço na sala e indique que ele corresponderá ao elevador. Peça que as 
pessoas se reúnam em dois grupos: as do primeiro vão assumir o papel de especialistas 
em AbE e as do segundo representarão diferentes profissionais (empresária, pequeno 
agricultor, professora, ambientalista, dono de loja, etc.). A cada rodada, um membro 
de cada grupo deve entrar no elevador, e quem estiver no papel de especialista em 
AbE terá um minuto para convencer a outra pessoa sobre a importância de adotar 
medidas de adaptação a partir dessa abordagem. A dupla deve simular como seria 
esse diálogo, enquanto os grupos observam. Peça a alguém para controlar o tempo. 
Todas as pessoas devem participar pelo menos uma vez. Faça algumas rodadas – 
dependendo do tamanho dos grupos, você também pode propor uma troca de papéis. 

Para uma comunicação efetiva sobre a AbE, é importante utilizar uma linguagem 
que seja familiar à pessoa com quem se fala, bem como mencionar informações e 
argumentos que sejam relevantes para sua realidade e possam promover uma melhor 
compreensão do assunto. Nesse sentido, a atividade permite que as pessoas exercitem 
a empatia, priorizem as mensagens que consideram mais importantes e observem 
como diferentes formas de abordar o tema podem colaborar para a consolidação da 
AbE.  

Sugestões de perguntas para discussão: 

 - Quais foram os desafios encontrados ao falar com pessoas de diferentes áreas 
sobre esse tema? 

 - Quais informações e argumentos foram mais significativos e que tipo de 
linguagem funcionou melhor com cada uma?

14  Atividade sugerida com base na prática difundida como “elevator pitch” ou “pitch do elevador”, que se refere à apresentação de um determinado 
assunto de forma convincente em um breve diálogo.

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Jogo de polegares  

Objetivos de aprendizagem
Compreender que a cooperação, e não a concorrência, pode levar a melhores resultados para todas as 
partes.

Observar que as regras ou normas podem ser interpretadas de diferentes formas.   

Itens 
necessários

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

3 1 6 10

Instruções

Divida a turma em pares. Caso haja número ímpar de participantes, pode ser formado 
um trio, e quem quiser pode também jogar com duas pessoas ao mesmo tempo.

Uma pessoa deve segurar a mão da outra (direita com direita ou esquerda com 
esquerda) de forma que os polegares apontem para cima. Quando uma consegue 
pegar e prender o polegar da outra com o próprio polegar, ganha um ponto. Vence a 
dupla que tiver mais pontos dentro do tempo estabelecido.

Chame alguém que se disponha a demonstrar a atividade. Se possível, explique antes 
para essa pessoa como o jogo funciona. Mostre que, assim que conseguir marcar um 
ponto, a ideia é soltar imediatamente o polegar da outra pessoa e já tentar segurar de 
novo, para reunir a máxima pontuação possível. 

Faça duas rodadas de 15 segundos cada. Verifique a quantidade de pontos marcados 
em cada dupla. Quando uma tiver mais de 20 pontos, peça que mostre sua técnica 
de jogo. Provavelmente, será uma estratégia cooperativa na qual as duas pessoas 
abaixam o dedo alternadamente para que a outra possa ganhar.  

15  Adaptado de GIZ (2011b).

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Jogo de polegares  

Instruções A partir da demonstração, fica claro que a estratégia da cooperação traz mais benefícios 
do que a da competição. No entanto, quase todas as pessoas automaticamente assumem 
que devem competir, com um entendimento intrínseco de que, se uma recebe mais 
pontos, a outra recebe menos. Na realidade, o melhor é buscar uma situação do tipo 
ganha-ganha: todas as partes recebem muitos pontos, ao invés de cada uma receber 
apenas alguns. Esta atividade pode ser utilizada em contextos em que a competição 
tende a ser a principal atitude, antes de ser considerado o potencial da cooperação.

Sugestões de perguntas para reflexão (especialmente para as duplas com poucos 
pontos):  

 - Se compararem sua estratégia com a que foi demostrada por quem fez mais 
pontos, o que percebem? 

 - Quais são as semelhanças entre esta atividade e as reuniões de equipe? 

 - Como poderíamos mudar as discussões de forma que as pessoas sejam motivadas 
a colaborar ao invés de competir?
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Quebra-cabeça16 7 

Objetivos de aprendizagem
Perceber que os detalhes observados em uma situação (sistema, território, etc.) e a memória 
desenvolvida com base nisso contribuem para a resolução de desafios.    

Itens 
necessários

 ✓ Imagens a serem utilizadas como quebra-cabeça. O material (foto, ilustração, 
gráfico, matriz, etc.) deve ser grande o suficiente para permitir uma fácil 
visualização e para ser recortado em 9 a 12 peças. 

 ✓ Superfície para a montagem (chão, mesa, quadro).

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

3 17 10-20 30-40

Instruções

Divida a turma em grupos e informe que cada um vai receber um quebra-cabeça 
para montar. Se quiser acelerar a implementação, você pode propor a atividade 
em formato de competição, estabelecendo, por exemplo, que o grupo que terminar 
primeiro ganha um prêmio. Assim que receberem os pacotes de peças, os grupos 
devem trabalhar de forma independente. Quando o formato é competitivo, não deve 
haver intervenções em nenhum momento até que todos tenham finalizado. Se não 
for competitivo, você pode acompanhar o trabalho e eventualmente contribuir com 
perguntas orientadoras, e os grupos que terminarem antes também podem visitar os 
demais e oferecer ajuda. Ao final, indique que cada grupo apresente seus resultados, 
explicando como foi o trabalho para encontrar a solução e fazendo uma interpretação 
da imagem encontrada.

Uma variação possível é misturar todas as peças, entregar pelo menos uma a cada 
participante (ou mais, caso sobrem) e explicar que elas se juntam para formar 
diferentes cenários de um mesmo contexto. Se quiser tornar a atividade mais fácil, 
indique o número de cenários diferentes. Nesse caso, cada pessoa deve encontrar 
quem tem as peças que se encaixam com aquelas que recebeu. Esse é um formato 
mais interativo, que pode tomar mais tempo – porém, ele favorece a observação e a 
interpretação das peças com mais atenção.

Esta dinâmica é uma ferramenta útil para introduzir um tema novo ou para envolver 
as pessoas depois de uma pausa e conectá-las novamente ao assunto abordado. Para a 
discussão, procure fazer perguntas a respeito das mensagens que podem ser obtidas 
a partir das imagens e sobre como utilizá-las. Se a atividade for aplicada para analisar 
um caso real, a reflexão também pode ser sobre as implicações das informações 
encontradas e quais devem ser os próximos passos. 

16  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016).

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Proteção costeira com manguezais  

Objetivos de aprendizagem
Compreender que os serviços ecossistêmicos estão intimamente relacionados com o bem-estar 
humano.    

Itens 
necessários

 ✓ Espaço livre para a encenação (considerando o tamanho do grupo).

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

3 7 10 20

Instruções

Explique que a dinâmica se refere à proteção de uma zona costeira. Nela, uma 
comunidade que vive da pesca está gradativamente deixando essa atividade e 
vendendo seus terrenos, uma vez que a quantidade de peixes vem diminuindo de 
forma drástica na última década. As pessoas que compram vêm da cidade e constroem 
casas para passar os fins de semana ou pequenas pousadas para o turismo. Quando 
já não resta área livre, a cidade permite a supressão dos manguezais para novas 
construções e para ampliar a urbanização.

Peça a uma parte do grupo para representar as pessoas e as casas da comunidade, e 
a outra, para fazer o papel de um manguezal que protege as casas do mar, formando 
uma linha, de mãos dadas, em frente a elas. Em seguida, indique que outras pessoas 
representem as ondas do mar. Estas só tocam o manguezal. As casas e as famílias estão 
protegidas. 

Quando a pesca vai de mal a pior, as pessoas da comunidade vendem suas casas e 
mudam-se para fora da região. Peça que mais participantes entrem na encenação 
e comprem os terrenos. Depois, chegam mais e mais pessoas para comprá-los e, 
finalmente, a cidade declara o manguezal como área apta para urbanização. A cada 
ano, mais árvores são cortadas e mais casas são construídas. 

Peça às “árvores cortadas” para se converterem em casas. As ondas continuam 
chegando, no entanto, com o aumento do nível do mar e os temporais mais fortes a 
cada ano, elas ultrapassam o que resta do manguezal e destroem as casas. 

Por fim, solicite a algumas pessoas que representavam membros da comunidade para 
entrar novamente na encenação, reflorestando parte do manguezal e construindo um 
muro de proteção ao avanço do mar. As “ondas” tentam novamente invadir as casas, 
dessa vez tendo que vencer a barreira natural formada pelo manguezal e reforçada 
pelo muro. 

17  Sugestão elaborada com base em descrição desenvolvida por Andrea Schloenvoigt – Curso de Formação de Formadoras e Formadores em AbE, 
Brasília (DF), GIZ, 2016.

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Proteção costeira com manguezais  

Instruções A atividade demonstra que a degradação ou o desaparecimento de um ecossistema 
implica na deterioração ou perda completa do bem-estar humano, que depende do 
mesmo. No contexto da adaptação, ela também permite analisar a abordagem territorial 
da AbE, tendo em vista que a solução do problema pode estar em outro território e 
que a restauração ou  conservação dos ecossistemas necessários para implementá-
la pode exigir negociações com atores que não são afetados negativamente pela sua 
degradação. Pode haver situações de conflito, que requerem processos de aproximação 
com um enfoque de desenvolvimento territorial regional ou suprarregional.

A história pode ser modificada de acordo com o objetivo do curso, abordando outros 
temas, como a conservação de bacias hidrográficas e áreas protegidas, com foco nos 
serviços ecossistêmicos e ecossistemas necessários para a AbE no território, por 
exemplo. 

Sugestões de perguntas para discussão: 

Quais fatores climáticos e não climáticos afetam a população na história encenada?

Quais serviços ecossistêmicos são utilizados para a adaptação aos efeitos da mudança 
do clima?

Quais medidas AbE são utilizadas para ajudar as pessoas a se adaptarem à mudança 
do clima?

Quais medidas complementares são necessárias para garantir a sustentabilidade das 
medidas AbE?
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Sete formas para animar grupos18 7 

Objetivos de aprendizagem
Promover a participação em momentos de cansaço ou quando há necessidade de estimular a interação entre 
participantes, por exemplo.

Refletir sobre aspectos envolvidos no trabalho em grupo, como confiança, cooperação, estratégia e liderança. 

Itens 
necessários

 ✓ Cadeiras (para a atividade Cadeira Quente).

