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Introdução 

Antecedentes 

A mudança climática constitui um dos maiores desafios enfrentados pela humanidade. O 

aumento da temperatura e as mudanças nos padrões meteorológicos agravam as ameaças 

climáticas já existentes ou as que tenham sido causadas pela ação humana, ou mesmo 

criam novas ameaças. Os habitantes mais pobres do nosso planeta encontram-se entre os 

grupos mais vulneráveis, devido principalmente à escassez de capacidades naturais, 

financeiras, sociais, humanas e físicas para lidar com as conseqüências da mudança 

climática e com as ameaças naturais ou provocadas pelo ser humano. A mudança climática 

põe em perigo os resultados de longo prazo da cooperação para o desenvolvimento. Para 

poder assegurar a sustentabilidade destes projetos de desenvolvimento comunitário, é 

necessário que essas ameaças sejam levadas em conta e que as capacidades ou os meios 

de subsistência dos beneficiários sejam fortalecidos, para assim reduzir sua vulnerabilidade. 

Paralelamente, o desenvolvimento pode também afetar os sumidouros de CO2 e as 

emissões de gases de efeito estufa (GEE) e, com isso, agravar a mudança climática ou 

ajudar a mitigá-la. Portanto, com vistas à melhoria do impacto ambiental, o efeito que os 

projetos de desenvolvimento têm sobre as emissões e os sumidouros deveria ser também 

avaliado. 

 

Para facilitar a avaliação das ameaças climáticas e de desastres, assim como o impacto dos 

projetos de desenvolvimento comunitário sobre as capacidades de adaptação e os GEE, 

Pão para todos, HEKS e Pão para o Mundo elaboraram um instrumento participativo simples 

e fácil de usar. O presente instrumento constitui a sexta versão, que leva em conta as 

experiências feitas com versões anteriores na Etiópia, Níger, Quênia, Senegal, Zimbábue, 

Haiti, Honduras, Guatemala, Brasil, Filipinas e Indonésia. É possível que posteriores 

experiências práticas conduzam a novas mudanças.  

A Avaliação Participativa de Riscos Climáticos e de Desastres se relaciona com enfoques de 

adaptação comunitária (community-based adaptation, CBA) e de meios de vida 

sustentáveis. A estrutura e a metodologia se baseiam em grande parte no Community-based 

Figura 1: Difíceis condições de crescimento no sul do Brasil, afetado pela seca, resultando em grandes perdas 

da colheita (Fotografia: M. Künzler). 
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Risk-Screening Tool – Adaptation and Livelihoods (Instrumento para Identificação 

Comunitária de Riscos – Adaptação e meios de subsistência, CRiSTAL), elaborado pelo 

International Institute for Sustainable Development (Instituto Internacional de 

Desenvolvimento Sustentável, IISD), Intercooperation, International Union for Conservation 

of Nature (União Internacional para a Conservação da Natureza, IUCN) e Stockholm 

Environment Institute (Instituto de Estocolmo para o Desenvolvimento, SEI), assim como no 

guia CVCA (Climate vulnerabilty and capacity analisis, Guia sobre a vulnerabilidade do clima 

e análise de capacidades) elaborada por CARE International. 

No mesmo espírito de compartilhar e intercambiar experiências com que foi elaborado este 

instrumento, baseados no CRiSTAL e CVCA, encorajamos seus leitores e usuários a aplicar 

e ajustar a Avaliação Participativa dos Riscos Climáticos e de Desastres para seus próprios 

propósitos. 

Objetivos principais e grupo meta 

O instrumento se propõe a ajudar assessores de projetos comunitários, gestores, técnicos 

de campo e coordenadores na avaliação do impacto dos projetos de desenvolvimento – já 

existentes ou em planejamento – no que diz respeito às ameaças provocadas pela mudança 

climática e por desastres. Concretamente, este instrumento quer ajudar seus usuários a: 

 Entender como o clima e outras ameaças afetam a vulnerabilidade da população 

local e seus meios de sustento na área do projeto; 

 Conhecer como a população local (homens e mulheres) lidam atualmente com estas 

ameaças; 

 Avaliar o impacto dos projetos existentes ou em planejamento nos meios de 

subsistência locais que são vulneráveis ao clima e outras ameaças e/ou sua 

relevância para enfrentar estas ameaças, considerando aspectos de gênero; 

 Identificar o impacto dos projetos existentes ou em planejamento sobre as emissões 

de gases de efeito estufa (GEE) e, portanto, sobre a mudança climática; 

 Identificar novas estratégias de adaptação ou de mitigação para fortalecer os meios 

de subsistência ameaçados; 

 Ajustar os projetos existentes ou desenhar novas atividades para fortalecer as 

capacidades de adaptação das e dos beneficiários para enfrentar o clima e outras 

ameaças. 

O objetivo explícito deste instrumento é integrar as considerações sobre a mudança 

climática e outras ameaças em todo tipo de atividades de desenvolvimento comunitário. 

Pode também ajudar a conceber novas estratégias de incidência política. 

Este instrumento pode ser utilizado mesmo se não se está realizando o diagnóstico de um 

projeto específico existente; mas também para, por exemplo, construir um novo projeto. 
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Estrutura 

Este instrumento possui uma introdução que explica como deve ser utilizado e que 

familiariza o leitor com a terminologia mais importante usada pela ferramenta. A parte 

central do instrumento é composta de 6 módulos seriados: 

 

 

 

• Descrever o projeto existente ou em planejamento que será 
analisado 

O projeto e seu contexto 

• Conciliar o conhecimento das comunidades locais com a 
informação obtida em pesquisas bibliográficas sobre a mudança 
climática e as ameaças 

Análise participativa da mudança 
climática e suas ameaças 

• Análise participativa sobre o impacto das ameaças, as 
estratégias de enfrentamento existentes e os meios de 
subsistência vulneráveis 

Análise participativa da 
vulnerabilidade e das 

capacidades 

• Identificação participativa de estratégias de adaptação e 
mitigação para fortalecer as capacidades 

Identificação participativa das 
estratégias de adaptação e 

mitigação 

• Avaliar o impacto do projeto sobre as emissões de GEE e os 
sumidouros de CO2, e identificar as estratégias de mitigação 
para fortalecer as capacidades de mitigação 

Capacidades de mitigação do 
projeto 

• Identificar as recomendações para uma revisão do projeto Revisão do projeto 
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Uso do instrumento 

Como está estruturado este instrumento e como deve ser usado? 

As informações são reunidas através de métodos participativos com os beneficiários do 

projeto (consultas comunitárias), reuniões com os coordenadores do projeto e através de 

uma investigação bibliográfica limitada. Cada um dos seis módulos contem uma seção de 

instruções, sugestões sobre recursos bibliográficos que podem ser utilizados ou de outros 

instrumentos com diferentes métodos participativos, conselhos para sua implementação, 

conselhos para se considerar a perspectiva de gênero e a de minorias, assim como 

propostas de métodos participativos para coletar e interpretar a informação requerida. No 

anexo II encontra-se um programa que serve de exemplo para a aplicação do instrumento 

assim como dicas para as consultas comunitárias. 

Há em cada módulo informações indicadas por símbolos sobre os seguintes pontos: 

 Tempo requerido:  Esta informação permitirá ter uma idéia de quanto tempo se 

necessita aproximadamente para implementar o módulo. 

 Bibliografia: Nos casos em que se deve consultar bibliografia, são indicados 

recursos úteis. A investigação bibliográfica nunca deverá ser exaustiva. Normalmente 

é suficiente um pequeno número de documentos que contenha a informação 

pertinente. Foram elaborados para alguns países Guias para a Mudança Climática e 

Riscos de Desastres, os quais oferecem um resumo da informação existente acerca 

das ameaças climáticas, tanto naturais como provocadas pelo ser humano. Todas os 

guias estão disponíveis em: www.breadforall.ch/climatetraining/downloads. 

 Métodos participativos:  a maior parte da análise deverá ser realizada através 

de métodos participativos com a equipe ou o coordenador do projeto ou em 

consultas comunitárias. 

Reuniões com os coordenadores do projeto:  alguns módulos requerem a 

realização de reuniões com os representantes do projeto existente ou em planejamento. 

Nestas reuniões, o usuário deve estar consciente de que os representantes do projeto 

podem ter interesses específicos em obter certos resultados da análise. 

Consultas comunitárias:  a maior parte da análise deverá ser realizada através de 

oficinas com os beneficiários do projeto. Isto é feito para assegurar que as intervenções 

baseadas nos resultados da análise feita com este instrumento estejam adaptadas ao 

contexto local. Assim, a população local poderá ser empoderada para que, ao seu modo, se 

adapte à mudança climática e a outras ameaças relevantes. 

 Gênero: já se mencionou que a mudança climática afeta homens e mulheres de 

modo distinto, o que resulta também em vulnerabilidades diferentes. A Avaliação 

Participativa de Riscos Climáticos e de Desastres considera estas diferenças através 

da adoção de um enfoque de gênero. Devido a seus papéis de gênero, ao acesso 

desigual aos recursos e a sua limitada mobilidade, em muitos contextos as mulheres 

são mais afetadas pela mudança climática. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres têm 

seus próprios conhecimentos e estratégias para enfrentá-la.  

 Minorias: para considerar adequadamente as perspectivas de minorias, é 

importante assegurar-se que, durante as consultas com a população local, as 

http://www.breadforall.ch/index.php?id=2417
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diferentes minorias (mulheres e homens) têm acesso à palavra. Esta seção 

proporciona conselhos para integrar as minorias na análise. 

 Conselhos de implementação:  nesta seção se encontrará conselhos, por 

exemplo, para casos em que se disponha de pouco tempo, para uso da terminologia 

ou para enfatizar algum assunto que mereça atenção especial. 

Em que nível de detalhamento deverá ser a análise? 

O objetivo deste instrumento é oferecer a maior flexibilidade possível em sua aplicação, 

tanto em relação ao tempo necessário para análise como ao contexto em que é aplicado e 

aos objetivos da avaliação. 

Assim, por exemplo, os usuários interessados principalmente em adaptação, podem omitir 

as partes referentes à mitigação. De maneira similar, pode-se escolher o número de 

consultas comunitárias a se realizar dependendo do tempo disponível e do contexto. Quanto 

ao enfoque geográfico, este instrumento está desenhado em primeiro lugar para ser usado 

em nível comunitário, mas também pode ser aplicado em áreas maiores. O nível em que se 

há de realizar a análise dependerá da homogeneidade da zona geográfica. Os usuários 

deverão decidir o quão detalhada deverá ser a análise e quanto tempo querem nela investir. 

A realização da avaliação em sua totalidade levará um mínimo de quatro a cinco dias (ver o 

exemplo de programa no Anexo II) e, caso se opte por realizá-la de maneira mais detalhada, 

até duas semanas. Um ou dois dias são necessários para a preparação, de dois a cinco dias 

para as oficinas e reuniões com os participantes e coordenadores do projeto, e de um a três 

dias mais para a investigação bibliográfica e para escrever o relatório da avaliação.  

Onde é possível encontrar mais orientações? 

Uma série de documentos elaborados por Pão para todos proporciona explicações 

adicionais que servirão de apoio ao trabalho. Entre outros, se encontram: 

 APRCD em vários idiomas: inglês, francês, espanhol, CliDR em português e 

indonésio; 

 Guias sobre mudança climática (para países selecionados); 

 Relatórios de avaliação sobre a aplicação deste instrumento em projetos realizados 

em vários países. 

Alguns destes documentos podem ser baixados em 

http://www.breadforall.ch/climatetraining/downloads. 

 

 

http://www.breadforall.ch/index.php?id=2417
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Introdução à terminologia 

O que é mudança climática? 

Mudança climática refere-se a mudanças no clima da Terra que ocorrem a longo prazo (ao 

longo de várias décadas) e em grande escala. Estas mudanças podem ser causadas por 

processos naturais, mas também por atividades humanas. Neste guia, a mudança climática 

estará sempre referida a mudanças provocados pelo ser humano, a menos que se indique o 

contrário. 

Diferentes atividades humanas afetam o clima - entre as quais se incluem a produção de 

energia a partir da queima de combustíveis fósseis, de carbono e de madeira, assim como 

as mudanças no uso da terra. O mecanismo mediante o qual estas atividades afetam o 

clima global é conhecido como efeito estufa. 

 Para saber mais sobre mudança climática:  

 http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_climatico  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudança_do_clima 

O que é o efeito estufa? 

A Terra recebe energia do Sol em forma de luz visível e perde energia em forma de radiação 

termal invisível (calor) que se dispersa no espaço (figura 2). Os gases de efeito estufa (GEE) 

bloqueiam parte da radiação infra-vermelha, impedindo assim sua saída ao espaço e 

fazendo com que a atmosfera e a superfície da Terra se aqueçam. Pode-se imaginar os 

GEE como um cobertor que se usa durante a noite para evitar que o corpo se esfrie. 

Adicionar GEE a atmosfera equivale a usar uma coberta mais grossa, fazendo com que o 

corpo se aqueça. 

 

 

  

O efeito estufa 

Uma parte das radiações infravermelhas 

passa através da atmosfera, mas a 

maior parte destas é absorvida e 

reemitida em todas as direções pelas 

moléculas dos gases de efeito estufa e 

pelas nuvens. O efeito provocado é o 

aquecimento da atmosfera do planeta 

Terra e as camadas inferiores da 

atmosfera. 

A radiação solar de 

energia ao sistema 

climático 

Uma parte da 

radiação solar é 

refletida pela Terra 

e pela atmosfera 

Cerca de metade da 

radiação solar é absorvida 

pela superfície da Terra que 

é por ela aquecida. 

A radiação infravermelha 

é emitida pela superfície 

da Terra. 