 ✓ Bola (para a Reflexão do Dia).

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

2 5 5 12

1. JOELHOS 
PARA CIMA 

Indique que todas as pessoas do grupo fiquem de pé e formem um círculo, lado a lado, 
com os ombros em contato. Então, peça que deem um quarto de volta, deixando o ombro 
direito voltado para o centro do círculo, e que ponham as mãos sobre os ombros da pessoa 
à frente. Em seguida, cada participante deve se abaixar cuidadosamente, de modo a sentar 
sobre os joelhos da pessoa que está atrás, e então se levantar, seguindo o seu comando. Esta 
dinâmica é útil para refletir sobre o tema da confiança no grupo.

2. UM GRUPO 
EQUILIBRADO

Peça que, em duplas, as pessoas se deem as mãos e, em seguida, sentem-se sem soltá-
las. Repita a mesma atividade com grupos de quatro pessoas. Então, forme grupos de 
oito pessoas, com as mãos dadas em um círculo. Peça aos grupos para que atribuam um 
número a cada pessoa, em sequência, e que, quando der um sinal, quem tiver um número 
par se incline para trás, enquanto quem tiver um número ímpar se inclina para a frente, 
formando, assim, um grupo equilibrado. Esta atividade pode ser usada para trabalhar a 
coordenação entre participantes.

3. NÓ DE 
PESSOAS

Peça que todas as pessoas fiquem de pé, formem um círculo e se deem as mãos. Em seguida, 
sem soltá-las, cada uma deve se mover na direção que quiser, torcendo-se e virando-se 
para criar um “nó de pessoas”. Então, o grupo precisa desatar esse nó, igualmente, sem 
soltar as mãos. A partir desta atividade, é possível refletir sobre o uso de estratégias e lições 
aprendidas para realizar uma tarefa.

4. FÃS DE 
FUTEBOL

Peça às pessoas que, paradas e em círculo, simulem que estão assistindo a um jogo de futebol. 
Divida o grupo em seções e atribua gritos específicos a cada uma, como “passa a bola”, “chuta”, 
etc. Explique que, quando você apontar para uma seção, esta deve gritar o seu grito, e que, 
quando  levantar suas mãos no ar, todas juntas devem gritar “gol!”. Esta atividade permite 
abordar questões relacionadas à liderança e à divisão de tarefas no grupo.

5. IMAGEM NO 
ESPELHO

Divida o grupo em duplas e indique que uma pessoa deve imitar (refletir) as ações da outra. 
Depois de um tempo, peça às duplas que troquem de papel, de modo que a outra pessoa se 
torne o “espelho”. Esta prática pode ser usada para trabalhar a observação e fortalecer a 
concentração do grupo.

6. CADEIRA 
QUENTE

Indique que todas as pessoas fiquem sentadas em suas cadeiras. Quando alguém falar em 
voz alta “cadeira quente!”, cada participante deve ficar de pé e caminhar pelo menos cinco 
passos antes de se sentar em outra cadeira. Você pode repetir a atividade quantas vezes 
forem necessárias para despertar a energia no grupo. Esta é uma dinâmica rápida, que 
pode ser aplicada em espaços com cadeiras distribuídas tanto em “U” quanto em fileiras – 
nesse caso, o comando pode ser “cadeira quente à direita!” ou “cadeira quente à esquerda!”, 
e as pessoas que estão na borda precisam ocupar a cadeira que fica vazia do outro lado da 
mesma fila. Ao final, a reflexão pode ser em torno do processo, que funciona melhor se for 
bem definido, com regras claras para todo o grupo.

7. REFLEXÃO 
DO DIA

Faça uma bola de papel (ou use uma bola ou algum outro objeto para simbolizá-la) e peça 
que ela seja jogada a uma pessoa por vez. Quando tiver a bola nas mãos, cada pessoa  pode 
dizer uma frase sobre como foi o dia. Esta atividade é útil para ressaltar as lições aprendidas 
consideradas mais importantes segundo as percepções do próprio grupo.

18  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016).



171Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

Tomar decisões baseadas na incerteza 7 

Objetivos de aprendizagem
Comprender os sistemas de aprendizagem em grupo, que requerem o trabalho conjunto e o feedback 
constante para alcançar os objetivos e chegar a uma situação de ganha-ganha.   

Itens 
necessários

 ✓ Espaço livre com quadrados marcados no chão, de acordo com as instruções (é 
possível aproveitar o próprio formato do piso, desenhar os quadrados com fita 
crepe ou giz ou riscá-los na terra, por exemplo). 

 ✓ Folha quadriculada (para marcar o caminho correto). 

 ✓ Lápis.

 ✓ Apito.

 ✓ 20 fichas com a marcação de R$ 1.000. 

 ✓ Flipchart com a descrição das regras. 

 ✓ Flipchart para anotações (discussão e reflexão). 

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

5 15 5 25

Instruções

Divida a turma em duas equipes e explique que cada uma terá a tarefa de encontrar o 
caminho correto para atravessar um território desconhecido, aprendendo na prática 
com os próprios erros e acertos. 

Use o flipchart para apresentar a atividade. O território é representado por um 
tabuleiro retangular de seis por oito casas, correspondentes aos quadrados marcados 
no chão do espaço. Em uma folha quadriculada, assinale o caminho certo (que deve 
ser o mesmo para as duas equipes, como uma via de mão dupla), assegurando-se de 
que ninguém o veja. 

Os grupos devem ficar nos lados opostos do território. Cada um dispõe de um 
orçamento de R$ 10.000 e deve poupar o máximo possível para os investimentos que 
precisa fazer quando chegar ao outro lado. Distribua o “dinheiro” entre as equipes e 
explique as regras da atividade:  

• Tempo: 3 minutos de planejamento e 12 minutos para atravessar o território. 

• Depois do planejamento, não é permitido falar. Multa por falar: R$ 1.000.

• A equipe deve determinar em que ordem cada integrante cruzará o território.

• Em caso de erro (passo errado), o apito é tocado. Para cada erro evitável (repetição 
de um erro cometido antes, mesmo que por outra pessoa da equipe), são cobrados 
R$ 1.000.

• Só uma pessoa por vez pode atravessar o território (a outra equipe deve aguardar 
sua vez). Se for cometido um erro, é preciso retornar ao ponto de partida pelo 
mesmo caminho, novamente sem cometer erros.

19  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016).

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Tomar decisões baseadas na incerteza 7 

Instruções • Os passos podem ser em qualquer direção, sempre em um quadrado vizinho.

• Não é permitido usar materiais de apoio (lápis, papel, etc.).

Para marcar os erros, você pode usar dois símbolos diferentes em sua folha-guia – por 
exemplo, um círculo para um erro normal (que ocorre pela primeira vez) e uma cruz 
dentro do círculo para um erro evitável (repetido). Para facilitar a volta pelo caminho 
quando acontecer um erro, sinalize com o dedo o último quadrado correto. Uma vez 
que todas as pessoas tenham atravessado o território, conte o dinheiro restante em 
cada equipe e as perdas ocorridas. 

Se as equipes tiverem menos de cinco participantes, uma variação possível é indicar 
que o território seja cruzado por ambas a partir do mesmo lado e entregar R$ 5.000 
a cada uma. Se houver um número grande de participantes, uma sugestão é pedir a 
alguém para auxiliar na facilitação tocando o apito, por exemplo, e contar com duas a 
quatro pessoas para observar o processo e compartilhar suas percepções na reflexão.

No começo da atividade, as equipes tendem a não considerar que é o mesmo caminho 
que conecta as duas partes do território. Isso dá um caráter competitivo à tarefa. 
À medida que as pessoas percebem que o avanço de uma equipe convém a ambas, 
começam a se apoiar mutuamente. A proposta é fazer uma reflexão nesse sentido, a 
partir dos aspectos que cada participante pôde observar ao longo do processo.

Sugestões de perguntas para discussão: 

 - Em que momentos vocês se sentiram bem na atividade? Em quais se sentiram 
mal?

 - Qual foi o fator-chave para resolver a tarefa?  

 - Qual conduta melhorou a situação? 

Algumas questões podem ser colocadas mesmo se a tarefa não tiver sido cumprida no 
tempo estabelecido: 

 - Existem estratégias mais eficazes do que as que foram adotadas? 

 - Que etapas causaram dificuldades? 

 - Como elas foram superadas? 

 - Qual foi o papel da comunicação não verbal na tarefa?
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Trabalhar em sistemas complexos (giro de bolas) 7 

Objetivos de aprendizagem
Conhecer os limites pessoais para trabalhar em equipe. 

Ter a experiência de ser parte de um sistema no qual o foco muda rapidamente. 

Quebrar as barreiras existentes entre participantes no começo de uma oficina.

Itens 
necessários

 ✓ 10 bolas.

 ✓ 1 bola diferente (opcional).

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

1 4 5 10

Instruções

A atividade consiste em manter uma sequência, na qual as pessoas devem passar as 
bolas entre si, continuamente, sem deixá-las cair. Cada uma recebe a bola sempre da 
mesma pessoa e a joga, igualmente, sempre para uma mesma pessoa.

Se houver mais que 20 participantes, divida o grupo em equipes menores. Selecione 
uma equipe para começar e peça que as demais observem. Os membros da equipe 
inicial devem se posicionar em um círculo. Indique que o restante da turma fique a 
uma distância suficiente para visualizar a dinâmica, deixando espaço para que as 
bolas caídas possam ser recolhidas. 

Faça uma primeira rodada com apenas uma bola e esclareça que o objetivo, nesta 
etapa, é a precisão e não a velocidade. Se alguém deixar a bola cair, deve recuperá-la 
e completar a sequência. O ideal é que cada participante lance a bola para alguém do 
outro lado do círculo e não a quem estiver ao seu lado. Peça que cada participante 
memorize para quem jogou a bola. Essa pessoa será sua “receptora designada” durante 
a atividade.

Para começar, peça que todos os membros da equipe mantenham suas mãos para 
cima, visíveis para os demais. Jogue a bola para alguém. Depois que essa pessoa pegar 
a bola, ela deve jogá-la para outra pessoa e abaixar as mãos. Quem recebeu a bola deve 
passá-la para outra pessoa, abaixando as mãos em seguida, e assim por diante, até 
que o bola tenha sido lançada uma vez para cada pessoa e todos tenham abaixado as 
mãos. Quem receber a bola por último deve jogá-la à pessoa que deu início à sequência. 
Nesse ponto, pare a atividade. A pessoa que inicialmente tinha recebido a bola de você 
será a receptora designada da última pessoa da sequência. Assim, uma vez que você 
tenha jogado uma bola no círculo,  ela deve continuar a sequência estabelecida, sem 
parar. 

20  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016).

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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Trabalhar em sistemas complexos (giro de bolas) 7 

Instruções Inicie a dinâmica. Aguarde alguns segundos, enquanto a equipe começa a circular 
a primeira bola, e então jogue uma segunda. Espere mais alguns segundos e, assim, 
continue lançando mais e mais bolas.

Se as bolas caírem, indique em voz alta que elas devem ser recolhidas e reinseridas 
na sequência. Se quiser deixar a atividade mais descontraída e provocar algumas 
risadas, você pode jogar também algum outro objeto estranho, mas inofensivo, como 
um patinho de borracha. À medida que cresce o caos, comece a arremessar bolas 
rapidamente a diferentes pessoas, mesmo que não estejam prontas para recebê-las. 
Quando o caos estiver completo, pare a atividade.

Se for o caso, repita esses passos com a segunda equipe, pedindo que a primeira 
observe. A proposta é refletir sobre aspectos do trabalho em grupo e/ou sobre os 
sistemas que podem ser visualizados ao longo do processo, pensando, por exemplo, 
em como a atividade ilustrou comportamentos referentes ao contexto em questão.

Sugestões de perguntas para discussão: 

- Quem se sentiu à vontade com a tarefa?

- Quem se sentiu estressado?

- Quais estratégias de adaptação da equipe puderam ser observadas de fora? 

- O que gerou bons resultados para cumprir o objetivo?
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Varinha mágica217 

Objetivos de aprendizagem
Observar aspectos referentes à cooperação, coesão e comunicação entre equipes e sistemas.

Itens 
necessários

 ✓ Varinha mágica Metalog Tools®, composta por tubos de alumínio, que pode ser 
ajustada de acordo com o tamanho do grupo. 

 ✓ De forma alternativa, é possível usar uma varinha de bambu ou aros plásticos 
de bambolê (um para cada seis participantes), ou ainda construir uma varinha 
de papel enrolado, por exemplo. O importante é que o material seja muito leve e 
suficientemente estável.

 ✓ Flipchart e marcadores para anotações (discussão e reflexão).

Tempo (min) Introdução Desenvolvimento Discussão e Reflexão Total

2 10 8 20

Instruções

Indique que todas as pessoas fiquem de pé e formem duas filas, uma de frente para 
a outra. Então, peça que estiquem os braços para a frente com os dedos indicadores 
estendidos. Coloque a varinha sobre os dedos esticados das pessoas, de modo que ela 
fique apenas apoiada, garantindo que todos e todas a toquem por baixo. Conte até três 
e solte a varinha. A partir desse momento, você assume um papel de observação na 
atividade, e a varinha deve ser colocada no chão por todo o grupo, simultaneamente, 
de maneira que ninguém deixe de manter o dedo encostado nela até o fim do processo. 

Devido à leveza da varinha e à falta de sincronização entre as pessoas, na primeira 
tentativa, em geral, ela começa a subir em vez de descer. Quando a tarefa sair do 
controle, retire a varinha e oriente o grupo para encontrar soluções, perguntando, 
por exemplo, o que poderia ser feito de outra forma ou, mais especificamente, como 
melhorar a coordenação e a comunicação entre participantes para alcançar o objetivo. 
Se por várias vezes não for possível avançar, sugira fazer uma respiração profunda e 
tranquila de forma conjunta antes de começar uma nova tentativa. Peça que uma ou 
duas pessoas observem a tarefa e façam anotações no flipchart. 

A varinha pode ser usada como metáfora para a vulnerabilidade de um setor, de um 
território, de grupos, de pessoas, etc., com relação, por exemplo, à mudança do clima 
em geral, à falta d’água, a inundações ou a outras situações que requerem liderança, 
cooperação e comunicação entre diferentes setores.

Uma vez que a atividade tenha sido realizada com sucesso, convide o grupo para 
refletir sobre suas possíveis analogias com situações reais, por exemplo: 

- Como essa experiência se relaciona com o processo real de implementar medidas AbE?

- O que é preciso para cumprir essa tarefa com sucesso?

21  Adaptado de Carnap e Schloenvoigt (2016).

Fotos: Projeto Mata Atlântica
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3.4 Materiais de apoio

Vídeos

Títulos recomendados nos programas das formações 

“Ecossistemas: a chave para nos adaptarmos a um clima em transformação”
Projeto Mata Atlântica, 2017
Idioma: português 
https://www.youtube.com/watch?v=-cjA-fzbWvE

“Sabemos o suficiente sobre a mudança do clima – é hora de decidir!”
GIZ, 2012
Idioma: português 
https://www.youtube.com/watch?v=VW5R_rpDjm0&sns=em

“Pitch do elevador”
Lista com diferentes abordagens do tema, de diversas autorias
https://www.youtube.com/results?search_query=elevador+pitch

“O que é vulnerabilidade e como se adaptar à mudança do clima?”
“¿Qué es vulnerabilidad y cómo adaptarse al cambio climático?” 
GIZ México, 2014
Idioma: espanhol
https://www.youtube.com/watch?v=qvQsswKeusc

Títulos opcionais sugeridos: 

“Adaptação à mudança do clima: pessoas e ecossistemas”
“Adapting to climate change: people and ecosystems”
International Union for Conservation of Nature (IUCN), 2012
Idioma: espanhol, com legendas em inglês
https://www.youtube.com/watch?v=R5D5WtyZPDI

“Este não é outro filme sobre natureza”
“Not another nature film”
World Wide Fund for Nature (WWF), 2010
Idioma: inglês 
https://www.youtube.com/watch?v=Us-NEu0FXew

“A simulação da banheira”
“The bathtub simulation”
Peter Carter, 2012 
Idioma: inglês 
https://www.youtube.com/watch?v=7Nt0v4YAAVg 

“Verdade conveniente”
“Convenient Truth”
Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 2010
Idioma: inglês 
Parte 1: https://www.youtube.com/watch?v=7yTh0D54k_U&feature=plcp
Parte 2: https://www.youtube.com/watch?v=3JdyFd_wULE&feature=plcp

“Uso sustentável da floresta tropical: uma explicação simples”
“Using tropical forest sustainably: simply explained”
GIZ, 2012
Idioma: inglês
https://www.youtube.com/watch?v=zZHCrpsMSsI 

https://www.youtube.com/watch?v=-cjA-fzbWvE
https://www.youtube.com/watch?v=VW5R_rpDjm0&sns=em
https://www.youtube.com/results?search_query=elevador+pitch
https://www.youtube.com/watch?v=qvQsswKeusc
https://www.youtube.com/watch?v=R5D5WtyZPDI
https://www.youtube.com/watch?v=Us-NEu0FXew
https://www.youtube.com/watch?v=7Nt0v4YAAVg
https://www.youtube.com/watch?v=7yTh0D54k_U&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=3JdyFd_wULE&feature=plcp
https://www.youtube.com/watch?v=zZHCrpsMSsI
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“Vamos falar sobre solos”
Uli Henrik Streckenbach/ Institute for Advanced Sustainability Studies (IASS Potsdam), 2012
Idioma: português 
https://www.youtube.com/watch?v=e8uqY0Aqcf0 

Conteúdo sobre pensamento sistêmico

Série de vídeos “Pensamento sistêmico”
“Systems Thinking” video series
Jane Qiong Zhang e Linda Vanasupa, em colaboração com Julie Zimmerman e Jim Mihelcic, 2012 
Idioma: inglês

1. Introdução ao pensamento sistêmico: https://www.youtube.com/watch?v=TA7GGZPzSoE 
2. Sistemas termodinâmicos e propriedades dos sistemas: https://www.youtube.com/

watch?v=lN7rpaRSN9w
3. Sistemas humanos e as causas de seu comportamento: https://www.youtube.com/

watch?v=kUAf1w_x6y4
4. Usando o modelo de causalidade de Aristóteles para entender o comportamento sistêmico: https://

www.youtube.com/watch?v=6kon01INb5M
5. Intervenções sistêmicas e seu potencial de alavancagem: https://www.youtube.com/

watch?v=jOrE66l9fyw 

“Os cientistas conseguem concordar sobre o que constituem serviços ecossistêmicos e resiliência?”
Título original: “Can scientists agree on what constitutes ecosystem services and resilience?”
Biodiversity International, 2012
Idioma: inglês
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjsELOD6vs

“Interação em ecossistemas”
Título original: “Interaction in ecosystems”
TutorVista, 2010
Idioma: inglês
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6VtduDSyY

Publicações

AbE – conceitos e aspectos metodológicos: 

Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: apostila do curso
MMA, 2018
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20
novo.pdf

Conjunto de cartazes sobre a inserção da AbE no planejamento
MMA, 2018
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Cartazes%20AbE.pdf

Exemplos de casos de implementação de AbE: 

Guía de adaptación al cambio climático basada en ecosistemas en Colombia
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible - Colombia, 2018
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/ABE_/MADS_Guia_AbE_LIBRO_
Digital-Cambio.pdf

Adoptando soluciones basadas en la naturaleza para la reducción del riesgo de inundación en 
América Latina - Documento de trabajo
Practical Action, 2018
https://www.solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-
reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latina

https://www.youtube.com/watch?v=e8uqY0Aqcf0
https://www.youtube.com/watch?v=TA7GGZPzSoE
https://www.youtube.com/watch?v=lN7rpaRSN9w
https://www.youtube.com/watch?v=lN7rpaRSN9w
https://www.youtube.com/watch?v=kUAf1w_x6y4
https://www.youtube.com/watch?v=kUAf1w_x6y4
https://www.youtube.com/watch?v=6kon01INb5M
https://www.youtube.com/watch?v=6kon01INb5M
https://www.youtube.com/watch?v=jOrE66l9fyw 
https://www.youtube.com/watch?v=jOrE66l9fyw 
https://www.youtube.com/watch?v=ZLjsELOD6vs
https://www.youtube.com/watch?v=XJ6VtduDSyY
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Apostila%20Curso%20AbE%20novo.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Cartazes%20AbE.pdf
https://www.mma.gov.br/images/arquivos/biomas/mata_atlantica/Cartazes%20AbE.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/ABE_/MADS_Guia_AbE_LIBRO_Digital-Cambio.pdf
http://www.minambiente.gov.co/images/cambioclimatico/pdf/ABE_/MADS_Guia_AbE_LIBRO_Digital-Cambio.pdf
https://www.solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latinahttp://
https://www.solucionespracticas.org.pe/Adoptando-soluciones-basadas-en-la-naturaleza-para-la-reduccion-del-riesgo-de-inundacion-en-America-Latinahttp://
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Proyecto de Adaptación basada en Ecosistemas de Montaña: retos y oportunidades de adaptación al 
cambio climático en la Reserva Paisajística Nor Yauyos Cochas, Perú
Programa Global Ecosystem-based Adaptation (EbA)
http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20medio%20ambiente/pe.EbA%20
Monta%C3%B1a.pdf