TERRA 

Figura 2: Um modelo idealizado do efeito estufa (IPCC, 2007) 

SOL 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mudan%C3%A7a_do_clima
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O GEE mais importante é o vapor de água, que se produz de maneira natural. Se não 

houvesse vapor de água na atmosfera, a Terra se congelaria por completo. Outros GEE 

importantes são o dióxido de carbono (CO2), o metano e o óxido de nitrogênio. Atividades 

humanas como a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento (CO2) e a agricultura 

(metano e óxido de nitrogênio) adicionam GEE à atmosfera, onde estes gases se difundem 

de maneira global, se acumulam e aquecem tanto a atmosfera como a superfície da Terra. 

Se observarmos a evolução da temperatura na Terra durante os últimos 400.000 anos 

(figura 3), encontraremos uma forte correlação entre a quantidade de CO2 na atmosfera e a 

temperatura. As concentrações de CO2 aumentaram de 280 partes por milhão (ppm) na era 

pré-industrial (antes de 1750) a 392 ppm em 2011. Durante o mesmo período, as 

temperaturas globais aumentaram em 0.8º C. A maior parte do aquecimento observado 

ocorreu nos últimos 50 anos. 

 

Figura 2: Concentração de CO2 e anomalias na temperatura durante os últimos 400.000 anos 

(www.architecture2030.org) 

 

 Para saber mais sobre efeito estufa:  

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Efeito_invernadero 

Listas de fontes relevantes de GEE: 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efeito_invernadero 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas 

É possível deter o aquecimento global? 

Se seguirmos emitindo GEE a este passo, o aquecimento global continuará sendo de 

aproximadamente 0.2º C por década. Porém, mesmo que deixemos de emitir GEE agora, as 

temperaturas globais seguirão aumentando aproximadamente 0.1º C por década, devido à 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Efeito_estufa
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gases_do_efeito_estufa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_de_efecto_invernadero
http://en.wikipedia.org/wiki/Greenhouse_gas
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inércia do sistema climático. Além do vapor de água, que tem um tempo de residência de 

aproximadamente 9 dias, os outros gases de efeito estufa importantes estão bem 

misturados e levam muitos anos para sair da atmosfera. Calcula-se, por exemplo, a vida do 

CO2 entre 30 y 95 anos. Portanto, o mundo está aquecendo agora e seguirá aquecendo a 

menos que não reduzamos de maneira radical as emissões de GEE. 

Que classes de ameaças climáticas existem? 

O aquecimento global, não obstante, é apenas o aspecto mais óbvio e que melhor 

entendemos da mudança climática. Muitos outros aspectos do clima global e regional 

também registraram mudanças. Como uma conseqüência direta do aquecimento, o nível 

dos mares aumentam e a neve e a camada de gelo diminuem (IPCC, 2007).  

Por outro lado, os padrões climáticos se alteram com as mudanças generalizadas que se 

dão nas chuvas, e então torna-se mais provável que ocorram eventos extremos como fortes 

precipitações, inundações, secas, etc. Um relatório especial do Painel Inter-governamental 

sobre Mudança Climática (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC, 2012) sobre 

a Gestão de Riscos de Eventos Extremos e Desastres para uma Adaptação Avançada à 

Mudança Climática (Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance 

Climate Change Adaptation) apresenta os seguintes resultados chave: 

 É praticamente certo que ocorrerão aumentos na freqüência e magnitude dos 

extremos nas temperaturas quentes diárias, assim como diminuições nos frios 

extremos. 

 É provável que aumente a freqüência de precipitações fortes ou que aumente a 

proporção da quantidade total de chuva durante as precipitações fortes em várias 

áreas do planeta. 

 É provável que aumente a velocidade média máxima dos ventos dos ciclones 

tropicais, apesar de talvez esse aumento não ocorrer em todas as bacias oceânicas. 

 É provável que a freqüência global dos ciclones tropicais se reduzam ou ao menos 

permaneça igual. 

 Existe um consenso de que as secas se intensificarão no século XXI durante 

algumas estações do ano e em algumas áreas, devido à precipitação mais reduzida 

e/ou ao aumento da evapotranspiração. 

 É muito provável que o aumento médio do nível do mar contribua com as tendências 

ascendentes nos níveis extremos da maré alta costeira. 

 A precipitação projetada e as mudanças de temperatura implicam possíveis 

mudanças nas inundações, apesar de que, em geral, há pouca certeza nas 

projeções de mudanças em inundações fluviais. 

 O dia mais quente em 20 anos provavelmente se converterá em um evento a cada 1 

ou 2 anos no final do século XXI (uma freqüência dez vezes maior). 

 A quantidade máxima anual de precipitação diária em 20 anos provavelmente se 

converterá em um evento que se sucederá entre cada 5 a 15 anos. 

Estas conclusões apresentam as médias globais. Informações mais detalhadas sobre uma 

região específica podem ser encontradas no relatório correspondente. 
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Que impactos tem a mudança climática? 

Estas mudanças têm graves conseqüências socioeconômicas e ambientais. Centenas de 

milhões de pessoas sofrem devido à escassez de água, às inundações nas terras baixas 

costeiras, às ondas de calor, às secas e ao aumento de enfermidades cardiorrespiratórias e 

infecciosas - tudo isto provocado pela mudança climática. Por outro lado, milhares de 

espécies se extinguirão e a produção agrícola poderá sofrer uma severa diminuição em 

algumas regiões. Os impactos da mudança climática já estão afetando centenas de milhões 

de pessoas na atualidade, e nos próximos vinte anos é muito provável que dobre o número 

de pessoas afetadas seriamente por essas mudanças. 

 Para saber mais sobre os impactos da mudança climática: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_potenciales_del_calentamiento_global 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global 

O que é resiliência? 

Resiliência é “a capacidade de um sistema de absorver perturbações sem alterar 

significativamente seu estado original” (IPCC, 2001) ou de responder com uma pronta 

recuperação. Por exemplo, que um povo seja resiliente a tempestades ou tormentas 

significa que provavelmente haja um sistema de proteção no lugar e/ou que não existam 

construções em zonas vulneráveis que possam ser danificadas, e/ou que se disponha de 

material de construção para reconstruir rapidamente as casas danificadas. 

Como podemos combater a mudança climática? Quais são as estratégias 

de adaptação e mitigação? 

Os efeitos danosos da mudança climática não podem ser evitados por completo. Portanto, 

temos que encontrar maneiras de enfrentá-las. Duas estratégias devem ser distinguidas: 

Devem ser desenvolvidas estratégias de adaptação para sermos capazes de enfrentar e nos 

adaptar aos impactos em curso da mudança climática. A adaptação consiste em reduzir a 

vulnerabilidade e aumentar as capacidades para enfrentar os impactos a curto e a longo 

prazos. Exemplos de adaptação são: a diversificação de renda, variedades de cultivos 

resistentes a secas, irrigação, fazer prognósticos meteorológicos, armazenamento de água 

e a construção de diques, etc. As medidas de adaptação terão que ser implementadas 

independentemente das medidas de mitigação que se tomem, pois o sistema climático 

seguirá mudando durante as próximas décadas devido à inércia. 

 Para saber mais sobre adaptação ao aquecimento global: 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming 

 http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_au_changement_climatique 

As estratégias de mitigação têm por objetivo amainar e, com o tempo, deter o aquecimento 

global. Ou seja, combater suas causas. A base poderia ser constituída por um acordo da 

comunidade internacional para reduzir drasticamente a emissão de GEE e/ou aumentar os 

sumidouros de carbono. Os sumidouros de carbono ou de CO2 acumulam e armazenam o 

carbono no solo, na biomassa ou nos oceanos. Ou seja, reduz-se a concentração de dióxido 

de carbono na atmosfera. Este processo é também conhecido como seqüestro de carbono. 

Alguns exemplos de mitigação são praticar a agricultura orgânica em lugar da agricultura 

http://es.wikipedia.org/wiki/Efectos_potenciales_del_calentamiento_global
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aquecimento_global
http://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation_to_global_warming
http://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_au_changement_climatique
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convencional, evitar o desmatamento, usar energias renováveis como a energia solar ou 

hidráulica, ou ainda cozinhar com fornos eficientemente energéticos para reduzir o uso de 

lenha ou plantar bosques de espécies locais. 

 Para saber mais sobre mitigação: 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Mitigacion_del_cambio_climatico 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation   

 Outras informações sobre o potencial de mitigação na agricultura encontra-se em 

um documento que a Organização para a Alimentação e a Agricultura (FAO) 

encaminhou à Organização das Nações Unidas: 

http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf 

O que é uma ameaça? 

Se chama ameaça a possibilidade de que ocorra um evento de conseqüências negativas, 

seja este natural ou ocasionado pelo ser humano (USAID 2005, UNISDR 2009). As 

ameaças podem ser naturais ou provocadas pelo ser humano, e se classificam dessa 

maneira. Por exemplo, uma seca é um evento regional que se leva a cabo rapidamente e 

em um período limitado de tempo e que é uma combinação provocada por causas naturais e 

humanas. Em contraste, os terremotos são claramente ameaças naturais; os acidentes 

industriais, por outro lado, são claramente provocados pelo ser humano. Ambas são 

ameaças que se desenvolvem rapidamente. 

 Para saber mais sobre a terminologia relacionada com as ameaças: 

 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

O que é um desastre? 

Os desastres podem ser causados por incidentes extremos, sejam estes de origem natural 

ou humana, e afetam a uma comunidade ou sociedade. Os desastres destroem as 

condições básicas de vida para as vítimas, aqueles que carecem dos recursos para se 

recuperar a curto ou médio prazo. Os desastres com freqüência têm um impacto prejudicial 

muito significativo sobre o nível de desenvolvimento alcançado. Um desastre se define como 

“um evento natural ou provocado pelo ser humano que tem intensos impactos negativos 

sobre as pessoas, seus bens, os serviços e/ou o meio ambiente, e que ultrapassa a 

capacidade de resposta da comunidade afetada” (USAID 2005).  

 Para saber mais sobre a terminologia relacionada a desastres: 

 http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre 

 http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre  

 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

Qual é a diferença entre ameaça e desastre? 

É importante notar que nem todas as ameaças se convertem em desastres. Uma erupção 

vulcânica em uma área despovoada é uma ameaça natural, mas não se constitui um 

desastre. Há também algumas ameaças, como as inundações, que podem ter efeitos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitigaci%C3%B3n_del_cambio_clim%C3%A1tico
http://en.wikipedia.org/wiki/Climate_change_mitigation
http://unfccc.int/resource/docs/2008/smsn/igo/036.pdf
http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://es.wikipedia.org/wiki/Desastre
http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
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benéficos: a terra recebe nutrientes frescos e recupera a fertilidade, o que resulta em 

maiores colheitas. Por outro lado, os desastres têm sempre um impacto adverso.  

Para que uma ameaça se converta em um desastre diferentes fatores devem ser 

considerados: a exposição à ameaça e sua intensidade, a vulnerabilidade da população 

afetada e sua capacidade de enfrentamento. 

Por que os países em vias de desenvolvimento se vêem mais afetados 

pelos desastres do que os países industrializados? 

A grande maioria dos desastres naturais ocorrem em economias emergentes e em países 

em vias de desenvolvimento. A perda de vidas nos países emergentes e em vias de 

desenvolvimento é, com freqüência, muito maior que nos países industrializados. Não é 

coincidência que 92% das mortes causadas por desastres naturais entre 2000 e 2009 

tenham ocorrido em países emergentes e em vias de desenvolvimento (WDR 2010). Em 

contraste, as cifras absolutas, os danos materiais, sempre são maiores nos países 

industrializados. Entre 2000 e 2009 os custos ascenderam a aproximadamente $627,869 

milhões de dólares – 64% dos danos econômicos estimados – em países industrializados, 

em comparação com o restante 36%, em países emergentes ou em vias de 

desenvolvimento (WDR 2010). Por que existe esta diferença? Em várias regiões do mundo 

as ameaças naturais, como erupções vulcânicas, terremotos e tsunamis, furacões e 

tornados, chuvas extremas, secas ou incêndios florestais, estão presentes 

permanentemente. As pessoas que vivem nessas regiões estão expostas a estas ameaças 

naturais, mas é possível que sejam capazes de prevenir as conseqüências mais graves (por 

exemplo, com construções resistentes aos tremores de terras, com diques ou com boas 

apólices de seguros). As pessoas que não têm uma boa capacidade de enfrentamento para 

se proteger suficientemente dos efeitos adversos de um evento natural são particularmente 

“vulneráveis” aos desastres. Assim, a principal diferença entre os países emergentes e em 

vias de desenvolvimento em comparação co os países industrializados é a vulnerabilidade e 

a capacidade de enfrentar os impactos de um desastre. Os países emergentes e em vias de 

desenvolvimento, e especialmente a população mais pobre, têm com freqüência uma menor 

capacidade para enfrentar os impactos de um desastre e, portanto, sua vulnerabilidade é 

maior que a dos países industrializados (GTZ 2002, BMZ 2008). Por outro lado, há 

infraestrutura mais valiosa nos países industrializados; por isso os danos materiais são 

maiores. 

O que é risco de desastres? 

O risco de desastres (de uma região, uma família ou uma pessoa) consta de três elementos: 

a ameaça, sua vulnerabilidade e sua capacidade de enfrentamento. 

 Ameaça: ver a explicação acima. 