Programa Regional AbE Ecuador
Ministerio de Ambiente - Ecuador
http://www.ambiente.gob.ec/programa-regional-abe-ecuador/

Experiência de análise de vulnerabilidade, impacto potencial e risco em caso real: 

A inserção da mudança do clima e Adaptação baseada em Ecossistemas no Plano de Manejo da APA 
Federal de Cananeia-Iguape-Peruíbe (APA-CIP)
Relato sobre a experiência do Projeto Mata Atlântica apresentado no VII Seminário Brasileiro sobre 
Áreas Protegidas e Inclusão Social – SAPIS e II Encontro Latino Americano sobre Áreas Protegidas e 
Inclusão Social – ELAPIS, 2015 (p. 75-84)
https://sapiselapis2015.paginas.ufsc.br/2015/11/18/anais-do-vii-sapis-e-ii-elapis/ 

Plano de Manejo da Área de Proteção Ambiental Cananeia-Iguape-Peruíbe (SP) 
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 2015
http://www4.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-
conservacao-marinho/2241-apa-de-cananeia-iguape-peruibe

Parâmetros para avaliação de qualidade das medidas AbE: 

Tornando eficaz a Adaptação baseada em Ecossistemas: parâmetros para definir critérios de 
qualificação e padrões de qualidade
FEBA, 2019
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf

Modelo DPSIR: 

The DPSIR framework
Peter Kristensen, 2014
https://wwz.ifremer.fr/dce/content/download/69291/913220/.../DPSIR.pdf

Leituras complementares: 

Integração da adaptação às alterações climáticas na cooperação para o desenvolvimento: guia para o 
desenvolvimento de políticas
OECD, 2011
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integracao-da-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-
na-cooperacao-para-o-desenvolvimento-9789264110618-pt.htm

Climate Proofing for Development: adapting to climate change, reduction risk
GIZ, 2010
https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=34

Integrating climate change adaptation into development planning: a practice-oriented training 
based on an OECD Policy Guidance
GIZ, 2011
https://www.oecd.org/dac/environment-development/45856020.pdf

http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20medio%20ambiente/pe.EbA%20Monta%C3%B1a.pdf
http://www.undp.org/content/dam/peru/docs/Publicaciones%20medio%20ambiente/pe.EbA%20Monta%C3%B1a.pdf
https://mountain.pe/wp-content/uploads/2018/02/Brochure-EbA_Montana.pdf
http://www.ambiente.gob.ec/programa-regional-abe-ecuador/
https://sapiselapis2015.paginas.ufsc.br/2015/11/18/anais-do-vii-sapis-e-ii-elapis/
http://www4.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2241-apa-de-cananeia-iguape-peruibe
http://www4.icmbio.gov.br/portal/unidadesdeconservacao/biomas-brasileiros/marinho/unidades-de-conservacao-marinho/2241-apa-de-cananeia-iguape-peruibe
http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
https://wwz.ifremer.fr/dce/content/download/69291/913220/.../DPSIR.pdf
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integracao-da-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-na-cooperacao-para-o-desenvolvimento-9789264110618-pt.htm
http://www.oecd.org/dac/environment-development/integracao-da-adaptacao-as-alteracoes-climaticas-na-cooperacao-para-o-desenvolvimento-9789264110618-pt.htm
https://www.adaptationcommunity.net/?wpfb_dl=34
https://www.oecd.org/dac/environment-development/45856020.pdf
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Fontes adicionais de informações

Plataformas de troca de conhecimentos e experiências sobre adaptação:  

AdaptaCLIMA 
http://adaptaclima.mma.gov.br/

AdaptationCommunity.net 
http://www.adaptationcommunity.net 

ALM: Adaptation Learning Mechanism 
http://www.adaptationlearning.net 

Climate Impacts: Global and Regional Adaptation Support Platform (CI:grasp)
http://www.pik-potsdam.de/cigrasp-2/

Projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atântica
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/projeto-biodiversidade-
e-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-na-mata-atl%C3%A2ntica

weADAPT
www.weadapt.org

Organizações e páginas de referência sobre mudança do clima: 

Centro de Distribuição de Dados (DDC) – Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 
http://www.ipcc-data.org/maps/

Portal de conhecimentos sobre mudança do clima (Banco Mundial)
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/

http://adaptaclima.mma.gov.br/
http://AdaptationCommunity.net
http://www.adaptationcommunity.net
http://www.adaptationlearning.net
http://www.pik-potsdam.de/cigrasp-2/
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/projeto-biodiversidade-e-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-na-mata-atl%C3%A2ntica
https://www.mma.gov.br/biomas/mata-atl%C3%A2ntica_emdesenvolvimento/projeto-biodiversidade-e-mudan%C3%A7as-clim%C3%A1ticas-na-mata-atl%C3%A2ntica
www.weadapt.org
http://www.ipcc-data.org/maps/
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/
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Anexos

ANEXO A – Impactos da mudança do clima 
e Adaptação baseada em Ecossistemas: um 
enfoque em gênero

Patrícia Betti – Assessora técnica GIZ
Letícia Sauer – Estagiária GIZ
Jennifer Viezzer – Analista Ambiental Ministério do Meio Ambiente

* Texto apresentado originalmente no IX Seminário Brasileiro sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social 

(SAPIS) e IV Encontro Latino Americano sobre Áreas Protegidas e Inclusão Social (ELAPIS).

Introdução

A mudança do clima já está afetando pessoas, ecossistemas e meios de subsistência mundialmente. Seus 

impactos vêm diminuindo a provisão de recursos como água e alimentos, alterando funções como a 

regulação do clima e o controle de enchentes, e provocando o aumento de doenças como a dengue em 

decorrência do desequilíbrio ambiental. (IPCC, 2014). Esses efeitos impactam desproporcionalmente 

pessoas mais pobres e vulneráveis, dentre as quais estão as mulheres e meninas. 

O enfrentamento à mudança do clima inclui a redução das emissões de gases de efeito estufa e a adaptação 

aos seus impactos. Nesse sentido, a manutenção de áreas naturais protegidas tanto contribui à mitigação 

– visto que o desaparecimento de áreas naturais é um dos fatores que mais contribui para o aquecimento 

global (CARDOSO et. al, 2009) - quanto possibilita a adaptação ao prover serviços ecossistêmicos como 

alimentos, regulação do microclima, controle de enchentes e minimização dos impactos do aumento do 

nível do mar.

O papel dos ecossistemas na resposta aos desafios da mudança climática é crítico para assegurar que 

as iniciativas de adaptação sejam eficazes e sustentáveis em longo prazo. A Adaptação baseada em 

ecossistemas (AbE) é uma das abordagens que demonstrou ajudar a reduzir a vulnerabilidade dos seres 

humanos e da natureza, e consequentemente o risco climático. É definida como o uso da biodiversidade 

e dos serviços ecossistêmicos para ajudar as pessoas a se adaptarem aos efeitos adversos da mudança do 

clima, como parte de uma estratégia mais ampla de adaptação (CBD, 2009). 

Diante de um clima em mudança aumentando as vulnerabilidades de mulheres e meninas, é 

imprescindível compreender como o enfoque de gênero na AbE pode contribuir para minimizar 

os impactos da mudança do clima nesses grupos mais vulneráveis. Para alcançar este objetivo 

foram estipulados três objetivos específicos: i) compreender como a mudança do clima aumenta a 

vulnerabilidade de mulheres e meninas; ii) identificar argumentos para o envolvimento de mulheres 

na adaptação à mudança do clima; iii) por fim, identificar alternativas para um enfoque de gênero na 

adaptação baseada em ecossistemas no planejamento e gestão de áreas naturais, com vistas a diminuir 

os riscos da mudança do clima para toda a sociedade e em especial às mulheres e meninas. 
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Material e método

Para alcançar os objetivos propostos realizou-se pesquisa bibliográfica e documental, utilizando-se 

relatórios e outras publicações técnicas. Inicialmente identificaram-se as principais vulnerabilidades 

das mulheres e meninas e como a mudança do clima pode agravá-las. Na sequência, levantaram-se 

as razões apresentadas para que haja um esforço de inclusão de mulheres e meninas no processo de 

adaptação à mudança do clima. A partir dessas informações e ainda com base na pesquisa bibliográfica 

foram identificadas medidas para empoderamento com enfoque em gênero e inclusão de mulheres e 

meninas em processos de planejamento e gestão.  

Na sequência analisou-se como esses resultados preliminares poderiam ser incorporados na 

metodologia de planejamento AbE apresentada pelo projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas 

na Mata Atlântica (PROJETO MATA ATLÂNTICA, 2018).  Dessa forma, foram identificadas possíveis 

medidas com enfoque em gênero em cada passo do planejamento da AbE, sendo eles: i) aplicação da 

lente climática; ii) análise de vulnerabilidade, impactos potenciais e risco; iii) identificação de medidas de 

adaptação; iv) implementação das medidas de adaptação; v) avaliação e monitoramento dos resultados.

Ressalta-se que o alcance desse trabalho é meramente teórico e expõe uma aproximação inicial à 

integração de AbE com enfoque em gênero na referida metodologia de planejamento, a qual poderá ser 

aplicada às áreas protegidas. 

Resultados e discussão

Os estudos indicam que uma calamidade climática não afeta igualmente todas as pessoas em 

uma comunidade ou até na mesma família. Em muitos casos, as capacidades individuais de ação e 

gerenciamento de crises são constrangidas pela existência de regras e normas culturais repressivas e 

pela partilha injusta de direitos, recursos e poder. Embora homens pobres e marginalizados enfrentem 

essa situação com frequência, ela ocorre principalmente junto às mulheres (CARE, 2010).

Em diversas comunidades rurais que enfrentam riscos ligados a fenômenos naturais, por exemplo, 

existem desigualdades em termos de responsabilidade de ação e oportunidades de trabalho devido às 

relações de gênero. Via de regra, são os homens que migram em busca de emprego, o que pode resultar 

em benefícios para a família como um todo. Contudo, frequentemente, isso aumenta a carga de trabalho 

das mulheres, que precisam assumir mais atribuições na gestão da família, ficando também mais 

expostas a vários tipos de riscos, como a violência baseada no gênero (CARE, 2010). 

De todo modo, nesses casos, o planejamento e a responsabilidade para a adaptação à mudança do clima 

recai principalmente sobre as mulheres. Porém, muitas vezes, os homens mantêm o poder de tomada de 

decisões mesmo à distância e, ao retornar, negam às mulheres a autonomia para serem agentes eficazes 

de adaptação à mudança do clima e de gestão de riscos (CARE, 2010). 

Em nível mundial, elas são responsáveis por mais de 70% da gestão e das tarefas relacionadas com a 

água e 70% das mulheres das regiões mais afetadas pela mudança do clima trabalham no setor agrícola. 

As estimativas das Nações Unidas indicam ainda que 70% das 1,3 mil milhões de pessoas em situação 
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de pobreza em todo o mundo são mulheres. Desse modo, considerando que as pessoas em situação de 

pobreza vivem com maior frequência em zonas mais remotas e suscetíveis a cheias, ao aumento do 

nível do mar e a tempestades, diante de catástrofes naturais as mulheres e as crianças correm 14 vezes 

mais riscos de morrer do que os homens (UNITED NATIONS, 2015).

De acordo com estimativas das Nações Unidas, 781 milhões de pessoas com idade igual ou superior a 

15 anos são analfabetas, sendo que dois terços destas pessoas são mulheres (UNITED NATIONS, 2015). 

Isso implica em menos acesso à informação e menor independência, em especial durante as catástrofes.

Assim, constatou-se que a desigualdade de gênero pode ser caracterizada como uma das causas 

fundamentais da vulnerabilidade de mulheres e meninas à mudança do clima e que os efeitos da 

mudança do clima acentuam essas desigualdades, nomeadamente em matéria de discriminação, 

ameaças para a saúde, perda de meios de subsistência, deslocações, migrações forçadas, pobreza, tráfico 

de seres humanos, violência, exploração sexual, insegurança alimentar e acesso a infraestruturas e 

serviços essenciais.

Apesar de todo esse cenário, as mulheres e meninas raramente participam na concepção das políticas 

em matéria de clima (UNITED NATIONS, 2015). Por outro lado, uma série de razões justifica que sejam 

envolvidas na adaptação à mudança do clima. 

As mulheres têm um papel estratégico a desempenhar no desenvolvimento de padrões de consumo e 

de produção sustentáveis e razoáveis do ponto de vista ecológico; representam 70% da mão-de-obra 

agrícola nos países atreitos a catástrofes; não só executam a maior parte das tarefas domésticas e de 

prestação de cuidados não remuneradas, mas também tomam a maioria das decisões quotidianas 

em matéria de consumo; a participação das mulheres no mercado de trabalho nas zonas rurais 

inclui um vasto leque de trabalhos que vai para além da agricultura convencional, e, as mulheres 

residentes nas zonas rurais podem ser agentes de mudança rumo a uma agricultura sustentável e 

ecologicamente saudável e desempenhar um papel importante na criação de empregos «verdes» 

(UNITED NATIONS, 2015).

Adicionalmente, as mulheres e meninas representam as melhores fontes de conhecimento no que diz 

respeito às circunstâncias de vida em que se encontram e às suas necessidades e se manifestam mais 

preocupadas com a mudança do clima. Por fim, justifica-se a inclusão de mulheres e meninas no processo 

de adaptação à mudança do clima considerando que, enquanto inovadoras, líderes, organizadoras, 

educadoras e prestadoras de cuidados, as mulheres encontraram, ao longo dos séculos, soluções para, 

em situações difíceis, satisfazer as necessidades das suas famílias, tendo um enorme potencial para, no 

futuro, continuarem a ser inovadoras (UNITED NATIONS, 2015).

Diante do exposto, consta-se que a inclusão de mulheres e meninas nos processos de adaptação à 

mudança do clima pode contribuir para a minimização dos riscos da mudança do clima não somente a 

elas, mas para toda a sociedade.

Nesse sentido foram identificadas medidas alternativas para um enfoque de gênero na Adaptação 

baseada em Ecossistemas, apresentadas a seguir:
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Planejamento de AbE com enfoque em gênero

Passos da AbE e seus objetivos Recomendações para enfoque em gênero

Passo 1: aplicar uma lente climática 
Estabelecer a base para a adaptação baseada em 
ecossistemas

Adotar uma abordagem sensível ao gênero; 

Incluir mulheres entre os técnicos; 

Promover capacitação sobre AbE e equidade de 
gênero a toda a equipe;

Levantar as informações com indicadores 
separados por gênero para melhor identificar as 
vulnerabilidades.

Passo 2: avaliar  vulnerabilidade e riscos
Entender onde e como a adaptação é mais 
relevante

Proporcionar a participação, a fala e a inclusão 
de mulheres e meninas em todas as etapas da 
avaliação de risco; 

Desenvolver análise de risco separada por 
gênero: identificar a sensibilidade, a exposição e a 
capacidade adaptativa por gênero.

Passo 3: identificar medidas de adaptação e de 
AbE
Identificar meios de rezuzir a vulnerabilidade, os 
impactos potenciais e o risco climático

Para cada vulnerabilidade, impacto e risco, 
identificar medidas de adaptação com enfoque em 
gênero. 

Informar mulheres e meninas sobre a mudança 
do clima e a adaptação através de canais de 
comunicação adequados;

Aumentar sua participação na concepção das 
políticas em matéria de clima;

Estabelecer linhas de financiamentos, gerando 
oportunidades de emprego, entre outros, 
especialmente durante catástrofes.

Passo 4: priorizar e selecionar medidas de 
adaptação 
Identificar uma variedade de opções de adaptação 
incluindo opções AbE para melhorar ou ajustar o 
planejamento e a gestão

Inlcuir a equidade de gênero entre os critérios de 
seleção de medidas;

Priorizar medidas mais relevantes para diminur 
a vulnerabilidade de mulheres e meninas e 
que possam ter efeito multiplicador, por ex. 
aumentando a representação de mulheres em 
espaços de tomada de decisão.

Passo 5: implementar medidas eficazes de 
medidas de adaptação 
Minizar os riscos climáticos

Integrar as medidas em outras estratégias de 
planejamento, políticas, projetos;

Esclarecer os papéis e responsabilidades na 
implmentação, divindindo-os entre as mulheres 
também;

Assegurar recursos financeiros e atenção 
às medidas que visem a diminuição da 
vulnerabilidade das mulheres e meninas.

Passo 6: monitorar e avaliar
Determinar indicadores, metodos e responsáveis

Assegurar que os indicadores sejam divididos por 
gênero para que se possa avaliar o desempenho 
das medidas de adaptação para minimizar a 
vulnerabilidade de mulheres e meninas; 

Proporcionar a participação de mulheres no 
processo de monitoramento e avaliação.
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Conclusão

A mudança do clima agrava a vulnerabilidade de mulheres e meninas porque estão expostas a riscos 

e condicionalismos mais elevados, por motivos diversos que vão desde a desigualdade no acesso aos 

recursos, à educação, a oportunidades de emprego e a direitos fundiários, a normas sociais e culturais. 

Contraditoriamente, as mulheres e meninas podem contribuir para a minimização dos riscos 

climáticos de toda a sociedade, pois estão mais sensibilizadas quanto à mudança do clima, detêm maior 

conhecimento sobre as circunstâncias de vida de toda a família e um papel estratégico para promoção 

de formas de consumo e produção mais sustentáveis.

Portanto, é fundamental o empoderamento das mulheres e meninas para que sejam não apenas 

beneficiárias, mas agentes nos processos de adaptação baseada em ecossistemas. Para tanto, devem 

participar, ser ouvidas e atendidas em suas necessidades específicas, liderar e integrar processos de 

tomada de decisão e formulação de políticas e gestão não apenas em áreas naturais protegidas, mas sim 

em todas as instâncias existentes.
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ANEXO B – Parâmetros para avaliação de 
padrões e qualidade das medidas AbE

Em nível internacional, uma importante referência para a avaliação dos padrões de qualidade das me-

didas AbE são os parâmetros disponibilizados pela rede Amigos e Amigas da AbE (FEBA), que foi ela-

borado a partir de lições aprendidas em diferentes experiências ao redor do mundo e de compilações 

conceituais sobre o tema. Além de orientar o desenho, a implementação e o monitoramento das medi-

das AbE com base em uma análise especializada, os parâmetros oferecem um referencial comum para 

a avaliação do uso da AbE no cumprimento de compromissos internacionais, como o Acordo de Paris, e 

na implantação de planos nacionais de adaptação à mudança do clima, por exemplo. Eles são organiza-

dos de acordo com três elementos, que correspondem aos requisitos básicos para que as medidas sejam 

caracterizadas como AbE: 

Elemento A: A AbE ajuda as pessoas a se adaptarem à mudança do clima.

Elemento B: A AbE faz um uso ativo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos.

Elemento C: A AbE faz parte de uma estratégia mais ampla de adaptação.

A partir deles, são propostos 5 critérios de qualificação, correlacionados a 20 padrões de qualidade, que 

permitem analisar o quão eficaz e sólida é a medida em questão, de acordo com uma escala que varia 

entre “muito forte” e “muito fraca”. Para cada um dos padrões, também são elencados exemplos de indi-

cadores que podem fundamentar essa análise. 

O conteúdo completo dos quadros de avaliação, apresentado a seguir, foi traduzido para o português 

pelo Projeto Mata Atlântica com base na publicação da FEBA. Para saber mais, é possível consultar o 

documento original, que possui versões em português, inglês, espanhol e francês:

FEBA (Friends of Ecosystem-based Adaptation), 2019. Tornando eficaz a Adaptação baseada em Ecos-

sistemas: parâmetros para definir critérios de qualificação e padrões de qualidade – documento téc-

nico elaborado por FEBA para UNFCCC-SBSTA 46. Bertram, M., Barrow, E., Blackwood, K., Rizvi, A.R., 

Reid, H., y von Scheliha-Dawid, S. (autores). GIZ, Bonn, Alemanha, IIED, Londres, Reino Unido, e UICN, 

Gland, Suiça. 14 pp.  