 Vulnerabilidade: denota meios ou habilidades inadequadas para se proteger, por um 

lado, dos impactos adversos dos efeitos naturais e, por outro lado, para se recuperar 

rapidamente de seus efeitos. A vulnerabilidade depende da sensibilidade de um 

sistema e de sua capacidade de adaptação. A vulnerabilidade abarca fatores muito 

diversos que por vezes se influem reciprocamente e que devem ser levados em 

conta para determinar a vulnerabilidade de uma família, um povo ou um país. 
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 Capacidade de enfrentamento: se define como a “capacidade das pessoas, 

organizações e sistemas para enfrentar e manejar condições adversas, emergências 

ou desastres mediante o uso das habilidades e dos recursos disponíveis” (UNISDR 

2009). Apesar do termo “capacidade de enfrentamento” ser muito utilizado no 

contexto da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática 

(UNFCCC), o mesmo não foi definido oficialmente. Com freqüência, a capacidade de 

enfrentamento e suas estratégias são transmitidas de geração em geração nas 

comunidades, e partem do pressuposto de que as anomalias seguem um padrão 

familiar, contra as quais as ações tomadas no passado podem servir como um guia 

razoável para o futuro. Alguns exemplos de estratégias de enfrentamento são o 

conhecimento indígena acerca de um sistema de alerta prévio frente a um tsunami, a 

seleção de tipos de cultivos e mudanças nos hábitos alimentares. 

A vulnerabilidade e a capacidade de enfrentamento depende principalmente da existência e 

de acesso aos meios de subsistência: recursos naturais, financeiros, humanos, físicos e 

sociais. 

 Para saber mais sobre a terminologia relacionada com riscos de desastres: 

 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

Como podemos reduzir os riscos de desastres? 

A redução dos riscos de desastres tem que ver com tomar medidas para limitar o impacto 

negativo dos desastres naturais, especialmente os desastres freqüentes de escala mediana 

que corroem de modo contínuo o desenvolvimento alcançado pelas comunidades. A 

redução do risco de desastres contempla duas medidas: 

 Prevenção ou mitigação: ou seja, reduzir as possibilidades de que ocorra um 

desastre, por meio de mecanismos de proteção frente a inundações, diversificação 

dos meios de subsistência, práticas de construção segura, etc. 

 Disposição: ou seja, fortalecer a capacidade da comunidade para responder e 

enfrentar um desastre, por exemplo, por meio de refúgios anticiclônicos ou rotas de 

evacuação.  

 Para saber mais sobre a terminologia relacionada com a redução do risco de 

desastres: 

 http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf 

 http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction 

O que tem em comum a redução do risco de desastres e a adaptação? 

Tanto a redução do risco de desastres como a adaptação a mudança climática envolvem a 

necessidade de fortalecer as capacidades de um sistema ou dos seres humanos e reduzir a 

vulnerabilidade dos meios de subsistência, seja estes naturais ou financeiros. Desta 

maneira, as estratégias aplicadas para reduzir o risco de desastres com freqüência são 

similares y estão fortemente vinculadas com a adaptação à mudança climática. 

http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
http://www.preventionweb.net/files/7817_UNISDRTerminologySpanish.pdf
http://en.wikipedia.org/wiki/Disaster_risk_reduction
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Qual é a diferença entre a capacidade de enfrentamento e a capacidade de 

adaptação? 

A capacidade de adaptação denota a medida em que um sistema é capaz de se adaptar. a 

capacidade de enfrentamento pode incrementar mediante medidas de adaptação, ainda que 

a capacidade de adaptação já inclua a capacidade de enfrentamento e outras medidas 

possíveis de adaptação, e não pode aumentar além de um certo limite. Um exemplo da 

capacidade de enfrentamento é o conhecimento tradicional que os habitantes de uma ilha 

indonésia tem sobre a previsão de tsunamis a partir de sinais de advertência. A capacidade 

de adaptação repousa, por exemplo, em contar com um sistema de alerta sísmico. 

O que é o enfoque baseado nos meios de subsistência? 

Os enfoques baseados nos meios de subsistência levam em conta os objetivos, o alcance e 

as prioridades para o desenvolvimento. Esses enfoques colocam as pessoas e suas 

prioridades no centro do desenvolvimento e enfocam as intervenções para reduzir a pobreza 

e empoderar os pobres para que sejam capazes de construir suas próprias oportunidades e 

possam ter acesso ao capital, também pretende facilitar o desenvolvimento do ponto de 

vista político e institucional. 

Os enfoques baseados nos meios de subsistência partem sobretudo de princípios receptivos 

e participativos, sustentáveis e centrados nas pessoas. 

O marco conceitual desenhado para facilitar a análise dos fatores que afetam os meios de 

subsistência das pessoas incluem: 

 As prioridades que as pessoas definem como suas metas desejadas quanto a base 

material da vida. 

 Seu acesso ao capital social, humano, físico, financeiro e natural, aos recursos, e 

sua habilidade de utilizá-los de maneira produtiva. 

 As diferentes estratégias que adotam (e como usam seus ativos) para alcançar suas 

prioridades. 

 As políticas, instituições e processos que conformam seu acesso aos ativos e as 

oportunidades.  

 O contexto em que vivem, e os fatores que afetam a vulnerabilidade aos choques e 

tensões.  

 Mais informação sobre os diferentes recursos se encontra no exercício 2 do módulo 

3: matriz de vulnerabilidade. 

 Para saber mais sobre as abordagens baseadas nos meios de subsistência e sua 

terminologia: 

 http://www.ennonline.net/DFID/sustainable livelihoods guidance sheets 

http://www.ennonline.net/resources/667
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Figura 3: Grupos separados de homens e 

mulheres desenham um mapa de ameaças da 

Comunidade da Tapera no Brasil (Fotografia: K. 

Morello). 

Como (integrar) transversalizar a perspectiva de gênero e a das minorias?  

A FAO define gênero como “as relações entre 

homens e mulheres, tanto em nível perceptivo 

como material. O gênero se constrói socialmente 

e com freqüência domina o processo de produção 

e distribuição (FAO, 1997). Apesar desta 

definição, gênero com freqüência é mal 

interpretado como a promoção das mulheres 

exclusivamente. A perspectiva de gênero foca nas 

mulheres e nos homens, bem como nas relações 

entre ambos, nos papéis que desempenham, em 

seu acesso a e controle dos recursos, na divisão 

do trabalho, em seus interesses e necessidades.  

Nas ciências sociais, o termo “minoria” refere-se a 

categorias de pessoas que têm posições de poder 

social reduzido, por exemplo, grupos étnicos, 

raciais, religiosos, políticos, nacionais, ou que se 

distinguem por seu grau de pobreza, idade, 

alguma incapacidade ou por sua orientação 

sexual. 

 

Considerar a perspectiva de gênero traduz-se na 

identificação de diferentes vulnerabilidades e estratégias de enfrentamento para homens e 

mulheres. O mesmo vale para as minorias. Com relação a elas, há que levar em conta tanto 

a perspectiva minoritária como a de gênero. Portanto, vale a pena considerar organizar 

reuniões separadas com grupos diferentes, por exemplo, homens e mulheres. Os esforços 

de adaptação devem se dirigir de maneira sistemática e efetiva aos impactos específicos 

que a mudança climática tem do ponto de vista do gênero ou das minorias. Assim, por 

exemplo, o acesso limitado das mulheres aos recursos e aos processos de tomada de 

decisões aumenta sua vulnerabilidade frente a mudança climática. As mulheres das áreas 

rurais em países em vias de desenvolvimento tem uma responsabilidade maior quanto ao 

abastecimento de água e energia (para cozinhar e para aquecimento, p.ex.) e quanto à 

segurança alimentar. Devido a seus papéis, ao acesso desigual aos recursos e a sua 

limitada mobilidade, em muitos contextos as mulheres se vêem afetadas de maneira 

desproporcional pela mudança climática e pelos desastres naturais, como as secas, as 

inundações, os incêndios ou as chuvas pouco previsíveis. Porém as mulheres não são 

apenas vítimas da mudança climática, mas também agentes efetivos de mudança tanto em 

relação com a adaptação como com a mitigação. As mulheres têm um forte acervo de 

conhecimentos e habilidades que podem ser usadas na mitigação da mudança climática, a 

prevenção de desastres e as estratégias de adaptação. Portanto, dependendo da situação, 

pode ter sentido realizar reuniões separadas por gênero, mas também por minorias, por 

exemplo, idade ou etnia. 
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 Para saber mais sobre mudança climática e gênero: 

 A plataforma de mudança climática e gênero oferece informação, conhecimentos 

e criação de redes sobre o tema: http://www.gendercc.net 

 WEDO Women’s Environment and Development Organization Platform 

(Plataforma da Organização de Mulheres para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento) http://www.wedo.org/ 

 Pacote de vanguarda de BRIDGE sobre gênero e mudança climática: 

www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-

climate-change 

 Manual de treinamento sobre gênero e mudança climática. 

http://www.gendercc.net/service/home.html?L=2
http://www.wedo.org/
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change
http://www.bridge.ids.ac.uk/go/bridge-publications/cutting-edge-packs/gender-and-climate-change


   

 

18 

Módulo 1: O projeto e seu contexto 

O objetivo deste módulo é ajudar a compilar informação básica sobre o projeto analisado e 

seu contexto. Se a análise não focaliza um projeto existente, recomenda-se, na medida do 

possível, incluir informação sobre as atividades que foram planejadas. Se não, omita os 

elementos correspondentes da seguinte lista. 

 De duas horas a um dia. 

 Para reunir esta informação, consulte as propostas que existam sobre o projeto, 

relatórios de progresso, avaliações ou recorra diretamente aos representantes do 

projeto. Também seria bom organizar uma visita de campo. Igualmente, seria útil 

buscar mais informação sobre a área geográfica através de uma investigação 

bibliográfica ou de buscas na Internet. 

 A informação pode ser obtida em uma reunião com os coordenadores do projeto, 

combinada com uma visita de campo. 

 Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

encontram-se nos Anexos I e II. 
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Perguntas guias para o Módulo 1 

Objetivos 

 Familiarizar-se com a organização que implementa o projeto, com o projeto, suas 

atividades e seu contexto. 

 120 -180 minutos  

Implementação prática 

 Descrição da organização que implementa o projeto. 

 Nome/título do projeto. 

 Descrição da área do projeto, por exemplo: localização geográfica do projeto, 

extensão da área do projeto, taxa de pobreza, recursos econômicos principais. 

 Organismos envolvidos (por exemplo, doadores, organização que implementa o 

projeto, etc.). 

 Descrição do projeto principal (por exemplo, tipo de projeto, duração, objetivos gerais 

e particulares, atividades, resultados alcançados até o momento, orçamento, 

financiador, grupo meta).  

 Descrição do contexto do projeto: 

o Por exemplo, grupos/instituições/organizações locais e externas (incluindo os 

grupos informais e de base comunitária) que estejam trabalhando com a 

população local. 

o Projetos/organizações que trabalhem o tema da redução do risco de desastres 

e/ou a mudança climática. 

o Atividades/influência do governo na área. 

o Condições climáticas. 

o Ameaças atuais. 

o Sistemas de prevenção e disposição contra ameaças climáticas, sejam naturais 

ou provocadas pelo ser humano. 

o Tendências políticas, culturais, sociais (incluindo as questões de gênero) e 

econômicas. 

 



   

 

20 

Módulo 2: Análise participativa sobre a mudança 

climática e suas ameaças 

O objetivo deste módulo é ajudar a elaborar uma análise sobre a mudança climática e as 

ameaças e a identificar os aspectos governamentais principais acerca da mudança climática 

e os desastres na área do projeto. Combina bibliografia sobre mudança climática e ameaças 

com os conhecimentos da comunidade local. 

 De 4-5 horas a um dia. 

 A informação será reunida através dos seguintes exercícios participativos: 

 A mudança climática e as ameaças na bibliografia (exercício 1): realize uma 

investigação bibliográfica para responder às perguntas básicas sobre a mudança 

climática e as ameaças em seu país. 

 Aspectos da política nacional (exercício 2): análise dos aspectos políticos 

relacionados com a mudança climática e as ameaças em seu país. 

 Mapa de ameaças (exercício 3): os participantes da oficina desenham um mapa 

da localidade, indicando as áreas em risco por certas ameaças climáticas, 

naturais ou provocadas pelo ser humano. Os participantes discutem sobre as 

mudanças na freqüência e na intensidade de ameaças passadas. 

 Calendário sazonal (exercício 4): os participantes elaboram um calendário onde 

são indicados os eventos importantes no ano, particularmente os períodos 

críticos devido a ameaças naturais ou provocadas pelo ser humano. Os 

participantes discutem as mudanças de freqüência, intensidade e de 

sazonalidade das ameaças passadas. 

 Exercício alternativo para identificar as ameaças (exercício 5): os participantes 

identificam as ameaças que enfrentam na vida diária e discutem as mudanças de 

freqüência, intensidade e de sazonalidade das ameaças passadas. 

 A informação deverá ser obtida através de investigações bibliográficas (exercícios 1 

e 2) e de consultas diretas com a população local (exercícios 3, 4 e 5) em oficinas 

separadas por gênero. 

 Recomenda-se organizar as oficinas separadas por gênero, uma para homens e 

outra para mulheres, para obter a informação necessária. Caso se esteja trabalhando 

com minorias, também poderá ser útil trabalhar com elas em grupos separados. 

 No caso de não se contar com tempo suficiente para fazer os dois exercícios 

participativos (mapa de ameaças e calendário sazonal) sugere-se omiti-los e, em seu 

lugar, fazer o “exercício alternativo para identificar as ameaças”. 

Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

encontram-se nos Anexos I e II. 

É importante notar que as ameaças climáticas e as ameaças naturais e provocadas pelo ser 

humano com freqüência se superpõem. A diferença principal é que as ameaças climáticas 

estão relacionadas com as conseqüências da mudança climática, a qual é uma tendência a 

longo prazo que inclui tanto as ameaças abruptas como aquelas que se desenvolvem 
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lentamente. Por outro lado, as ameaças naturais ou provocadas pelo ser humano incluem 

todas as ameaças, mesmo as que não estão relacionadas com a mudança climática, por 

exemplo, os tremores de terra (sismos). 