Disponível em: 

http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf

http://www.cooperacaobrasil-alemanha.com/Mata_Atlantica/Criterios_AbE_FEBA.pdf
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Quadro 1a: Parâmetro de avaliação de padrões de qualidade de AbE, incluindo exemplos de indicadores, elemento A – “Ajudar as pessoas a se adaptarem à mudança do clima” 

Critérios de 
qualificação Padrões de qualidade Continuum de qualidade de AbE Exemplos de indicadores Muito forte Forte Fraco Muito fraco 

1)
 R

ed
uz

 ri
sc

os
 re

la
ci

on
ad

os
 à

 
m

ud
an

ça
 d

o 
cl

im
a 

1.1 Uso de Informação 
sobre o clima 

Sim, a curto, médio e 
longo prazo 

 

  Muito limitado ou 
em nenhum caso 

• Extensão da informação usada sobre mudança do clima futura 
• Qualidade das fontes dos dados climáticos 

1.2 Uso de 
conhecimentos locais e 
tradicionais 

Sim   Muito limitado ou 
em nenhum caso 

• Alcance e relevância das fontes locais consultadas (indivíduos, comunidades, ONGs) 
• Participação dos usuários dos recursos naturais afetados durante o processo de 

planejamento 
• Qualidade do processo de consulta 

1.3 Consideração dos 
resultados da avaliação 
de riscos climáticos 

Sim, há clara 
consideração dos 
resultados da avaliação 
de riscos climáticos 
 
 

  Sim, mas os 
resultados são 
considerados de 
forma periférica 
 

• Até que ponto a informação sobre a avaliação de riscos climáticos está sendo considerada 
• Observação do potencial de redução de riscos climáticos 
• Até que ponto os serviços ecossistêmicos são analisados para a avaliação dos riscos e 

vulnerabilidades relacionados à mudança do clima 

1.4 Redução da 
vulnerabilidade à escala 
adequada 

Escala de paisagem 
terrestre/ marinha ou 
maior 
 

 

  Escala local • Número ou porcentagem da população com vulnerabilidade reduzida 
• Efeitos de diferentes escalas de ecossistemas são considerados 

2)
 G

er
a b

en
ef

íci
os

 so
cia

is 
no

 c
on

te
xt

o 
da

 
ad

ap
ta

çã
o 

à m
ud

an
ça

 d
o 

cli
m

a 

2.1 Quantidade e 
qualidade dos benefícios 
sociais comparados às 
outras opções de 
adaptação 

Muito alta   Comparável • Quantidade de benefícios monetários e não monetários proporcionados – por exemplo: 
renda, acesso a recursos, riscos reduzidos 

• Quantidade e qualidade de serviços ecossistêmicos (SE) de provisão – por exemplo: água, 
alimentos, fibras –, SE de regulação – por exemplo: prevenção da erosão, mitigação de 
fenômenos extremos, regulação climática –, assim como de SE de suporte e culturais 

• Extensão do dano e destruição do ativo físico que foi evitado – por exemplo: índice Saved 
Wealth (patrimônio preservado) 

• Número de mortes e lesões evitadas – por exemplo: Índice Saved Health (saúde 
preservada) 

2.2 Temporalidade dos 
benefícios sociais 
demonstrada 

A curto, médio e longo 
prazo 

  A curto e/ou médio 
prazo  

• Sustentabilidade dos benefícios proporcionados 
• Benefícios estimados ou projetados 

2.3 Viabilidade econômica 
e vantagens em 
comparação com outras 
opções de adaptação 

Muito alta   Baixa • Avaliações econômicas e não econômicas positivas (considerando uma quantificação dos 
benefícios de serviços ecossistêmicos) 

2.4 Número de 
beneficiários 

Alto   Baixo • Número ou porcentagem de pessoas beneficiadas 

2.5 Distribuição de 
benefícios 

Justa e transparente   Distribuição 
questionável 

• Distribuição de benefícios dentro e entre diferentes grupos 

 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

  ◼     ◼  ◼  ◼ 

Quadro 1a: Parâmetro de avaliação de padrões de qualidade de AbE, incluindo exemplos de indicadores, elemento A – “Ajudar as pessoas a se adaptarem à mudança do clima”
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Quadro 1b: Parâmetro de avaliação de padrões de qualidade de AbE, incluindo exemplos de indicadores, elemento B – “Fazer uso ativo da biodiversidade e dos serviços 
ecossistêmicos” 
 
Critérios de 
qualificação Padrões de qualidade Continuum de qualidade de AbE Exemplos de indicadores Muito forte  Forte Fraco  Muito fraco 

3) 
Re

sta
ur

a, 
ma

nt
ém

 ou
 m

elh
or

a a
 sa

úd
e e

co
ss

ist
êm

ica
 

3.1 Escala de gestão 
apropriada 

Escala de paisagem 
terrestre/marinha ou 
maior 
 
 
 
 

  Escala pequena • Tamanho da área gerida – por exemplo, em hectares 

3.2 Priorização dos 
serviços ecossistêmicos-
chave dentro da gestão 

Sim, claramente   Muito baixa • Número de espécies indicadoras – por exemplo, lista vermelha da UICN 
que mostram a qualidade do ecossistema e de seus serviços 

• Valoração do número de serviços ecossistêmicos – especialmente os 
culturais, de suporte e de regulação – no transcurso do tempo 

3.3 Monitoramento da 
saúde e estabilidade dos 
serviços ecossistêmicos 

Sim   Não • Resultados a partir da lista vermelha da UICN de categorias e critérios do 
ecossistema 

• Resultados das análises de risco para o ecossistema 
  

3.4 Cobertura da área sob 
proteção e manejo/ 
diversificação do uso do 
solo 

Alta cobertura   Muito baixa cobertura • Tamanho ou porcentagem de área protegida 
• Tamanho ou porcentagem de área restaurada 
• Tamanho ou porcentagem de área de uso sustentável 
• Tamanho ou porcentagem de diferentes sistemas de uso do solo 

3.5 Nível de cogestão 
(instituições 
governamentais, 
comunidades, setor 
privado) 

Muito alto   Limitado • Número de planos de gestão comunitária 
• Número de grupos de interesse comprometidos com a gestão 
• Nível de cooperação entre as instituições governamentais, os grupos de 

interesse locais e o setor privado 

 
  

 ◼     ◼  ◼  ◼ 

 ◼     ◼  ◼  ◼ 

 ◼     ◼  ◼  ◼ 

 ◼     ◼  ◼  ◼ 

 ◼     ◼  ◼  ◼ 

Quadro 1b: Parâmetro de avaliação de padrões de qualidade de AbE, incluindo exemplos de indicadores, elemento B – “Fazer uso ativo da biodiversidade e dos serviços ecossistêmicos”
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Quadro 1c: Parâmetro de avaliação de padrões de qualidade de AbE, incluindo exemplos de indicadores, elemento C – “Fazer parte de uma estratégia mais 
ampla de adaptação” 
 

Critérios de 
qualificação Padrões de qualidade 

Continuum de qualidade AbE 
Exemplos de indicadores 

Muito forte Forte Fraco Muito fraco 

4) 
Re

ce
be

 o 
re

sp
ald

o 
de

 po
líti

ca
s e

m 
mú

ltip
los

 n
íve

is 
4.1 Compatibilidade 
com marcos 
políticos e legais, e 
apoio de políticas 

Muito alta   Limitada • Número de vínculos diretos entre a medida AbE e os marcos políticos e 
legais 

• Qualidade e tipo de políticas que apoiam a implementação da medida 
AbE, assim como sua replicação e aumento de escala 

4.2 Compromisso 
de múltiplos atores 
e setores 
(comunidades, 
sociedade civil, 
setor privado) 

Muito alto, com 
diferentes atores/ 
setores 

  Limitado • Nível ou porcentagem de comprometimento da sociedade civil em 
debates sobre políticas 

• Nível ou porcentagem de comprometimento do setor privado em debates 
sobre políticas 

• Número de setores envolvidos 
• Número ou porcentagem de pessoas que participam das atividades 

5)
 A

po
ia

 a
 g

ov
er

na
nç

a 
eq

ui
ta

tiv
a 

e 
fo

rta
le

ce
 a

s 
ca

pa
ci

da
de

s 

5.1 
Responsabilização 
e representação 
coletiva 

Claramente 
demostrada (de cima 
para baixo e de 
baixo para cima) em 
escala relevante 

  Muito pouco 
demonstrada, com 
decisões tomadas 
externamente 

• Nível de prestação de contas e transparência 
• Nível ou porcentagem de engajamento da sociedade civil com a 

governança 
• Nível ou porcentagem de engajamento do setor privado com a 

governança 
• Número ou porcentagem de pessoas que participam das reuniões para 

aumentar a conscientização ou oferecer treinamento a esse respeito 
 

5.2 Consideração 
de equidade de 
gênero e 
empoderamento 

Parte explícita da 
proposta 

  Nenhuma • Equilíbrio de gênero dentro de cada grupo beneficiário 

5.3 Consideração 
dos conhecimentos 
indígenas, 
tradicionais e das 
suas instituições 

Respeitados e 
incorporados 

  Não respeitados 
nem incorporados 

• Número ou porcentagem de população indígena ou local representada na 
estrutura de governança 

5.4 Capacidade a 
longo prazo para 
garantir a 
governança 
sustentável 

Muito forte   Fraca ou nenhuma • Número ou porcentagem de indivíduos de um grupo de beneficiários 
diretamente envolvidos na estrutura da governança 

◼    ◼   ◼  ◼ 

◼    ◼   ◼  ◼ 

◼    ◼   ◼  ◼ 

◼    ◼   ◼  ◼ 

◼    ◼   ◼  ◼ 

◼    ◼   ◼  ◼ 
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ANEXO C – Exemplo de avaliação da 
vulnerabilidade de um sistema de interesse 
com base em dados de sensibilidade e 
capacidade adaptativa1

A vulnerabilidade de um sistema de interesse pode ser avaliada por meio de dados quantitativos 

ou qualitativos referentes aos seus componentes de sensibilidade e capacidade adaptativa. Os dados 

quantitativos são representados por unidades de medida, como graus Celsius (ºC), milímetros (mm), 

quilogramas (kg), hectares (ha) e minutos (min). Já os qualitativos podem ser descritivos e nominais, como 

tipo de solo (Latossolo, Cambissolo), classificação climática (Af, Cfb) e fitofisionomia (Floresta Ombrófila 

Densa, Floresta Estacional Decidual), ou ordinais, que classificam os dados por ordem, como de 1º a 5º.

Para poder comparar e integrar diferentes tipos de dados de sensibilidade e capacidade adaptativa em um 

único índice de vulnerabilidade, é necessário normalizá-los, o que nada mais é que transformá-los para 

que sejam compatíveis. Uma forma de fazer isso é transformar os dados em valores entre 0 e 1, em que 0 

representa uma situação ótima, de baixa vulnerabilidade, na qual não se requer ação, e 1 representa uma 

situação péssima, de alta vulnerabilidade, na qual se necessita de ação imediata. 