Apesar de que para a população não seja importante se uma ameaça existente está 

relacionada ou não com a mudança climática, este dado é importante para a análise. Em 

primeiro lugar, porque a mudança climática que ocorra no futuro vai incrementar 

inevitavelmente as ameaças relacionadas com a mudança climática. Em segundo lugar, 

porque a origem das ameaças é relevante quanto à incidência política. Assim, por exemplo, 

a mudança climática foi ocasionada em grande parte pelos países industrializados. Isto 

significa que a adaptação aos impactos provocados pela mudança climática deve ser 

apoiada por estes países. 

Exercício 1 do Módulo 2: A mudança climática e as ameaças na bibliografia  

Objetivos 

 Identificar a mudança climática passada e a que poderá ocorrer no futuro na área do 

projeto. 

 Identificar as ameaças provocadas pelo ser humano que já estão ocorrendo na área 

do projeto.  

 2-3 horas. 

 A informação deverá ser obtida através de uma investigação bibliográfica. 

Implementação prática 

Responda às seguintes perguntas consultando os links recomendados abaixo: 

 Como se desenvolveu no passado a mudança climática (por exemplo, a temperatura, 

as chuvas, o aumento do nível do mar e os eventos extremos) em sua área e como 

será no futuro? 

 Quais são as ameaças climáticas mais importantes em sua região geográfica? Tanto 

no passado como no futuro? 

 Quais são as ameaças naturais e provocadas pelo ser humano mais importantes em 

sua área? Tanto no passado como no futuro. 

 Quais têm sido os impactos mais importantes dessas ameaças nas vidas das 

pessoas (homens e mulheres) em sua área no passado? 

 Quais são as fontes mais importantes de emissões de GEE e sumidouros de 

carbono em seu país ou na área do projeto? 

 Os seguintes documentos contêm informação sobre as ameaças climáticas e seus 

impactos, sobre as emissões de GEE e sobre os sumidouros de carbono, assim 

como sobre as políticas governamentais. É importante ressaltar que, na maioria dos 

casos, a informação detalhada somente se refere ao plano nacional. 

 Guias sobre mudança climática e riscos de desastres elaborados por Pão para 

todos e por HEKS. 
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 “Comunicações Nacionais” dos países-membro: todos os países pertencentes à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática têm que 

proporcionar as chamadas “Comunicações Nacionais”, que tratam tanto dos 

impactos da mudança climática como sobre as emissões de GEE dentro de suas 

fronteiras. Os relatórios podem ser consultados no seguinte endereço: 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php 

 Programas de Ação de Adaptação Nacional (National Adaptation Programmes of 

Action, NAPAs). Os NAPAs são elaborados por todos os países menos 

desenvolvidos que são membros da Convenção-Quadro das Nações Unidas 

sobre  Mudança Climática. Os relatórios podem ser consultados no seguinte 

endereço: 

http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submit 

ted_napas/items/4585.php 

 O PNUD elabora os Perfis da Mudança Climática por País (Climate Change 

Country Profiles) sobre o clima geral, as tendências climáticas recentes e as 

projeções futuras para vários países: http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/ 

 O Instituto de Recursos Mundiais (World Resources Institute, WRI) tem elaborado 

perfis de aproximadamente 220 países e apresenta informação ambiental sobre 

as emissões de GEE para variáveis chave de cada área temática: 

http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3 

 Relatórios do Grupo Intergovernamental de Expertos sobre Mudança Climática da 

ONU (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) - podem ser 

consultados em: 

http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm 

 A base de conhecimento weAdapt é um instrumento é uma fonte aberta e de livre 

acesso com informação útil sobre a adaptação a mudança climática para vários 

países: weadapt.org 

 Status de Ratificação da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a 

Mudança Climática:  

http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631

.php 

 Germanwatch disponibiliza informação sobre o Índice de Desempenho em 

Mudança Climática (Climate Change performance Index, CCPI) em 2013: 

http://www.germanwatch.org/ccpi 

 As seguintes fontes disponibilizam informação sobre as ameaças climáticas e seus 

impactos, assim como sobre as políticas governamentais e os mecanismos para a 

redução do risco de desastres: 

 Prevention Web tem informação, apresentada por país, sobre os riscos de 

desastres, as políticas e as organizações que trabalham na redução do risco de 

desastres: http://www.preventionweb.net/english/countries/ 

 Relief web publica relatórios sobre situações específicas, chamamentos, 

documentos políticos, análises, boletins de imprensa e mapas relacionados com a 

http://unfccc.int/national_reports/non-annex_i_natcom/items/2979.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submit%20ted_napas/items/4585.php
http://unfccc.int/cooperation_support/least_developed_countries_portal/submit%20ted_napas/items/4585.php
http://country-profiles.geog.ox.ac.uk/
http://earthtrends.wri.org/country_profiles/index.php?theme=3
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/publications_and_data_reports.htm
http://weadapt.org/
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
http://unfccc.int/essential_background/convention/status_of_ratification/items/2631.php
http://www.germanwatch.org/ccpi
http://www.preventionweb.net/english/countries/
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ajuda humanitária: http://reliefweb.int/countries 

 A Base de Dados de Desastres Internacionais (International Disaster Database) 

proporciona dados por país sobre desastres passados: 

http://www.emdat.be/country-profile ou http://www.emdat.be/disaster-profiles 

 O escritório regional para Ásia e o Pacífico do Escritório de Coordenação de 

Assuntos Humanitários da ONU (Office for the Coordination of Humanitarian 

Affairs, OCHA) disponibiliza mapas de ameaças:  

http://www.unocha.org/roap/maps-graphics/latest-asia-pacific-maps 

 Freqüentemente, as organizações nacionais para a prevenção de desastres têm 

suas próprias páginas web, mas há pouca coerência entre os distintos países a 

respeito da estrutura destas páginas web. 

 

Exercício 2 do módulo 2: Aspectos da política nacional  

Objetivos 

 Familiarizar-se com a política nacional para a mudança climática, seus planos e suas 

estratégias. 

 2-3 horas. 

 A informação deverá ser obtida através de uma investigação bibliográfica. 

Implementação prática 

Caso deseje que sua análise inclua aspectos políticos, informação será encontrada a partir 

das perguntas listadas abaixo. Isso é particularmente importante se o objetivo da avaliação 

é elaborar estratégias de incidência política. 

 Quais são as principais políticas, estratégias e programas de governo que tratam de 

resiliência a mudança climática (estratégias de adaptação), as emissões de GEE/ 

sumidouros de carbono (estratégias de mitigação) e/ou as políticas energéticas e 

para um desenvolvimento de baixo carbono? 

 Quais são as principais políticas e estruturas de governo para a redução de riscos de 

desastres? Quais são as responsabilidades do governo e quais as da população 

local no caso de um desastre? 

 Há organizações intergovernamentais (por exemplo, o PNUMA, o PNUD, o Banco 

Mundial, o Banco Asiático ou Interamericano de Desenvolvimento) que financiam, 

implementam o assessoram programas ou projetos relacionados com mudança 

climática ou com a energia em seu país? 

 Que possibilidades têm a sociedade civil, tanto em nível nacional como na área do 

projeto, de influenciar as políticas e os processos em nível nacional, regional e local 

(por exemplo, plataformas, redes, consultas)? 

 Tem havido evoluções importantes nas políticas nacionais em relação com a 

http://reliefweb.int/countries
http://www.emdat.be/country-profile
http://www.emdat.be/disaster-profiles
http://www.unocha.org/roap/maps-graphics/latest-asia-pacific-maps
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redução do risco de desastres (elaboração ou revisão de políticas)? 

 Quais são os objetivos e as estratégias principais do governo nacional em relação às 

políticas internacionais para a mudança climática? Estas são a nível bilateral, 

multilateral ou global (UNFCCC)? 

 Ver os links recomendados no exercício 1 do módulo 2. 

 

Exercício 3 do módulo 2: Mapa de ameaças 

Objetivos 

 Familiarizar-se com a comunidade e averiguar como os diferentes grupos no interior 

da comunidade percebem o lugar onde vivem. 

 Identificar meios de subsistência importantes na comunidade e quem tem acesso e o 

controle sobre estes. 

 Identificar áreas e recursos em risco frente às ameaças climáticas, tanto naturais 

como provocadas pelo ser humano. 

 Analisar as mudanças em nível de ameaças e o planejamento para a redução de 

riscos. 

 120 minutos no total para fazer os dois desenhos (90 minutos) e para discussão (30 

minutos). 

 A informação deverá ser colhida em consultas comunitárias com a população local e 

em oficinas separadas por gêneros. 

Implementação prática (90 minutos) 

1. Preparar o exercício (ver figura 6): folhas de papel (com um tamanho mínimo de 50 

cm x 100 cm) e lápis de cor para desenhar o mapa. Para facilitar o exercício, é útil 

que o próprio moderador tenha uma idéia das fronteiras do distrito/povoado no qual 

se está implementando o projeto, ou inclusive que já os tenha desenhado em uma 

folha de papel. 

2. Explicar aos participantes que é necessário que façam um mapa de sua comunidade. 

3. Primeiro, fazer o mapa da comunidade. Se o moderador não desenhou de antemão 

as fronteiras do lugar, perguntar aos participantes quem poderia desenhar os limites 

da comunidade/área. 

 O moderador deve ajudar os participantes a iniciar o exercício, porém deve deixar 

que trabalhem com o mapa por eles mesmos. Signos ou símbolos devem ser usados 

para representar instalações e serviços, recursos, etc. Procurem evitar letras em 

nomes. Chaves devem ser criadas para os símbolos e signos usados (ver exemplo). 

 Gestão do tempo: Não se deve perder muito tempo desenhando os limites, as áreas 

habitadas e as instalações. Deve-se concentrar a atenção na informação principal 

(recursos e ameaças). 
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4. Pedir aos membros da comunidade que desenhem a localização de: 

a. Áreas habitadas: povoados e cidades. 

b. Instalações e serviços: caminhos, igrejas/mesquitas, centros de saúde, 

escolas. 

c. Recursos: áreas com mata, córregos de água, terras agrícolas, zonas 

pesqueiras, pastos, lugares sagrados. 

5. Há ainda algo relevante que deve ser acrescentado? Quando os membros da 

comunidade estiverem de acordo que o mapa é representativo de sua comunidade, 

deve-se iniciar o segundo passo: a identificação das ameaças. 

6. Que áreas estão em risco devido aos diferentes tipos de ameaças? 

a. Ameaças naturais: tufões/ciclones/furacões, inundações, secas, El Niño 

(aquecimento)/La Niña (esfriamento), tremores de terra, atividade vulcânica. 

b. Ameaças climáticas: temperatura, precipitação, (anual, sazonal, diária), 

aumento no nível do mar (erosão de praias/penhascos, mudanças nas marés 

/rios/baías), eventos extremos (secas, chuvas fortes, incêndios florestais, etc.) 

c. Ameaças causadas pelo ser humano: conflitos sociopolíticos, aterros de lixo, 

desmatamento, etc. 

 É importante não confundir as ameaças com seus impactos. Estes últimos serão 

analisados no passo seguinte. 

 

Figura 4: Mapa de 

ameaças elaborado 

em uma oficina no 

Brasil (Fotografia: M. 

Künzler). 

As ameaças que afetam a toda a área (ou seja, que não são específicas do lugar) devem 

ser anotadas no canto do quadro ou da lousa. 

A mudança climática é um fenômeno a longo prazo (ocorre ao longo de décadas), portanto 

uma mudança ocorrida nos últimos 10 ou 20 anos não se deve à mudança climática. Há 

também que se ter em mente que os eventos recentes com freqüência estão mais presentes 
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na memória daqueles que o vivenciaram e resultam mais impactantes, razão pela qual as 

vezes são sobrevalorizados pelos participantes. 

Não se deve diferenciar entre as ameaças relacionadas com a mudança climática e as de 

outro tipo, uma vez que a população local raras vezes conhece a origem exata das 

ameaças. De toda forma é importante que o moderador note se as ameaças estão 

relacionadas ou não com a mudança climática. Isto servirá também para se ter uma idéia da 

evolução futura das ameaças atuais. Além do mais, deve-se levar em conta as relações 

potenciais entre diferentes ameaças. 

Aprendizagem e discussão (30 minutos) 

Quando o mapa estiver completo, as seguintes perguntas devem ser feitas aos membros do 

grupo: 

 As atuais ameaças são diferentes de como eram há 10/20/30 anos (dependendo da 

idade dos participantes)? 

 As ameaças mudaram em freqüência e intensidade? 

Quem são os mais afetados por elas? 

 

Exercício 4 do módulo 2: Calendário sazonal  

Objetivos 

 Identificar períodos de tensão, ameaças, enfermidades, fome, dívidas, 

vulnerabilidades, etc. 

 Entender as principais atividades/eventos da comunidade e suas estratégias de 

enfrentamento. 

 Analisar mudanças nas atividades sazonais, em sua freqüência e intensidade assim 

como sua relação com a mudança climática. 

 75 minutos no total para desenhar (45 minutos) e para a discussão (30 minutos). 

 A informação deverá ser colhida através de consultas comunitárias com a população 

local e em oficinas separadas por gêneros. 

Implementação prática (45 minutos) 

1. Preparar o exercício (ver figura 7): folhas de papel (com um tamanho mínimo de 50 

cm x 100 cm) e lápis de cor. Traçar o quadro, pondo os meses do ano no eixo 

horizontal. 

2. Explicar aos participantes que um calendário sazonal será elaborado para mostrar os 

eventos centrais e as atividades que são realizadas durante o ano. 