No exemplo apresentado na Tabela C.1 são considerados quatro fatores, dois de sensibilidade e dois de 

capacidade adaptativa, com os respectivos dados que, juntos, devem compor a vulnerabilidade do sistema 

de interesse de cultivos agrícolas. Os dados apresentados são quantitativos e qualitativos, de diferentes 

naturezas, e, por isso, devem ser transformados em um valor entre 0 a 1, chamado de valor normal, para  

Sensibilidade do 
sistema de interesse

Dado existente
Amplitude  
prevista do dado

Transformação para 
valor normal

Valor normal  
(           )𝑉𝑛0−1

Necessidade 
de água dos 
cultivos 
agrícolas

Demanda de  
80 mm de  
precipitação 
mensal

Valor máximo 
de precipitação 
prevista: 100 mm

Valor mínimo de 
precipitação 
prevista: 50 mm

Atribuir valores de
0 (situação ótima) a
1 (situação péssima) 
para os valores de 
precipitação:

50 mm (valor mínimo) =
1 (situação péssima)

100 mm (valor máximo) =
0 (situação ótima)

Sendo assim:

Valor referente  
à demanda de  
80 mm de precipitação 
mensal pelos  
cultivos

𝑉𝑛0−1 =  80−50100−50

𝑉𝑛0−1 =
30
50

𝑉𝑛0−1 = 0,6

1   Os exercícios dos anexos C e D foram desenvolvidos com base em GIZ, 2014. The Vulnerability Sourcebook: concept and guidelines 
for standardized vulnerability assessments. Eschborn and Bonn: GIZ.

que possam ser comparáveis entre si.

Tabela C.1. Exemplos de como normalizar dados quantitativos e qualitativos de sensibilidade e capacidade 
adaptativa
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Tabela C.1. Exemplos de como normalizar dados quantitativos e qualitativos de sensibilidade e capacidade 
adaptativa (continuação)

𝑉𝑛0−1 =
𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛) 

Tipo de solo

Cambissolo

Cambissolos têm 
potencial de reter 
água por 3 meses 

Estabelecer 
classes de 
capacidade de 
retenção de água 
pelo solo:

< 1 mês = 1
≥ 1 mês = 0,75
 ≥ 2 meses = 0,5
≥ 3 meses = 0,25
≥ 4 meses = 0

Atribuir valores de 
0 (situação ótima) a 
1 (situação péssima) para 
as classes de capacidade 
de retenção de água pelo 
solo:

< 1 mês
≥ 1 mês
≥ 2 meses
≥ 3 meses
≥ 4 meses

Valor referente ao 
potencial de 3 meses 
de retenção de água 
pelo Cambissolo

𝑉𝑛0−1 = 0,25

Conhecimento 
técnico dos 
produtores 
agrícolas

75% dos 
produtores 
agrícolas são 
capacitados 
em controle de 
risco, irrigação 
eficiente e 
diversificação 
da produção

Estabelecer 
classes de 
percentual de 
produtores com 
conhecimento 
técnico:

< 20%
≥ 20%
≥ 40%
≥ 60%
≥ 80%

Atribuir valores de 
0 (situação ótima) a 
1 (situação péssima) 
para as classes 
de percentual de 
produtores com 
conhecimento 
técnico:

< 20% = 1
≥ 20% = 0,75 
≥ 40% = 0,5
≥ 60% = 0,25
≥ 80% = 0

Valor referente 
a 75% dos 
produtores 
agrícolas 
capacitados

𝑉𝑛0−1 = 0,25

Área de 
captação de 
água para 
irrigação 
de cultivos 
agrícolas 

Apenas 25% 
da área de 
captação de 
água para 
irrigação está 
em uma região 
de baixo risco 
climático

Estabelecer 
classes de 
percentual de 
área de captação 
de água em 
região de  
baixo risco:

< 15%
≥ 15%
≥ 30%
≥ 45%
≥ 60%

Atribuir valores de
0 (situação ótima) a
1 (situação péssima) 
para as classes de 
percentual de área 
de captação de água 
em região de  
baixo risco:

< 15% = 1
≥ 15% = 0,75
≥ 30% = 0,5
≥ 45% = 0,25
≥ 60% = 0

Valor referente 
a 25% da área de 
captação de água 
para irrigação em 
região de baixo 
risco climático

𝑉𝑛0−1 = 0,75

Sensibilidade do 
sistema de interesse

Dado existente
Amplitude  
prevista do dado

Transformação para 
valor normal

Valor normal  
(           )𝑉𝑛0−1

Considerando que:
X

i
 é o dado a 

transformar;
X

min
 é o valor mínimo;

X
max

 é o valor máximo;
               é o valor normal.𝑉𝑛0−1
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É importante destacar que os fatores de sensibilidade e capacidade adaptativa e seus respectivos dados 

influenciam a vulnerabilidade de forma diferente. A relação entre sensibilidade e vulnerabilidade é direta, 

isto é, quanto maior a sensibilidade do sistema de interesse, maior a sua vulnerabilidade. A relação entre 

capacidade adaptativa e vulnerabilidade, por outro lado, é inversa, ou seja, quanto maior a capacidade 

adaptativa, menor a vulnerabilidade do sistema. Portanto, ao normalizar os dados, é importante lembrar 

sempre que 0 representa uma situação ótima, de baixa vulnerabilidade, na qual não se requer ação, e 

que 1 representa uma situação péssima, de alta vulnerabilidade, na qual se necessita de ação imediata, 

independentemente de os dados serem direta ou inversamente proporcionais à vulnerabilidade. 

O primeiro fator de sensibilidade no exemplo da Tabela C.1 refere-se à demanda de água dos cultivos 

agrícolas. Quanto mais alta for essa demanda, maior é a sensibilidade do sistema de interesse às mudanças 

de precipitação e, assim, maior é a sua vulnerabilidade. Como a demanda de água pela produção agrícola 

pode ser considerada alta (80 mm) se comparada aos valores mínimos e máximos de precipitação previstos 

(50 e 100 mm, respectivamente), o valor normal referente a esse dado (0,6) está mais próximo da situação 

péssima (1) do que da situação ótima (0). 

Já para o segundo fator de sensibilidade, o tipo de solo, sabe-se que o sistema de interesse está em uma área 

formada por Cambissolos, que têm potencial de reter água por três meses. Esse dado deve ser comparado 

com a capacidade de retenção de água de outros tipos de solo. Para isso, é preciso estabelecer classes de 

capacidade de retenção de água. De acordo com essa classificação, o valor atribuído ao Cambissolo foi 

considerado alto. Quanto maior a capacidade de retenção de água pelo solo, menor é a sensibilidade e, 

então, menor é a vulnerabilidade do sistema de interesse. Por isso, o valor normal encontrado (0,25) está 

mais próximo da situação ótima (0) do que da situação péssima (1).     

O primeiro fator de capacidade adaptativa usado no exemplo foi o conhecimento técnico dos produtores 

agrícolas quanto ao controle de risco, irrigação eficiente e diversificação da produção. Quanto mais 

capacitados estão os produtores, maior é a sua capacidade adaptativa e menor é a vulnerabilidade 

do sistema de interesse. Se a maioria deles possui esse conhecimento técnico (75%), o valor normal 

estabelecido (0,25) fica mais próximo da situação ótima (0) do que da situação péssima (1).

Por fim, o segundo fator de capacidade adaptativa refere-se à área de captação de água para irrigação de 

cultivos agrícolas. No exemplo, apenas 25% da área de captação de água para irrigação está em uma região 

de baixo risco climático, o que é o mesmo que dizer que 75% da área está sob maior risco climático. Tanto o 

valor de 25% quanto o de 75% poderiam ser usados para normalizar o dado, gerando o mesmo resultado. 

Se for considerado o valor de 25%, quanto menor a área situada em uma região de baixo risco, menor 

a capacidade adaptativa e maior a vulnerabilidade. Se for considerado o valor de 75%, quanto maior a 

área situada em uma região de alto risco, menor a capacidade adaptativa e maior a vulnerabilidade. De 

qualquer forma, o valor normal (0,75) ficaria mais próximo da situação péssima (1) do que da situação 

ótima (0). 

É possível calcular a vulnerabilidade do sistema de interesse por meio da média aritmética dos valores 

normais dos fatores de sensibilidade e capacidade adaptativa. Deve-se considerar, entretanto, que o grau 

de importância desses fatores pode variar, sendo mais adequado um cálculo de média ponderada, com a 

atribuição de diferentes pesos aos fatores. Aplica-se, assim, a seguinte fórmula:
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Onde:

Vn
n 

é cada um dos valores normalizados a serem considerados no valor composto e

w
n 

é o peso dado para cada fator, de acordo com a sua importância para a vulnerabilidade.

Valor composto: 𝑉𝐶 =  𝑉𝑛1 ∗ 𝑤1  + 𝑉𝑛2 ∗ 𝑤2  + … + (𝑉𝑛𝑛 ∗ 𝑤𝑛)
∑ 𝑤1−𝑛

Para o exemplo da Tabela C.1, foram atribuídos os seguintes pesos aos fatores: 

Tabela C.2. Exemplo de atribuição de pesos para os fatores que compõem a vulnerabilidade

Fatores de sensibilidade e 
capacidade adaptativa

Valor normal 
(Vn)

Peso (wn)

Necessidade de água dos 
cultivos agrícolas

0,6 1

Tipo de solo 0,25 2

Conhecimento técnico dos 
produtores agrícolas

0,25 2

Área de captação de água 
para irrigação de cultivos 

agrícolas
0,75 4

Com isso, é possível aplicar a fórmula do valor composto (VC) para a sensibilidade e a capacidade 

adaptativa do sistema de interesse, conforme segue: 

Sensibilidade: 𝑉𝐶𝑠 =  0,6∗1
1 = 0,6

𝑉𝐶𝑐𝑎 =  0,25 ∗ 2  + 0,25 ∗ 2 +(0,75 ∗ 4)
2+2+4 =  0,5 + 0,5 + 3 

8  = 0,5Capacidade adaptativa: 
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Considerando que no exemplo foram usados dois fatores de sensibilidade e dois de capacidade adaptativa, 

é necessário, nesse caso, multiplicar por dois tanto o VCs quanto o VCca. A vulnerabilidade é calculada, 

então, pela média dos valores compostos de sensibilidade e capacidade adaptativa: 

É possível atribuir classes aos valores numéricos de vulnerabilidade encontrados. Como exemplo, podem-

se estabelecer três classes (baixa, média e alta vulnerabilidade), considerando que 0 representa uma 

situação ótima, de baixa vulnerabilidade, e 1 representa uma situação péssima, de alta vulnerabilidade, 

conforme segue:

Vulnerabilidade: 𝑉𝐶𝑣𝑢𝑙 =  0,6 ∗ 2 +(0,5∗2) 
4 = 1,2+1,0

4 =  2,2
4 = 0,55

Baixa vulnerabilidade:  0,00 – 0,33

Média vulnerabilidade: 0,34 – 0,66 

Alta vulnerabilidade:   0,67 – 1,00 

Então, no exemplo, o valor encontrado por meio do cálculo de VC
vul 

= 0,55 representa um nível médio 

de vulnerabilidade para o sistema de interesse. O mesmo resultado pode ser encontrado estabelecendo 

classes (baixa, média e alta) para a sensibilidade e a capacidade adaptativa, separadamente, conforme a 

Tabela C.3, que apresenta uma matriz de classificação da vulnerabilidade. 