3. Pedir aos participantes para listar estações, eventos, condições, etc., pondo-os no 

eixo vertical. A lista deve incluir: 

a) A temporada de chuva. 
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b) Atividades como a semeadura e a colheita, o cuidado com o gado e a 

temporada de pesca. 

c) Temporadas de variáveis climáticas ou de ameaças: tufões/ciclones, 

inundações, secas, El Niño (aquecimento)/La Niña (esfriamento), tremores de 

terra, chuvas e precipitações. 

d) Períodos de tensão: escassez de comida e de água, enfermidades. 

e) Épocas de migração. 

f) Dias festivos/festivais importantes. 

4. Uma vez listados todos os eventos, colocá-los no quadro e marcar os meses em que 

ocorrem baseando-se em acordo entre todos os participantes. 

 Gestão do tempo: Não se deve gastar muito tempo em completar o quadro do 

exercício, reservando 30 minutos para a discussão, pois esta é muito importante. 

A mudança climática é um fenômeno a longo prazo (por décadas); portanto, uma mudança 

ocorrida nos últimos 10 ou 20 anos não se deve à mudança climática. 

 

Figura 5: 

Calendário 

sazonal 

elaborado em 

uma oficina no 

Brasil 

(Fotografia: M. 

Künzler). 

Aprendizagem e discussão (30 minutos) 

Quando o calendário estiver completo, as seguintes perguntas devem ser feitas aos 

membros do grupo: 

 Há diferenças nas datas em que agora ocorrem as estações e os eventos em 

comparação com como eram há 10/20/30 anos (dependendo da idade dos 

participantes)? 

 Foram notadas tendências ou há mudanças na freqüência e intensidade dos eventos 

através do tempo? 
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Interpretação dos exercícios 3 e 4 (retroalimentação da equipe que analisa o projeto frente 

aos beneficiários): 

 São as ameaças e as mudanças sazonais mencionadas (por exemplo, temporadas 

de chuvas/de secas, aumento no nível do mar, etc.) consistentes com as mudanças 

climáticas observadas e com as previsões feitas por cientistas acerca da mudança 

climática (resultados do exercício 1 para o módulo 2)? 

 Explique suas observações dos resultados aos participantes 

 

Exercício 5 do módulo 2: Exercício alternativo para identificar ameaças  

 Este exercício pode ser feito no caso não se disponha de tempo para fazer os 

exercícios participativos do mapa de ameaças (exercício 3) e o calendário sazonal 

(exercício 4). 

Objetivos 

 Identificar as ameaças climáticas, as ameaças naturais e as provocadas pelo ser 

humano. 

 Analisar as mudanças nas ameaças dos 10/20/30 anos passados (dependendo da 

idade dos participantes). 

 Analisar as mudanças nas ameaças sazonais assim como mudanças em sua 

freqüência e intensidade. 

 45 minutos no total para desenhar (15 minutos) e para a discussão (30 minutos). 

 A informação deverá ser colhida através de consultas comunitárias com a população 

local e em oficinas separadas por gêneros. 

Implementação prática (15 minutos) 

1. Preparar o exercício (ver figura 8): folhas de papel (com um tamanho mínimo de 50 

cm x 100 cm) e lápis. 

2. Como primeiro passo, perguntar aos participantes que ameaças enfrentam na vida 

diária, por exemplo: 

a) Ameaças naturais: tufões/ciclones, inundações, secas, El Niño 

(aquecimento)/La Niña (esfriamento), tremores de terra, atividade vulcânica. 

b) Ameaças climáticas: temperatura, precipitação, (anual, sazonal, diária), 

aumento no nível do mar (erosão de praias/penhascos, mudanças nas marés 

/rios/baías), eventos extremos (secas, chuvas fortes, incêndios florestais, etc.) 

c) Ameaças causadas pelo ser humano: conflitos sociopolíticos, depósitos de 

lixo, desmatamento etc. 

3. Há alguma ameaça que falte ou que seja relevante? Quando os membros da 

comunidade estiverem de acordo que as ameaças listadas são representativas de 

sua comunidade, deve-se iniciar o segundo passo: a identificação das três ou quatro 
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ameaças mais importantes. 

4. Perguntar à comunidade quais são as três ou quatro ameaças mais importantes. 

Procure resumir certas ameaças caso os participantes tenham nomeado várias 

parecidas. Por exemplo, a malária, a diarréia e a febre tifóide podem ser resumidas 

como “enfermidades humanas”. 

 Não é necessário diferenciar entre as ameaças relacionadas com a mudança 

climática e as de outro tipo, já que a população local raras vezes conhece a origem 

exata das ameaças. É importante que e moderador observe se as ameaças estão 

relacionadas com a mudança climática ou não, considerando os resultados do 

módulo 2. Isto também servirá para se ter uma idéia da evolução futura das ameaças 

atuais. Deve-se ainda levar em conta as reações potenciais entre diferentes 

ameaças. 

 É importante não confundir as ameaças com seus impactos. Estes últimos serão 

analisados no passo seguinte. 

 A mudança climática é um fenômeno de longo prazo (ocorre ao longo de 

décadas), portanto uma mudança ocorrida nos últimos 10 ou 20 anos não se 

deve à mudança climática. 

Aprendizagem e discussão (30 minutos) 

Quando a listagem de ameaças estiver concluída, as seguintes perguntas devem ser feitas 

aos membros do grupo: 

 Há diferenças nas ameaças em comparação com como eram há 10/20/30 anos 

(dependendo da idade dos participantes)? As ameaças estão mudando quanto a 

sua freqüência e intensidade? 

 Há diferenças nas datas em que ocorrem as ameaças sazonais em comparação 

com como era há 10/20/30 anos (dependendo da idade dos participantes)? 

 

Figura 6: Identificação de ameaças elaborada em 

uma oficina com homens agricultores no Brasil 

(Fotografia: M. Künzler). 

Interpretação do exercício 5 (retroalimentação 

da equipe que analisa o projeto frente aos 

beneficiários): 

 As ameaças e mudanças sazonais 

mencionadas (por exemplo, temporadas 

de chuvas/de secas, aumento no nível do 

mar, etc.) são consistentes com as 

mudanças climáticas observadas e com 

as previsões feitas por cientistas sobre a 

mudança climática (resultados do 

exercício 1 para o módulo 2)? 

 Explique suas observações dos 

resultados aos participantes. 
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Módulo 3: Análise participativa sobre a vulnerabilidade e 

as capacidades 

Este módulo consiste em uma análise participativa dos impactos das ameaças, das 

estratégias de enfrentamento existentes e dos meios de subsistência vulneráveis dentro das 

comunidades. Mais especificamente, serão identificadas neste módulo as ameaças mais 

importantes, seus impactos principais e as estratégias de enfrentamento atualmente 

utilizadas pela população (homens e mulheres) para reduzir os impactos negativos. Em um 

segundo momento, serão identificados os meios de subsistência mais importantes e se 

analisará sua vulnerabilidade frente às ameaças naturais. 

 Meio dia. 

 A informação será obtida através dos seguintes exercícios participativos: 

 Matriz de vulnerabilidade (exercício 1): os participantes identificam seus 

principais meios de subsistência e ameaças. A seguir, avaliam o impacto que as 

ameaças têm em seus meios de subsistência. 

 Estratégias de enfrentamento frente aos impactos das ameaças (exercício 2): os 

participantes elaboram um quadro que contenha as linhas: ameaças, o impacto 

destas ameaças e as estratégias para lidar com estes impactos. Os participantes 

discutem a sustentabilidade e a efetividade de suas estratégias de 

enfrentamento. 

 A informação será colhida em consultas comunitárias com a população local e em 

oficinas separadas por gêneros. 

 Para colher a informação necessária, recomenda-se organizar as oficinas separadas 

por gênero, sendo uma para homens e outra para mulheres. No caso do projeto 

envolver minorias, pode também ser útil trabalhar com elas em grupos separados. 

 Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

encontram-se nos Anexos I e II. 

Exercício 1 do módulo 3: Matriz de vulnerabilidade 

Objetivos 

 Determinar as principais ameaças que os impactos mais sérios têm sobre meios de 

subsistência considerados importantes. 

 Determinar quais meios de subsistência são mais vulneráveis. 

 90 minutos no total para desenhar (80 minutos) e para a discussão (10 minutos). 

Implementação prática 

1. Ter uma matriz preparada de antemão (ver figura 10). A matriz pode ser feita em 

folhas de papel (com um tamanho mínimo de 50 cm x 100 cm). 

2. Pedir ao grupo que identifique seus meios de subsistência mais importantes. 
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Recomenda-se dividir os recursos de acordo com a seguinte classificação 

(idealmente três recursos de cada tipo devem ser identificados) e listá-los na vertical: 

a. Recursos naturais: é a reserva de recursos naturais com os quais as famílias 

contam para obter renda, alimentos, medicina, proteção, etc. Por exemplo: 

bosques, água, ar puro, terras, colheitas, hortaliças, peixes, gado, etc. 

b. Recursos financeiros: as reservas e fluxos de dinheiro com os quais as 

famílias contam. Por exemplo: renda oriunda da venda de produtos agrícolas, 

artesanato, trabalho eventual, remessas de dinheiro, etc. 

c. Recursos humanos: as habilidades, conhecimentos, capacidades e boa 

saúde necessários para a obtenção de meios de subsistência. Por exemplo: 

saúde, habilidades para a agricultura ou para a liderança, conhecimentos 

específicos de gênero, como o conhecimento tecnológico das mulheres sobre 

materiais biológicos,1 etc.  

d. Recursos sociais: as relações sociais e instituições formais e informais 

importantes para alcançar os objetivos tidos como valiosos pela comunidade. 

Por exemplo: conselhos locais, igrejas, cooperativas, sindicatos, etc. 

e. Recursos físicos: a infraestrutura básica e o capital produtivo para o 

transporte, a construção, a administração da água, a energia e as 

comunicações, etc. Por exemplo: estradas, hospitais, casas, depósitos de 

água, etc. 

 Caso não se disponha de muito tempo, deve-se concentrar a atenção nos recursos 

afetados pelas ameaças mencionadas no mapa de ameaças. 

3. Pedir ao grupo que identifique as duas ou três ameaças principais para seus meios 

de subsistência (o número de ameaças a serem identificadas depende do tempo de 

que se disponha). As ameaças mais importantes deverão ser listadas 

horizontalmente na parte superior da matriz. Caso necessário, símbolos podem ser 

novamente utilizados. 

4. Classifique o impacto que cada ameaça tem sobre os recursos. O sistema de 

classificação é o seguinte: 

  3 = impacto significativo sobre o recurso (anotar na cor vermelha) 

  2 = impacto mediano sobre o recurso (anotar na cor negra) 

  1 = impacto baixo sobre o recurso (anotar na cor negra) 

  0 = sem impacto sobre o recurso (anotar na cor negra) 

5. Pedir aos participantes que decidam o grau de impacto que cada uma das ameaças 

tem sobre cada um dos recursos. Anotar verticalmente a pontuação das ameaças 

por coluna, primeiro a ameaça 1, em seguida a ameaça 2, etc. 

                                                

1
 Informe APRODEV, outubro de 2009, Call for IPR Flexibilities in Climate Change and Trade Negotiations. 

Women’s Intellectual Property Rights. 
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6. Este exercício implica que o grupo chegue a um consenso. O moderador deverá 

anotar os pontos centrais da discussão que levam à atribuição da pontuação, assim 

como os desacordos que eventualmente existam a respeito. 

Recursos Seca Eucalipto/ Desmatamento 
/ Queimadas 

Total 

Agua  2 3 5 

Roça 2 1 3 

Criação 2 2 4 

Extrativismo (alimentação, 
plantas medicinais, madeira) 

1 3 4 

Moradia 1 1 2 

Saúde 2 1 3 

Educação (contextualizada) 0 0 0 

Organização social, cultura e 
religião 

1 1 2 

Venda de produtos 3 2 5 

Venda da mão-de-obra 1 2 3 

Total 15 16  
 

Figura 7: 

Matriz de 

vulnerabilida

de elaborada 

em uma 

oficina com 

mulheres 

agricultoras 

no Brasil. 

Aprendizagem e discussão (10 minutos) 

 Somar os números, primeiro os verticais e depois os horizontais. 

 Meios de subsistência mais vulneráveis: Que meios de subsistência têm a soma 

horizontal mais alta e, portanto, são os mais vulneráveis? 

 O impacto mais alto das ameaças: Que ameaça tem a soma vertical mais alta e, 

portanto, ocasiona o maior impacto sobre os meios de subsistência identificados? 

 Considerando a mudança climática prevista, de que maneira as ameaças e a 

vulnerabilidade dos meios de subsistência poderiam mudar no futuro? Outros mais 

poderão se tornar vulneráveis? 

 Que meios de subsistência têm a maior importância para com eles se implementar 

as estratégias de enfrentamento identificadas? (Comparar resultados do exercício 1 

do módulo 3.) 
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Exercício 2 do módulo 3: Ameaças – Impactos – Estratégias de 

enfrentamento 

Objetivos 

 Identificar os impactos das ameaças na vida e nos meios de subsistência dos 

participantes. 

 Identificar as estratégias de enfrentamento atualmente usadas para lidar com as 

ameaças e os impactos identificados. 

 Identificar a efetividade e a sustentabilidade das estratégias de enfrentamento. 

 80 minutos no total para desenhar (60 minutos) e para a discussão (20 minutos). 

Implementação prática (60 minutos) 

1. Ter uma tabela preparada de antemão (ver figura 9).  

2. Listar verticalmente as duas ou três ameaças principais identificadas no exercício 

anterior. 

3. Identificar os três impactos mais importantes das ameaças acima listadas. 

 É importante não confundir as ameaças com seus impactos. Alguns exemplos de 

ameaças naturais incluem as secas ou as tempestades, sendo que seus impactos 

podem ser perdas de colheitas e casas destruídas. Os impactos específicos de 

gênero podem ser, por exemplo, a secagem de poços ou mananciais em decorrência 

de secas e de escassez de chuvas (ameaças), o que aumenta o tempo de trabalho 

doméstico das mulheres e o tempo de coleta de água. 