Tabela C.3. Matriz de classificação de vulnerabilidade

Baixa Média Alta

Baixa Baixa Baixa Baixa

Média Média Média Baixa

Alta Alta Média Média

SE
N

SI
B

IL
ID

A
D

E

CAPACIDADE DE ADAPTAÇÃO

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

Considerando que os valores de 0,00 a 0,33 correspondem a uma baixa sensibilidade, os de 0,34 a 0,66 

a uma média sensibilidade e os de 0,67 a 1,00 a uma alta sensibilidade, para o exemplo, chega-se a um 

valor de média sensibilidade (0,6) por meio da matriz. Aplicando o mesmo para a capacidade adaptativa, 

o valor encontrado corresponde a uma média capacidade adaptativa (0,5). Assim, ao cruzar uma média 

sensibilidade com uma média capacidade adaptativa na matriz de classificação da vulnerabilidade, 

encontra-se uma vulnerabilidade também média.
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ANEXO D – Exemplo de avaliação do  
impacto potencial e do risco climático com 
base em dados de exposição e vulnerabilidade

A partir da avaliação de vulnerabilidade previamente realizada, é possível avaliar o impacto potencial da 

mudança do clima sobre um sistema de interesse. Assim como no caso da vulnerabilidade, apresentado 

no Anexo C, essa avaliação pode considerar dados quantitativos e qualitativos, referentes à exposição e 

à própria vulnerabilidade.

Voltando ao exemplo usado no Anexo C, deve-se agora normalizar os dados de exposição, para que possam 

ser comparáveis e integráveis aos que compuseram a vulnerabilidade. Para isso, novamente, pode-se 

transformá-los em um valor entre 0 e 1, em que 0 representa uma situação ótima, de baixa exposição, e 1 

representa uma situação péssima, de alta exposição. 

Na Tabela D.1 são apresentados dois fatores de exposição à mudança do clima, bem como seus respectivos 
dados e a transformação destes para seus valores normais.  

Tabela D.1. Exemplos de como normalizar dados quantitativos e qualitativos de exposição

Considerando que:
X

i
 é o dado a 

transformar;
X

min
 é o valor mínimo;

X
max

 é o valor máximo;
               é o valor normal.𝑉𝑛0−1

𝑉𝑛0−1 =
𝑋𝑖 − 𝑋𝑚𝑖𝑛

(𝑋𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑚𝑖𝑛) 

Exposição do 
sistema de interesse

Dado existente
Amplitude  
prevista do dado

Transformação para 
valor normal

Valor normal  
(            )𝑉𝑛0−1

Chuvas 
irregulares

Previsão de 
aumento do 
número de dias 
consecutivos 
sem chuva para 
120 dias

Estabelecer 
classes de 
quantidade 
de dias 
consecutivos 
sem chuva:

< 60 dias
≥ 60 dias
≥ 90 dias
≥ 120 dias
≥ 150 dias
≥ 180 dias

Atribuir valores de 
0 (situação ótima) a 
1 (situação péssima) 
para as classes de 
quantidade de dias 
consecutivos sem 
chuva:

< 60 dias = 0
≥ 60 dias = 0,2
≥ 90 dias = 0,4
≥ 120 dias = 0,6
≥ 150 dias = 0,8
≥ 180 dias = 1

Valor referente 
a 120 dias 
consecutivos 
sem chuva

Sendo assim:

𝑉𝑛0−1 = 0,6

Aumento de 
temperatura

Previsão de 
aumento de 2º C 
na temperatura 
média anual, 
indo de 26º C a 
28º C até 2040

Estabelecer 
classes de 
aumento de 
temperatura:

2,0º C – crítico
(valor máximo)

Atribuir valores de
0 (situação ótima) a
1 (situação péssima) 
para as classes 
de aumento de 
temperatura:

0,5º C = 0
2,0º C = 1

Valor referente 
a 120 dias 
consecutivos 
sem chuva

0,5º C – tolerável
(valor mínimo)

𝑉𝑛0−1

2− 0,5
2− 0,5 =

1,5
1,5

𝑉𝑛0−1 = 1
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O primeiro fator de exposição da Tabela D.1 diz respeito a um regime irregular de chuvas, principalmente 

no que se refere ao número de dias consecutivos sem chuva. Quanto mais dias sem chuva, maior é a 

exposição do sistema de interesse à seca. Como há a previsão de 120 dias consecutivos sem chuva, sendo 

que a situação ótima é ter menos de 60 dias secos e a situação péssima é ter 180 dias secos ou mais, o valor 

normal referente a esse dado (0,6) encontra-se mais próximo da situação péssima (1) do que da situação 

ótima (0).

O segundo fator de exposição do exemplo refere-se a um acréscimo de temperatura, com previsão de 

aumento de 2ºC na temperatura média anual. Foram estabelecidas apenas duas classes, “tolerável” 

e “crítica”, referentes ao aumento de 0,5ºC e 2ºC, respectivamente. O valor normal encontrado (1) 

corresponde diretamente à situação péssima (1), pois é o valor mais crítico de aumento de temperatura.

O valor composto dos dois fatores de exposição à mudança do clima pode ser calculado por meio da 

seguinte fórmula:

Onde:

Vn
n 

é cada um dos valores normalizados a serem considerados no valor composto e

w
n 

é o peso dado para cada fator, de acordo com a sua importância para o sistema de interesse.

Valor composto: 𝑉𝐶 =  𝑉𝑛1 ∗ 𝑤1  + 𝑉𝑛2 ∗ 𝑤2  + … + (𝑉𝑛𝑛 ∗ 𝑤𝑛)
∑ 𝑤1−𝑛

Considerando uma importância três vezes maior para as chuvas irregulares em relação ao aumento da 

temperatura, calcula-se:

Exposição: 

Aqui também é possível atribuir classes para os valores numéricos de exposição encontrados. Como 

exemplo, podem-se estabelecer três classes (baixa, média e alta exposição), considerando que 0 representa 

uma situação ótima, de baixa exposição, e 1 representa uma situação péssima, de alta exposição, conforme 

segue:

Baixa exposição: 0,00 – 0,33

Média exposição: 0,34 – 0,66 

Alta exposição: 0,67 – 1,00 
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Então, no exemplo, o valor encontrado por meio do cálculo de VC
e 

= 0,7 representa um nível alto de 

exposição do sistema de interesse à ameaça. 

Para chegar ao valor composto do impacto potencial, calcula-se a média ponderada dos valores de 

exposição e vulnerabilidade (obtidas no Anexo C), considerando aqui também seus pesos, da seguinte 

forma:

Considerando as mesmas três classes estabelecidas para exposição e vulnerabilidade (baixa, média e alta), 

o valor calculado por meio do VC
IP 

= 0,625 representa um impacto de nível médio da mudança do clima 

sobre o sistema de interesse.

O mesmo resultado pode ser encontrado por meio da matriz de classificação do impacto potencial (Tabela 

D.2), considerando as classes baixa, média e alta separadamente para a vulnerabilidade e a exposição.

Impacto potencial: 𝑉𝐶𝐼𝑃 =  𝑉𝐶𝑒 ∗ 𝑤𝑒 +(𝑉𝐶𝑣𝑢𝑙∗𝑤𝑣𝑢𝑙) 
(𝑤𝑒+𝑤𝑣𝑢𝑙) = 0,55 ∗ 1  +(0,7 ∗ 1)

2 =  1,25
2 = 0,625

Tabela D.2. Matriz de classificação do impacto potencial 

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

No exemplo, a vulnerabilidade calculada no Anexo C é média, enquanto a exposição à ameaça é alta, 

chegando-se então a um impacto potencial médio.

Finalmente, para estimar a probabilidade de que o sistema de interesse sofra danos devido a uma 

maior ocorrência de secas prolongadas, pode-se calcular o valor referente à frequência da ameaça. Para 

determinar esse valor, toma-se como ponto de partida a projeção de 120 dias consecutivos sem chuva 

Baixa Média Alta
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198 Adaptação baseada em Ecossistemas (AbE) frente à mudança do clima: manual para formadoras e formadores

𝑉𝑅 =  
𝑉𝑎 ∗  𝑤𝑎  +  𝑉𝐼𝑃  ∗  𝑤𝐼𝑃

𝑤𝑎 + 𝑤𝐼𝑃
=  

0,8 ∗  1  + (0,625 ∗ 1) 
1 + 1 =  

1,425 
2 = 0,7
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durante a fase de plantação e cultivo da produção agrícola. Segundo o cenário assumido para o exemplo, 

em 2040 essa situação ocorrerá em 8 a cada 10 anos. O valor da ameaça, então, é representado por 0,8, 

considerando que 0 corresponde a uma situação ótima, em que haveria seca em apenas 1 a cada 10 anos, 

e que 1 se refere a uma situação péssima, em que haveria seca todo ano, por 10 anos consecutivos. Assim, 

calcula-se: 

Risco:  

Nesse caso, o risco de que o sistema de interesse sofra o impacto é alto, considerando as classes baixa 

(0,00 – 0,33), média (0,34 – 0,66) e alta (0,67 – 1,00). Porém, com base na estimativa qualitativa da matriz de 

classificação de risco, apresentada na Tabela D.3, a seguir, o resultado seria diferente. Considerando um 

médio impacto potencial (0,625) e uma alta ameaça (0,8), encontra-se por meio da matriz um risco médio.

Tabela D.3. Matriz de classificação de risco climático 

Fonte: adaptado de GIZ (2016)

O importante, então, é padronizar a forma de avaliação dos componentes da vulnerabilidade e risco 

durante a aplicação prática, para que os resultados encontrados possam ser comparáveis entre si e 

permitam a identificação de prioridades de ação. Por isso, deve-se escolher entre o uso das fórmulas e 

classes (baixa, média, alta) e o das matrizes de classificação, ou, ainda, de alguma outra forma de avaliação. 

Vale observar que o uso das fórmulas apresentadas neste e no anexo anterior, ao contrário das matrizes, 

requer uma base de informações sólida e mais tempo para o processo de análise dos dados.
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