4. Identificar as estratégias de enfrentamento existentes: Como se responde aos 

impactos? 

 Garantir que tanto os homens como as mulheres falem sobre suas estratégias de 

enfrentamento. Utilizando o exemplo acima mencionado, uma estratégia de 

enfrentamento específica de gênero frente à escassez de água poderia ser as 

práticas para armazenar água ou equipamentos para a coleta de água de chuva. 

Essas respostas devem mostrar as atuais estratégias de enfrentamento. 

É também importante assegurar que as pessoas identifiquem realmente as atuais 

estratégias de enfrentamento, mais do que mencionar mecanismos desejáveis que 

não podem ser custeados. 

Discussão (20 minutos) 

 Como estão funcionando essas estratégias de enfrentamento? Que nível de 

efetividade e de sustentabilidade elas têm? 

 Que obstáculos podem impedir a utilização dessas estratégias?  
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Figura 8: Ameaças – Impactos – Estratégias de enfrentamento, quadro elaborado em uma oficina na Colômbia 

(Fotografia: M. Kosch) 

Interpretação (retroalimentação da equipe que analisa o projeto frente aos beneficiários): 

 Discuta os temas efetividade e sustentabilidade. Essas estratégias de 

enfrentamento são de curto ou de longo prazo? A população pode lidar sozinha 

com esses impactos? Com quem e de que forma a população conta para receber 

apoio para lidar com esses impactos? Essas estratégias de enfrentamento 

continuarão a ser eficientes nos cenários que são previstos para a mudança 

climática? 

 Explique suas observações sobre os resultados aos participantes. 
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Módulo 4: Identificação participativa das estratégias de 

adaptação 

O objetivo deste módulo é identificar as barreiras ou os obstáculos que impedem por em 

prática as estratégias de enfrentamento e identificar as estratégias de adaptação que 

fortaleçam os meios de subsistência mais vulneráveis, de modo que possam ser ampliadas 

tanto as capacidades adaptativas como a resiliência. 

A ênfase deste módulo está nas estratégias de adaptação. Por vezes, porém, as estratégias 

de adaptação e de mitigação não podem ser separadas do todo (por exemplo, o 

reflorestamento pode ser tanto uma estratégia de adaptação como de mitigação). Por isso, 

as estratégias de mitigação não estão excluídas deste módulo e podem também ser 

discutidas. Para uma análise detalhada das estratégias de mitigação, consultar o Módulo 5. 

 1-2 horas. 

 A informação será obtida através do exercício participativo “estratégias de 

adaptação”. Os participantes discutem sobre as barreiras e os obstáculos que 

impedem por em prática as estratégias de enfrentamento e identificam estratégias 

alternativas de adaptação para minimizar sua vulnerabilidade e reforçar as 

capacidades adaptativas, assim como aumentar a resiliência. 

 A informação deverá ser colhida em consultas comunitárias com a população local 

em um grupo misto ou em dois grupos separados por gênero. 

 Este exercício pode ser feito em grupos mistos ou em grupos separados por gênero 

ou por minorias. Isso dependerá da sensibilidade da população local frente ao 

gênero e às minorias. As mulheres / as minorias podem se expressar em um grupo 

misto ou não? Se não é possível, deve-se recorrer a grupos separados por 

gênero/por minorias. Os resultados devem ser apresentados para homens e 

mulheres/minorias juntos. 

 Os aspectos políticos devem ser considerados: a informação sobre as barreiras 

políticas pode constituir uma base importante para se desenvolver estratégias de 

incidência política no módulo 6. 

 Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

se encontram nos Anexos I e II. 
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Exercício 1 do módulo 4: Estratégias de adaptação 

Objetivos 

 Discutir as barreiras ou obstáculos para as estratégias de enfrentamento já 

implementadas ou as que se quer implementar. 

 Identificar estratégias alternativas de adaptação para minimizar os meios de 

subsistência vulneráveis e fortalecer as capacidades de adaptação. 

 60-120 minutos no total para a discussão (30 minutos), trabalho de grupo (20-60 

minutos) e discussão final (10-30 minutos). 

Discussão (30 minutos) 

 Discutir quais são as barreiras ou obstáculos que impedem a aplicação das 

estratégias de enfrentamento ou adaptação já implementadas ou as que se deseja 

implementar. Quais são as razões para não se implementar algumas das estratégias 

de enfrentamento (baseando-se nos resultados do exercício 1 do módulo 3)?  

 Pode ser útil distinguir explicitamente – no momento da discussão ou para visualizar 

o resultado da discussão – entre os obstáculos econômicos (por exemplo, acesso a 

recursos como terra e segurança na posse da terra), técnicos (por exemplo, 

conhecimento, instrumentos, informação), socioculturais (por exemplo, tradições, 

proibições), físicos (por exemplo, recursos, meio ambiente, infraestruturas), políticos 

(por exemplo, participação, tomada de decisões, políticas) e institucionais (por 

exemplo, organizações, investigação). 

Implementação prática (60 minutos) 

1. Separar os participantes em três a cinco equipes com não mais de 6 participantes 

por equipe. Entregar a cada equipe três ou quatro tarjetas para completar o 

exercício. O total de tarjetas distribuídas não deve exceder vinte. 

2. Este exercício pode ser feito em equipes mistas ou em equipes separadas por 

gênero. Isso dependerá da sensibilidade da população local frente ao gênero e às 

minorias. As mulheres / as minorias podem se expressar em um grupo misto ou não? 

Se não é possível, deve-se recorrer a grupos separados por gênero/por minorias. Os 

resultados devem ser apresentados para homens e mulheres / minorias juntos. 

3. A tarefa de cada grupo será discutir e entrar em acordo sobre três ou quatro 

estratégias de adaptação (o número se elege dependendo do número de tarjetas 

distribuídas). As estratégias têm por objetivo reduzir os impactos das ameaças, 

reduzir a vulnerabilidade e fortalecer as capacidades de adaptação. As estratégias 

devem ser viáveis, levando em conta as possibilidades financeiras e técnicas 

existentes, uma vez que a organização deve apoiar a implementação das 

estratégias. Estas devem ser também sustentáveis e efetivas, particularmente em 

relação aos cenários de mudança climática para a área do projeto e seus impactos 

adicionais. 

4. Cada equipe apresentará seus resultados frente ao grupo inteiro. 
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Figura 9: Identificação de estratégias de adaptação em uma oficina na Colômbia (Fotografia: M. Kosch). 

Aprendizagem e discussão 

Discutir as seguintes perguntas:  

 É possível agrupar as estratégias? Existem estratégias similares entre as diferentes 

equipes que podem ser agrupadas em uma mesmo rubrica?  

 As estratégias são viáveis? As estratégias são efetivas e sustentáveis frente aos 

distintos cenários de mudança climática? 

 A organização é capaz de apoiar os participantes para que estes implementem 

algumas estratégias? 

 Algumas das estratégias estão fora do alcance técnico ou financeiro? 

Priorizar as estratégias: 

Quais são as estratégias que devem ser implementadas de maneira mais urgente? 

Classifique as estratégias de acordo com os votos dos participantes. Podem ser dadas 

duas ou três etiquetas ou lápis de cor a cada participante, para que marquem as 

estratégias eleitas. Para assegurar a liberdade de opinião, pode ser necessário fazer com 

que a votação seja secreta. Classificar as estratégias de acordo com os votos recebidos. 
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Módulo 5: Capacidades de mitigação do projeto 

O objetivo deste módulo é identificar os impactos principais que as atividades dos projetos 

existentes ou planejados podem ter sobre a mudança climática. A análise é simples e 

contribuirá para que proponentes e gestores dos projetos sejam mais conscientes dos 

efeitos, tanto positivos como negativos, que podem ter seus projetos sobre as emissões de 

GEE. Isto, por sua vez, pode facilitar a melhoria dos projetos em relação a seus efeitos 

sobre a mudança climática e fomentar um desenvolvimento sustentável. 

A análise leva em conta uma lista de potenciais fontes de emissões e sumidouros de CO2 

(ver páginas 40-44). Os usuários avaliarão a forma com que seu projeto ou a área do projeto 

afeta as fontes e sumidouros. Os usuários, portanto, terão uma idéia do impacto total na 

mudança climática. Porém, não serão feitas medições exatas das emissões de GEE. 

 1-2 horas. 

 A informação será obtida através do exercício “capacidade de mitigação do projeto”. 

A equipe que trabalha no projeto identifica o impacto de suas atividades nas 

emissões de GEE e nos sumidouros de carbono. 

Serão identificadas estratégias alternativas de mitigação. 

Revisar a lista de potenciais fontes de emissões e sumidouros de carbono nas páginas 40-

44 da APRCD. 

É provável que se necessite de mais informação sobre os aspectos básicos da mudança 

climática. Para isso, deve-se consultar a página 8, onde se encontra a introdução à 

terminologia. 

 A informação deve ser obtida através de consultas com a equipe e com o 

coordenador do projeto. 

 Se uma certa capacidade de mitigação de um projeto desperta um interesse 

particular, a informação para este módulo pode também ser obtida através de 

consultas à população local em um grupo misto ou separado. 

 Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

podem ser encontradas nos Anexos I e II. 

Se você estiver planejando um projeto, procure realizar a mesma análise indicando as 

maiores fontes e sumidouros potenciais na área em questão. 

Alguns efeitos negativos sobre a mudança climática poderiam estar relacionados com 

atividades que são indispensáveis para o desenvolvimento local. Nesses casos, deve-se 

sempre fazer um balanço entre as considerações de tipo social, econômico e ambiental. 
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Exercício 1 do módulo 5: Capacidades de mitigação do projeto 

Objetivos 

 Entender como as atividades do projeto impactam as emissões de GEE e os 

sumidouros de carbono. 

 Identificar estratégias de mitigação para melhorar o impacto do projeto nas emissões 

de GEE e nos sumidouros de carbono. 

 60-120 minutos (exercício). 

Implementação prática 

1. Ter uma tabela preparada de antemão (ver figuras 12 e 11). As tabelas podem ser 

feitas em folhas de papel (com um tamanho mínimo de 50 cm x 100 cm). 

2. Atividades do projeto: Revise a lista de potenciais fontes de emissões e 

sumidouros de carbono nas páginas 40-44 da APRCD e identifique aquelas que 

sejam adequadas para o projeto. 

3. Descreva o impacto do projeto: Identifique os impactos que as atividades do 

projeto têm sobre as fontes de GEE e os sumidouros de carbono e avalie o caráter 

do impacto:  

positivo = reduz as emissões ou melhora os sumidouros de carbono = ↓CO2  

neutro = nenhum impacto = 0  

negativo = aumenta as emissões ou reduz os sumidouros de carbono = ↑CO2  

 As mesmas atividades podem afetar as emissões de várias maneiras, incluindo 

efeitos opostos. O impacto final sempre depende das circunstâncias locais. 

4. Estratégias de mitigação: Revise os resultados dos exercícios e identifique 

estratégias que melhorem seu impacto sobre as fontes de emissões e sumidouros de 

carbono (reverter os impactos negativos ou aumentar os impactos positivos). 

Atividades Emissão CO2 Sumidouros Neutros Mitigação 

Cozinha    Estufas melhoradas / Cultivo de 

árvore 

Mudanças no uso do 

solo 

   Coberturas vivas e mortas 

Gado   

 

 

 

 Cercas vivas, silvipastoril, proteção 

de microorganismos, 

compostagem, convivência com 

flora silvestre 

Transporte – 

Maquinário 

    

Queimadas     

Agroquímicos     

Casa / Eletricidade     

Reflorestamento     

Lixo     

Figura 10: Identificação do impacto e as estratégias de mitigação de um projeto em uma oficina com a equipe de 

um projeto na Colômbia. 



   

 

40 

Lista de potenciais fontes de emissões e sumidouros de carbono 

Atividade Descrição ↑CO2 ↓CO2 

Uso de energia A queima de combustíveis fósseis produz emissões de dióxido de carbono (CO2), 

o GEE mais importante em nível global. Um projeto pode afetar essas emissões 

das seguintes maneiras: 

  

Uso de meios de 

transporte 

A quantidade de emissões depende de quantos veículos são utilizados, de quão 

elevadas sejam as distâncias e de quão alto seja o rendimento do combustível dos 

automóveis ou outros meios de transporte. 

Uso de energias não renováveis 

para aviões, carros, 

motocicletas, transporte público 

(ônibus, trem). 

Andar de bicicleta, caminhar e 

usar energias renováveis para 

os carros e o transporte público; 

uso de carros pequenos e 

eficientes no consumo de 

energia; minimizar a intensidade 

e a freqüência do transporte. 

Uso de eletricidade A quantidade de emissões depende de quanta eletricidade se use e de onde esta 

provenha, ou seja, se é produzida a partir de fontes renováveis de energia, como 

centrais hidroelétricas, eólicas ou solares, ou a partir de fontes que produzem 

GEE, como as centrais termoelétricas e os geradores de energia. 

Produção de eletricidade não 

renovável (p. ex. centrais 

termoelétricas ou geradores 

operados com fontes de energia 

não renováveis: carbono, 

petróleo, gás, diesel, etc.) 

Uso de energias renováveis: 

energia hidráulica, solar ou 

eólica, biogás. 

 

Uso de energia 

nas edificações 

Fontes potenciais que incluem calefação e estufas. A quantidade de emissões 

depende de quanta energia se usa nas edificações e se os combustíveis são 

renováveis ou não. 

(Equipamentos baseados em 

fontes não renováveis de 

energia: ar condicionado, 

ventiladores, refrigeradores, 

laptops, estufas, aquecedor de 

água (ineficiente), uso de 

madeira, construções 

ineficientes para aquecer ou 

esfriar, etc. 

Aquecedores solares de água, 

estufas solares, lâmpadas 

solares, lâmpadas poupadoras 

de energia, bombas de água 

eólicas, estufas poupadoras de 

energia, construções que 

poupam energia com bom 

isolamento para aquecimento e 

ventilação. 

Agricultura 

 

A agricultura pode afetar a mudança climática através de GEE como o dióxido de 

carbono (CO2), óxido nitroso (N2O) e metano (CH4). A quantidade depende do uso 

da terra, da biomassa, dos fertilizantes, dos pesticidas e da energia usada em 

máquinas. 
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Atividade Descrição ↑CO2 ↓CO2 

Uso dos solos Os solos têm uma importante função como sumidouros de carbono, mas quando 

degradados podem capturar menos carbono. As atividades que contribuem para a 

erosão do solo geralmente têm efeitos negativos sobre a mudança climática, 

enquanto que aquelas que contribuem para a revegetação dos solos degradados 

geralmente melhoram a captura de carbono dos solos. 

Atividades que contribuem para 

a erosão do solo, drenagem, 

salinização, acidificação, cultivo 

excessivo, lavoura intensiva, 

monocultivos, cultivos que 

consomem muita água, por 

exemplo, arroz. 

Uso de fertilizantes orgânicos, 

deixar resíduos da colheita nos 

campos, aumentar a cobertura 

dos solos, agricultura orgânica, 

lavragem da terra com pouca 

alteração no solo. 

Uso da terra e 

mudança do uso 

da terra  

O uso da terra e a mudança do uso da terra influenciam tanto na emissão como na 

eliminação dos gases de efeito estufa, como resultado do uso da terra induzido 

diretamente pelo ser humano, a mudança do uso da terra e as atividades 

florestais.  

A extensão e o tipo de uso da terra afetam diretamente o habitat da fauna silvestre 

e a biodiversidade. As alterações que o ser humano provoca na paisagem e na 

vegetação natural para dar-lhes qualquer outro uso, geralmente resultam em uma 

perda do habitat, degradação e fragmentação. Tudo isso pode ter efeitos 

devastadores na biodiversidade e produzir dióxido de carbono. 

Desmatamento, cultivo de roça 

e queima, a alteração de rios e 

pântanos, a conversão de zonas 

florestais em terras agrícolas. 

Restauração e conservação da 

terra. 

 

Uso da biomassa Queimar biomassa nos campos piora a mudança climática, enquanto pode ter 

efeitos positivos quando esta é utilizada como uma fonte de energia em 

substituição aos combustíveis fósseis. 

Queimar campos de arroz, de 

cana-de-açúcar ou outros, 

queimar matéria orgânica, roça 

e queimadas. 

Biogás, matéria orgânica como 

fertilizante. 

Uso de fertilizantes 

e pesticidas 

Os fertilizantes sintéticos provocam a emissão de certos GEE durante seu 

processo de produção e quando são aplicados em grandes quantidades nos solos. 

Substituí-los por fertilizantes orgânicos tende a reduzir as emissões. 

Uso de fertilizantes sintéticos e 

pesticidas. 

Fertilizantes e pesticidas 

orgânicos, otimizar a escolha do 

momento de aplicação dos 

fertilizantes, reutilizar a 

substância nutritiva. 

Uso de energia 

para maquinaria 

A quantidade de emissões depende de quanta energia (térmica e elétrica) se use 

e de onde esta provenha, ou seja, se é produzida a partir de fontes renováveis de 

energia como centrais hidroelétricas, eólicas ou solares, ou a partir de fontes que 

produzam GEE, como as centrais termoelétricas e os geradores de energia. 

Máquinas que usam energia 

não renovável, por exemplo, 

bombas de água elétricas, etc.  

Máquinas que usam energia 

renovável, por exemplo, bombas 

de água solares, eólicas, etc. 

Pecuária 

 

A pecuária pode provocar importantes emissões de metano e óxido nitroso 

dependendo do uso de alimento e do esterco, bem como do uso da terra e 

mudanças no uso da terra. 
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Atividade Descrição ↑CO2 ↓CO2 

Uso do alimento A pecuária gera importantes emissões de metano devido a fermentação entérica 

(intestinal) dos ruminantes. A quantidade total de emissões depende das espécies 

e do número de animais, bem como das práticas de alimentação. 

Fermentação entérica, 

degradação e desmatamento, 

sem gestão do pasto. 

Gestão do pasto otimizada. 

Uso do esterco O esterco do gado produz emissões de GEE, principalmente óxido nitroso e 

metano. Porém, este também pode utilizado como fertilizante e, com isso, eliminar 

as emissões provocadas pela produção e pela aplicação de fertilizantes sintéticos. 

Guardar o esterco descoberto e 

sob o sol.  

Usar o esterco como fertilizante 

orgânico, utilizá-lo para produzir 

biogás, separar os resíduos 

líquidos e sólidos para facilitar 

seu armazenamento.  

Uso da terra e 

mudança do uso 

da terra 

O uso da terra e a mudança no uso da terra influem tanto a emissão como a 

eliminação dos gases de efeito estufa, como resultado do uso da terra diretamente 

induzido pelo ser humano, a mudança no uso da terra e as atividades florestais. 

A extensão e o tipo de uso da terra afetam diretamente o habitat da fauna silvestre 

e a biodiversidade. As atividades do ser humano e do gado afetam o conteúdo de 

carbono nos solos, e também a capacidade da biomassa para funcionar como um 

sumidouro de carbono.  

Queimar campos para convertê-

los em pasto, desmatamento, 

roça e queimada, pecuária 

intensiva, degradação, ausência 

de gestão dos pastos. 

Restauração e conservação de 

pastagens, reflorestamento, 

melhorar a gestão das 

pastagens, por exemplo, o 

manejo de reservas e a rotação 

de pastos. 

Exploração 

pesqueira 

As atividades pesqueiras podem contribuir de maneira considerável para a 

produção de emissões de GEE dependendo do uso de energia, do uso de viveiros 

de peixes ou camarões ou das técnicas usadas para pescar. 

  

Uso de energia O uso de gasolina em pescas produz emissões consideráveis de GEE. Em pescas 

comerciais, a gasolina é utilizada em atividades como o processamento do 

pescado a bordo, a refrigeração e o congelamento; mas geralmente a atividade 

que mais consome combustível é a propulsão dos barcos. Devido aos atuais 

níveis de pesca intensiva e/ou predatória, os barcos têm que percorrer distâncias 

maiores e pescar e maior profundidade para poder capturar peixes, o que os faz 

consumir quantidades maiores de gasolina. 

Uso de energias não renováveis 

para congelar, para os barcos e 

para o transporte em 

automóveis, ônibus, etc. 

Uso de energias renováveis (por 

exemplo, energia solar ou 

produzida por biogás) para 

congelar, para os barcos e para 

o transporte em automóveis, 

ônibus, etc. Uso de máquinas 

poupadoras de energia. 

Uso de viveiros de 

peixes e camarões 

Os habitats costeiros marítimos são frágeis e estão sendo destruídos pelo 

desmatamento para dar lugar a viveiros de peixes e camarões. O uso de 

suplementos químicos para a produção de peixes e camarões também contribui 

para a emissão de GEE, ao passo que o uso de suplementos orgânicos diminui a 

emissão. 

 

 

 

Desmatamento de mangues, 

uso de alimentos, fertilizantes, 

pesticidas e purificantes 

químicos, uso de energias não 

renováveis para a ventilação. 

Uso de alimentos, fertilizantes, 

pesticidas e purificantes 

orgânicos, uso de energias 

renováveis para a ventilação. 
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Atividade Descrição ↑CO2 ↓CO2 

Uso de técnicas 

para pescar 

Diferentes técnicas podem ser utilizadas para peixes do mesmo tipo. Pode-se 

obter uma redução significativa das emissões de GEE caso se mude de técnicas 

que consomem muito combustível para técnicas alternativas que usam pouco 

combustível.  

Adicionalmente, as práticas de pesca que consomem muito combustível são 

quase sempre as que causam maiores danos aos habitats do leito marinho e aos 

arrecifes. Os impactos relacionados com a mudança climática representam uma 

pressão adicional para as populações de peixes: um terço dos peixes está sendo 

sobrepescado na atualidade (FAO 2011) e, portanto, são menos resilientes aos 

impactos climáticos. 

Pesca com explosivos,  

sobrepesca, uso de técnicas de 

pesca como redes de malha fina 

ou mosquiteiro, dragagem, 

redes de arrastão de fundo e 

redes de arrasto pelágico. 

Gestão da pesca sustentável, 

proteção de zonas de desove e 

de peixes jovens, pactos, 

acordos de pesca e interdições. 

 

Bosques De maneira similar aos solos, os bosques capturam dióxido de carbono. Sua 

destruição, portanto, aumenta a concentração de GEE na atmosfera. A quantidade 

depende das características do bosque e das práticas florestais. 

  

Características do 

bosque (área, 

tamanho, tipo) 

A área do bosque bem como o tamanho e o tipo de árvores podem ser afetados 

pelo desmatamento, reflorestação e florestação e semeadura de bosques, que por 

sua vez encontram-se afetados pelo uso da terra, lenha, etc. É importante notar 

que os bosques degradados também podem ser uma fonte de emissões de GEE. 

Desmatamento, bosques 

degradados, superexploração 

de florestas plantadas. 

Reflorestação/florestação de 

bosques naturais, manguezais. 

Práticas florestais As práticas agroflorestais permitem o uso agrícola das terras sem desmatar a 

área. Isso depende, porém, do tipo de bosque. 

Monocultivos, por exemplo, 

plantações de palma azeiteira 

ou eucalipto. 

Sistemas agroflorestais. 

Lixo O lixo pode provocar emissões de dióxido de carbono e metano dependendo da 

quantidade e do tipo de lixo, assim como do uso que é a ele dado. 

  

Quantidade de lixo A quantidade de lixo produzida, considerando também a reciclagem e o consumo 

de produtos com muitas embalagens. 

Plástico, embalagens, PET, 

papelão 

Reciclagem de garrafas de PET 

ou vidro, papel e papelão. 

Tipo de lixo Tipo de lixo, considerando que o plástico e outros materiais sintéticos influem 

negativamente nas emissões, ainda que o lixo que consiste de biomassa pode ser 

usado na produção de fertilizantes orgânicos. 

Plástico, material sintético, 

material não orgânico.  

Biomassa que pode ser usada 

como fertilizante orgânico. 

Uso do lixo Uso do lixo, considerando o uso benéfico de alguns desperdícios como fertilizante, 

e levando em conta os efeitos negativos da queima do lixo. 

Queimar lixo em fogueiras ao ar 

livre. 

Biomassa que pode ser usada 

como fertilizante orgânico, 

reciclagem de garrafas de PET 

o vidro, papel e papelão. 
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Atividade Descrição ↑CO2 ↓CO2 

Pequenas 

indústrias 

As pequenas indústrias, por exemplo, fundição, tijolos, azulejos, cerâmicas, 

indústria têxtil ou de chá podem provocar emissões de dióxido de carbono, óxido 

nitroso e metano. A quantidade depende do uso dos recursos, seu processamento 

e seu transporte. 

  

Uso dos recursos A degradação, a drenagem e a exploração dos recursos podem produzir emissões 

de GEE, já que o desmatamento e a drenagem liberam dióxido de carbono e os 

mangues, turfeiras e pântanos também liberam óxido nitroso e metano. 

Degradação da terra, 

exploração dos recursos, 

drenagem de mangues, turfeiras 

e pântanos. 

Restauração da terra e das 

turfeiras, recuperação das 

condições hidrológicas de 

mangues e pântanos.  

Processamento O processamento industrial usa com freqüência energia proveniente de 

combustíveis fósseis ou de fogueiras ao ar livre. Os químicos e pesticidas também 

liberam GEE durante sua produção e aplicação. 

Queimar tijolos com lenha, 

fogueiras ao ar livre, uso de 

produtos químicos e pesticidas. 

Estufas poupadoras de energia, 

uso de energias renováveis, 

água aquecida com energia 

solar. 

Transporte O transporte de produtos libera GEE pelo uso de combustíveis fósseis. Combustíveis fósseis para 

automóveis, aviões e barcos.  

Andar de bicicleta e caminhar. 



   

 

45 

Módulo 6: Revisão do projeto 

Com base nos módulos 1 a 5, esta parte final do instrumento permitirá identificar as 

recomendações para revisar o projeto e desenvolver a etapa seguinte, assim como 

desenhar novas atividades para fortalecer as capacidades de adaptação dos beneficiários 

frente a mudança climática, para diminuir o risco de desastres e talvez melhorar o impacto 

das atividades sobre as fontes de GEE e os sumidouros de carbono. 

Com base nos módulos 1 a 5, já dispomos dos seguintes resultados: 

 

 De 2 horas a meio dia. 

 Com base nos módulos 1 a 5, complete o exercício participativo 1 para o módulo 6: 

revisão do projeto. 

 Este módulo deverá ser discutido em uma reunião com os coordenadores do projeto 

e com (representantes de) a população local, para aumentar a participação e 

apropriação do projeto. 

 No caso em que se decida implementar este módulo com a população local, será 

necessário assegurar que os resultados considerem as diferenças de gênero e de 

minorias. Provavelmente será necessário fazer este exercício em grupos separados 

por gêneros ou por minorias. 

 Dicas para o trabalho de campo e um exemplo para a implementação do programa 

encontram-se nos Anexos I e II.  

  

• Descrição do projeto existente e seu contexto O projeto e seu contexto 

• Observações sobre a mudança climática e seus cenários 

• Políticas e estratégias nacionais sobre mudança climática 

• Observações da comunidade sobre a mudança climática 
baseadas no mapa de ameaças e no calendário sazonal 

Análise participativa da mudança 
climática e suas ameaças 

• Ameaças, impactos e estratégias de enfrentamento: efetividade 
e sustentabilidade das estratégias de enfrentamento 

• Matriz de vulnerabilidade: meio de subsistência mais 
vulneráveis, impacto mais forte das ameaças, importantes 
meios de subsistência para as estratégias de enfrentamento 

Análise participativa da 
vulnerabilidade e das 

capacidades 

• Priorizar a estratégias de adaptação e mitigação 

• Barreiras e obstáculos para implementar essas estratégias 

Identificação participativa das 
estratégias de adaptação e 

mitigação 

• Lista de fontes de emissões / sumidouros de carbono 
procedentes das atividades do projeto e seus impactos 

• Estratégias de mitigação 

Capacidades de mitigação do 
projeto 
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Exercício 1 do módulo 6: Revisão do projeto  

Objetivos 

 Identificar as áreas em que é necessário desenvolver ações frente às capacidades 

de adaptação e mitigação e recomendar atividades que devem ser levadas em conta 

na próxima revisão ou fase do projeto. 

 Considerar a coerência, viabilidade e sustentabilidade das mudanças propostas. 

 Gerar acordos sobre quem terá a responsabilidade, assim como o horário e os 

passos que devem ser dados no acompanhamento (seguimento). 

 De 2 horas a meio dia. 

Implementação prática 

1. Recomendar atividades que devem ser levadas em conta na revisão ou 

fase seguinte do projeto. A idéia é criar uma lista de assuntos que necessitem 

revisão ou de novas atividades. As recomendações devem se basear nas seguintes 

perguntas: 

 Que meios de subsistência correm o maior risco (resultados do exercício 2 do 

módulo 3) considerando os cenários futuros de mudança climática e seus 

impactos na região do projeto (resultados dos exercícios 1 a 4 do módulo 2)? 

 Que meios de subsistência são os mais importantes para implementar as 

estratégias de enfrentamento identificadas (resultados do exercício 1 do módulo 

3)? 

 Onde é necessário implementar ações em relação às capacidades de adaptação 

(resultados do exercício 1 do módulo 4) ou aos impactos do projeto nas emissões 

de GEE (resultados do exercício 1 do módulo 5)? 

 Quais das estratégias de enfrentamento (resultados do exercício 1 do módulo 3), 

assim como de adaptação e mitigação (resultados do exercício 1 para os 

módulos 4 e 5) são as mais eficientes e sustentáveis para fortalecer os meios de 

subsistência vulneráveis, a resiliência à mudança climática e para melhorar o 

impacto de suas atividades sobre as fontes de GEE e os sumidouros de 

carbono? Que estratégias são viáveis (resultados do exercício 1 do módulo 5)? 

2. Analisar a coerência, viabilidade e sustentabilidade das mudanças propostas. As 

seguinte perguntas, em particular, devem ser abordadas: 

 A viabilidade e o êxito das recomendações são afetadas pelas atuais e, 

sobretudo, pelas futuras ameaças climáticas naturais e provocadas pelo ser 

humano? 

 Os ajustes e as novas atividades são consistentes com as prioridades locais? 

 Existem capacidades locais para planejar, implementar, monitorar e, 

essencialmente, se apropriar das mudanças propostas, para contribuir de modo a 

assegurar a sustentabilidade dos ajustes ao projeto? 
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 As mulheres, os homens e as minorias são igualmente capazes de participar, 

por exemplo, em processos de tomada de decisão, na implementação do 

projeto e em seus resultados? 

 Existem recursos econômicos suficientes para implementar os ajustes 

propostos ao projeto? 

 Existem a consciência e o apoio políticos – em todos os níveis – para 

implementar os ajustes propostos ao projeto? 

 Existem instituições locais/regionais/nacionais (organizações comunitárias, 

ONGs, escolas/universidades, escritórios de governo, etc.) que podem 

proporcionar o apoio técnico e social necessário para implementar os ajustes 

propostos? 

3. Gerar acordos sobre o acompanhamento (seguimento):  

o Quem é responsável pelo acompanhamento dentro da organização (e à 

população local)? Quem irá monitorar? 

o Como será o plano de trabalho?  

o Quais são os próximos passos? 
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Anexo I: Dicas para o trabalho de campo 

Esta seção contém algumas dicas práticas para a realização de consultas comunitárias, 

principal método analítico empregado neste instrumento. As dicas provêm de experiências 

feitas na aplicação de versões anteriores deste instrumento, assim como do instrumento 

CRiSTAL e do guia CVCA de CARE. Pode-se consultar este último para se obter mais 

dicas. 

Antes das consultas 

 Planejar as oficinas cuidadosamente. 

 Decidir quem deve ser consultado, levando em conta a perspectiva de gênero e 

minorias (idade, profissão, meios de subsistência) assim como os conflitos potenciais 

entre certos grupos. Realizar consultas diferentes permite ao usuário apreciar um 

amplo raio de perspectivas, prioridades e necessidades dentro da comunidade na 

qual se vai implementar o projeto. Considerar se seria útil convidar representantes da 

comunidade, do distrito, etc. que possam discutir sobre as atividades de 

acompanhamento. 

 Decidir a zona geográfica que a análise recobrirá e assegurar-se de consultar 

pessoas procedentes de diferentes localidades na área.  

 Considere que as pessoas a serem consultadas podem ser analfabetas, o que 

significa que os exercícios devem ser preparados levando em conta esse fator. É 

possível também que os participantes falem uma língua que você desconheça. 

Nesse caso, será necessário contar com o apoio de um tradutor ou tradutora 

competente, para evitar que relatos sejam distorcidos. 

 Planeje tempo suficiente para as consultas. Apressar-se tem um efeito negativo, já 

que as opiniões das pessoas podem não ser plenamente compreendidas. 

Adicionalmente, o próprio processo de aprendizagem é um importante benefício 

secundário da análise. E este processo pode requerer muito tempo. Experiências 

feitas com versões anteriores deste instrumento mostram que podem ser 

necessárias aproximadamente 6 horas para realizar os exercícios explicitamente 

recomendados para as consultas comunitárias. 

 Considere também que se está dispondo do valioso tempo dos participantes. Deve-

se encontrar um equilíbrio entre os benefícios da participação e o tempo. 

 Assegure-se que a equipe com a qual se realiza a consulta inclua tanto homens 

como mulheres, particularmente quando se está trabalhando com um grupo de 

mulheres. 

 O seguinte material pode ser necessários para as oficinas: uma parede grande, 

folhas coloridas, fita adesiva, pincéis ou lápis de cor, marcadores de cor, talvez a 

possibilidade de desenhar no solo com varetas ou de fazer esboços com pedras, 

folhas de papel grandes (com um tamanho mínimo de 50 cm x 100 cm) ou flipcharts, 

uma câmara fotográfica, laptop, assim como lanche para os intervalos e bebidas. 
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Durante a consulta 

 Assegurar-se que as pessoas consultadas entendam bem as perguntas. Alguns 

conceitos podem ser difíceis de entender. 

 Procure, por um lado, encontrar o equilíbrio entre manter a precisão, fazer a crítica 

necessária e respeitar o tempo programado, sem que, por outro lado, isto influa 

demasiadamente no resultado da análise. 

 Assegurar-se que tanto as contribuições dos homens como as das mulheres e as 

das minorias sejam levadas em conta e monitoradas de maneira sistemática e 

consistente desde a análise de vulnerabilidade e as estratégias de enfrentamento até 

a realização ou revisão do projeto.  

 Não provoque falsas expectativas com a análise. Diga aos participantes exatamente 

o que se faz e por que se faz. Agradeça aos participantes por seu tempo e esforço. 

 Peça permissão para tirar fotos. 
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Anexo II: Exemplo para a aplicação do programa 

Análise do projeto – Análise de ameaças climáticas naturais e provocadas 

pelo ser humano 

País, mês e ano, de tal data a tal data, nome do povoado 

Informação geral  

A análise de um projeto sobre as ameaças climáticas, naturais e provocadas pelo ser 

humano será realizada em nome do povoado em nome do país em mês e ano, em um 

projeto operado por nome da organização. A análise incluirá duas reuniões com os 

coordenadores do projeto assim como duas oficinas com os beneficiários do projeto (tanto 

com homens como com mulheres) e, ainda, uma reunião final para discutir os resultados 

com os homens e mulheres beneficiados. 

Equipe que realizará a análise do projeto 

 Nome do responsável 

 X coordenadores de projeto e equipe de nome da organização local (um máximo de 

5 pessoas)  

 Nome do tradutor 

Responsabilidades e organização 

Nome da organização local deve assegurar que os encontros e oficinas abaixo mencionados 

podem ser realizados como planejado. Deve convidar os participantes (12 homens e 12 

mulheres), assegurar a presença dos coordenadores do projeto durante os encontros, 

oficinas e visitas de campo, e organizar instalações adequadas para que estes eventos 

sejam realizados (salão ou espaço suficientemente grande para 2 grupos de trabalho), 

incluindo o material requerido. Caso necessário, deve-se conseguir um tradutor. 

Material requerido para as oficinas: 

 Parede larga 

 Fita adesiva ou tachas 

 Lápis de cor/marcadores 

 Folhas de papel grandes (com um tamanho mínimo de 50 cm x 100 cm) ou flipcharts 

 Lista dos participantes 

 Mapa com os limites dos distritos/povoados que serão trabalhados pelo projeto 

 Lanche para os intervalos / bebidas para as e os participantes 

 Máquina fotográfica e laptop para documentar os resultados 

Material requerido para as reuniões e oficinas com os coordenadores do projeto: 

 Parede larga 

 Fita adesiva ou tachas 

 Lápis de cor/marcadores 

 Folhas de papel grandes (com um tamanho mínimo de 50 cm x 100 cm) ou flipcharts 

 Lanche para os intervalos / bebidas para as e os participantes e para a equipe que 

realizará a análise durante toda a duração da análise do projeto 

 Máquina fotográfica e laptop para documentar os resultados 
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Programa 

Hora Dia 1 Observações 

Manhã  Deslocamento até as instalações onde será 

realizada a análise do projeto 

 

Tarde Introdução à APRCD 

A equipe que realiza a análise será treinada para fazer 

trabalho de campo com a APRCD no campo pelo 

responsável pela equipe 

Equipe que realiza a 

análise do projeto  

 Dia 2  

Manhã Visita de campo 

A equipe que realiza a análise conhecerá o projeto e 

seu contexto através de uma visita de campo durante 

a qual terá oportunidade de dialogar com os 

beneficiários. 

Equipe que realiza a 

análise do projeto na 

comunidade. 

Corresponde ao 

módulo 1. 

Tarde Reunião com coordenadores  

Será realizada uma reunião de aproximadamente 2 

horas com os coordenadores do projeto (de 3 a 5 

pessoas) para obter informação geral sobre o projeto 

e seu contexto, baseando-se no exercício “Perguntas 

guia para o módulo 1”. 

Equipe que realiza a 

análise do projeto. 

Corresponde ao 

módulo 1. 

 Dias 3 e 4 (O programa é o mesmo para ambos os 

dias; porém, o primeiro dia é com o grupo de 

mulheres e o segundo, com o grupo de homens) 

 

9:00-9:30 Boas vindas e introdução 
Explicar as metas e os objetivos.  

Equipe que realiza a 

análise do projeto e 

as mulheres ou os 

homens 

beneficiados. 

9:30-11:00 Exercícios em grupos separados: 

 Exercício “Mapa de ameaças” com o grupo 1: 
desenhar um mapa de ameaças na comunidade.  

 Exercício “Calendário sazonal” com o grupo 2: 
Estabelecer um calendário sazonal de ameaças e 
outros eventos. 

Corresponde ao 
módulo 2. 

11:00-

11:30 

Intervalo  

11:30-

12:00 

Discussão (30’) sobre os resultados de ambos 
exercícios. 

Corresponde ao 

módulo 2. 

12:00-

13:00 

Almoço  

13:00-

14:30 

Exercício “Matriz de vulnerabilidade”:  

 Completar a matriz de vulnerabilidade com 
todo o grupo 

Corresponde ao 

módulo 3. 
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 Discussão (15’) 

14:30-

15:00 

Intervalo  

15:00-

16:00 

Exercício “Estratégias Ameaças – Impactos –
Estratégias de enfrentamento”:  

 Completar o exercício “Estratégias Ameaças –
Impactos – Estratégias de enfrentamento” com 
todo o grupo. 

 Discussão (20’) 

Corresponde ao 

módulo 3. 

16:30-

17:00 

Encerramento 
(Agradecer a participação, uso futuro da análise) 

 

 Dia 5  

Cedo pela 

manhã 

Preparação dos resultados Equipe que realiza a 

análise do projeto. 

10:00-

12:00 

Apresentação dos resultados das oficinas 

 Apresentar os resultados das oficinas, 
particularmente as diferenças entre ambos; cada 
módulo se discutirá por separado; fazer 
anotações. 

 Exercício “Estratégias de adaptação e 
mitigação” 

 Explicar os seguintes passos e o seguimento. 

Equipo que realiza a 

análise do projeto e 

todos os 

beneficiários. 

Corresponde ao 

módulo 4. 

12:30-

13:30 

Almoço  

Tarde Finalização de outros módulos 

 Discussão do impacto do projeto nas emissões de 
gases de efeito estufa e sumidouros de carbono 
(exercício “Capacidades de mitigação do 
projeto”, módulo 5). 

 Discussão das recomendações para a revisão do 
projeto (exercício “Revisão do Projeto”, módulo 
6). 

Equipo que realiza a 

análise do projeto. 

Corresponde aos 

módulos 5 y 6. 

Cedo a 

noite 

Retorno  

 


